
Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

LUT School of Engineering Science 

Master’s Programme in Chemical Engineering and Water Treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbaanien pintavaluntavesien suodatus: Hulevesien ja 

hiekoitushiekan pesuliuosten puhdistus 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Potila 

pyry.potila@student.lut.fi 

June 21, 2020 



1 

 

Tiivistelmä 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

LUT School of Engineering Science 

Master’s Programme in Chemical Engineering and Water Treatment 

Pyry Potila 

Urbaanien pintavaluntavesien suodatus: Hulevesien ja hiekoitushiekan pesuliuosten puhdistus 

Diplomityö 

Kesä 2020 

82 sivua, 34 kuvaa, 12 taulukkoa 

Työn tarkastajat: Prof. Satu-Pia Reinikainen & DI Ville Reinikainen 

Työn ohjaajat: Prof. Satu-Pia Reinikainen, Kari Kostiainen & DI Ville Reinikainen 

Yhteistyökumppanit: KK Haapaselkä Oy & Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 

Hakusanat: shungiitti, hulevesi, hulevesisuodatin, hiekoitushiekka, hiekoitushiekan pesu, kosteikot 

Huleveden sisältämät epäpuhtaudet voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat kiintoaine, 

raskasmetallit ja ravinteet. Työssä kehitettiin näiden päästöjen vähentämiseksi kemikaaliton 

suodatinratkaisu, jossa yhdistyy useampia puhdistustekniikoita. Suodatin pyrittiin suunnittelemaan 

ympärivuotiseen käyttöön, yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen sekä KK Haapaselkä 

Oy:n kanssa.  

Suodatin toimii kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen on kiintoaineen poisto. Se vaatii erotus 

menetelmiä, kuten verkon isoimpia partikkeleja varten ja vaahtomuovisuodattimen hienoaineksen 

suodattamiseksi. Toinen vaihe on raskasmetallien, öljyjen ja hajujen poisto adsorptiolla. Suodattimessa 

adsorbenttina toimii runsashiilipitoinen mineraali shungiitti. Viimeinen vaihe on ravinteiden poiston 

tehostaminen kosteikolla. Suodattimen sisältämien EM-keramiikkakappaleiden (Efective 

Microorganism) vapauttamat hyödylliset mikro-organismit edistävät kosteikon toimintaa ja tehostaa 

ravinteiden kulutusta.  

Käytetyn likaisen hiekoitushiekan saattaminen uudelleenkäytettävään muotoon, vaatii sen puhdistamisen 

esimerkiksi pesemällä. Hiekoitushiekan pesuliuokset sisältävät samoja epäpuhtauksia kuin hulevedet, 

mutta suuremmissa pitoisuuksissa. Niiden laadun ylläpito suljetun kierron systeemissä vaatii esimerkiksi 

hiekkasuodattimen sekä shungiitti adsorptiokolonnin yhdistelmän. 
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Abstract 
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Impurities in the urban runoff water can be divided to three main categories. Those are solids, heavy 

metals and nutrients. In this work is designed chemical free filter for those pollutants and impurities, 

which is combination from multiple cleaning mechanisms. The filter is also designed for year-round 

usage in co-operation with Environmental office of Lappeenranta region and KK Haapaselkä Oy. 

Filter operate in three steps, which first is solid material removal. It can be achieved with combination 

of filtration screens and plastic foam filter. Second step is removal of heavy metals, oils and odors with 

adsorption. Adsorbent is mineral called shungite, which contain large amount of carbon. Last step is 

nutrient removal, which is achieved with EM-ceramic (Effective Microorganism) particles. Those spread 

beneficial microorganisms to wetland basin or catchment area, which is located after filter. 

Microorganisms boosts wetlands natural nutrient removal efficiency.   

In order to reuse of gravel, which is applied on slippery streets, it needs to be cleaned first. It contains 

large amount of similar pollutants to runoff waters. Cleaning can be done example by washing it with 

various chemicals. Washing solutions contains same impurities than runoff waters, but in much higher 

concentrations. To maintain quality of washing solutions in closed washing loop system they need to be 

treated with for example sand filtration and adsorption with shungite. 
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Symboli- ja lyhenneluettelo 

BOD   biologinen hapenkulutus (biochemical oxygen demand)  

c  konsentraatio, g/l  

EIA  Tehokkaan päällystetyn pinnan ala (effective impervious area) 

EM  hyödylliset mikro-organismit (effective microorganisms) 

H2SO4  rikkihappo 

HNO3  typpihappo 

NaOH  Natriumhydroksidi 

PAH  polyaromaattiset hiilivedyt (polyaromatic hydrocarbons) 

pH  happamuuden tai emäksisyyden mittayksikkö 

ppi  kuplia tuumalla (pores per linear inch) 

ppm  miljoonasosa (part per million) 

q  adsorptiokapasiteetti, mg/g 

qs  saturaatiopiste, mg/g 

TSS  liuennut kiintoaines (total suspended solids) 

TDS   liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä (total dissolved solids)  

TIA   Päällystettyjen pintojen kokonaisala (total impervious area) 

TN   kokonaistyppi (total nitrogen) 

TP   kokonaisfosfori (total phosphorus) 
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1. Johdanto  

Hulevesien määrä lisääntyy jatkuvasti asutuksen keskittyessä entistä enemmän kaupunkeihin. Taajama-

alueen tiivistyessä ja päällystettyjen pintojen lisääntyessä, ei sadevesi pääse enää luonnollisesti 

imeytymään maahan. Tämä lisää entisestään syntyvien hulevesien määrää. Hulevedet sisältävät 

raskasmetalleja, ravinteita ja kiintoainesta. Hulevesien suhteellinen kuormitus vesistölle kasvaa 

jatkuvasti, samalla kun teollisuuden päästöjä rajoitetaan. Hulevesien käsittelyyn toimivaksi ratkaisuksi 

on todettu kosteikot. Niissä hulevesien ravinnepitoisuudet laskevat kasvillisuuden kulutuksen ansiosta. 

Kosteikot eivät kuitenkaan poista raskasmetalleja tai kiintoainesta, vaan ne laskeutuvat sedimenttiin tai 

kulkeutuvat purkuvesistöön saakka.  

Työssä suunniteltiin kahteen kohteeseen kemikaaliton suodatinratkaisu hulevesien suodattamiseen, joilla 

saataisiin raskasmetallit, öljyt, hajut ja kiintoaines poistettua vedestä ennen kosteikkoja sekä samalla 

edistettyä kosteikkojen toimintaa, jolloin ravinteiden poisto tehostuisi. Suodattimen tuli olla 

huollettavissa sekä kestettävä Suomen ympärivuotisia sääolosuhteita. Suodattimet sijoitetaan 

Lappeenrannan alueelle osana Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC –rakennerahaston SHEM-WP-

projektia yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja KK Haapaselkä Oy:n kanssa.  

Raskasmetallien poistamiseksi hulevesistä adsorptiolla adsorbentiksi valittiin mineraali nimeltä 

shungiitti. Shungiitti tarjoaa runsashiilisenä mineraalina hiili-adsorbenttien ominaisuudet sekä 

mineraalin kestävyyden. Shungiitia on käytetty vuosikymmeniä venäjällä juomaveden puhdistukseen sen 

adsorptiokyvyn vuoksi. 

Keväällä kaduilta kerätyn käytetyn hiekoitushiekan seassa on samoja epäpuhtauksia kuin hulevesissä, 

mutta näiden pitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat. Käytetty hiekoitushiekka sisältää öljyjä siinä 

määrin, ettei se enää täytä inertin jätteen määritelmää (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013). 

Käytetty hiekotushiekka voidaan pestä, jolloin epäpuhtaudet siirtyvät pesuliuokseen. Pesty hiekka 

soveltuu erilaisiin maarakennuskohteisiin tai kevyenliikenteen väylien hiekoittamiseen. Pesunesteen 

kierrätyksellä mahdollistetaan peseminen läjitysalueella, jolla ei välttämättä ole vettä saatavilla. 

Pesuprosessissa kiertävien nesteiden käsittely vaatii kiintoaineen suodatuksen sekä metallien 

adsorboinnin. Shungiitti soveltuisi adsorbentiksi myös hiekan pesuprosessin nesteiden puhdistukseen. 

Työn alussa tarkastellaan hulevesien syntyä ja laatua sekä niiden sisältämiä epäpuhtauksista. Samalla 

käsitellään hulevesien nykyisiä käsittelytapoja. Työn kokeellisessa osassa suunniteltiin kemikaaliton 
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hulevesisuodatin, sekä esiteltiin potentiaalinen konsepti hiekoitushiekan pesulle panosprosessina. 

Shungiitille määritettiin shungiitin adsorption isotermi sekä maksimiadsorptiokapasiteetti metallien 

suhteen. Sinkille saatu maksimiadsorptiokapasiteetti oli 0,27 mg/g. Kokeellisessa osassa tutkittiin eri 

aktivointimenetelmien toimivuutta metallien adsorptiokyvyn parantamiseen ja tulokseksi saatiin, että 

NaOH-käsittelyllä shungiitin adsorptio-ominaisuudet kasvoivat eniten.   

 

2 Kaupunkirakentamisen vaikutukset vesistöihin 

Suomessa maankäyttö on muuttunut merkittävästi 1900 luvun alusta tähän päivään. Taajamat ovat 

laajentuneet ja kaupunkien keskustat tihentyneet. Tieverkosto on levittynyt ja kehittynyt koko maan 

kattavaksi. Kaupunkien ympärille on muodostunut ja muodostuu jatkuvasti uusia asuinalueita. Näiden 

alueiden sisään jääneitten vesistöjen kuormitus on kasvanut merkittävästi niiden luonnontilaisista ajoista. 

Niitä uhkaa roskaantuminen, liettyminen ja lähelle rakennettujen alueiden valumavesien tuomat ravinteet 

ja epäpuhtaudet. Rakennetuille pinnoille satava sadevesi huuhtoo epäpuhtauksia mukaansa ja aiheuttaa 

näin pistekuormituksia vesistöihin. Samoin lumien sulamisvedet aiheuttavat kuormitusta vesistöille niin 

tulvien, kuin haitta-aineidenkin muodossa. (Kuusisto, 2002) 

Kaupunkialueiden sisällä ja läheisyydessä olevat purot ja joet ovat tärkeä osa sadevesien ja näiden 

tulvavesien poistossa, mutta niiden virtaukset ovat kasvaneet suuresti ympäröivän läpäisemättömän 

pinnan lisääntyessä. Myös purojen virtausnopeuksien vaihtelu on suurentunut merkittävästi 

luonnonmukaisista ajoista. Hulevesien ohjaamiseen tarkoitetut ojat ja purot voivat tulvia sateiden aikaan 

ja vuorostaan kuivan kauden aikaa olla lähes kuivia. Yleisin hulevesien käsittelymenetelmä on 

hulevesikosteikot, joille urbaaniin alueen hulevedet kootusti ohjataan hulevesiverkostoa pitkin. 

(Kuusisto, 2002)  

 

2.1 Hulevesi 

Hulevedellä tarkoitetaan sateiden ja lumen sulamamis vesien valumia urbaanissa ympäristössä. 

Rakennetussa ympäristössä vesi ei pääse imeytymään luonnollisesti maaperään, jolloin sen on virrattava 

muualle päätyen kosteikoihin ja vesistöihin. Mitä tiheämmin rakennettu alue on kyseessä, sitä suurempi 

on imeytymättömän veden määrä. Esimerkiksi kaupunkien keskustoissa maaperää ei ole näkyvissä 
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välttämättä ollenkaan, jolloin sateiden vedet eivät pääse imeytymään maahan vaan muodostavat hulevesi 

virtaaman. Paikalliset tulvat ovat mahdollisia rankkasateiden aikaan, sillä sadevesi ei pääse poistumaan 

riittävän nopeasti. (Vakkilainen, et al., 2005) 

Hulevesien hallinta ja etenkin käsittely on noussut kiinnostuksen kohteeksi lähiaikoina. Hulevesiä on 

pidetty aikaisemmin puhtaina vesinä, mutta nykyisin tiedetään, että se usein sisältää useita vesieliöille 

haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja ja haitallisia hiilivety yhdisteitä. Yleisimmät raskasmetallit ovat 

lyijy (Pb), kadmium (Cd), elohopea (Hg), sinkki (Zn), kupari (Cu), kromi (Cr) ja nikkeli (Ni), jotka ovat 

peräisin liikenteen aiheuttamista päästöistä. Hulevesien sisältävät myös öljyjä, jotka ovat päässet 

esimerkiksi vuotojen seurauksena kadulle tai parkkipaikoille. Huleveden mukana kulkeutuvat 

ammonium ja rikkiyhdisteet aiheuttavat hajuhaittoja rikkivedyn ja ammoniakin muodossa jo pieninäkin 

pitoisuuksina. Näistä rikkivety haisee mädältä kananmunalta ja ammoniakki virtsalta.  Hulevesi usein 

sisältää myös kiintoainetta, kuten hiekkaa, roskia ja kasvien lehtiä. Roskia voivat olla esimerkiksi kadulle 

heitetyt karkki kääreet muovipussit tai tupakantumpit. Huleveden sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet 

ja laadut vaihtelevat suuresti syntypaikan mukaan. Esimerkiksi parkkipaikkojen hulevesissä on usein 

öljymäisiä hiilivety yhdisteitä, kun taas kävelykatujen viereisten viheralueiden valumavedet sisältävät 

orgaanista ainesta. Myös sateiden välinen aika vaikuttaa haitta-aine pitoisuuksiin, sillä kuivan jakson 

aikaan haitta.aineet kasaantuvat pinnoille, josta ne huuhtoutuvat sateen alkaessa. Ensimmäiset sateen 

aiheuttamat valumavedet ovat kaikkein likaisimmat ja pitempi kestoisen sateen viimeiset vedet verrattain 

puhtaita. 

 

2.2 Sademäärä ja valumavedet Lappeenrannassa 

Sadevesi osuessaan maahan jakautuu useampaan fraktioon, sen mukaan mihin se kulkeutuu. Osa vedestä 

imeytyy maaperään, osa haihtuu takaisin ilmaan ja osa valuu pintaa pitkin toisaalle. Sadeveden määrä 

mitataan millimetreinä, mikä merkitsee paikalleen jääneen vesimassan paksuutta. Kaupunkien alueelle 

satavan veden määrä on valtava ja tästä vesimassasta sitä suurempi osa kulkeutuu paikalta pois 

pintavaluntana, mitä vähemmän maanpinnasta se kykenee läpäisemään rakenteiden vuoksi. Varsinkin 

rankkasateiden aikaan valumavedet voivat aiheuttaa suuriakin tuhoja, mikäli niitä ei kyetä poistamaan 

rakennetulta alueelta riittävän tehokkaasti.  
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Oheisessa taulukossa I on esitelty Lappeenrannan kuukausittainen keskimääräinen sademäärä. Yhteensä 

tämä tekee 653 mm vuodessa. Lappeenrannan kaupungin pinta-ala on 1756 km2 (Lappeenranta, 2018). 

Näin laskettu vuotuinen sadeveden määrä olisi 1 146 668 000 m3.  

Taulukko I: Lappeenrannan lentoaseman mittauspisteen keskimääräinen sademäärä millimetreinä 

kuukausittain.  (Pirinen, et al., 2012) 

Tammi Helmi Maalis Huhti touko Kesä Heinä Elo Syys Loka marras joulu 

51 38 41 28 38 59 70 76 62 67 64 59 

 

Kuva 1: Sadeveden jakautuminen läpäisemättömän pinta-alan vaikutuksesta. (FISRWG, 1998) 
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Kuvassa 1 on esitetty läpäisemättömän pinnan määrän vaikutus sadeveden jakautumiselle 

eriympäristöissä. Luonnonmukaisissa olosuhteissa sataneesta vedestä noin 10 % on pintavaluntaa ja 

loppuosuus imeytyy maaperään tai haihtuu takaisin ilmakehään. Luonnonmukaiset olosuhteet 

tarkoittavat tässä tapauksessa aluetta, jolle ei ole rakennettu. Rakennetun alueen lisääntyessä lisääntyy 

myös vettä läpäisemättömän pinnan määrä, kuten rakennusten katot sekä asfalttitiet ovat vettä 

läpäisemättömiä. Tämä vähentää veden imeytymistä ja lisää pintavaluntaa. Kaupungistuneilla alueella 

pintavalunnan määrä on noin 35 %, mutta keskustojen alueella se voi nousta jopa 75 %. (Vakkilainen, et 

al., 2005) 

Lappeenrannan kaupungin alueelle satavasta vedestä karkeasti arvioidessa pintavalumaa, eli 35 % 

sadannasta, olisi 401 333 800 m3 vuodessa. Tämä on valtava vesimäärä, joka pitää ohjata pois kadulta ja 

parkki paikoilta. Valumavedet huuhtelevat myös mukaansa pinnoille kuivien kausien aikana 

kerääntyneitä epäpuhtauksia. Nämä kulkeutuvat veden mukana purkuvesistöihin kuten Saimaaseen sekä 

imeytysalueille. 

 

2.3 Huleveteen liittyvät ongelmat 

Pistekuormituslähteiden, kuten tehtaiden ja talouksien jätevesien käsittely tehostuu jatkuvasti, jolloin 

näiden suhteellinen kuormitus vesistöille pienenee. Tällöin hulevesien aiheuttama suhteellinen kuormitus 

lisääntyy. (Vakkilainen, et al., 2005) Schueler on todennut tutkimuksissaan, että mitä enemmän 

kaupungin alasta on päällystetty vettä läpäisemättömäksi sitä huonompikuntoisempia ovat purkuvesistöt. 

(Schueler, 1994) Esimerkiksi Tukholman kaupungin purkuvesistöjen sedimenttien 

raskasmetallipitoisuuksien on todettu kohoavan jatkuvasti. Tämä on seurausta teille muodostuneiden 

hulevesien sinne kuljettamista metalleista. (Ekvall, et al., 2011) Hulevedet aiheuttavat myös ongelmia 

vedenpuhdistamoilla. Sateiden aiheuttamat virtaamien muutokset voivat heikentää puhdistustehokkuutta 

sekä voivat aiheuttaa viemäröinnin ylivuotoja.  

Päällystetyn alan aiheuttama valumaan lisääntyminen lisää myös jokien syvyyttä sekä virtaaman määrää. 

Samalla hulevesien sisältämät haitta-aineet, kuten raskasmetallit, aiheuttavat kasvillisuuden vähenemistä 

sekä eliöiden lisääntymis- ja vastustuskyvyn heikkenemistä. Hulevesien mukana kulkeutuu makro- ja 

mikromuovipartikkeleja, jotka päätyvät lopulta purkuvesistöihin tai imeytysalueelle. Hajuhaitat ovat 

mahdollisia seisovissa hulevesilammikoissa, joissa ammoniakki ja rikkivedyt pääsevät haihtumaan 
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ilmaan. Hulevesien tuomat kiintoaineet aiheuttavat sameutta ja hapenkulutuksen lisääntymistä 

vesistöissä. Hapen kulutuksen lisääntyminen on seurausta orgaanisen aineen hajoamisesta. (Vakkilainen, 

et al., 2005)  

 

2.3.1 Puiden lehdet 

Puiden ja muun kasvillisuuden lehdet aiheuttavat aika ajoin tukoksia sadevesiviemäriverkostossa. Lehdet 

voidaan luokitella orgaaniseksi kiintoaineeksi hulevedessä. Syksyisin lehtipuut pudottavat lehtensä, 

jolloin päätyessään kaduille ja parkkipaikoille, josta ne pääasiassa huuhtoutuvat hulevesien mukana 

tukkien viemäriaukkoja sekä lisää kiintoaineen määrää hulevedessä. Myös kovatuuliset myrskyt voivat 

irrottaa lehtiä puista, jotka sittemmin voivat päätyä viemäriin. Rankkasateiden aikaan virtaavien vesien 

määrät voivat olla moninkertaiset normaaliin sateeseen verrattuna ja tuulen irrottamat lehdet voivat 

tukkia viemäreitä siinä määrin, että sateet aiheuttavat paikallisia tulvia.  

Maatuvat lehdet hajoavat pienemmiksi partikkeleiksi, jotka kulkeutuvat helpommin veden mukana. 

