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perusteella vaikuttanut suositeltavalta hapetusmenetelmältä, mutta sen sijaan teorian 
perusteella potentiaaliselta desinfektioaineelta myös talousvedenpuhdistukseen. 
 
Opinnäytetyötä eri hapetusmenetelmien osalta talousvedelle ei ole aiemmin tehty eikä 
peretikkahappohapetuksesta ole laajalti aiempaa tutkimustietoa. Kokeellisen osuuden 
tulokset antavat uutta tietoa menetelmien soveltuvuudesta vastaaville laitoksille.
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This Master’s Thesis was done for the water treatment of Suomen Sokeri in the Labora-
tory of Green Chemistry. The goal of the thesis was to develop the precipitation part of 
the treatment process by enhancing it with the oxidation method or with an alternative 
coagulant. The effects of the tested methods on the organic matter, solid material, and 
metal concentration, disinfection inactivity and environmental effects were considered. 
 
Potential pre-oxidation methods (potassium permanganate, hydrogen peroxide, photo-
chemical H2O2/UV, photocatalysis TiO2/UV, H2O2/ultrasonic, and oxidation with per-
acetic acid) were studied with different concentrations and outputs in a laboratory-scale 
with jar-tests. The precipitation was carried out with different coagulants, AlCl3, 
Fe2(SO4)3. The quality of the water was analyzed in the different stages of the process. 
The effects of the pre-oxidation methods on microbes, viruses and protozoans, algae and 
cyanotoxins and possible by-product formation were examined based on literature. 
  
According to the results the potential pre-oxidation techniques were potassium perman-
ganate, hydrogen peroxide w/w/o ultraviolet radiation or ultrasonically assisted, and 
photocatalysis with titaniumoxide. But because for ultrasonic and TiO2/UV, there are 
not yet applications at plant scale, the recommended methods are pre-oxidations with 
KMnO4 and H2O2(/UV) with follow-up research. Peracetic acid was not recommended 
as a pre-oxidation chemical but some promising researches have been done using it as a 
disinfection chemical for the drinking water. 
 
The novelty value of the thesis was the literature review in Finnish. The peracetic acid 
pre-oxidation has not been studied much earlier. Scientific contribution of the thesis was 
the quality of the water after treatments and generalized results the information of pre-
oxidation methods and their suitability for similar water treatment plants.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

α   spektrinen absorptiokerroin [m-1] 

λ   aallonpituus   [nm] 

A   vesinäytteen absorbanssi  

Cs   α-klorofyllipitoisuus  [µg/l] 

Di   putken halkaisija  [mm] 

d   kyvetin valotien pituus [mm], [cm] 

Ebg   energiaero (eng. bandgap) 

e
-   elektroni 

f   kerroin 

G   nopeusgradientti  [s-1] 

h
+   virittyneen elektronin jättämä elektronivaje, aukko 

q   tilavuusvirtaus   [m3/s] 

v   virtausnopeus   [m/s] 

VE   uutteen tilavuus  [ml] 

Vs   suodatetun näytteen tilavuus [l] 

 

Alaindeksit 

cb   johtavuusvyö 

vb   valenssivyö 

 



 

Alkuaineet ja kemialliset yhdisteet 

 

Al   alumiini 

AlCl3   alumiinikloridi 

AlCl3 · 6H2O  alumiinikloridiheksahydraatti 

Al(SO4)3  alumiinisulfaatti 

Br   bromi 

CaCO3   kalsiumkarbonaatti  

Cd   kadmium 

CH3CO2H  asetaattihappo 

CH3CO3H   peretikkahappo 

Cl-   kloridi-ioni 

ClO2   klooridioksidi 

Co   koboltti 

CO2   hiilidioksidi 

CO3
2-   karbonaatti-ioni 

Cr   kromi 

F   fluori 

Fe   rauta 

Fe2+   rautaioni 

Fe3+   rautaioni 

FeCl3   ferrikloridi 



 

(FeO4)
2-  ferraatti 

Fe2(SO4)3  rautasulfaatti 

Fe2(SO4)3 · 7 H2O rautasulfaattiheptahydraatti 

HO2
-   perhydroksyyli-ioni 

H2O   vesi 

H2O2   vetyperoksidi 

H3O
+   oksoniumioni 

HNO3   typpihappo 

KOH   kaliumhydroksidi 

K2SO4   kaliumsulfaatti 

KH2PO4  kaliumvetyfosfaatti 

KMnO4  kaliumpermanganaatti 

Mn   mangaani 

MnO2   mangaanidioksidi 

NaClO   natriumhypokloriitti 

NaOH   natriumhydroksidi 

Na2SO4  natriumsulfaatti 

Na2S2O3  natriumtiosulfaatti 

Na2S2O3 · 5 H2O natriumtiosulfaattipentahydraatti 

Ni   nikkeli 

NO3
-   nitraatti-ioni 

O   happi 

O3   otsoni 



 

OH-   hydroksidi-ioni 

OH·   hydroksyyliradikaali 

Pb   lyijy 

S   rikki 

SrTiO3   strontiumtitanaatti 

TiO2   titaanidioksidi 

 

Lyhenteet 

 