Hajoamistuote voi kumuloitua sadevesikanaviin aiheuttaen tukoksia tai virtaaman heikkenemistä. 

Sakkaan voi myös kumuloitua hauitta aineita, kuten raskasmetalleja ja haitallisia orgaanisia yhdisteitä.  

 

2.3.2 Lumien sulamisvedet 

Kaupunkialueella lumi kasataan mahdollisuuksien mukaan paikanpäälle, mutta mikäli tilaa ei ole 

tarpeeksi, joudutaan se kuljettamaan läjitysalueelle. Lumen mukana kulkeutuu epäpuhtauksia, kuten 

roskia, pölyä ja hiekoitushiekkaa. Lumen sulaessa sen mukana kulkeutunut kiintoaine kasaantuu 

sulamispaikalle tai siirtyy eteenpäin sulamisvesien viemänä. Lumen sekaan joutuneet liukenevat 

epäpuhtaudet siirtyvät sulamisvesiin ja tätä kautta päätyvät rasittamaan vesistöjä. Lumen sulamisvedet 

mielletään myös hulevesiksi. 
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Kuva 2: IVH kampuksen takaparkkipaikan aurauksesta syntynyt lumikasa (kuva otettu 

29.3.2020). 

Kuten kuvasta 2 nähdään, on parkkipaikan aurauksen yhteydessä lumen mukana kulkeutunut runsaasti 

hiekoitushiekkaa. Keväällä auratun lumikasan sulaessa hiekoitushiekka laskeutuu kasauspaikalle. 

Kuvasta 2 nähdään, että kasa on ollut kuvan ottoa aikaisemmin huomattavasti suurempi, sillä hiekkaa on 

nähtävissä suuremmalla maa-alueella. Lumikasassa on myös muita epäpuhtauksia seassa, kuten paperia 

ja auratessa maasta irronneita multa paakkuja. 

 

2.3.3 Yleiset parametrit veden laadun seurannassa 

Yleisimmät vedenlaatua seurattaessa mitattavat parametrit ovat: TSS (total suspended solid), TP (total 

phosphorus), TN (total nitrogen) and BOD (biochemical oxygen demand) (Hongbing, et al., 2009). 
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Näistä TP ja TN ovat fosforin ja typen kokonaismäärää eli ravinnepitoisuuksia. BOD puolestaan kertoo 

biologisesti hajoavan materian määrän vedessä tämän hapenkulutuksen kautta. TSS on kuivan 

kiintoaineen määrä, joka saadaan talteen suodattamalla näyte. Nämä partikkelit aiheuttavat veden 

sameuden. 

Näillä parametreilla seurataan niin vedenpuhdistamoiden kuin jokienkin veden laatua. Hulevesien laatua 

on vaikeampaa seurata kyseisillä parametreillä, sillä hulevesien virtaukset vaihtelevat suuresti. Sateen 

intensiteetti voi vaihdella suuresti, jolloin myös hulevesien virtaukset vaihtelevat sen mukaan. Myös 

kuivien kausien pituus ennen sadetta lisää epäpuhtauksien määrää hulevesivirtojen ensimmäisissä osissa 

sekä kokonaismäärää. Tämä johtuu siitä, että kuivuus lisää ilmassa olevien hiukkasten määrää, jotka 

toimivat pääasiallisina epäpuhtauksien kantajina. Nämä hiukkaset laskeutuvat ajan kanssa pinnoille ja 

ilmassa olevat hiukkaset laskeutuvat sateen mukana maahan.  (Hongbing, et al., 2009) Sulamisesta 

syntyvät hulevesivirrat sekä haitta-aine pitoisuudet voivat olla tasaisempia. Tämä on seurausta siitä, että 

aurattujen lumen mukana kulkeutuneet epäpuhtaudet lähtevät liikkeelle sitä mukaa mitä ne vapautuvat 

lumen sulaessa. 

 

2.4 Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö 

Säännöksiä liittyen hulevesiin löytyy muutamista laeista sekä asetuksista. Tärkeimpiä ovat 

vesihuoltolaki, vesilaki, maankäyttö- ja rakennuslaki. Näistä maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätiin osio 

682 hulevesiä koskevasta säännöksistä 22.8.2014, joka astui voimaan 1.9.2014. Hulevesien 

ympäristövaikutuksia säätelee ympäristönsuojelulaki, sekä mahdolliset paikalliset 

ympäristönsuojelumääräykset. Näistä maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee pääasiassa hulevesien 

nykyistä ja tulevaa kaavoitusta siten, että niiden hallinta on suunnitelmallista. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että hulevesijärjestelmää kaavoitettaessa otetaan huomioon pitkällä aikavälillä tulevat 

ilmastolliset muutokset, eli esimerkiksi mahdollinen sademäärien lisääntyminen. Tavoitteena on myös 

se, että hulevedet käsiteltäisiin paikallisesti, eli imeytysalueet ja viivytysrakenteet ovat suunniteltu siten, 

että mahdollisimman suuri osa hulevesistä voitaisiin käsitellä paikallisesti syntypaikalla. (Maankäyttö- 

ja rakennuslaki 1999/132 § 13 a) 

Suomessa ei ole säädetty raja-arvoja huleveden sisältämille haitta-aineille, mutta esimerkiksi 

Tukholmassa on ehdotettu seuraavia taulukon II raja-arvoja. Matalan pitoisuuden kategorian hulevesi ei 
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ole merkittävästi haitallista purkuvesistöille ja korkean pitoisuuden hulevedet tulisi käsitellä ennen 

luontoon vapauttamista. Hulevesien sisältämien haitta-aineiden osalta ja niiden mahdollisiin raja-

arvoihin vaikuttaa suurelta osin läheisten vesistöjen herkkyys ja sietokyky, joka on nähtävissä korkeana 

typpipitoisuuden rajana Tukholman sadevedelle. Tukholmaa ympäröivien vesistöjen typpiarvot ovat 

hyvin korkeat, joka nostaa myös sinne syötetyn sadeveden raja-arvoa. Pienet vesistöt ovat huomattavasti 

herkempiä muutoksille kuin suuret vesistöt, joten niiden raja-arvot ovat tiukempia. (Leinonen, 2017)  

Taulukko II:  Tukholman kaupungin laatima luokittelu huleveden haitta-aine pitoisuuksille. (Ekvall, et 

al., 2011) 

 
matala pitoisuus kohtuullinen pitoisuus korkea pitoisuus 

TSS (Kiintoaine), mg/l <50 50-175 175< 

N, mg/l <1,25 1,25-5,0 5,0< 

P, mg/l <0,1 0,1-0,2 0,2< 

Pb, μg/l <3 3-15 15< 

Cd, μg/l <0,3 0,3-1,5 1,5< 

Hg, μg/l <0,04 0,04-0,2 0,2< 

Cu, μg/l <9 9-45 45< 

Zn, μg/l <60 60-300 300< 

Ni, μg/l <45 45-225 225< 

Cr, μg/l <15 15-75 75< 

Öljy mg/l <0,5 0,5-1,0 0,1< 

PAH - yhdisteet μg/l <1 1-2 2< 

 

Klorofylli-a arvolla määritellään välillisesti vesistöjen planktonlevien runsautta. Tämä arvo kertoo myös 

vesistön rehevyystasosta, mutta se soveltuu huonommin jokivesien kuin järvivesien tarkkailuun. 

(Ympäristöhallinto, 2020) 

Taulukko III: Vedenlaatuluokituksen raja-arvot suomessa. (Ympäristöhallinto, 2020) 

 
karu lievästi rehevä rehevä erittäin rehevä 

P, fosfori, µg/l <15 15-25 25-100 100< 

N, typpi, µg/l <400 400-600 600-1500 1500< 

Klorofylli-a, µg/l <3 3-7 7-40 40< 
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Vertailtaessa Suomen veden laatuluokituksen raja-arvoja Klorofylli-a arvolla määritellään välillisesti 

vesistöjen planktonlevien runsautta. Tämä arvo kertoo myös vesistön rehevyystasosta, mutta se soveltuu 

huonommin jokivesien kuin järvivesien tarkkailuun. (Ympäristöhallinto, 2020) 

Vertailemalla taulukon III Suomen vedenlaatuluokitusparametrejä Ruotsin Tukholman raja-arvoihin 

taulukossa II voidaan todeta uudelleen, että Tukholman laatimat raja-arvot typpi- ja fosforipitoisuuksille 

hulevesissä ovat hyvin korkeita. Suomen vedenlaatuluokitusparametrit ovat kuitenkin järvi- tai jokiveden 

pitoisuuksia eikä huleveden pitoisuuksia. Mikäli hulevedet pyritään käsittelemään niin hyvin, että 

purkuvesistön laatuluokitus parametrit alitetaan, niin purkuvesistön tila ei ainakaan huonone ajan 

kuluessa vaan voi jopa parantua. 

 

2.4.1 Hulevesien hallinta 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että huleveden käsittely on otettava huomioon 

kaupunkirakentamista suunniteltaessa. Tämä tarkoittaa hulevesiviemäröinnin rakentamista, sekä vesien 

ohjaamista niiden käsittelyalueelle. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 13 a) Kiinteistöjen 

hulevedet pyritään ohjaamaan yhteiselle hulevesien keräysalueelle, joka toimii samalla viivytysalueena. 

Käytännössä tämä tarkoittaa ojien yhtymistä toisiinsa muodostaen isompaa ja isompaa uomaa, joka 

johtaa keräysalueelle.  Tällainen alue voi olla esimerkiksi painauma tai kosteikko, josta hulevedet 

pääsevät valumaan hiljalleen seuraavaan paikkaan. Samalla huleveden aiheuttama kuorma vesistölle 

pienenee, kun ravinteet eivät kulkeudu suoraan vesistöön vaan kuluvat kasvillisuuden niitä hyödyntäen 

ja osaksi sitoutuvat sedimenttiin jo matkalla. (Jiake, et al., 2016) 

Toimivaksi käsittelytavaksi on todettu luonnonmukaiset ja rakennetut kosteikot, joita voidaan rakentaa 

niin paikallisiin kohteisiin kuin kauempana sijaitsevaksi yhteiskohteeksi jonne vedet ohjataan 

hulevesiviemärijärjestelmän kautta. Paikalliset kosteikot voivat olla rakennettu esimerkiksi talojen väliin 

jäävälle viheralueelle, jonne kattojen ja pihojen hulevedet ohjataan. Kosteikko vähentää veden sameutta 

ja orgaanisen hajoavan aineen määrää ennen kuin se johdetaan seuraavaan kohteeseen. Puhdistunut vesi 

voidaan ohjata imeytysalueelle tai vesistöön. Kuvassa 3 on esitelty pien-Saimaan ympäristöön 

rakennettuja kosteikkoja ja muita vedenlaadun parantamiseksi tehtyjä ja suunniteltuja toimia. 

Lappeenrannan seudulla on kaiken kaikkiaan jo yli 100 kosteikkoa ja lisää suunnitellaan jatkuvasti. 
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Kuva 3:  Lappeenrannan alueen suunniteltuja ja rakennettuja kosteikkoja kartalla.  

  (Pien-Saimaa, 2020) 

 

2.4.2 Tehokas päällystetty pinta 

Tehokkaalla päällystetyllä pinnalla (Effective Impervious Area, EIA) tarkoittaa pintaa, jonka 

valumavedet ovat suoraan tai välillisesti muun pinnan kautta yhteydessä hulevesiviemäriverkostoon. 

Laskennalliselle arvioinnille on kehitetty yhtälö 1: 

EIA =  a(TIA)b                                                                            (1)  

Jossa,  a ja b ovat kertoimia  

TIA on läpäisemättömän päällystetyn pinnan ala.  

Yhtälön 1 kertoimiin vaikuttaa seuraavan taulukon IV mukaan läpäisemättömän pinnan yhteys 

hulevesiviemäriverkostoon. (Kuusisto, 2002) Eli tämän luvun määrittäminen ja vertaaminen koko alaan 

saadaan yleiskuva hulevesi järjestelmän kattavuudesta ja mahdollisista kehitys kohteista. 
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Taulukko IV: EIA:n laskemisen kertoimet läpäisemättömän alueen mukaan. (Kuusisto, 2002) 

Luokka Alueen kuvaus a b 

1 Pieni osuus rakennetusta alueesta on viemäröity. 0.01 2 

2 Alle 50 % rakennetusta alueesta on viemäröity. 0,04 1,7 

3 Suurin osa alueesta on viemäröity mutta katot ei suoraan yhteydessä viemäriverkkoon. 0,1 1,5 

4 Myös katot ovat yhteydessä viemäriverkkoon. 0,4 1,2 

5 Kaikki alueet suorassa yhteydessä hulevesiviemäriverkostoon. 1 1 

 

Haja-asutusalueilla EIA luku on useimmiten alle 5 %. Asuinalueiden lähellä lähiöiden EIA on 

tyypillisesti 7-14 %. Suurilla valuma-alueilla, jotka ovat useamman neliökilometrin kokoisia ei Suomen 

olosuhteissa päästä yleensä yli 15 %. Poikkeuksena ovat lähinnä kaupunkien keskustat ja pienet valuma-

alueet, kuten teollisuusalueet, joissa voidaan päästä huomattavasti suurempiin tuloksiin. Esimerkiksi 

Joutsjoen ja Kaukajärven pienet teollisuusalueiden EIA-prosentit nousivat yli 25 %. (Kuusisto, 2002) 

EIA:n määritys vaatii alueen hyvän tuntemuksen sekä tarkan hulevesikartaston, joten tämän luvun 

määrittäminen vie runsaasti resursseja sekä aikaa, jonka vuoksi sitä ei ole käytetty kovin laajalti. Tiheästi 

asutettujen alueiden kuten keskustojen alueella esimerkiksi asuinalueittain määritettynä tämä luku voisi 

antaa hyvää kuvaa hulevesijärjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista alueellisista puutteista.  

 

2.5 Hulevesikosteikot 

Kosteikko on kasvillisuuden peittämä vetinen alue. Kasvillisuus voi peittää tämän alueen osittain tai 

kokonaan ja vesi voi peittää ne pysyvästi tai tilapäisesti. Kosteikkoja hyödynnetään niin tulvavesi altaina, 

kuin jatkuvan virtauksen omaavina ratkaisuina. (Kasvio, et al., 2016)  

Kosteikot ovat perinteisiä lampia ja tulva-altaita tehokkaampia ratkaisuja hulevesien puhdistukseen niillä 

tapahtuvien biologisten prosessien takia. Kasvillisuus kuluttaa veden ravinteita muuttaen ne biomassaksi. 

Kosteikot ovat myös elinympäristöjä monille eläimille kuten vesilinnuille, sammakoille, 

selkärangattomille ja matelijoille.  Ne voivat toimia virkistys- ja maisemointikohteina. Kosteikot ovat 

pitkäikäisiä ratkaisuja sekä niiden kunnossapito on helppoa. Kosteikkojen kohdalla käytettävän maa-alan 

ollessa pieni ja päädyttäessä tällöin lammikkoratkaisuun on usean pienen altaan ketjuttaminen todettu 

lisäävän vedenpuhdistuvuutta noin 10 % verrattuna yhteen isompaan altaaseen. (Kasvio, et al., 2016)  
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Keinotekoiset kosteikkoalueet ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi hulevesien käsittelyyn, 

esimerkiksi alentaen näiden fosfori tasoja noin 40 %. Myös TTS ja COD tasot sekä metalli- ja 

hiiliyhdisteiden määrät laskevat merkittävästi. Varjopuolena näillä on se, että raskasmetallien pitoisuudet 

laskevat huonosti ja ne myös kumuloituvat keinotekoisen kosteikon maaperään sekä sedimenttiin. (Jiake, 

et al., 2016) 

 

Kuva 4: Kesän 2019 mittauksien tuloksia Lappeenrannan Sammonlahden hulevesikosteikon 

ensimmäisen altaan veden haitta-aine pitoisuuksista. SHEM-WP ENI CBC –projektin 

yhteydessä mitatut tulokset. 

 

Kuva 5: Kesän 2019 mittauksien tuloksia Lappeenrannan Sammonlahden hulevesikosteikon 

toisen lammen haitta-aine pitoisuuksista. SHEM-WP ENI CBC –projektin yhteydessä 

mitatut tulokset. 
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Kuvissa 4 ja 5 on esitetty Sammonlahden keinotekoisen hulevesikosteikon viimekesäisen raskasmetalli- 

ja ravinnepitoisuuksien seurannan tuloksia, jotka ovat kerätty osana SHEM-WP hanketta. 

Sammonlahden kosteikko on hyvä esimerkki keinotekoisesta kosteikosta, jossa on yhdistetty useampi 

pieni lampi puroilla toisiinsa.  Sammonlahden kosteikko sisälsi tuolloin kolme lampea. Virtaus vaihteli 

kesän 2019 mittauksissa 0 ja 520 l/min välillä. Loppukesän kuivan kauden aikaan virtaus laski lähes 

nollaan ja sateisen kauden aikaan virtaus oli 520 L/min. Keskiarvo virtaus mittauskaudella asettuu 200 

l/min paikkeille, mikäli ei oteta loppukesän nolla virtaus huomioon. Huomion arvoista on myös se, että 

mittaukset suoritetiin vain sateettomina päivinä, eli virtaukset ovat sateen aikaan todennäköisesti 

mitattuja suuremmat. Kuvia 4 ja 5 vertailemalla voi nähdä, että kosteikko toimii ainakin suurien 

raskasmetalli ja ravinnepitoisuuksien pienentämiseen hulevesissä, sillä suuret piikit ovat madaltuneet 

selvästi. 

 

2.5.1 Biosuodatusalueet 

Yksinkertaisin esimerkki biosuodatusalueesta on maa-alue missä vesi imeytyy maakerrosten läpi 

salaojaan ja kulkeutuu tätä pitkin toisaalle. Biosuodatusalue voi olla esimerkiksi parkkipaikkaa 

reunustava viheriö, joka on rakennettu parkkipaikkaa matalammalle. Reunakiveyksessä voi tällöin olla 

aukko, jonka kautta vesi pääsee parkkipaikalta painanteeseen. Painanteen alle on rakennettu salaojitus, 

josta vesi kulkeutuu esimerkiksi kunnalliseen hulevesiviemärijärjestelmään. Tällaisessa rakenteessa 

suodatukseen osallistuu niin kasvillisuus kuin hiekka, sora ja multa painanteessa. (Kuntaliitto, 2012) 

Biosuodatusalueet ovat osoittautuneet lukuisissa tutkimuksissa ympärimaailmaa toimiviksi ratkaisuiksi 

pidättämään hiukkasmaisia partikkeleja, mutta niiden kyky pidättää liukenevia aineita on heikompi. 

Näitä liukenevia aineita ovat esimerkiksi liuenneet raskasmetallit kuten kupari ja sinkki. (Kasvio, et al., 

2016) 

 

2.5.2 Ensimmäisen huuhtouman vaikutus 

Yleinen oletus on, että ensimmäinen vesisateen aiheuttaman valuma sisältää eniten epäpuhtauksia. Tämä 

johtuu siitä, että pinnoille kerääntyneet epäpuhtaudet liukenevat veteen tai kulkeutuvat sen mukana 

eteenpäin. Tätä kutsutaan englanninkielisessä kirjallisuudessa ”first flush phenomenon” eli ensimmäisen 
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huuhtelun vaikutus. Epäpuhtauksien pitoisuudet voivat vaihdella hyvin paljon virtauksen aikaan johtuen 

sateiden kestosta ja sateiden välisistä ajan jaksoista.  Mitä pitempi tauko sateiden välillä on, sitä suurempi 

on ensimmäisen virran mukanaan tuomien epäpuhtauksien määrä. (Deletic, 1998) Hulevesien 

syntyalueen liikenteen määrä vaikuttaa hulevesien sisältämien raskasmetallien määrään ja esimerkiksi 

vilkkaassa käytössä olevalle parkkipaikalle todennäköisesti myös vuotaa suurempi määrä öljyjä, jotka 

huuhtoutuvat sateen alettua sadeveden mukaan.  

Lumien sulamisvesiä voidaan pitää osaltaan ensimmäisen huuhtouman lähteenä, silloin kun 

pakkasjakson jälkeen tulee plussakelit ja lumet alkavat sulamaan. Tällöin ensimmäiset sulamisvedet 

huuhtelevat pinnoille kerääntyneitä epäpuhtauksia mukaan samaan tapaan kuin sadevedet. Lumen 

sulaessa kohonnut epäpuhtauksien määrä voi kuitenkin jakaantua pitkällekin aikavälille, mikäli lunta on 

satanut useamassa erässä ja likaa on kerennyt kertymään sateiden välissä lumikerrosten päälle. Tällöin 

lumen sulaessa lähtevät myös kertyneet epäpuhtaudet vähitellen lumesta liikkeelle. 

”First flush phenomenon” voidaan määrittää usealla tavalla, mutta yleisin käytetty metodi on verrata 

jonkin epäpuhtauden kumulatiivista massaa kokonaisvalumaveteen. Jos tämän kumulatiivisen kertymän 

nousukulma on alussa yli 45º, voidaan puhua ”first flush phenomenomin” olevan tapahtunut.  Toinen 

yleisesti käytetyssä määrittely tavassa ”First flush phenomenon” esiintyy, jos 80 % epäpuhtauden 

massasta kulkeutuu virran ensimmäisen 30 % tilavuuden mukana. (Deletic, 1998) 

 

2.6 Liikenteen aiheuttamat saasteet 

Liikenteen oheisvaikutuksena syntyy pienhiukkasia. Näitä ovat renkaista irtoavat mikromuovit, jarrupöly 

ja tien kuluessa siitä irtoava materiaali. Yksi suurimmista, ellei suurin luontoon päätyvien mikromuovien 

lähde on renkaiden kulumisesta syntyvä mikromuovi. Tämä muovi kulkeutuu hulevesien sekä 

ilmavirtauksien vaikutuksesta teiltä luontoon ja mahdollisesti etenee ravintoketjuun. (Sommer, et al., 

2018) Talvirenkaat on valmistettu pehmeämmästä seoksesta, jotta saavutettaisiin paremmat pito-

ominaisuudet jään pinnalla. Tämä pehmeämpi seos kuluu nopeampaa kuin kesärenkaiden seos, joka lisää 

niiden mikromuovi emissiota varsinkin kevään karheilla tien pinnoilla verrattaessa kesärenkaisiin (Gilge, 

et al., 2018). Nastarenkaiden nastat kuluttavat enemmän tien pintaa, sekä jauhaa hiekoitushiekkaa 

enemmän. Kitkarenkaat puolestaan hajoavat nastarenkaitakin helpommin pieniksi partikkeleiksi. 

(Tervahattu, et al., 2006)  
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Talvella hiekoitushiekka hieroutuu hienommaksi, joka aiheuttaa pölyämistä. Hiekoitushiekka myös 

jauhaa tienpintaa, jolloin asfaltista irtoaa öljymäisiä yhdisteitä. Teiden ja parkkialueiden auraus kuluttaa 

päällysteen pintaa, joka myös kulkeutuu auratun lumen mukana eteenpäin. (Tervahattu, et al., 2006) 

Talvisaikaan siis syntyy enemmän pienhiukkasia. Nämä pienhiukkaset päätyvät lumen sulamisvesien ja 

sadevesien mukana luontoon. Katupölyä ei huomaa talvisaikaan lumen ja veden aiheuttaman kosteuden 

takia, mutta keväällä tien pinnan kuivuessa hiukkaset pääsevät liikkeelle. 

Renkaista irtoavat partikkelit sisältävät kumin lisäksi metalleja, joista osa on haitallisia luontoon 

päästessään. Metallit ovat peräisin kumiseokseen lisätyistä kemikaaleista ja tukirakenteista, sekä 

nastoista. Jarrupöly on myös yksi metallien lähde. Näistä raudan lisäksi yleisimpiä ovat kupari, sinkki, 

kromi, molybdeeni ja antimoni.  (Sommer, et al., 2018) 

 

2.6.1 Liukkauden torjunta hiekoittamalla 

Talvisaikaan liukkautta pyritään torjumaan erilaisilla keinoilla. Tunnetuin liukkauden torjuntamuoto on 

hiekoitus. Liukkautta torjutaan myös suolaamalla. Vaikka yleiskielessä puhutaankin hiekoittamisesta, on 

käytetty kivi materiaali kokonsa puolesta soran kategoriaan. Hiekaksi käsitetään yleensä halkaisijaltaan 

alle 2 mm jae, kun taas sora on yleensä halkaisijaltaan 2-20 mm. Hiekoitustarkoitukseen käytetty hiekka 

on kohteesta ja käyttäjästäkin riippuen keskihalkaisijaltaan 3-5 mm. Maksimikoko 

kevyenliikenteenväylillä on 6 mm ja muilla väylillä 8 mm. Raskaan liikenteen väylillä saatetaan käyttää 

karkeampaakin jaetta sekä hiekkateillä äärimmäisen liukkailla keleillä voidaan käyttää jopa 12 mm jaetta. 

(Liikennevirasto, 2017) Tässäkin työssä hiekoitussepelin sijaan käytetään materiaalista nimitystä 

hiekoitushiekka. 

Hiekan tarkoitus on aiheuttaa kitkaa jään ja pinnan väliin. Esimerkiksi kengän alla olevan kuution 

muotoisen sepelipartikkelin suora sivu estää partikkelia pyörähtämästä ja terävät kulmat pureutuvat 

jäähän estäen partikkelia liukumasta. Murtolujuuden ylittyessä partikkelista murtuu yleensä kulmasta 

palanen pois ja partikkeli pyörähtää seuraavan tasaisen sivun varaan. Partikkelin reunojen lohkeillessa 

rasituksen alla se pyöristyy ja näin myös vierii pinnalla helpommin. Murskattu hiekka tai sepeli on 

parempaa liukkauden torjunnassa, kuin esimerkiksi harjuista otettu sora. Harju sora on pyöristynyt 

jääkauden aikaan jään alla sekä jään alaisten vesi virtausten hiomana. 
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2.6.2 Suolat liukkauden torjunnassa 

Suolan käyttö liukkauden torjunnassa perustuu, jään ja lumen jäätymispisteen alentamiseen. Käytettyjen 

suolojen vesiliuokset jäätyvät matalammassa lämpötilassa, jolloin pienillä pakkasilla suolatut kadut 

pysyvät sulina. Natriumkloridiliuos on käytännössä tehokas ainoastaan -9 °C asti, mutta 

kalsiumkloridiliuos toimii tätä alhaisemmissa lämpötiloissa. 32 % liuos jäätyy vasta -29 °C lämpötilassa 

ja 29,4 % liuos -51 °C lämpötilassa. (Vestola, et al., 2006) Todellisuudessa jäätymispiste lähenee 

hiljalleen nollaa levityksen jälkeen, sillä liuos laimenee jatkuvasti siihen sulaneen lumen tai jään ansiosta.  

Suolauksessa lähinnä on ongelmana se, että parhaat tulokset saavutetaan ennen lumen satamista 

levitetyillä liuoksilla ja rakeilla. Toinen ongelma on suolan liukeneminen ja tällöin huleveden mukana 

kulkeutuminen. Monissa Etelä-Euroopan maissa valtateiden lähivesistöjen ja maa-alueiden 

kloridipitoisuudet ovat nousseet huolestuttavalle tasolle. Tämä johtuu runsaasta suolan käytöstä 

talvisaikaan ja hulevedet johdetaan näissä paikoissa suoraan vesistöihin. Kloori on suuressa 

pitoisuudessa haitallinen tai myrkyllinen. (Tockner, et al., 2009) Kloori on yleensä käytettyjen suolojen 

toinen alkuaine, joten runsas suolan levitys kuormittaa luonto merkittävästi. 

Hiekoitushiekkaa säilytetään usein katetussa ulkokatoksessa, jolloin jäätyminen on ongelma. Jäätymistä 

voidaan kuitenkin torjua sekoittamalla hiekan sekaan suolaa rakeena suhteella 15-20 kg/m3 tai liuoksena 

10-25 l/m3. (Liikennevirasto, 2017) Tämä suola kulkeutuu hiekan mukana kaduille ja kaduilta hulevesien 

mukana kosteikoille ja vesistöihin. 

Lumen ja jäänsulattamiseen käytetty suola kulkeutuu sulamisveden mukana eteenpäin. Teiden 

suolaamiseen käytetty suola on pääasiassa natriumkloridia. Runsas suolan käyttö voi aiheuttaa vesistön 

kloriditasojen nousemisen eliöille haitalliselle tasolle. Tiesuola on myös haitallista teiden varsilla oleville 

kasveille, aiheuttaen nestehukkaa ja ravinne-epätasapainoa.  Herkillä pohjavesialueilla käytetäänkin 

kalium- ja natriumformiaatteja kloridikuormituksen välttämiseksi. Ne ovat muurahaishapon suoloja.  

(Liikennevirasto, 2017)  

 

2.6.3 Katupölyn koostumus 

Keväinen katupöly koostuu pääasiassa asfaltista irronneista pienhiukkasista, joita katupölystä on noin 70 

%. Loppuosuus katupölystä on hiekoitushiekkaan hajotessa muodostamia partikkeleja, sekä muita 

liikenteen pienhiukkasia. Katupölyn tarkastelluimmat parametrit ovat PM2.5 ja PM10 pitoisuudet, jotka 
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tarkoittavat 2,5 µm ja 10 µm hiukkaskokoja. Näistä PM10 hiukkaset voivat kulkea hengitettäessä 

keuhkoihin asti mutta jäävät yleensä keuhkoputkiin ja poistuvat yskimällä. PM2.5 hiukkaset voivat 

kulkeutua keuhkorakkuloihin asti, josta ne poistuvat hitaasti. (Tilastokeskus, 2008)  

Katupölyn pölyämistä voidaan torjua kalsiumkloridiliuoksella CaCl2. Liuoksen vaikutus perustuu sen 

kykyyn imeä kosteutta ilmasta. Väylät, joille sitä on levitetty pysyvät tällöin kauemmin kosteina ilmasta 

sidotun kosteuden ansiosta. Tienpinnalla oleva katupölykin pysyy tällöin kosteana eikä pääse nousemaan 

ilmaan. (Tervahattu, et al., 2005) Hiekanpoiston yhteydessä katupöly pyritään pesemään kadun pinnalta 

mahdollisimman hyvin pois. Kaikkea ei kuitenkaan saada harja- ja pesukalustolla pois. Jäljelle jäänyt 

katupöly huuhtoutuu kadulta pois ensimmäisten rankkasateiden aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 

katupöly kulkeutuu hulevesien mukana, kunnes se päätyy vesistöön tai suodattuu imeytysalueella maa-

aineksen joukkoon. Katupölyn hiukkaskoko on niin pieni, ettei se varsinaisesti kykene laskeutumaan 

vesiliuoksessa, joten suodattuminen on sen pääasiallinen vedestä poistumismekanismi. 

 

2.6.4 Hiekkapaperi-ilmiö 

Asfaltin päällä olevan irtoaineksen aiheuttamaa asfaltin kulumista kutsutaan hiekkapaperi-ilmiöksi. 

Ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että autojen renkaat hierovat irtoaineksella asfaltin pintaa ja kuluttaa näin sitä. 

Irtoaines on usein hiekoitushiekkaa. Ilmiö aiheuttaa pienhiukkasia, joiden on todettu olevan pääosin 

peräisin asfaltista eikä hiekoitushiekasta. Hiekkapaperi-ilmiön tuottamat pienhiukkaset tunnetaan 

yleisemmin nimityksellä katupöly. Hiekan määrä taas korreloi kasvattaen pienhiukkasten määrään 

positiivisesti, eli 300/1000/2000 g/m2 hiekkaa kasvattaa hiukkaspitoisuutta hiekoittamattomaan pintaan 

verrattuna 2/4/9 kertaisesti. Hiekoitushiekan raekoko vaikuttaa pienhiukkasten määrään siten, että 

pienempi rakeinen hiekka aiheuttaa enemmän pienhiukkasia. Tämä selittyy hiekkapaperi-ilmiön 

voimistumisella mitä hienojakoisempaa hiekkaa on tien pinnalla, eli hiovia hiekkapartikkeleita on 

suurempi määrä samaan hiekka painoon nähden. Myös iskunkestävyydeltään parempi hiekka kuluttaa 

kadun pintaa enemmän, jolloin tienpinnan osuus katupölystä lisääntyy. (Tervahattu, et al., 2005) 
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Kuva 6:  Helsingintien laita kiveykselle ja se reunaan kasautunutta katupölyä sekä hiekoitussepeliä 

(kuva otettu 29.3.2020). 

Kuvassa 6 voi nähdä hiekkapaperi-ilmiön aikaansaamaa katupölyä tien reunassa. Kuvasta 6 voi havaita 

reunakiveyksen päällä kokonaisia hiekoitussepeli rakeita, jotka ovat luultavasti lentäneet tien sivuun 

nopean liikenteen vaikutuksesta heti levityksen jälkeen. Niin ajoradan puolella kuin tiekiveyksen päällä 

on pölyä ja pienempiä hiekkapartikkeleja, jotka ovat seurasta hiekkapaperi-ilmiöstä. 

 

2.6.5 Käytetyn hiekoitushiekan keräys ja kierrätys 

Hiekoitushiekkaa pyritään keräämään kaduilta mahdollisimman ripeästi lumien sulamisen jälkeen, jotta 

katupölyn aiheuttamat ongelmat minimoitaisiin. Hiekoitushiekan keräykseen pääasiassa käytetään harja-

autoja, jotka keräävät hiekan ja katupölyn pois kaduilta, mutta käytetty kalusto on hyvin monimuotoista. 
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Vedenkäyttö nopeuttaa keräämistä ja vähentää pölyämistä. Sateisella säällä veden käyttö ei ole 

tarpeellista. Vettä pyritään siis käyttämään vain tarpeen mukaan. (Kupiainen, et al., 2009) Hiekan 

mukana kerätään kaikki muutkin roskat ja epäpuhtaudet kadulta, joten kerätty hiekoitushiekka on 

kontaminoitunut. Kontaminaation vakavuus riippuu kuitenkin keräyspaikasta. (Kaila, 2015) 

Kevyenliikenteen väylien hiekka on usein puhtaampaa ja vähän kulunutta. Autoteiden ja risteysalueiden 

hiekka on voinut kulua melkein täysin pölyksi. Myös näiden sekaan on tullut haitta-aineita kuten 

raskasmetalleja ja öljyjä.  

Hiekoitushiekan valmistetaan uusiutumattomasta kalliosta murskaamalla. Murskaamiseen soveltuvat 

kalliovarat ovat ehtymässä tai ovat jo ehtyneet pääkaupunkiseudulla. Tämän vuoksi kiviaineksen 

kuljetusmatkat ovat pidentyneet. Hiekoitushiekkaa levitetään kaduille tuhansia tonneja vuodessa ja se 

päätyykin usein täyttömaaksi. Hiekoitushiekan kierrättäminen tukisi UUMA, eli uusiomateriaalien 

käyttö maarakentamisessa hanketta. UUMA ohjelman mukaan uusiomateriaalina käytettävä materiaali 

vaatii ympäristökelpoisuuden arvioinnin. Ympäristökelpoisuus tarkoittaa UUMA ohjelmassa sitä, että 

materiaali täyttää inertin jätteen raja-arvot ravistelukokeessa. (Inkeröinen & Alasaarela, 2010) Käytetty 

hiekoitushiekka on usein liian likaista. jotta se selviäsi tästä testistä, mutta käsittely esimerkiksi pesemällä 

uusiokäyttöön kelpaavaksi muuntaisi valtavan määrän jätettä maanrakennustarpeisiin kelpaavaksi 

tuotteeksi, sekä vähentäisi uusiutumattoman kallion murskaamisen tarvetta.  

 

Kuva 7: Seulakokeiden tulokset käytetylle ja käyttämättömälle hiekoitushiekalle (Kaila, 2015). 
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Kuten kuvasta 7 nähdään, on käytetyn hiekoitushiekan seassa runsaasti hienoainesta verrattuna 

neitseelliseen hiekkaan. Mikäli hiekoitushiekkaa halutaan käyttää uudelleen esimerkiksi 

hiekoitustarkoituksiin, on siitä pölyämisen välttämiseksi mitä luultavimmin seulottava alle 2 mm jae 

pois, eli noin viidennes. Maanrakennustarkoituksiin runsaammalla hienoaines määrällä riippuen 

kohteesta ei ole niin suurta merkitystä. 

 

3 Kokeellinen osa 

Työn kokeellisessa osassa tavoitteena oli suunnitella hulevesisuodatin ja suodatusratkaisu 

hiekoitushiekan pesuprosessille. Näille yhteistä on niiden sisältämien epäpuhtauksien laatu, mutta 

huleveden kokonaismäärä on huomattavasti isompi kuin hiekan pesuliuosten, mutta epäpuhtaudet ovat 

konsentroituneet hiekoitushiekan tapauksessa enemmän. Molemmista halutaan vähentää tai poistaa 

kiintoainetta ja raskasmetalleja, sekä huleveden tapauksessa myös hajuhaittoja aiheuttavien ammoniumin 

adsorboitumista testattiin. Hulevesisuodatin suunniteltiin SHEM-WP projektin yhteydessä käytettäväksi, 

jossa pyrittiin kehittämään kemikaaliton suodatinratkaisua hulevesien puhdistukseen. Tavallisesti veden 

seassa olevia epäpuhtauksia ja ravinteita on pyritty saostamaan kemiallisilla käsittelyillä, mutta 

kemikaaliton käsittely on varmasti ympäristöystävällisempi ratkaisu hulevesien käsittelyyn. Haasteena 

kemikaalittomilla käsittelymetodeilla on niiden huono tehokkuus yksinään ravinteiden ja metallien 

poistoon verrattuna tavanomaisiin metodeihin, joten ratkaisu vaatii useamman menetelmän yhdistämisen 

yhdeksi kokonaisuudeksi.  

Hiekanpesuliuoksia pyritään pesuprosessissa kierrättämään mahdollisimman pitkään, mutta samalla 

niiden sisältämien raskasmetallien pitoisuudet eivät saa ylittyä jätevedelle asetettuja raja- arvoja, sillä 

liuosten hävittäminen kunnalliseen viemäriverkostoon on paljon halvempaa kuin niiden hävittäminen 

jätteenkäsittelylaitoksella haitta-aine pitoisuuksien kasvettua liian korkeiksi. 

 

  

3.1 Suodatinratkaisut 

Hulevedensuodatin toimii kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen on kiintoaineen poisto, toinen 

metallien poisto sekä viimeinen vaihe ravinteiden poisto.  Hulevesisuodattimen funktionaalisia 
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rakenneosasia ovat vaahtomuovisuodatin, shungiitti ja EM-keramiikkapartikkelit. Kiintoaineen poiston 

hoitaa vaahtomuovisuodatin. Shungiittin tehtävä on adsorboida metalleja, öljyjä sekä hajuhaittoja 

aiheuttavia yhdisteitä. EM-keramiikkapartikkelit levittävät hyödyllisiä mikro-organismeja tehostamaan 

ravinteiden hyödyntämistä suodattimen jälkeisessä ympäristössä. Nämä komponentit sijoitettaan 

tarjotinmaiseen suodatinkennoon, jonka ympärille on suunniteltu runko, virtausesteineen ohjaamaan 

hulevesi suodattimiin sekä suojaamaan suodattimia ulkoisilta rasituksilta kuten ilkivallalta ja säältä. 

Syötön puolella on vielä säleikkö, joka poistaa suurimmat roskat kuten lehdet ja oksat. Suodatinputken 

ja virtausesteiden paikat voi nähdä kuvasta 8. Suodatinputken materiaalien pitää kestää suomen 

ympärivuotisia sääolosuhteita, sillä niiden talveksi pois ottaminen on käytännön kannalta turhan työlästä. 

 

Kuva 8: Hulevesisuodatinputki ilman huoltokantta. 

Hiekoitushiekan pesuliuokset ovat huomattavasti sakeampia kuin hulevedet. Tämä johtuu runsaammasta 

hienoainespitoisuudesta, kuten kuvasta 9 voi nähdä. Pesuliuosten puhdistuksessa on kaksi pääkohdetta. 

Hienoaineksen poisto sekä pesuliuoksiin liuenneet raskasmetallit.  Hienoaineksen poistoon soveltuu 

käytännöllisimmin suodatus esimerkiksi monikerroksisella hiekkasuodattimella. Raskasmetallien 

poistoon liuoksista sopisi shungiitti, joka adsorboi metalleja liuoksista. 
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Kuva 9: Hiekoitushiekan pesun ensimmäinen pesuliuos oikealla ja pesty hiekka vasemmalla.  

 

3.1.1 Vaahtomuovisuodatin 

Hulevesien suodatuksen ensimmäinen vaihe on sen mukanaan kuljettaman kiintoaineen erottaminen. 

Vaahtomuovisuodatin voisi sopia tähän vaiheeseen loistavasti. Vaahtomuovisuodattimet ovat valmistettu 

nimensä mukaan muovista vaahdottamalla. Muovimassa vaahtoutuu spontaanisti muodostaen tiheän 

kuplamaisen matriisin, joka on nähtävissä kuvasta 9. Yleisimpiä valmistukseen käytettyjä muoveja ovat 

polyeetteri ja polyesteri. (MS&FPM, 2020) Vaahtomuoveja vertaillaan yleensä niiden kuplatiheydellä 

ppi (pore per linear inch), joka tarkoittaa montako kuplaa on tuuman mittaisella mittaussuoralla. Kuplien 

määrän kasvaessa niiden halkaisija pienenee. Mitä pienempi on kuplan halkaisija, sitä pienempi on 

suodattimesta läpimenevien partikkeleiden koko. (Biswas, et al., 2003)  Tavallisesti 

vaahtomuovisuodattimet vedelle ovat tiheydeltään 10-60 ppi. Vaahtomuovisuodattimia käytetään 

esimerkiksi koristelampien ja akvaarioiden veden puhtaana pitämiseen tai sadevesirännien täytteenä, 

jottei rännit tukkiutuisi lehdistä ja sammaleista. (MS&FPM, 2020) Vaahtomuovisuodattimien 

vedenläpäisyaika on hyvä, joskin nekin tukkeutuvat vesi virran tuomien kuplakokoa suurempien 

partikkelien vaikutuksesta.  
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Kuva 10: Vedenkäsittelyyn tarkoitettu vaahtomuovisuodatin. 

Vaahtomuovisuodattimet ovat kevyitä ja edullisia vaihtoehtoja veden suodatukselle ja niiden huolto 

esimerkiksi pesemällä on mahdollista. Niiden huokoisuus on tavanomaisesti 95-98 %. (MS&FPM, 2020) 

Vaahtomuovisuodattimet kestävät hyvin kastelua verrattuna paperisiin tai kankaisiin suodattimiin. 

Vaahtomuovisuodattimet kestävät myös mekaanista rasitusta paremmin kuin keraamiset suodattimet, 

jotka ovat fyysisesti samankaltaisia kuplamaisien rakenteen suhteen. Vaahtomuovisuodatin kestää 

puristusta, jolloin samanaikaisesti sen kuplien halkaisija pienenee ja kuplatiheys paranee entisestään 

(Biswas, et al., 2003). Vaahtomuovisuodatin kestää myös ilmaston aiheuttamia rasituksia verrattain 

hyvin joustavan rakenteensa vuoksi, sillä jäätyessään suodatin parhaimmillaan vain venyy hiukan ja 

palautuu takaisin muotoonsa sulaessaan. Keraamisen suodattimen jäätyessä se yleensä murtuu ja on 

tällöin käyttökelvoton.  

Vaahtomuovisuodattimia voidaan muokata antamalla niille joitain funktionaalisia ominaisuuksia. 

Esimerkiksi vaahtomuovin pinnoitus öljyä adsorboivalla pinnoitteella, lisää sen öljyn adsorptio-
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ominaisuuksia merkittävästi. Tällaisia vaahtomuoveista on jo kaupallisia sovelluksia meriveden 

puhdistuksessa öljyvuodon yllättäessä. Oil Eraser on myös kehittänyt parkkipaikkojen hulevesiä varten 

suunnatun vaahtomuovisuodattimen, jonka tehtävä on öljyjen ja muiden epäpuhtauksien poistaminen 

hulevesistä suodattamalla ja sitomalla filtteri matriisiin. (Oil Eraser, 2016) Vaahtomuovisuodattimiin 

tarttuu osa isoista öljymolekyyleistä käsittelemättömänäkin, mutta tätä ominaisuutta voidaan edistää 

edellä mainitulla modifioinnilla. Muovista voidaan valmistaa myös muunlaisia suodattimia, kuten 

esimerkiksi kuvan 11 rihmamainen suodatin.  

 

Kuva 11: Rihmamainen suodatin. 

 

3.2 Kemikaaliton vedenpuhdistus 

Suomen järvien ja lampien korkeita ravinnepitoisuuksia ja sameutta on pyritty korjaamaan kemiallisilla 

käsittelyillä. Kemiallisilla käsittelyillä on myös pyritty estämään rehevöitymistä sakkauttamalla vedessä 

oleva fosfori pohjaan. Pääasiassa kemikaaleilla on tarkoitus luoda kompleksi sameutta aiheuttavien 

ravinteiden kansa, joka painuu järven tai lammen pohjaan. Kemiallisten vedenpuhdistusmetodien 

vaikutukset ovat yleensä nähtävissä nopeasti. Näiden pitempiaikaisista vaikutuksista ei tiedetä 

kuitenkaan vielä paljon. (Heidi, 2017) Joissain tapauksissa kuten esimerkiksi Littoistenjärven kirkasvesi 

on samentunut parissa vuodessa samaan tilaan kuin ennen käsittelyä. (Lehtola, 2019) 

Samojen vaikutusten aikaansaaminen kemikaalittomasti olisi ympäristön kannalta huomattavasti 

parempi vaihtoehto. Kemikaalittomassa vedenpuhdistuksessa on tarkoituksena aktivoida ja parantaa 

luonnon omia vedenpuhdistusmekanismeja. Esimerkiksi edistämällä kasvien ravinteiden käyttöä 
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hyödyllisillä mikro-organismeilla, jolloin ravinnepitoisuudet alkavat laskea hiljalleen biomassan 

kasvaessa. Kemikaalittomat menetelmät ovat hitaampia kuin kemialliset, mutta niiden luonnollisuus ei 

ole vaaraksi luonnolle vaan päinvastoin voi jopa edistää monimuotoisuutta sekä parantaa eliöidenkin 

elinoloja. 

 

3.2.1 EM-teknologia  

EM eli “Effective Micro-organisms” -teknologia perustuu hyödyllisten mikro-organismien lisäämiseen 

alun perin maaperään. Nykyään se on todettu toimivaksi keinoksi parantaa rehevöityneiden vesistöjen 

tilaa. EM on seos useista luonnossa esiintyvistä hyödyllisistä mikro-organismeista. EM:n lisääminen 

vesistöön ja maaperään lisää sen mikrobista monimuotoisuutta ja parantaa näin niiden laatua luontaisesti. 

EM koostuu suurimmaksi osaksi maitohappobakteereista sekä hiivoista. Näiden lisäksi se sisältää pienen 

osan fotosynteettisiä bakteereja, aktinobakteereja sekä muita bakteereja ja organismeja. Nämä bakteerit 

elävät sovussa keskenään maaperässä ja vesiympäristössä. EM:n sisältämien bakteerien ja organismien 

lajit ja suhteet vaihtelevat kasvatus paikan suhteen, joten näiden spesifinen määrittäminen on hankalaa. 

(Higa & Parr, 1994)  

EM kasvatetaan yleensä horroksessa olevasta kantaliuoksesta, johon lisätään ravintoa sen herättämiseksi. 

Lisättävä ravinto voi olla esimerkiksi sokeria tai riisiä, eli samankaltaista ravintoa kuin bakteerit 

yleensäkin kuluttavat. Kasvamiseen menee aikaa noin 10-20 päivää. Esimerkiksi keraamisten 

kappaleiden päälle kasvatettaessa nämä kappaleet upotetaan EM-kasvatus liuokseen kuten kuvassa 12, 

jolloin ajan kuluessa EM kasvaa hiljalleen partikkelien pinnalle. Mutapallon sisään kasvatettaessa EM:n 

ja saven seokseen lisätään esimerkiksi riisiä ravinnoksi. Mutapallojen annetaan olla varjossa, jolloin EM 

lisääntyy hiljalleen mutapallon sisällä. 
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Kuva 12:  Keramiikkapaloja EM-kasvatus liuotuksessa. 

EM:n puhdistava vaikutus perustuu sen organismien kykyyn pilkkoa monenlaisia orgaanisia partikkeleja 

luonnossa muille helpommin hyödynnettävään muotoon. EM lisää bakteerien populaatiota kiihdyttäen 

näin niiden aikaansaamaa puhdistavaa vaikutusta luonnossa. EM lisäyksellä esimerkiksi luonnon veteen 

on tarkoituksena korvata rappeutunut ja haitallinen bakteerikanta uusilla hyödyllisillä ja haitattomilla 

bakteereilla. (Zakaria, et al., 2010) Kasvit kasvavat paremmin EM-käsitellyssä maassa, joten on 

oletettavaa, että myös vesikasvit kasvavat paremmin. Esimerkiksi BOD, COD ja TSS-arvot muuttuivat 

paremmiksi Egyptissä jätevedellä tehdyissä testeissä (El Shafei & Abd Elmotele, 2017). EM voidaan 

lisätä esimerkiksi mutapallon mukana tai suihkuttamalla vesistöön. Yleensä sein lisäyksen tarkoituksena 

on tällöin vähentää levän ja liejun määrää sekä hajuhaittoja. Tällöin korvataan perinteinen kemikaaleilla 

puhdistaminen luonnonmukaisella vaihtoehdolla. (Zakaria, et al., 2010) Vedenpuhdistustarkoituksiin 

EM on kasvatettu mutapallon sisään tai keraamisten partikkelien pinnalle. Näistä EM vapautuu 

pikkuhiljaa veteen, jolloin virtaavassa vedessä kyetään kattamaan suurempi määrä vettä kuin 

pistemäisesti vapautettuna. 
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3.2.2 EM:n vaikutus levänkasvuun 

Sinilevä eli cyanobaktereeri alkaa olemaan ongelma Suomen järvissä. Se käyttää ravinnokseen 

fosfaatteja ja typpeä. Cyanobakteerin harvinainen ominaisuus on sen kyky ottaa tarvitsemansa typpi 

ilmasta tai veteen liuenneesta typestä. Eli sinilevä ei tarvitse typpeä sisältäviä ravinteita kuten nitraatteja 

kuten muut kasvit. Typpipäästöjen rajoittaminen ravinteiden muodossa on laskenut typen määrää 

vesistöissä, jolloin myös N:P-suhde pienenee. Tällöin muut bakteeri kannat kärsivät, mutta syanobakteeri 

saa massiivisen edun sen ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta. (Pliński, et al., 2007) On todettu, että 

EM:n lisääminen mutapallojen muodossa ei vaikuta sinilevän määrään laskevasti, vaan ennemminkin 

avustaa sinilevän kasvua. (Lurling, et al., 2010) Tämä mitä luultavimmin johtuu siitä, että EM kiihdyttää 

typen kiertoa levän pinnalla sekä kiihdyttää pohjasedimentin fosfaattien vapautumista. EM edistää 

yleisesti kaikkien eliöiden ja kasvien kasvua, joten myös sinilevän ohella muittenkin levien ja kasvien 

kasvu kiihtyy. 

 

3.3 Adsorption teoria 

Hulevesisuodattimen toiminnan toinen vaihe on raskasmetallien poisto vedestä. Näiden poistamiseen 

kemikaalittomasti sopii hyvin adsorptio. Raskasmetallien pitoisuudet eivät välttämättä ole hulevesissä 

suuret, mutta varsinkin sateen alettua ensimmäisen aallon tullessa raskasmetallien pitoisuus voi 

hetkellisesti nousta hyvinkin suureksi, sekä kumulatiivinen määrä voi kohota isoksikin johtuen suurista 

hulevesimääristä. Tässä työssä suunnitellulla hulevesisuotimella pyritään vähentämään raskasmetallien 

aiheuttamaa kuormitusta vesistöille sekä madaltamaan ensimmäisen piikin pitoisuuksia. 

Adsorptiolla tarkoitetaan kemiallista tai fyysistä reaktiota, jonka seurauksena partikkeli sitoutuu 

adsorboivaan aineeseen eli adsorbenttiin. Adsorptiolla tässä työssä on tarkoitus sitoa metalleja ja 

hajuhaittoja aiheuttavia orgaanisia yhdisteitä hulevesistä ja hiekan pesuliuoksista, joten vain näihin 

liittyviä mekanismeja on tarkasteltu tarkemmin ja jätetty muut adsorptiomekanismit ja käyttökohteet 

vähemmälle huomiolle. Vedenpuhdistuksessa tämä tarkoittaa vesiliuoksessa liuenneina olevien 

partikkelien sitoutumisena adsorbentin pinnalle kiinteään muotoon. Kiinnittyminen voi tapahtua 

elektrostaattisesti sähköisen vetovoiman ansiosta, eli esimerkiksi negatiivisesti varautunut adsorbentti 

sitoo liuoksesta positiivisesti varautuneita ioneja. Adsorptio voi tapahtua myös pintareaktion kautta 

sitoutumisena vaikkapa osaksi hiiliketjua tai toisen läsnä olevan aineen kanssa sakkaantuessa 
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pintakerroksen toimiessa katalyyttinä. Haitta-aineen adsorptio voi myös tapahtua ioninvaihtoreaktiona, 

jolloin adsorbentti ottaa vastaan haitallisen ionin ja vapauttaa vähemmän haitallisen ionin. Tämä 

vähemmän haitallinen ioni voi olla vaikkapa kalsiumioni ja haitallinen vaikkapa elohopea. (Tan, et al., 

2015) 

Adsorbentteja vertaillaan usein sen pinta-alan mukaan. Hyvin huokoinen adsorbentti omaa suuren pinta-

alan painoonsa nähden, jolloin sen adsorptiokykykin on oletettavasti hyvä, sillä adsorptio tapahtuu 

yleensä pintareaktion kautta. Adsorbentin pintaa voidaan myös muokata erilaisilla metodeilla, jolloin sen 

pinnalle saadaan muodostumaan erilaisia funktionaalisia ryhmiä, jotka sitovat adsorptioreaktiossa näille 

spesifisiä aineita adsorbenttiin kiinni. Pinnalle voi esimerkiksi muodostua kahden arvoinen happi, joka 

voi reagoida adsorboituvan aineen kanssa. (Tan, et al., 2015) 

 

3.3.1 Aktiivihiili 

Aktiivihiili on viime aikoina ollut kirjallisuudessa hyvinkin suosittu tutkimuskohde. Sitä on testattu ja 

käytetty moniin kohteisiin hajunpoistossa ja vedenpuhdistuksessa. Sitä voidaan valmistaa kivihiilestä tai 

luonnon orgaanisesta aineksesta polttamalla. Monissa puun- ja kasvienjalostus prosesseissa muodostuu 

sivuvirtoja, joille pyritään löytämään lisäarvoa muualta kuin energiantuotannosta. Tällöin kuvaan astuu 

aktiivihiilen tuotanto. Esimerkiksi kookospähkinän kuorista, sokerijuurikkaan varsista on valmistettu 

aktiivihiiliä eri tarkoituksiin. (Tan, et al., 2015) Suomessa biohiilen valmistamiseen käytetään täältä 

luontaisesti löytyviä kasveja kuten pajua tai männyn kaarnaa. Biohiilien tapauksessa raaka-aineen laadun 

vaihtelu saa myös tuotteen laadun vaihtelemaan suuresti, joten niiden käytön suunnittelu on hankalaa. 

Biohiiliä markkinoidaan vedenpuhdistukseen ja kasvimaiden lannoitteeksi. (Carbons, 2020) Kasveista 

valmistettua hiiltä voidaan aktivoida eri kemikaaleilla, jolloin hiilen alkuperä ja aktivointi kemikaalit 

vaikuttavat sen kykyyn adsorboida epäpuhtauksia. Yleensä nämä ominaisuudet ovat hyvin spesifisiä, eli 

jostain kasvista valmistettu aktiivihiili adsorboi yhtä kemikaalin erinomaisesti, mutta toista ei juuri 

ollenkaan.  

Aktiivihiilien huonona puolena pidetään niiden korkeaa hintaa. Hintaan vaikuttaa niin hiilen 

tuotantoprosessin vaatima energiamäärä kuin aktivoinnin kustannukset. Myös valmistus tavan ja raaka-

aineen vaikutus ominaisuuksiin rajoittaa tuotteen käyttökohteita reilusti. 
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3.3.2 Shungiitti 

Shungiittia voidaan pitää luonnosta löytyvänä aktiivihiilen kaltaisena materiaalina. Shungiitti on 

kivimäinen musta materiaali, joka on peräisin sedimentaatiosta hyvin kauan sitten. Kivimäisen 

rakenteensa ansiosta shungiitti kestää mekaanista rasitusta hyvin. Suurimmat tunnetut esiintymät 

löytyvät Karjalan alueelta. Shungiitti sisältää suuren määrän hiiltä, johon sen adsorptio-ominaisuudet 

pääasiassa perustuvat. Hiilen määrä vaihtelee esiintymän mukaan, esimerkiksi Zazhoginosta Venäjän 

karjalasta peräisin olevassa näytteessä hiiltä on 40 % ja loput epäorgaanisia mineraaleja ja 

metalliyhdisteitä. (Polunina, et al., 2018) Shungiitin sisältämästä hiilestä 99 % ei ole kristallimuodossa, 

eli hiiliatomit eivät ole järjestäytyneet säännölliseen muotoon. Hiilikerrokset ovat kasautuneet 

päällekkäin siten, että kukin kerros on kiertynyt edelliseen nähden (Shalimov, et al., 2004) (Kovalevski 

& Moshnikov, 2016). Kerroksia on havaittu olevan kahdenlaisia, joista ensimmäinen on grafeenin 

kaltainen kuusikulmaisia hiili renkaita, ja toinen variaatio sisältää näiden lisäksi viisi ja seitsemän 

atomisia renkaita. Tätä pidetään merkkinä fullereenisten kerrosten mahdollisesta esiintymisestä. 

(Kovalevski & Moshnikov, 2016) (Rozhkova, et al., 2000) Shungiitti on ainoa tähän mennessä löydetty 

luontainen C60 fullereenin lähde. Shungiitissa on havaittu olevan C60:stä suurempiakin pallomaisia 

muotoja, jotka ovat kooltaan ainakin kaksi kertaa isompia kuin fullereeni C60. Fullereenien määrä 

shungiitissa on kuitenkin hyvin pieni. (Skorobogatov, et al., 2017) 

Shungiitti ei ole kovin huokoista, jonka seurauksena sen adsorptio-ominaisuudet ovat melko 

vaatimattomat verrattuna esimerkiksi aktiivihiileen. Shungiitin adsorptiokapasiteettia voidaan parantaa 

esimerkiksi murskaamalla se pienempi rakeiseksi, jolloin pinta-ala kasvaa. (Polunina, et al., 2018) 

Shungiitin sisältää luonnostaan   epäpuhtauksia, jotka antavat shungiitille hydrofobisia piirteitä sekä 

adsorptiokyvyn hydrofobisille yhdisteille. Näitä epäpuhtauksia ovat laskevassa pitoisuusjärjestyksessä 

seuraavat oksidit: alumiinioksidit, rautaoksidit, titaanioksidi, kalsiumoksidi ja magnesiumoksidi. 

Shungiitti on myös siitä uniikki hiilipitoinen mineraali, että se kestää vedellä kastelua. Tämä tarkoittaa 

sitä, että se ei hajoa tai liukene veteen. Sen kontaktikulma veden kanssa on 35°, kun taas esimerkiksi 

grafeenilla se on 86°. Pieni kontakti kulma tarkoittaa parempaa kontaktia materiaalin pinnan ja nesteen 

välillä. (Polunina, et al., 2017) 

Shungiitti jaotellaan viiteen kategoriaan sen hiilipitoisuuden mukaan. Tyypin I shungiitti sisältää ainakin 

98 % hiiltä. Tyyppi II sisältää 35-75 % hiiltä. III tyypin shungiitti sisältää 20-35% hiiltä ja IV tyypin 

hiilipitoisuus on 10-20 %. Tyypin V hiilipitoisuus on alle 10 %. Näistä kaksi ensimmäistä mielletään 
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korkean hiilipitoisuuden shungiitiksi ja kolmatta hiilipitoisuudeltaan keskitasoiseksi. Tyypit IV ja V ovat 

matalan hiilitason shungiitteja. (Skorobogatov, et al., 2017) Karelian Shungite Factoryn myymän 

shungiitin fyysiset ominaisuudet ovat seuraavat: huokoisuus 0,5 %, ja tiheys 2,3-2,4 g/cm3. (KSF, 2010) 

Kazakstanissa louhittavan shungiitin hiilipitoisuus on noin 10 % ja sitä myydään kauppanimellä ”Taurit”. 

Sitä on käytetty vaarallisten yhdisteiden adsorbointiin vedenpuhdistuksessa. Fisherin tekemässä 

tutkimuksessa havaittiin, että tauriitin sinkin adsorptiokyky kasvaa pH noustessa, emäksisissä liuoksissa 

kuitenkin sinkki sakkautuu sinkkihydroksidiksi Zn(OH)2, joten pH on pidettävä alle seitsemässä. 

(Fischer, et al., 2018) 

On myös näyttöä, että shungiitin mineraali osa osallistuu myös funktionaalisten hiiliyhdisteiden 

adsorptioon ja desorptioon. Hiilellä päällystetty hopea tanko adsorboi huomattavasti huonommin 1,1 

dimetyylihydratsiinia kuin shungiitti. Voi olla mahdollista, että shungiitin kiviosan sisältämät metallit 

kuten koboltti, vanadium, nikkeli mangaani ja kupari toimivat katalyytteinä tämän hajoamisreaktiolle, 

jolloin 1,1 dimetyylihydratsiini hajoaa epäorgaanistenhappojen vaikutuksesta pienemmiksi yhdisteiksi. 

(Polunina, et al., 2018) Tämä on kuitenkin vasta oletustasolla eikä todistettu todeksi, mutta Polynian 

tutkimuksessa tämän orgaanisen aineen pitoisuus laski selvästi. 

Shungiitti ollessa kosketuksissa veden kanssa, jossa on orgaanisia epäpuhtauksia muodostaa se 

happaman liuoksen. Tämä on seurausta hiilen hapettumisesta karbonaatiksi ja tämä karbonaatti reagoi 

orgaanisen aineksen sisältämän kloorin kanssa muodostaen suolahappoa. (Skorobogatov, et al., 2012) 

Myös shungiitin sisältämän rikin hapettuessa muodostuu rikkihappoa, joka pienentää shungiitti veden 

pH:ta. (Rafienko & Belimenko, 2019) 

 

3.4 Hulevesisuodattimen suunnittelu 

Suodattimien rakenteen suunnittelussa lähdettiin liikkeelle tutustumalla näiden testaus paikkoihin, jotta 

suodattimista saataisiin juuri kohteisiin sopivia. Suodattimen suodattavan osan rakenne koostuu edellä 

käsitellyistä shungiitista, vaahtomuovista ja EM-keramiikkakappaleista. Suotimessa on tukirakenne, joka 

pitää nämä paikoillaan. Suodattimen tarkoituksena on leikata piikkejä hulevesien haitta-aineiden 

pitoisuuksissa. Haitta-aine pitoisuudet ovat korkeimmat juuri sateen alettua, sillä sateen valumavedet 

huuhtelevat kuivan kauden aikana pinnoille laskeutuneet epäpuhtaudet mukaansa. Hulevesisuodattimen 

vaahtomuovikerroksen on tarkoitus suodattaa suurimmat partikkelit pois läpimenevästä vedestä. 
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Shungiitti kerroksen tehtävänä on adsorboida metalli-ioneja ja muita epäpuhtauksia. EM-kappaleet 

levittävät hyödyllisiä bakteereja eteenpäin. Bakteerit kuluttavat veden ravinteita ja orgaanista materiaa 

sekä edistää muiden hyödyllisten eliöiden ja kasvien toimintaa suodattimen jälkeisissä hulevesilammissa 

ja uomissa.  

 

3.4.1 Hulevesisuodattimen testauspaikat 

Testauspaikoiksi valikoituivat jo edelliskesänä testattu sammonlahden kosteikko sekä kuutostien rampin 

tulva-allas. Paikat ovat esitelty seuraavissa kuvissa 13-19 ilmakuvien ja paikanpäältä otettujen kuvien 

muodossa. 

 

Kuva 13:  Ilmakuva Sammonlahden kosteikon sijainnista sekä nuolella merkattu testipaikka (kesä 

2018). (Lappeenrannan kaupunki, 2020) 

Ilmakuvasta 13 puuttuu neljäs hulevesiallas, joka on kaivettu keväällä 2020. Samalla alueelle tehtiin 

maisemointeja, sekä altaiden pohjaliete poistettiin.  Nämä eivät kuitenkaan häiritse suodatinkokeita. 
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Yläaltaaseen, jonka ulostuloputkeen suodatin asennettiin, oli lisätty vain virtauksen kanavoitumista 

estäviä kiviä. Kivet voi nähdä kuvassa 14. 

 

Kuva 14:  Sammonlahden hulevesikosteikon yläallas sekä sieltä pois virtaava putki (kuva otettu 

24.3.2020). 

Kuvan 14 yläallas oli lähes kokonaan jäässä kuvan ottohetkellä, mutta alueen infrastruktuuri soveltuu 

suodatinkokeelle hyvin, sillä rakenteellisia muutoksia tarvitsee tehdä lähinnä putken ulostulopään 

kivikkoon. Paikka soveltuu myös mainiosti suodattimen esittelykohteeksi hyvine kulkuyhteyksineen, 

sillä se sijaitsee kuntopolkujen varrella ja parkkipaikkojakin löytyy läheltä.  
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Kuva 15:  Sammonlahden kosteikon yläaltaan ulosvirtaus putken pää (kuva otettu 24.3.2020). 

Kuvan 15 yläaltaan ulostuloputkenkorkeusero lasku-uomaan nähden antaa mahdollisuuden testata L-

kirjaimen muotoista hulevesisuodatinta, jossa vesi virtaa ylhäältä alas suodattimeen. Tämän tyyppinen 

suodatin vaatii noin 60 cm korkeuseron, joten kiviä pitää siirtää, jotta suodatinputki saadaan paikoilleen. 

Siirretyillä kivillä voidaan suodatinputki sittemmin maisemoida maastoon sopivaksi. 
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Kuva 16:   Ilmakuva kuutostien Viipurintien rampin tulvavesialtaasta (kesä 2018).  

  (Lappeenrannan kaupunki, 2020) 

Toinen testi kohde on kuutostieltä Vanhalle Viipurintielle tulevan rampin ja Vanhan Viipurintien välissä 

oleva tulvavesiallas, joka on esitetty ilmakuvassa 16. Altaan alkuperäinen käyttötarkoitus on toimia 

tulvan aikaan veden välivarastona, silloin kun tulevan veden virtaus on suurempi, mitä kuvan 18 

rumpuputken läpi pystyy virtaamaan. Tarkoituksena on muuttaa tulevaa virtausta siten, että allas 

saataisiin hyödynnettyä hulevesialtaana tai kosteikkona, jossa veden viipyessä sen sisältämät ravinteet 

jäisivät altaaseen. Ennen allasta sijoitettaisiin suodatin, joka puhdistaisi sinne virtaavaa vettä sekä 

aktivoisi altaan bakteerikantaa puhdistamaan vettä. Tämä paikka soveltuu vaakaputkeen sijoitettavan 

suodattimen testaukseen sillä korkeus ero tulevan virtauksen ja altaan välillä ei ole suuri. Sijainti 

mahdollistaa muutostöiden helpon toteutuksen, sekä suodattimen toiminnan tarkkailun. 
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Kuva 17: Kuutostien rampin tulvavesiallas taka-alalla sekä edessä tulevan veden allas (kuva otettu 

24.3.2020). 

Tarkoitus olisi ohjata kuvassa 17 näkyvä tulevan veden altaan vesi tulva-altaaseen kuvanottosuunnasta. 

Tämä toteutetaan asentamalla putki lammikosta tulvavesialtaaseen. Tähän putkeen olisi tarkoitus asentaa 

hulevesisuodatin. 
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Kuva 18:  Tulvavesialtaan vieressä oleva rumpuputki (kuva otettu 24.3.2020).  

Kuvan 19 tulvavesiallas on suunniteltu olemaan nimensä mukaan varastoallas tulvivia vesiä varten, eli 

tasoittamaan altaan jälkeistä virtausta. Kuvassa 18 voi nähdä tulvavesialtaan vasemmalla ja rumpuputken 

keskellä kuvaa. Tämän rumpuputken lisäksi on toinen rumpuputki altaan puolella, joka on tarkoitettu 

tulvaveden virtaukselle pois altaasta. 
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Kuva 19: Kuutostien rampin tulvavesiallas (kuva otettu 24.3.2020). 

 

3.4.2 Sammonlahden koepaikan suodattimen suunnittelu 

Suodatinputken suunnitteluun hyödynnettiin Blender (versio 2.82.7) nimistä 3D-mallinnusohjelmaa. 

Toinen hyödynnetty ohjelma oli Meshroom (versio 2019.2.0), jolla pystytään luomaan 3D-malli 

valokuvien perusteella. Meshroomilla laadittiin 3D-malli putken päästä, jonka avulla suodattimen 

mittojen suunnitteluun. Kuvassa 20 on esitetty luotu malli. Putken todellinen halkaisija on 500 mm, joka 

on otettu parametriksi mallin oikeaan skaalaamiseen Blenderissä.  
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Kuva 20:  Meshroom ohjelmalla tehty 3D-malli Sammonlahden testauspaikasta siirrettynä 

Blenderiin. 

 

3.4.3 Suodatinputken suunnittelukriteerit 

Suodatinputkea suunniteltaessa ensimmäisenä kiinnitettiin huomiota siihen, että se ei saa tukkia virtausta 

ja aiheuttaa tätä kautta tulvavaaraa. Sammonlahden kosteikkoon suunniteltu suodatinratkaisu on 

eräänlainen kaatomalli, eli putkesta virtaava vesi tippuu suodatinputken suuaukosta sisään. Mikäli 

suodatinputki tukkeutuu jostain syystä, virtaa saapuva vesi tällöin täyden putken yli. Toinen suunnittelun 

perusteista oli mahdollisimman hyvä huollettavuus, jonka mahdollistaa vaihdettavat suodatinkennot. 

Suodattimen täytyy kestää ympärivuotisia sääolosuhteita. Rungon materiaaliksi soveltuisi hyvin sama 

muovi, jota käytetään laitureiden ponttoneissa. Ponttonit on suunniteltu kestämään ympärivuotisia 

sääolosuhteita. 
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Putken sisälle asennetaan virtausesteet, jotka saavat veden virtaamaan suodatinkennoston läpi. 

Suodatinkennoja suodatinputkeen tuli kaksi kappaletta vaakatasoon rinnakkain. Virtausesteitä tulee 

putkeen tällöin kolme kappaletta, jotka suuntaavat veden virtaamaan ensimmäisen suodattimen läpi 

ylöspäin ja seuraavan suodattimen läpi alaspäin. 

 

Kuva 21: Putkimallin hulevesisuodatin. 

Putken rakenne nähdään kuvassa 21. Kuvan 21 hulevesisuodattimeen vesi menee sisään viistotusta päästä 

ja tulee ulos suorasta päästä. Kuvassa ei näy kennojen hoitoa varten asennettavaa luukkua, joka tulee 

kennoston päälle täydentäen suodattimen putkimaiseksi. Suodatinputken kokoa suunniteltaessa 

päädyttiin noin 50 cm sisähalkaisijaan. Tämä sopii Sammonlahden kohteeseen hyvin, sillä 

Sammonlahden kosteikon putken halkaisija on 50 cm. Normaalisti putkesta ei virtaa putken täydeltä 

vettä, joten suodatinputken poikkipinta-alan pienentyminen virtausesteiden takia ei liene ongelma. 

Virtausesteen jälkeen auvoimeksi jäänyt pinta-ala pyrittiin saamaan lähelle 50 % suodatinkennon pinta-

alasta. Veden virtaus hidastuu suodattimessa, joten suodattimeen tulevan veden kulkureitin ei tarvitse 

olla yhtä suuri kuin suodatinkennon pinta-ala.  

Putken suunnittelussa otettiin huomioon putken asennuskaltevuus. Putki kannattaa asentaa alaviistoon, 

sillä silloin siellä oleva vesi pääsee valumaan pois. Tämä on erityisen tärkeää talven lähestyessä ja 
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mahdollisen jäätymisen tapahtuessa, sillä mikäli suodatinputki on täynnä vettä, jäätyessään se 

todennäköisesti vaurioituisi tai halkeaisi. Putki tulisi asettaa syöttövirtauksen suhteen siten, että tulevan 

virtauksen korkeus olisi samalla korkeudella kuin ensimmäisen virtausesteen ylälaita. Tällöin 

saavutettaisiin riittävä korkeusero, jotta virtaus kulkisi korkeuseron aiheuttaman hydrostaattisen paineen 

ansiosta suodatinten läpi. 

Suodattimesta suunniteltiin myös laatikkomalli, mikäli putkimaisen rakenteen toteuttaminen 

osoittautuisi hankalaksi. Kuvan 22 laatikkomaisella rakenteella saavutetaan pienempi tilantarve, mutta 

myös virtaus laatikkomaisessa kanavassa on todennäköisesti heikompi. Laatikkomallin sovitettuna 

aikaisemmin tehtyyn 3D-malliin nähdään kuvassa 23. 

 

  

Kuva 22: Laatikkomallin hulevesisuodatin. 
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Kuva 23: Laatikkomallin suodattimen sovitus testauspaikan putken päähän Blender-ohjelmalla 

havainnollistettuna. 

 

3.4.4 Veden mukana kulkevan kiintoaineen hallinta 

Putken suuaukkoon suunniteltiin lehtiä ja muita suurempia roskia siivilöivä ritilä. Sen tehtävä on estää 

näitä menemästä putken sisään ja tukkimasta virtausta. Toinen tukkeutumista aiheuttava komponentti 

veden mukana on hieno kiintoaines. Se on pääasiassa hiekkaa, multaa, muovia, pölyä ja muuta mikä 

läpäisee putken päässä olevan lehti siivilän. Tämän poistumista varten keskimmäisen virtausesteen 

alaosaan jätetään aukko. Sitä pitkin ensimmäisen osion pohjalle laskeutuva kiintoaine huuhtoutuu aukon 

läpi pois virtaavan virtauksen mukana. Todennäköisesti suodatinputkea täytyy putsata kolosta 

huolimatta, mutta kolo mitä luultavimmin vähentää puhdistuksen tarvetta huomattavasti. Kolon täytyy 

kuitenkin olla niin pieni, ettei putkeen virtaava vesi mene kokonaan sen läpi, vaan kulkee pääasiallisesti 

suodatinkennoston kautta. 
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3.4.5 Suodatin vaakaputkeen 

Vaakaputkeen sijoitettava suodatin ei saa tukkia virtausta mikäli suodatin tukkeutuu. Tämä sulki pois 

pystyyn asetettavan suodattimen asennuksen kyseiseen kohteeseen. Pystymallin soudattimen toinen 

ongelma olisi ollut sen vain osittainen käyttökapasiteetti, sillä yläosuus olisi ollut pääsääntöisesti kuivana 

ja alaosuudesta olisi jatkuvasti virrrannut vettä. Siispä päädyttiin kuvan 24 suodatinratkaisuun, jossa 

suodatinkennot on asetettu vaakaputken pohjalle ja suodatinten alle jätetää vedelle tilaa virrata. Suodatin 

toimii siten, että tuleva vesi virtaa suodatinkennoston päällä kunnes suodattuu läpi suodatinmateriaalista. 

Suodattimet sijoitettiin putken päähän, jotta niiden huoltaminen olisi mahdollisimman vaivatonta.  

Suodatinten huoltoa varten suodatinkennot ovat asennettuna kenno telakkaan, joka voidaan vetää 

kiskoilla putken päästä ulos kiskojen ansiosta. Suodattimen ulkoinen rakenne on periaatteessa kaksi 

putkea päällekkäin, joista alimmainen on leikattu yläpuolelta halki ja asetettu varsinaisen putken 

alapuolelle. Suodatinta ennen putkeen on mahdollisesti asennettava kiintoainetta varten hulevesikaivo, 

joka laskeuttaa kiintoaineen kaivon pohjalle. Tällöun vähennetään suodattimen tukkiutumisriskiä ja 

huoltoväli pitenee. 
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Kuva 24: Putken päähän sijoitettava hulevesisuodatin. 

 

3.4.5 Suodatinkenno 

Suodatinkennon kokoa suunniteltaessa rajoittavaksi tekijäksi muodostui sen paino. Suodattimien 

sijoittuu hulevesikosteikkojen tai purojen varrelle, jonne ei välttämättä ole hyvät kulkuyhteydet. 

Suodattimien vaihtoa ja huoltamista varten, niiden pitää olla yhden ihmisen kannettavissa ja 

käsiteltävissä. Yhteispaino ei siis saa nousta liian suureksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhden 

kennon paino tulisi olla alle 15 kg, jolloin shungiittia oli mahdollista käyttää 5-7,5 kg per suodatinkenno. 

Shungiitin tiheys on noin 1,1 kg/m3. Tällöin kennolle, jonka mitat olisivat 35x35 cm tulisi shungiittia 5,6 

cm kerros, mikäli käytetty määrä olisi 7,5 kg. Kennoon tulee 5 cm vaahtomuovia veden tulovirtauksen 

puolelle suodattamaan kiintoainetta sekä hidastamaan virtausta, jotta veden mukana oleva kiintoaine 
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laskeutuisi putken pohjalle. Vaahtomuovi on kevyttä ja ei pidätä vettä hyvin nostettaessa pois vedestä, 

joten kennon paino pysyy matalana. 

Putkimallin ensimmäinen suodatin rakennetaan siten, että alin 5 cm kerros on vaahtomuovia, seuraava 

kerros on shungiittia ja päällimmäinen kerros on joko vaahtomuovia tai allassubstraattia eli 

laavakivimursketta. Hulevesiputken toinen suodatin koostuu EM-keramiikkapalasista ja 

vaahtomuovista. Keramiikkakappaleiden kerros on 5-10 cm ja vaahtomuovia 5 -10 cm kunnes 15 cm 

paksuus saavutetaan. Keramiikkapalaset painavat hieman vähemmän kuin shungiitti niiden väliin jäävän 

tyhjän tilan ansiosta, joten tämänkään kennon paino ei nouse kosteana yli 15 kilon. Shungiitit voidaan 

pakata tiheän pussimaisen verkon sisään, jottei se karkaisi suodattimesta virtauksen mukaan. Tässä 

ratkaisussa pussi- ja vaahtomuovisuodattimet sidotaan yhteen. Suodatinkennoille rakennetaan kuvan 25 

mukainen kehikko. Kehikossa on reunukset, jotka pitävät sen paikoillaan sille tehdyssä kolossa. kehikon 

ympärillä on tiiviste, jottei vesi virtaisi kennon ohi. 

 

 

Kuva 25: Tukikehikko hulevesisuodatinkennolle. 
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Kuva 26: Suodattimen sisärakenteet eri kohteissa. Kerroksista sininen on vaahtomuovia, harmaa on 

shungiittia ja ruskea EM-keramiikkakappaleita. 

Vaakaputkeen sijoitettavan suodattimen rakenne on hieman erilainen kuin erillisen putkimallin 

suodattimen. Vaakamallissa molempien kennojen tulisi sisältää molemmat aktiiviset kerrokset eli 

shungiitti ja EM-keramiikkakappaleet. Nämä voi joko olla päällekkäin tai joutua erottamaan ohuella 

vaahtomuovikerroksella, kuten kuvan 26 oikeassa alalaidassa on kuvattu. Tällöin molempien kerrosten 

paksuus on hieman pienempi kuin aikaisemmissa malleissa, joissa molempien paksuudet ovat noin 5 cm. 

Toisaalta näitä suodattimia tulee vaakamalliin kaksi samanlaista, jolloin toiminnallisten materiaalien 

yhteistilavuus on jopa isompi kuin hulevesisuodatinputkessa. 

 

3.5 Hiekan puhdistus 

Hiekoitushiekka kerätään talvenjälkeen pois kaduilta ja kerätty hiekka sisältää epäpuhtauksia siinä 

määrin, että käytetty hiekoitushiekka luokitellaan pahimmillaan vaaralliseksi jätteeksi. Todella 

saastuneen hiekoitushiekan oikeaoppinen hävittäminen on kallista, sillä se olisi vietävä Fortum Waste 

Solutions Oy:lle (ent. Ekokem Oy). Hiekoitushiekan tiheys on noin 1,5 t/m3 (Niskanen, 2010). Yksi rekan 

lavallinen (12 m3) voi painaa 18 tonnia, jolloin sen kuljettamiskustannukset, sekä käsittely on kallista.  
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Käytetty hiekoitushiekka päätyykin usein odottamaan jatkokäsittelyä hiekankasauspaikoille. Käytettyä 

hiekoitushiekkaa on käytetty ja käytetään edelleenkin esimerkiksi teiden ja kuntopolkujen pohjissa, sekä 

maan täyttöaineena. Tämän kaltainen käyttö on kuitenkin hyvin arveluttavaa, johtuen käytetyn hiekan 

sisältämistä epäpuhtauksista. 

Käytetyn hiekoitushiekan mukana tuleva hienojakoinen kiintoaine toimii epäpuhtauksien kantajana. 

Hiekka on kiviainesta eli suhteellisen inerttiä ainetta, joten epäpuhtaudet kulkeutuvat hiekkapartikkelien 

pinnalla, sekä muun kiintoaineen mukana. Tämä muu kiintoaine koostuu pienpartikkeleista, jotka ovat 

oletettavasti peräisin hiekoitushiekan murenemisesta, asfaltista, roskista ja autojen renkaista. Kerätty 

hiekoitushiekka sisältää myös alkuperäistä hiekkaa suurempia sinne kuulumattomia partikkeleita, kuten 

katukiveyksistä lohjenneita kiviä, kaivonkannen paloja ja käpyjä. Nämä voidaan siivilöidä hiekasta pois 

käyttämällä esimerkiksi seulakauhaa. Tämä ei kuitenkaan poista hiekan mukana kerättyjä pienempiä 

partikkeleja. (Hubler & Ken, 2013) Hiekoitushiekan peseminen vesi-, emäs- ja suolaliuoksella on 

mahdollinen ratkaisu hiekan puhdistamiseksi kaatopaikkakelpoiseksi.  

Hiekan puhdistamismenetelmiä on tutkittu laajalti, mutta yleisimpiä ovat seulonta-, pesu- ja 

sykloniprosessit. Näistä seulonta on mekaanisesti kaikkein yksinkertaisin, sillä siinä erotellaan vain 

pienempi aines isommasta. Moniputkaisimpia ovat taas yhdistelmäprosessit, joissa yhdistetään 

monenlaiset pesuvaiheet eri liuoksilla sekä hydrosyklonointi loppupuhdistuksessa. (Hubler & Ken, 2013) 

Pestyä hiekotushiekkaa voisi esimerkiksi käyttää uudelleen kevyenliikenteenväylillä, joilla hiekkaan 

kohdistuva rasitus on pienempi kuin raskaamman liikenteenväylillä tai risteysalueilla. Pesty 

hiekoitushiekka pölisee käsiteltäessä varmasti vähemmän kuin neitseellinen hiekka, sillä hiekan seassa 

ollut hienoaines on huuhtoutunut pääasiassa pois. Pestyä hiekkaa voitaisiin myös hyödyntää erilaisissa 

kaupungin maanrakennuskohteissa, jolloin säästyttäisiin kuljetuskustannuksilta, sillä maa-aines olisi jo 

valmiiksi kaupungin läheisyydessä. Samalla voitaisiin parantaa kohteen imagoa kierrätysmateriaalien 

käyttämisen ansiosta.  

 

3.5.1 Seulonta 

Seulonnassa periaatteena on, että silmäkokoa pienemmät partikkelit läpäisevät seulan ja isommat jäävät 

seulan päälle. Tätä menetelmää on käytetty hiekan raekoon erottelussa kauan ja vielä kauemmin isojen 

kivien erotteluun muusta maa-aineksesta. Tätä menetelmää on testattu Suomessa hiekoitushiekan 
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kierrättämiseen esimerkiksi Raahessa, jolloin kerätty hiekoitushiekka seulottiin ja pystyttiin käyttämään 

uudelleen. (Laakonen, 2020) Menetelmän heikkoutena on se, että hiekka pitäisi kerätä ja seuloa kuivana, 

jolloin se myös pölisisi reilusti. Normaalisti kerääminen pyritään tekemään märissä olosuhteissa, jotta 

pölyäminen minimoitaisiin. Tällöin myös kerätty hiekka jää märäksi.  

 

3.5.2 Puhallustekniikka 

Puhallustekniikka eli kaasusyklonointi perustuu, aineen erikokoisten partikkelien erottamiseen toisistaan 

keskipakovoiman avulla. Painavat partikkelit ajautuvat kaasuvirran mukana syklonin kartion seinälle ja 

kevyemmät pienemmät partikkelit keskelle. Ylhäältä keskeltä poistetaan kevyet ja pohjan kartion päästä 

raskaat partikkelit. Samaa menetelmää voidaan käyttää myös nesteen ollessa liikkuva matriisi. Tällöin 

saadaan myös pesevä vaikutus aikaan. Nesteen kanssa toimiessa joudutaan neste erottamaan 

kiintoaineesta, mikäli se halutaan uudelleen käyttää. (Southard, 2016) Esimerkiksi rantahiekan 

puhdistuksessa käyttövesi voidaan ottaa merestä ja hydrosyklonin tuote virta voidaan ohjata suoraan 

takaisin rannalle. Tällöin tuotteeseen jäänyt vesi pääsee kulkeutumaan takaisin mereen ja puhdas hiekka 

kasaantuu rannalle. (Dolan & Bowersox, 1973) 

 

3.5.3 Hiekan pesu ja sen haasteet 

Hiekoitushiekan pesun suurin haaste on sen hajanaisuus, jota seuraa sen likaisuus. Hiekoitushiekkaa 

käytetään valtavasti Suomessa ja sitä myös kerätään valtavat määrät pois kaduilta, mutta jokainen kunta 

ja kaupunki läjittää kerätyn hiekoitushiekan paikallisesti. Suuremmissa kaupungeissa voi olla myös 

useampi läjitysalue sijoitettuna eripuolille kaupunkia. Täysimittaisen pesuprosessin olisi oltava helposti 

liikuteltavissa kohteesta toiseen, jotta toiminta olisi kannattavaa. Vaikka suurissa kaupungeissa on 

tuhansia tonneja käytettyä hiekoitushiekkaa, ei paikallisen puhdistuslaitoksen rakentaminen ole 

kannattavaa. Isoja laitosmaisia prosesseja hiekan pesemiselle löytyy maailmalta, mutta niiden käyttö ja 

tuotantokapasiteetit ovat, joko niin isoja ettei niiden soveltaminen hiekoitushiekan pesemiseen olisi 

kannattavaa tai pesun tarkoituksena ei ole haitta-aineiden poisto. Myös pesunesteiden oikeaoppinen 

käsittely on tärkeää ja usein maailmalla hiekan pesuprosessien pesuvedet päätyvätkin maahan 

käsittelemättöminä. (Hubler & Ken, 2013) Hiekoitushiekan pesuveteen liukenee huomattavasti 
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normaalia neitseellistä hiekkaa enemmän epäpuhtauksia, sillä hiekan sekaan on kerätty kaikki kadulta 

irtoava lika, jonka rinnalla luonnon hiekka on lähes puhdasta.   

Todennäköinen hiekoitushiekan pesuprosessi voisi olla liikuteltavissa oleva panos- tai 

jatkuvatoiminenprosessi. Panosprosessia hiekka esimerkiksi voitaisiin laittaa siiloon. Tätä siilossa olevaa 

hiekkaa pestään erilaisilla pesuliuoksilla, kuten vedellä tai emäsliuoksella.  

Jatkuvatoimisena prosessina hiekka lisätään esimerkiksi laakeaan altaaseen, jossa hiekkapatjaa 

liikutetaan vähitellen samalla sekoittaen eteenpäin ja vesi virtaa tällöin vastakkaiseen suuntaan. 

Hiekkapetiä voitaisiin liikuttaa esimerkiksi ruuvin avulla.  

Hiekka on peräisin kalliosta, joka itsessään on hyvin inerttiä ainetta, joten hiekkaan ei pysty imeytymään 

ainakaan kovin voimakkaasti epäpuhtauksia. Hiekan kantamat epäpuhtaudet ovatkin partikkelien 

pinnalla.  Hiekan seassa oleva orgaaninen aine kuten eläinten ulosteet sekä multa ja lehtien palaset 

aiheuttavat haasteita hiekan pesulle. Luonnon orgaaninen aine muodostaa pienistä hiukkasista 

komplekseja. Nämä kompleksit pitävät sisällään raskasmetalliyhdisteitä. Esimerkiksi kupari muodostaa 

hyvin pysyvän kompleksi yhdisteen luonnon orgaanisen aineksen kanssa, jolloin kupari erottaminen on 

haastavaa. Myös PAH yhdisteet imeytyvät orgaanisiin aineksiin hiekkaseoksessa. (Picard & Chaouki, 

2017) Kun orgaaninen aine huuhdellaan hiekan seasta pois, jää jäljelle jo melko puhdasta hiekkaa. 

 

3.5.4 Käytetyn hiekoitushiekan tavoiteparametrit pesun jälkeen 

Valtioneuvoston asetus (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista voidaan 

mahdollisesti soveltaa hiekoitushiekan puhdistuksen tavoitearvoina. UUMA-hankkeen mukaisesti 

uusiomateriaalin täytyy täyttää ympäristökelpoisuus, jotta uusiomateriaalia voidaan hyödyntää 

maanrakennustarkoituksissa.  Tämä tarkoittaisi mineraalikoostumuksen tarkastelua ja kaksivaiheista 

ravistelukoetta, jolla selvitetään liukenevien aineiden laatu ja määrä. (Inkeröinen & Alasaarela, 2010) Eli 

jollei jokin inertinjätteen raja-arvoista ylity, on hiekka tarpeeksi puhdasta kaatopaikalle tai 

jatkokäyttökohteeseen. Ravistelutestit suoritetaan liuos-kiintoaine -suhteella 10, eli 100 gramman 

näytettä kohden ravistelu vettä on 1 litra. (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013) Oheisessa 

taulukossa V on esitetty KK Haapaselkä Oy:n suorittamien ravistelukokeiden tuloksia käytetylle 

hiekoitushiekalle sekä heidän pesukokeitansa varten öljyämälle hiekalle ennen pesua ja pesun jälkeen.  
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Taulukko V: Hiekan kaatopaikkakelpoisuus liukoisuuden perusteella: yksivaiheinen ravistelutesti. 

Pysyvän jätteen raja-arvo (luokka A), tavanomaisen jätteen raja-arvo (luokka B) ja 

vaarallisen jätteen raja-arvo (luokka C) (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 

331/2013).  Taulukossa n.d.  tarkoittaa not detected eli pienempi kuin määritysraja. 

L/S = 10, mg/kg Käytetty hiekka Öljytty hiekka Pesty hiekka Raja-arvo A/B/C 

Antimoni, Sb 0,009 0,006 n.d. 0,06/0,7/5 

Arseeni, As 0,003 0,008 0,003 0,5/2/25 

Barium, Ba 0,024 0,043 0,046 20/100/300 

Kadmium, Cd n.d. n.d. n.d. 0,04/1/5 

Kromi (kok.), Cr n.d. n.d. n.d. 0,5/10/70 

Kupari, Cu n.d. 0,065 n.d. 2/50/100 

Elohopea, Hg n.d. n.d. n.d. 0,01/0,2/2 

Lyijy, Pb n.d. 0,004 n.d. 0,5/10/50 

Molybdeeni, Mo 0,0012 0,0014 0,00065 0,5/10/30 

Nikkeli, Ni n.d. n.d. n.d. 0,4/10/40 

Seleeni, Se n.d. n.d. n.d. 0,1/0,5/7 

Sinkki, Zn n.d. 0,0049 n.d. 4/50/200 

DOC 0,6 2,6 0,7 500/800/1 000 

Öljyindeksi 640 1400 240 500/-/- 

Mineraaliöljyt (>C21-

C40) (mg/kg ka) 

580 1300 200  

Mineraaliöljyt (>C10-

C21) (mg/kg ka) 

61 120 <50  

 

Kuten taulukosta V nähdään, että öljyindeksi on ainoa inertin jätteen raja-arvon ylittävä parametri 

pesemättömälle hiekalle. Öljyttykin hiekka saatiin kokeissa pestyä riittävän hyvin, jotta se täytti inertin 

jätteen raja-arvon. Tämä tarkoittaa sitä, että pestyä hiekoitushiekkaa voidaan käyttää uusiomateriaalina 

maanrakennuksessa tai mahdollisesti hiekoitustarkoituksiin kevyeen liikenteen väylillä. 
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3.6 Hiekan pesu panosprosessilla 

Panosprosessissa hiekoitushiekka lastataan siiloon, johon lisätään joko huuhteluvesi tai pesuliuos. Tässä 

vaiheessa hiekasta irtoaa paljon pientä kiintoainetta. Se sekoittuu pesuveteen sekä nousee pesuastian 

pinnalle. Tämä kiintoaine on pääasiassa katupölyä sekä hiekan seassa olevia roskia ja muita 

epäpuhtauksia. Pinnalle nouseva sakka todennäköisesti koostuu suurimmaksi osaksi orgaanisesta ainesta, 

kuten havuista juurista ja tikuista. Pintasakka ja pienhiukkaset kantavat todennäköisesti suurimman osan 

kerätyn hiekan epäpuhtauksista, joten niiden pesu ja poisto on ensisijalla prosessissa. Panosprosessin 

neste poistetaan siilon pohjalta. Siiloa tyhjennettäessä poistamaton sakka laskeutuisi hitaasti hiekkapedin 

pinnalle ja näin kontaminoisi hiekan uudestaan.  

Pesuveteen puolestaan sekoittuu veteen liukenevat aineet sekä hyvin pienijakoinen sameutta aiheuttava 

kiintoaine, joka ei pienen kokonsa vaikutuksesta laskeudu pohjalle taikka nouse pinnalle.  Pesuveden 

uudelleenkäytön edellytyksenä on sen kiintoainepartikkelien erottaminen esimerkiksi suodattamalla pois 

liuoksesta, sekä liuenneiden raskasmetalli-ionien poisto esimerkiksi adsorptiolla, jottei niiden pitoisuudet 

kumuloituisi yli jäteveden raja-arvojen. Pesuliuosta uudelleenkäyttämällä säästetään vettä, jonka määrä 

voi olla hyvin rajallinen hiekoitushiekan läjitysalueella, joilla ei välttämättä ole vettä suoraan saatavilla. 

Tällöin vesi joudutaan kuljettamaan toimintapaikalle esimerkiksi säiliöautolla.  

Pesuliuosten kunnon ylläpitämiseksi adsorbentiksi soveltuisi hyvin shungiitti sen halvemman hinnan 

vuoksi verrattuna muihin adsorbentteihin kuten aktiivihiiliin. Ennen shungiittia voisi 

hiekkasuodattimella suodattaa liuoksesta hienoaines pois. Pesuliuokset ja vesi varastoidaan pesusiilon 

läheisyyteen varastosäiliöihin. Pesuliuos siirretään pumpuilla pesusiiloon. Siilosta likainen liuos 

pumpataan hiekkasuodattimeen. Hiekkasuodattimesta, liuos pumpataan shungiitti-kolonniin, josta liuos 

pumpataan takaisin varastosäiliöön. Pesuprosessin yksinkertaistettu virtauskaavio on esitetty kuvassa 27. 
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Kuva 27: Hiekan pesuprosessin virtauskaavio. 

 

3.6.1 Hiekanpesuliuokset 

HCl eli suolahappo on osoittautunut lukuisissa maa-aineksen pesutesteissä hyväksi pesuliuokseksi 

raskasmetallien poistamiseen. Esimerkiksi maa-aineksen seassa olleesta ravistelukokeella liukenevasta 

kuparista se liuotti 91 %. Sen kyky liuottaa öljymäisiä yhdisteitä ei kuitenkaan yllä samalle tasolle ollen 

30 %. Maaöljyn likaamalle maa-ainekselle sopii paremmin viinihappo (C4H6O6), joka esimerkiksi 3 

molaarisella liuoksella liuotti 82 % öljy jäämistä ja 55 % kuparijäämistä. Orgaanisen hapon tehokkuutta 

verrattuna muihin testattuihin epäorgaanisiin happoihin Moon perusteli sen mahdollisesti paremmalla 

kyvyllä tehdä öljymäisistä yhdisteistä veteen liukenevia.  Muitakin happoja on testattu kuten EDTA 

HNO3 ja H2SO4. Näiden pesu tulokset asettuvat pääsääntöisesti kahden edellä mainitun väliin. (Moon, 

et al., 2016) Vahvojen happojen kanssa toimiessa ongelmaksi muodostuu kuitenkin niiden käsittely sekä 

maa-aineksen liukeneminen ja happamoituminen. Myös pesulaitteistolta vaaditaan paljon 

haponkestävyyden kannalta.  

Laimea natriumhydroksidi (NaOH) liuos voisi soveltua myös hiekan pesuun. Sitä on käytetty humuksen 

poistoon ja se liuottaa typen yhdisteitä sekä orgaanista hiiltä hyvin. Se myös liuottaa öljymäisiä 

hiilivetyjä, joita hiekoitushiekan seasta löytyy pieniä määriä. NaOH-liuos myös tehoaa esimerkiksi 
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arseenin liuottamiseen huomattavasti pienemmällä pitoisuudella kuin HCl-liuos. Jo 0,2 molaarinen 

NaOH-liuos liuotti saman verran arseenia kuin 1 molaarinen HCl-liuos. Kummankaan yksittäinen 

arseenin poistokyky ei riitä erittäin saastuneille maa-aineksille. Tällöin näiden käyttö kolmivaiheisesti 

osoittautui Jangin tutkimuksessa parhaaksi tavaksi. Vaiheet olivat 0,2 M HCl, 1 M HCl ja 1 M NaOH. 

Samassa tutkimuksessa todettiin, että arseeni adsorboituu happamissa olosuhteissa maa-aineksen 

pinnalle, joten emäskäsittelyllä tämä arseeni saatiin poistettua pinnalta. Selityksenä reaktiolle oli ligandin 

vaihto, eli hydroksyyliryhmä korvasi metallin kiven pinnalla.    (Jang, et al., 2007) 

Fluorin pilaaman maa-aineksen pesuun Parhaiten soveltuu HCl, jolla Moon ryhmineen sai poistettua 97 

% fluorista. Tällöin käytetty seos oli 3 molaarista eli hyvin väkevää. 0,5 molaarisella NaOH-liuoksella 

fluoria saatiin poistettua maa-aineksesta 62 %. Moonin kokeissa NaOH pitoisuuden nostaminen ei 

vaikuttanut suuresti poistuneen fluorin määrään, sillä 2 molaarinen liuos poisti 71 %. (Moon, et al., 2015)  

Käytännön prosessin kannalta edellä käsitellyistä liuoksista parhaiten soveltuisi NaOH pesuliuokseksi, 

sillä se kykenee liuottamaan orgaanisia yhdisteitä sekä riittävästi metalleja, kuitenkaan liuottamatta 

kiviainesta. NaOH:n käsittely on myös melko huoletonta verrattuna vahvojenhappojen liuoksiin. 

Prosessia suunniteltaessa täytyy materiaaleja valittaessa ottaa huomioon NaOH:n reaktiivisuus alumiinin 

kanssa, joten esimerkiksi ainakin pumppujen nesteen kanssa kosketuksissa olevien osien täytyy olla 

jotain muuta materiaalia.  

 

3.6.2 Hiekan pesuprosessin nesteiden laaduntarkkailu 

Osalla kaupungeista ja kunnista on omat jätevedelle asetetut raja-arvot. Niihin vaikuttaa käytettävän 

veden alkuperäiset pitoisuudet, sillä luonnollisesti on kohtuutonta pyytää alittamaan raja-arvo, mikäli 

vedessä on jo alun perin liikaa esimerkiksi kuparia. Jotta jätevesi voidaan vapauttaa ilman käsittelyä 

viemäriverkostoon. Näitä arvoja ei tule ylittää. 
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Taulukko VI: Helsingin, Turun, Kotkan Hyvinkään ja Tampereen jätevesien raja-arvoista koottu 

taulukko, jossa kaikki yksikössä mg/l paitsi pH ja lämpötila. 

arseeni elohope

a 

hopea kadmiu

m 

Kok. 

kromi 

kromi 

VI 

kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Tina 

As Hg Ag Cd Cr Cr6+ Cu Pb Ni Zn Sn 

0,1 0,01-

0,05 

0,1-0,2 0,01 0,5-1 0,1-0,2 0.5-2 0.5 0.5-2 2-3 2 

pH-luku, pH Lämpötila, 

°C 

sulfaatti Kok. syanidi PAH-

yhdisteet 

Kokonaishiilivetypitoisuus (C10-C40) 

6,0-11,0 40 400 0,5 0,05 150 

 

Kuten taulukosta VI on nähtävissä se, että alueelliset erot raja-arvojen suhteen voivat olla joidenkin 

raskasmetallien suhteen suuriakin. Esimerkiksi nikkelin ja kuparin maksimipitoisuudet jätevedessä 

voivat olla 0,5 mg/l ja 2 mg/l välillä riippuen kaupungista. Turussa raja-arvot ovat pääsääntöisesti 

korkeimmat ja Kotkassa matalimmat. Nämä erot johtuvat luultavasti paikallisen veden laadusta sekä 

purkuvesistöjen ja ympäristön kunnosta.  

 

3.6.3 Johtokyky 

Johtokyky voisi sopia tarkkailtavaksi suureeksi pesunesteiden likaisuutta seurattaessa. Johtokyky kuvaa 

nesteen sisältämien ionien määrää sen kautta, kuinka hyvin liuos johtaa sähköä. Mitä enemmän 

liuoksessa on ioneja, jotka kuljettavat sähkövarausta, sitä suurempi on liuoksen johtokyky. Kun 

johtokyky käytetyllä liuoksella nousee tiettyyn pisteeseen muttei sen yli voidaan liuos vapauttaa vielä 

ilman käsittelyä esimerkiksi kunnalliseen viemäriverkostoon. Liuoksen johtokyvyn noustessa tämän 

rajan yli, joudutaan liuos käsittelemään, jolloin sen hinta nousee merkittävästi.  Johtokyky on sidoksissa 

lämpötilaan, joten lämpötilan mittaaminen on myös suositeltavaa tehdä samalla kun mitataan johtokyky.  

Sopivan sensorin löytämiseksi on kuitenkin tunnettava liuoksen johtokyky rajoittavassa pisteessä. 

Oletettavasti tämä piste sijaitsee jossain järviveden 1000-5000 μS/cm johtokyvyn alueella eli 5 mS/cm 

alueella. Juomaveden tavallinen johtokyky on välillä 0,05- 0,5 mS/cm (Lenntech, 2020). Toisaalta 

jäteveden arvo voi olla 50-100 mS/m. (Ympäristöhallinto, 2020) Todennäköisesti hiekan pesuvesien 

kohdalla liikutaan järviveden ja jäteveden johtokyvyn välillä, jolloin mittari täytyy valita sen mukaan. 
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Johtokyky on melko verrannollinen TDS lukuun eli Total Dissolved Solids. Tämä luku kertoo 

liuenneiden kiintoaine ionien määrän liuoksessa. Nämä partikkelit kuljettavat sähkövarausta liuoksessa. 

TDS mg/l ja johtokyvyn EC mS/cm välillä vallitsee seuraava analogia TDS (mg/l) = (0,55-0,7) ∙ EC 

(mS/cm). Pienillä liuenneen kiintoaineen pitoisuuksilla kerroin on pienempi kuin suuremmilla 

pitoisuuksilla, jolloin ionit alkavat vuorovaikuttamaan toistensa kanssa ja näin niiden kyky kuljettaa 

sähkövarausta heikkenee. (Selvaraj, 2009) Korkeilla TDS arvoilla TDS/EC suhde lähestyy arvoa 0,9 

(Lenntech, 2020). Hiekan pesuliuosten likaisuutta seuratessa tarkkaillaan johtokyvyn lisääntymistä, 

kunnes johtokyky on lähes jäteveden raja-arvon tuntumassa. Oletuksena on tällöin, että hiekkaa pestessä 

siitä liuenneet metallit lisäävät johtokykyä ilman ioninvaihtoreaktiota, eli kaikkien liuoksessa olevien 

ionien määrä vain lisääntyy kumulatiivisesti. 

Kenttäolosuhteissa johtokyvyn mittaamiseen parhaiten sopisi käsimittari. Tämä käsimittari voisi olla 

esimerkiksi YSI Pro1030 pH & Conductivity Meter. Samalla mittarilla voisi mitata johtokykyä, pH:ta ja 

liuenneen kiintoaineen määrää sekä suolaisuutta. Johtokyky- ja pH-mittaukseen tarvitaan kuitenkin omat 

sensori osat. (Inc., 2020) Johtokykymittaus on kentällä helpointa suorittaa nestesäiliöistä.  

 

3.7 Shungiitin adsorptiokyvyn parantaminen 

Shungiitti koostuu pääasiassa hiilestä. Sen pinnan aktivointi mitä luultavimmin voisi suorittaa samaan 

tapaan kuin aktiivihiilelle. CaCl2 -liuos aktivoi aktiivihiilen pintaa siten, että se muuttuu positiiviseksi. 

Tällöin adsorptiokyky anionien, eli negatiivisten ionien ja yhdisteiden suhteen paranee. Käytännössä tätä 

voidaan hyödyntää nitraattien poistamiseen adsorboitavasta nesteestä. Zanellan tiimin suorittamissa 

kokeissa huomattiin, että adsorptiokyky kasvoi jokaisen käsittely adsorptiosyklin jälkeen. Eli syklinä oli 

käsittely CaCl2 liuoksella ja tämän jälkeen aktiivihiili sijoitettiin nitraatti rikkaaseen veteen.   (Zanella, 

et al., 2014) (Zanella, et al., 2015) 

Toinen aktivointi tapa on NaOH-aktivointi. Tätä menetelmää on käytetty laajalti aktiivihiilen 

aktivointiin. Hiilien adsorptiokyky metalli-ionien osalta paranee huomattavasti. Aktivointi perustuu 

natriumhydroksidin reagointiin hiilen kassa, jolloin muodostuu metallista natriumia, vetyä ja 

natriumkarbonaattia (6 NaOH + 2 C ↔ 2 Na2 + 3 H2 + 2 NaCO3). Reaktio on siis hapetus- pelkistys -

reaktio. Natrium reagoi saman tien liuoksen veden kanssa muodostaen taas NaOH molekyylin. Tämän 

reaktion seurauksena hiilestä tulee huokoisempaa hiilen kuluessa reaktion edetessä. (Linares-Solano, et 
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al., 2012) NaOH-käsittely muokkaa shungiitin pintaa silminnähden hydrofiilisemmäksi tai alentaen 

shungiitin ja veden välistä kontaktikulmaa. Tämä on nähtävissä kuvasta 34, jossa vesi on hakeutunut 

NaOH-käsitellyn shungiitin pinnalle.  Hiili osan pinnalle voi muodostua oksideja ja hapen 

kaksoissidoksia. Nämä reagoivat positiivisten ionien kanssa adsorboiden ne.  

 

3.7.1 Shungiitin adsorptiokokeet 

Tässä koesarjassa oli tarkoitus tutkia shungiitin metallien adsorptio-ominaisuuksia kilpailuolosuhteissa. 

Koetta varten shungiitti pestiin deionisoidulla vedellä. Pesua varten shungiittia punnittiin astiaan 80 g ja 

deionisoitua vettä lisättiin 840 g. Seosta ravisteltiin vuorokauden ajan käyttäen 175 rpm kierrosnopeutta.  

Pesty shungiitti suodatettiin Bünchner-suppilolla kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä suodatinta 

käytettiin ilman suodatinpaperia. Tällöin shungiitista saatiin suurin osa pienhiukkasista pois, sillä 

suppilon reikien koko oli 0,8 mm. Toisessa vaiheessa käytettiin Schleincher & Schuell yrityksen laadun 

597 kvalitatiivista 4 – 7 µm huokoiskoon suodatinpaperia ja suodatettava liuos oli edellisen suodatuksen 

suodos. Toisen suodatuksen tarkoituksena on arvioida pesussa irronneiden pienhiukkasten määrää. 

Suodoksen väri ensimmäisessä suodatuksessa oli mustaa ja toisessa suodatuksessa kirkasta. Shungiitti 

kuivattiin lämpökaapissa, jonka lämpötila oli 105 °C. 

Koetta varten valmistettiin 1000 mg/l kantaliuokset kuparin, sinkin ja nikkeli ionin suhteen.  Liuosten 

valmistamiseen käytettiin seuraavia kidevedellisiä suoloja CuSO4 · 5 H2O, ZnSO4 · 7 H2O ja NiSO4 · 6 

H2O. Niiden CAS numerot ovat 7758-99-8, 7446-20-0 ja 10101-97-0. Näitä liuoksia sekoittamalla 

valmistettiin kantaliuos, jossa oli 100 mg/l kutakin metalli-ionia. Tästä kantaliuoksesta laimennettiin 

alhaisempien pitoisuuksien liuokset.  

Taulukko VII: 1000 mg/l liuoksien valmistukseen käytetyt suolat ja niiden lasketut pitoisuudet. 

käytetty suola CuSO4·5H2O ZnSO4 · 7H2O NiSO4·6H2O 

CAS 7758-99-8 7446-20-0 10101-97-0 

M g/mol 249,69 287,54 262,85 

Suolaa punnittiin, g per 100 ml 0,3915 0,4411 0,4495 

Laskennallinen pitoisuus, mg/l 996 1003 1004 
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Pestyä ja kuivattua shungiittia punnittiin noin gramma kierre korkilliseen lasi pulloon. Shungiitin päälle 

lisättiin oheisen taulukon VIII mukaisia liuoksia 50 ml. Shungiitin punnittu määrä löytyy samasta 

taulukosta. Kokeen tarkoituksena oli selvittää kuparin, sinkin ja nikkeli ionien adsorptio-ominaisuudet 

kokeen shungiitille. Kokeet suoritettiin pitoisuus välillä 1-100 mg/l. Tämän lisäksi kokeiltiin metallien 

rinnakkaisvaikutuksia olosuhteissa, joissa yhden metallin pitoisuus on muita isompi 30 mg/l ja kahden 

muun 5 mg/l. Nämä näytteet valmistettiin 1000 mg/l kantaliuoksista. Kokeet suoritettiin vakio pH:ssa 4 

ja säätöliuoksina käytettiin 0,1 % HNO3-liuosta sekä 0,01 molaarista NaOH-liuosta. 

Taulukko VIII: Kokeiden shungiittimäärät, sekä metalli-ionien pitoisuudet.  

m(shungiitti), g merkintä c(Cu), mg/l c(Zn), mg/l c(Ni), mg/l 

1,00 CZN.1 1 1 1 

0,99 CZN.10 10 10 10 

1,04 CZN.40 40 40 40 

0,99 CZN.70 70 70 70 

1,02 CZN.100 100 100 100 

1,03 C30.Z5.N5 30 5 5 

1,04 C5.Z30.N5 5 30 5 

1,00 C5.Z5.N30 5 5 30 

 

Näytepullot asetettiin ravistimeen, jonka nopeus asetettiin 250 rpm. Tämä nopeus lähinnä huljutteli 

nestettä shungiitin päällä pitäen shungiitin pullon pohjalla. Koe aloitettiin päivän lopussa klo 16 säätäen 

pH 4. Shungiitti sai olla ravistelussa yön yli. pH säätämistä jatkettiin seuraavana päivänä klo 9-17 kahden 

tunnin välein pitäen ravistelu päällä edelleen yön yli. pH:n säätämiseen käytettiin typpihappoa sekä 

natriumhydroksidia noin 10 µl lisäyksillä. Aamulla pH oli pysynyt muuttumattomana yön yli, joten koe 

oli valmis ja kesti yhteensä 42 h. Neste dekantoitiin muovisiin näytepulloihin viikonlopun ajaksi. 

Näyteliuokset suodatettiin käyttämällä 0,45 µm huokoiskoon ruiskusuodattimia, sillä ne olivat silmin 

nähden harmaita ja näin analyysilaitteelle kelpaamattomia sellaisenaan. Harmaus johtui shungiitista 

irronneesta pölystä. Pöly on oletettavasti peräisin shungiitin murskausprosessista. 

Analyysilaitteena käytettiin Thermo scientificin iCE 3000 series AA spectrometer nimistä laitetta. 

Näytteet laimennettiin laitteen analyyttiselle mittausalueelle. Analyysilaitteella pystyttään analysoimaan 

näytteestä yksi metalli kerrallaan, joten jokaisesta koeliuoksesta täytyi valmistaa 3 analysoitavaa 

näytettä. Laitteen analyyttiset työskentelyvälit ovat kuparille 2-10 mg/l, sinkille 0,2-1 mg/l ja nikkelille 
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1-10 mg/l. Näille väleille valmistettiin viisi kalibrointiliuosta 1000 mg/l standardiliuoksista, joilla laite 

kalibroitiin.   

Taulukko IX: Analyysin tulokset perusliuoksen sekä adsorptiokokeiden näytteiden osalta. 

 
Cu mg/L Zn mg/L Ni mg/L 

100 mg/l perusliuos 102,24 100,92 100,88 

CZN.1 0,82 0,91 0,97 

CZN.10 8,96 9,42 9,57 

CZN.40 36,38 37,65 38,99 

CZN.70 67,10 67,55 70,19 

CZN.100 97,31 96,57 101,67 

C30.Z5.N5 28,63 5,03 5,31 

C5.Z30.N5 4,74 27,94 5,35 

C5.Z5.N30 4,75 4,98 28,92 

 

  

 

Kuva 28:  Yhden shungiittigramman adsorboima määrä metalliliuoksen konsentraation lisääntyessä.  

Adsorptiokapasiteettien laskemiseen käytettiin yhtälöä 2. 
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𝑞 =
(𝑐0 − 𝑐𝑡)𝑉

𝑚
                                                                                 (2) 

Jossa:  q on adsorptiokapasiteetti, mg/g 

  c0 on liuoksen alkukonsentraatio, mg/l 

  ct on liuoksen konsentraatio lopussa, mg/l  

  V on liuoksen tilavuus, l 

  m on adsorbentin massa, g 

Kuten kuvasta 28 voi nähdä kupari adsorboituu helpoiten shungiitin pinnalle. Pienillä pitoisuuksilla <40 

mg/l shungiitin pinnalla on ylen määrin tilaa adsorboitua, mutta liuoksen konsentraation lisääntyessä 

alkavat ionit kilpailemaan paikoista shungiitin pinnalla. Tällöin nikkeli antaa tilaa sinkille. Hyvin 

korkeilla pitoisuuksilla shungiitista mahdollisesti irtoaa ioninvaihtoreaktion seurauksena nikkeliä ja 

sinkki korvaa sen paikan. Voi olla myös mahdollista, että kupari ja sinkki eivät kilpaile täysin samoista 

paikoista vaan reagoivat myös shungiitin kiviosan kanssa mikä voisi selittää sinkin kohonneen 

adsorboitumisen 40 → 100 mg/l välillä, kun taas kuparin määrä pysyy lähes vakiona välillä 40 → 100 

mg/l. Tulokset perustuvat kuitenkin vain yksittäisiin koepisteisiin, jolloin shungiin luontainen 

epähomogeenisuus voi aiheuttaa pieniä eroja tuloksissa. Näitä tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa 

antavina. 

 

3.7.2 Shungiitin adsorption isotermit 

Tässä koesarjassa tarkoituksena oli määrittää shungiitille adsorption isotermi sinkin suhteen sekä 

vertailla eri regenerointi- ja aktivointimenetelmiä keskenään. Tutkittavina regenerointi ja aktivointi 

menetelminä käytettiin kemiallisia ja fysikaalisia menetelmiä. Kemialliset menetelmät olivat NaOH, 

CaCl2 ja H2SO4 käsittelyt. Tutkittavat aineet oli valittu kappaleessa 3.8 esiteltyjen kirjallisuudesta 

löytyneiden saman tapaisten kokeiden perusteella. NaOH edustaa emäskäsittelyä CaCl2 toimii ioni 

vaihtajana, eli Ca+2-ioni vaihtaa paikkaa adsorboituvan metalli-ionin kanssa. Happokäsittelyssä pinnalla 

olleet metallit liukenevat happoon jättäen pinnan tyhjäksi uusille ioneille. Aktivointihapoksi valittiin 

rikkihappo sen yleisyyden vuoksi. Fysikaalisessa menetelmässä shungiitti asetettiin kuumaan uuniin. 

Fysikaalisien menetelmien tarkoituksena oli lähinnä tuottaa näytteitä, joiden avulla tutkitaan shungiitin 
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rakennetta. Shungiitti alkaa hajoamaan 600 °C lämpötilassa, jolloin oletettavasti hiiliosa alkaa palamaan 

pois (Rafienko & Belimenko, 2019).  Eli tarkoituksena oli polttaa ainakin osa hiilestä pois, jolloin 

shungiitin rakennetta voisi tarkastella mikroskooppien avulla. Näille näytteille suoritettiin myös 

adsorptiokokeet muden näytteiden kanssa, jotta lämpökäsittelyn vaikutuksia adsorptio-ominaisuuksiin 

voitiin arvioida. 

Käsittelyliuosten vahvuudet olivat 0,2 M ja uunin lämpötiloina oli 600 ja 900 °C. Tutkimuksessa 

käytettiin kuparin ja sinkkin metalliliuoksia, jotka olivat valmistettu samoista sulfaateista kuin 

aikaisemmassa kokeessa. Liuosten pitoisuudet oli laskettu metalli-ionin mukaan. Kokeissa käytettyjen 

liuosten valmistamiseksi valmistettiin 200 mg/l kantaliuokset molemmille metalleille. Kuparisulfaattia 

punnittiin 0.0782 g ja sinkki sulfaattia 0.0880 g 100 ml kantaliuoksia varten. 

Shungiitti oli ollut laboratoriossa vuoden ajan, joten se oli imenyt itseensä ilmasta metalleja ja tällöin sen 

adsorptiokapasiteetti oli todennäköisesti heikentynyt. Shungiitti esikäsiteltiin ennen varsinaisia kokeita 

1,5 molaarisella suolahapolla, jotta shungiitin imemät metallit saataisiin sen pinnalta pois. Shungiittia ja 

happoa ravisteltiin kaksi tuntia, jonka jälkeen happo dekantoitiin pois ja shungiitti pestiin kolme kertaa 

puhtaalla vedellä. Pesun jälkeen shungiitti kuivattiin 70 °C uunissa yön yli, jotta se olisi punnittaessa 

kuivaa. 

Kokeet suoritettiin taulukon X mukaisilla liuoksilla ja järjestyksellä vasemmalta oikealle. Esimerkiksi 

koesarjassa 8 ensin tehtiin adsorptiokoe 18 mg/l kupariliuoksella sitten rikkihappo regenerointi, jota 

seurasi adsorptiokoe 18 mg/l kupariliuoksella. Liuosten tilavuus oli kussakin koevaiheessa 50 ml ja 

shungiitin määrä 5 g kussakin koepurkissa, eli neste-adsorbentti-suhde pyrittiin pitämään 10:1.  

Ravisteluaika oli 2 tuntia jokaisessa vaiheessa. Jokaisen vaiheen liuoksen dekantoinnin ja näytteen oton 

jälkeen shungiitti huuhdeltiin 3 kertaa 50 millilitralla puhdasta vettä. Koesarjat 14-16 suoritettiin 

nestemäärällä 25 ml ja adsorbenttiä punnittiin 2,5 g. 
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Taulukko X:  Toisen koesarjan suorittamisjärjestys ja näytteidenotot. 

 Adsorptio  Aktivointi  Adsorptio  

Koesarja nro. ravistelu 2 h Näyte ravistelu 2 h Näyte ravistelu 2 h Näyte 

 
  

  Cu+Zn  

1 vesi 
 

NaOH N 4+4 N.Cu.Zn 

2 vesi 
 

CaCl2 C 4+4 C.Cu.Zn 

3 vesi 
 

happo H 4+4 H.Cu.Zn 

 Cu, mg/l 
   

Cu, mg/l 
 

4 2 Cu.2 600 C +puhdasvesi T6.Cu 2 T6.Cu.2 

5 4 Cu.4 900 C +puhdasvesi T9.Cu 4 T9.Cu.4 

6 8 Cu.8 NaOH N.Cu 8 N.Cu.8 

7 16 Cu.16 CaCl2 C.Cu 16 C.Cu.16 

8 18 Cu.18 happo H.Cu 18 H.Cu.18 

 Zn, mg/l 
   

Zn, mg/l 
 

9 2 Zn.2 600 C +puhdasvesi T6.Zn 2 T6.Zn.2 

10 4 Zn.4 900 C +puhdasvesi T9.Zn 4 T9.Zn.4 

11 8 Zn.8 NaOH N.Zn 8 N.Zn.8 

12 16 Zn.16 CaCl2 C.Zn 16 C.Zn.16 

13 18 Zn.18 happo H.Zn 18 H.Zn.18 

14   NaOH - 20 N.Zn.20 

15   NaOH - 40 N.Zn.40 

16   NaOH - 60 N.Zn.60 

 

Lämpökäsitellyt shungiitit (sarjat 4,5,9 ja 10) olivat uunissa 45 min, josta ne nostettiin huoneenlämpöön 

jäähtymään vartiksi ja tämän jälkeen ne asetettiin jäähtymään noin tunniksi eksikkaattoriin. Myös 

lämpökäsitellyt shungiitit pestiin samalla periaatteella, joista ensimmäinen pesuvesi otettiin näytteeksi 

(T6.Cu, T9.Cu, T6.Zn ja T9.Zn). Mustakin käsittelyliuoksista otetiin näyte analysoitavaksi, mutta 

mistään käsittelyliuoksesta ei löytynyt merkittäviä määriä metalleja.  Näyteliuokset suodatettiin 

ruiskusuodattimilla muovisiin näytepulloihin. Näytteet analysoitiin samalla Thermo scientificin iCE 

3000 series AA spectrometer laitteella kuin ensimmäisen koesarjan näytteet. Näytteet laimennettiin 

tarvittaessa aiemmin kappaleessa 3.8.1 mainituille kalibrointiväleille. 

Koesarjoilla 1, 2 Ja 3 vertailtiin kemiallisten aktivointi liuosten keskinäisiä eroja. Näissä kolmessa 

käytetty metalliliuos oli samaa 4+4 mg/l seosta, joka oli tehty sekoittamalla molempien metallien 8 mg/l 
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liuoksia yhteen suhteella 50:50. Shungiittia ravisteltiin puhtaalla vedellä 2 h näissä kokeissa ennen 

käsittelyliuosten lisäystä. Tulokset näistä testisarjoista löytyy taulukosta XI. Sarjoilla 4-8 testattiin 

kuparin adsorboitumista sekä käsittelymenetelmien toimivuutta ja sarjoilla 9-13 testattiin sinkin 

adsorboitumista sekä käsittelymenetelmien toimivuutta. 

Taulukko XI: Kemiallisten aktivointimenetelmien vertailutestien tulokset. 

 
Cu Zn yht. 

 
c0 mg/l ads. % Ads. µg/g c0 mg/l Ads. % Ads. µg/g Ads. µg/g 

NaOH 3,96 102,27 40,42 3,92 99,46 38,97 79,39 

CaCl2 3,96 59,02 23,35 3,92 55,42 10,87 34,22 

H2SO4 3,96 24,10 9,53 3,92 19,12 7,49 17,02 

 

 

Kuva 29:  Kemiallisten aktivointimenetelmien vertailua. 

Kuten kuvasta 29 voidaan nähdä, että ensin happokäsitelty ja sen jälkeen vedellä ravisteltu shungiitti 

aktivoitui parhaiten NaOH-liuoksella. Tällöin molemmat metallit adsorboituivat liuoksesta käytännössä 

kokonaan.  Kalsiumkloridi vaikuttaisi soveltuvan paremmin sinkin adsorboituvuuden parantamiseen. 

Happokäsittely näyttäisi olevan huonoin aktivointi menetelmä testatuista kolmesta liuoksesta.  
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Kuva 30: Kuparin adsorption vertailua eri käsittelymetodien osalta. 

 

Kuva 31: Sinkin adsorption vertailua eri käsittelymetodien osalta. 

Suoraan happokäsittelystä ja kuivauksesta tullut shungiitti ei vaikuta adsorboivan kovinkaan hyvin 

metalleja. Kuitenkin jokaisen käsittelymenetelmän jälkeen adsorptiokyky parani huomattavasti. 

Lämpökäsittelyssä shungiitin massa pieneni merkittävästi johtuen pääasiassa mukaan jääneen veden 

kiehumisesta, jolloin shungiitti lensi pois upokkaasta. Massojen arvot ennen ja jälkeen käsittelyn voi 

nähdä seuraavasta taulukossa XII. Lämpökäsitelty shungiitti vaikuttaisi adsorpoivan näiden tulosten 

perusteella hyvin metalleja, mutta arvoihin vaikuttaa paljon shungiitin runsas massan väheneminen 
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lämpökäsittelyssä sekä liuoksien pienet konsentraatiot 2 ja 4 mg/l. Mikäli kokeen liuosten konsentraatiot 

olisivat olleet isompia olisi saatu selville maksimi adsorptiokapasiteetti. Metalli-ionit ovat voineet myös 

sitoutua tuhkaan, joka lämpökäsittelyssä syntyi. Tuhkan pois peseminen olisi voinut antaa erilaisia 

tuloksia. Tätä oletusta tukisi 900 °C lämpötilassa käsitellyn shungiitin suuri adsorptiokyky, vaikka 

shungiitin pitäisi hajota siinä lämpötilassa, eli sen sisältämän hiilen pitäisi palaa pois.  

Taulukko XII: Testisarjojen 4,5,9 ja 10 shungiitin massat lämpökäsittelyä ennen ja jälkeen. 

Näyte Paino ennen lämpökäsittelyä, g Paino lämpökäsittelun jälkeen, g Massan 

alenema, % 

4 T.Cu.2 (600 °C) 5,0014 3,1632 36,75 

5 T.Cu.4 (900 °C) 5,0014 1,1566 76,87 

9 T.Zn.2 (600 °C) 5,0006 3,2984 34,04 

10 T.Zn.4 (900 °C) 5,0002 1,4997 70,01 

 

Sinkillä suoritettiin myös adsorptiokokeet 20, 30 ja 60 mg/l metalliliuoksilla ja NaOH-aktivoidulla 

shungiitilla. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää NaOH-aktivoidun shungiitin adsorptiokapasiteetti sekä 

sovittaa saatuihin tuloksiin eri adsorptioyhtälöitä. Nämä kokeet olivat 13, 14 ja 15. Kokeissa käytettiin 

2,5 g shungiittia ja 25 ml metalliliuosta, eli shungiitti-neste -suhde pidettiin samana kuin aikaisemmissa 

kokeissa. Tulokseksi saatiin, että 20 mg/l liuoksesta shungiitti adsorboi lähes kaiken metallin. 40 mg/l 

liuoksen konsentraatio oli adsorption jälkeen 13,8 mg/l ja 60 mg/l liuoksen 33,1 mg/l.  Adsorptio-

isotermin sovitukseen käytettiin myös näytteen N.Zn.8 tulosta, sillä se edustaa riittävän hyvin 

matalampien konsentraatioiden arvoja, vaikkakin sillä oli suoritettu adsorptiokoe ennen NaOH-

käsittelyä. Sovitetut adsorptioyhtälöt olivat langmuir, freundlich, langmuir-freundlich ja toth (Sainio, 

2019). 

 Langmuir:n yhtälö: 

𝑞 = 𝑞𝑠

𝑏𝑐

1 + 𝑏𝑐
                                                                          (3) 

Freundlich:n yhtälö: 

𝑞 = 𝑏𝑐𝑛                                                                               (4) 

 



72 

 

Langmuir-Freundlich:n yhtälö: 

𝑞 = 𝑞𝑠

𝑏𝑐𝑛

1 + 𝑏𝑐𝑛
                                                                       (5) 

Toth:n yhtälö: 

𝑞 = 𝑞𝑠

𝑏𝑐

(1 + 𝑏𝑐𝑛)
1
𝑛

                                                                    (6) 

Joissa:  q on adsorptiokapasiteetti, mg/g 

  c on konsentraatio nesteessä, mg/l 

  qs on saturaatio piste, mg/g 

  b on yhtälön vakio, l/mg 

n on yhtälön vakio, - 

 

Kuva 32: Adsorptioyhtäloiden vertailua mitattuihin pisteisiin.  

 

Kuva 33:   Langmuir-Freundlich yhtälöllä laskettujen arvojen vertailua mitattuihin. 
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NaOH-liuoksella aktivoitu shungiitti näyttäisi seuraavan todella hyvin Langmuir-Freundlich yhtälöä 

kuten kuvan 33 vertailusta käy ilmi. Yhtälön vakioiden arvot ovat tällöin: qs=0,2704, b=0,0051 ja 

n=2,1059. Tämä indikoisi sitä, että shungiitissa adsorptioenergia on normaalijakautunut sen pinnan 

paikkojen suhteen (Sainio, 2019). Shungiitin maksimi adsorptiokapasiteetti sinkin suhteen vaikuttaisi 

kokeiden perusteella olevan 0,27 mg/g. Tämä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin aikaisemman kokeen 

yhteen laskettujen adsorboituneiden metallien määrä 0.44 mg/g, joka viittaisi shungiitin omaavan 

selektiivisiä ominaisuuksia erimetallien suhteen.  

 

Kuva 34: Pestyt shungiitit koesarjoista 1, 2 ja 3.  

NaOH-käsittely tekee shungiitista silmin nähden hydrofiilisempää kuin muut koesarjojen 1-3 liuokset. 

Tämän voi nähdä kuvasta 34, jossa vasemmanpuoleisin shungiitti on todella märkää dekantoinnin 

jälkeenkin. Dekantoinnissa pyrittiin valuttamaan kaikki irtoava ylimääräinen vesi pois shungiitista. 

Hydrofiilisyys todennäköisesti saattaa metalli-ionit lähemmäksi shungiitin pintaa, jolloin ne 
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adsorboituvat helpommin. NaOH muokkaa myös mitä luultavimmin shungiitin pintaa paremmin 

metalleja imeväksi, eli negatiivisesti varautuneeksi.  

 

3.7.3 Shungiitti hajun poistossa 

Shungiitin kykyä poistaa hajuja tutkittiin ammonium (NH4
+) liuoksilla. Ammonium ioni hajoaa 

ammoniakiksi (NH3) vesiliuoksessa. Tämä reaktio on tasapainoreaktio. Ammoniakki on virtsan hajuinen 

kaasu. Ammoniakki on hajottajabakteerien tuottama kaasu. Ammonium toimii vedessä myös ravinteena, 

mutta sen pitoisuudet ovat usein niin pienet, ettei varsinaista ravinnevaikutusta tapahdu.  

Shungiitti käsiteltiin samaan tapaan kuin aikaisemmissa kokeissa, eli happopesu sekä NaOH-käsittely 

0,2 M liuoksella. Vertailukohtana käytettiin myös vain happopestyä shungiittia. Kokeet suoritettiin 20, 

40, 60, 80 ja 100 mg/l NaOH-liuoksilla liuos-shungiitti -suhteella 10, eli shungiittia 5 grammaa ja liuosta 

50 ml. Adsorptiokokeiden ravisteluaika oli 2 h. Ammoniumpitoisuudet mitattiin Consort C3040 multi-

parameter analyser -käsimittarilla käyttäen ammoniumsensoria. Shungiitin adsorptiokapasiteetti oli 

parhaimmillaan 40 mg/l koe pitoisuudessa molemmissa koesarjoissa. Nämä olivat NaOH-käsitellylle 

0,0335 mg/g ja happopestylle 0.0243 mg/g. Tätä suuremmat pitoisuudet antoivat tuloksia, joiden mukaan 

ammoniumin määrä olisi lisääntynyt liuoksissa, joka on oletettavasti seurausta todellisen käyrän 

epälineaarisuudesta verrattuna kalibrointisuoraan. Pienempien pitoisuuksien tulokset antavat kuitenkin 

suuntaa, että ammoniumia on mahdollista adsorboida shungiitilla noin kymmenys metallien 

adsorptiokyvystä. Todellisissa vesissä pitoisuudet ovat hyvin paljon pienempiä muodostaen lähinnä 

hajuhaittoja, joten veden hajunpoistotarkoituksiin shungiitti voisi myös soveltua. Tämä osa-alue vaatii 

kuitenkin jatkotutkimuksia, sillä erilaisilla aktiivihiilillä ammoniumia on pystytty adsorboimaan 

huomattavasti paremmin 22.6 mg/g (Vu, et al., 2017).  

 

3.8 Hulevesisuodattimen toiminnan arviointi kokeiden perusteella 

Hulevesisuodatin kokonaisuuden toiminnan arviointi on hankalaa ennen kenttäkokeiden tulosten 

valmistumista. Varmasti hulevesien aiheuttama kuorma pienenee, mutta vaikutus voi olla pieni. 

Kuitenkin kaikki suodattimeen jäävät raskasmetallit ovat poissa purkuvesistöstä ja kierrosta. EM 

todennäköisesti parantaa suodattimen jälkeisten kosteikkojen ravinteiden poiston tehokkuutta 
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entisestään, joten suodattimen näin aiheuttamat epäsuorat vaikutukset voivat olla merkittävämmät, kun 

suoraan suodattimen läpi mennyttä vettä tarkkailemalla voidaan huomata. Yhdellä suodattimella ei 

vaikuteta purkuvesistön kuntoon merkittävästi, mutta mikäli suodattimia saadaan asennettua useampiin 

kohteisiin pitkän aikavälin vaikutukset voivat olla hyviäkin. Kemikaalittomana ratkaisuna suodattimen 

asennus ei lisää ympäristölle tulevaa kuormitusta, joten suodattimesta ei aiheudu ainakaan haittaa 

tulevaisuudessa. Suodattimen säänkestävyys selviää ensimmäisen talven jälkeen, jolloin voidaan tutkia, 

onko suodatinmateriaalit vaurioituneet tai suodattimen runkoon tullut vaurioita esimerkiksi veden 

jäätymisen seurauksena. 

Suodattimen kaikki komponentit ovat joissain määrin uudelleenkäytettävissä. Vaahtomuovisuodattimia 

voidaan pestä, shungiittia regeneroida ja keramiikkakappaleiden pinnalle voidaan kasvattaa uusi mikro-

organismikerros. Suodattimen huoltamisen todellinen helppous ja materiaalien käyttöikä selviää 

pitempiaikaisten kenttäkokeiden jälkeen. Myös mahdollisesti erilasten tai uusien materiaalien testaus voi 

tuottaa entistä parempia tuloksia. 

 

4 Yhteenveto 

Sateiden aiheuttama hulevesien määrä on valtava ja niiden määrä vain kasvaa jatkossa asutuksen 

keskittyessä yhä tiheämmin ja lähemmäksi kaupunkien keskustaa. Läpäisemättömän pinta-alan 

kasvaessa hulevesien osus sateiden vesimäärästä kasvaa. Ennusteiden mukaan ilmastonlämpenemisen 

jatkuessa myös sademäärät lisääntyvät ja rankkasateiden intensiteetti kasvaa. Tällöin kasvaa myös 

hulevesien aiheuttama suhteellinen osuus vesistöjen kuormituksesta, johon ei vielä ole kiinnitetty 

huomiota riittävästi. Hulevedet huuhtelevat valuessaan pinnoilta epäpuhtauksia mukaansa, joita ovat 

hieno kiintoaines, raskasmetallit ja ravinteet. Näiden pitoisuudet eivät ole isoja, mutta vesimassojen 

määrä tekee niistä merkittävän vesistöjen kuormittajan. Kosteikot ovat osoittautuneet tehokkaiksi 

ratkaisuiksi hulevesien käsittelyyn, mutta täydellinen ravinteiden poisto vaatii massiivisen kosteikon 

sekä kosteikot eivät varsinaisesti poista veden raskasmetalleja, vaan ne kerääntyvät pohjasedimenttiin tai 

kulkeutuvat purkuvesistöön. Epäpuhtauksien suodattaminen ennen kosteikkoja voisi vähentää 

merkittävästi niiden aiheuttamaa kuormitusta vesistölle. Kemikaaliton Suodatin olisi 

ympäristöystävällinen ratkaisu. 
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Hulevesien epäpuhtauksien suodattaminen kemikaalittomalla ratkaisulla vaatii useampia toiminnallisia 

vaiheita. Nämä vaiheet ovat järjestyksessä kiintoaineen poisto, metallien poisto sekä ravinteiden 

vähentäminen. Suodattimen alkupäässä oleva verkko estää suurempien kiintoaineiden menemisen 

suodattimeen. Suodattimen sisällä vaahtomuovisuodatin erottaa kiintoaineksen vedestä, sekä isoimmat 

öljymolekyylit öljyt jäävät siihen. Shungiitti adsorboi metalleja sekä hajuja vedestä. EM-

keramiikkakappaleet levittävät hyödyllisiä mikro-organismeja edistämään suodattimen jälkeisen 

kosteikon edistäen kosteikon ravinteiden kulutusta.  Nämä kolme ominaisuutta on kytketty yhteen 

kennossa, jonka pystyy vaihtamaan. Tällöin hulevesisuodattimen runko voidaan asentaa kiinteästi 

maastoon ja huollettaessa vain suodatinkennot täytyy vaihtaa uuteen.  

Käyttöpotentiaali hiilipohjaisilla adsorbenteillä on merkittävä vedenpuhdistuksen kannalta 

raskasmetallien poistoon vedestä. Shungiitti tarjoaa maamineraalina näiden ominaisuuksien lisäksi 

hyvän mekaanisen kestävyyden, jota vaaditaan Suomen talvisissa olosuhteissa sekä se kestää useita 

regenerointi kertoja. Sitä voidaan aktivoida samaan tapaan kuin muitakin hiili-adsorbentteja esimerkiksi 

NaOH-käsittelyllä, jolloin sen adsorptio-ominaisuudet paranevat merkittävästi. NaOH-aktivoidun 

shungiitti adsorptioisomeeri seuraa hyvin Langmuir-Freundlich yhtälöä sinkin adsorptiossa ja näyte erän 

maksimi adsorptiokapasiteetti oli 0.27 mg/g. 

Hiekoitushiekka valmistetaan kalliosta murskaamalla ja on näin uusiutumaton luonnonvara. 

Hiekoitustarkoituksessa sitä on käytetty tähän asti tuhansia tonneja vuodessa kuin kertakäyttömateriaalia. 

Käytetty hiekoitushiekka on kerätty kaduilta pölyämästä ja käytetty lähinnä täyttömaana likaisuutensa 

vuoksi. Hiekoitushiekan puhdistaminen uusiomateriaalin kriteerit täyttävään puhtauteen, saadaan sille 

uusia käyttökohteita. Hiekkaa voidaan hyödyntää vaikkapa kevyenliikenteenväylien hiekoittamiseen tai 

uusiomateriaaleja hyödyntävään maanrakennus kohteeseen. 

Hiekoitushiekan pesuvesi liuoksissa on periaatteessa samat epäpuhtaudet kuin hulevedessä, mutta paljon 

suuremmissa pitoisuuksissa. Jotta hiekan peseminen olisi kannattavaa sekä mahdollista silloinkin, kun 

vettä ei ole paljoa saatavilla, täytyy sitä kierrättää pesuprosessissa.  Pesuvesien seassa on runsaasti 

hienoinesta, jonka suodattamiseen voisi soveltua hiekkasuodatin. Veteen on myös liuenneena 

raskasmetalleja ja öljyjä, joiden pitoisuudet nousevat jokaisessa pesusyklissä. Jotta liuosta voitaisiin 

kierrättää mahdollisimman monta kertaa, on nämä epäpuhtaudet esimerkiksi adsorboitava käyttäen 

shungiittia.  
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