AOC  Assimilable organic carbon  assimiloituva orgaaninen hiili 

AOP  Advanced oxidation process  kehittyneet hapetustekniikat 

AOX  Adsorbable organic halogen  adsorboituvat orgaanis. halogeenit 

BOD7  Biological oxygen demand  biologinen hapenkulutus 

CODMn Chemical oxygen demand  kemiallinen hapenkulutus 

DBP  Disinfection by-products  desinfioinnin sivutuotteet 

DLS  Dynamic light scattering  dynaamisen valon sironta 

DNA  Deoxyribonucleic acid  deoksiribonukleiinihappo 

DOC  Dissolved organic carbon  liuennut orgaaninen hiili 

FNU  Formazin nephelometric unit  sameuden yksikkö 

HAA  Haloacetic acids   halogenoidut etikkahapot 

HTP       haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 

hap       hapetettu näyte 

hv  high voltage    korkea jännite 

ICP  Inductively coupled plasma  induktiivisesti kytketty plasma 

ka       keskiarvo 

LED  Light emitting diode   valoa emittoiva diodi 

MC-LR Microcystin-LR   mikrokystiini-LR 

MW  Microwave    mikroaalto 



 

NaTiOS      natriumtiosulfaatti 

NOM   Natural organic matter   luonnonvesien orgaaninen aines 

NTU  Nephelometric turbidity unit  sameuden yksikkö 

OES  Optical emission spectrometry optinen emission spektrometri 

OVA       onnettomuuden vaaraa aih. aineet 

PAA  Peracetic acid    peretikkahappo 

PAC  Polyaluminium chloride  polyalumiinikloridi 

PCD  Pulsed corona discharges  pulssitettu koronapurkaus 

PDI  Polydispersity Index   polydispersiteetti-indeksi 

ppm  parts per million   miljoonasosa 

RNA  Ribonucleic acid   ribonukleiinihappo 

RV       raakavesi 

saost       saostunut ja laskeutunut näyte 

(saost.)       saostuskoe 

SFS  Finnish Standards Association Suomen Standardisoimisliitto  

STM       Sosiaali- ja terveysministeriö 

THL       Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

THM       trihalometaani 

TOC   Total Organic Carbon   orgaanisen hiilen kokonaismäärä 

UV       ultravioletti 

UV-A  UV long-wavelength   pitkäaaltoinen UV-säteily 

UV-C  UV short-wavelength   lyhytaaltoinen UV-säteily 

UV-vis  UV visible    näkyvän valon säteily 

UV254       UV-absorb.aallonpituudella 254 nm 

UÄ       ultraääni 

WHO  World Health Organization  Maailman terveysjärjestö 

VNp       Valtioneuvoston päätös 

VTO       valvontatutkimusohjelma 
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1 JOHDANTO 

Vesilaitosten prosessien kehittäminen ja uusien mahdollisten tekniikoiden kartoittami-

nen vedenkäsittelyn tehostamiseksi on usein relevanttia, vaikka vesilaitoksen toimitta-

man veden laatu täyttäisikin sille asetetut kriteerit. 

Tämän diplomityön aiheena on Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksen prosessin kehittämi-

nen esihapetuksen ja saostusvaiheen osalta. 

1.1 Taustaa 

Suomen Sokerin vesilaitos on STMa 461/2000 2§:n mukainen, nk. EU-laitos, joka val-

mistaa talousvettä pääasiassa oman tehtaan käyttöön. Talousvettä toimitetaan lisäksi lä-

hialueen tehtaille ja asuinkiinteistöille sekä Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitoksel-

le. Laitoksen pääasiallinen raakavesilähde on Humaljärvi ja varavesilähteenä on Siun-

tionjoen Pikkalan tekoallas. 

Vesilaitoksen prosessia on kehitetty laajalti viime vuosina mm. suodatuksen ja desinfi-

oinnin osalta ja vedenkäsittelyprosessi on tällä hetkellä seuraavanlainen: raakaveden 

pH:n säätö lipeällä polyalumiinikloridisaostukselle sopivaksi, hydraulinen hämmennys, 

flotaatio, hiekkasuodatus, aktiivihiilisuodatus painesuodattimissa, pH:n säätö kalkilla 

sekä UV- ja natriumhypokloriittidesinfioinnit. Vesilaitoksen puhdistuskapasiteetti on n. 

300 m³/h ja hetkellinen huippu n. 400 m³/h. Laitoksen vedenkäsittelyä halutaan edelleen 

tehostaa ainakin saostusvaiheen sekä esihapetuksen osalta. 

Vesilaitoksen prosessin tehostamiselle ei ole lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja nykyinen 

prosessi ja laitoksen toimittama veden laatu täyttävät niille asetetut vaatimukset. Proses-

sin mahdollisen muutoksen kartoittamisen intressinä on pääasiassa veden aistinvaraisen 

laadun parantaminen sekä prosessin tehostaminen WHO:n Water Safety Plan – konsep-

tin ja ’multibarrier’-ajattelun mukaisesti haastavien raakavesilähteiden veden ajoittain 

vaihtelevien laatujen vuoksi (orgaaninen aines, kiintoaines ja mikrobiologinen laatu). 

’Multibarrier’ – periaate vesilaitoksilla on, että jos yksi talousveden valmistuksen pro-

sessivaiheisista pettää, muut yksikköoperaatiot voivat korjata vielä tilanteen (Tuhkanen 

2007, 12). Esihapetuksen vaikutuksista veden laatuun ja muiden saostuskemikaalien 

eduista ja vaikutuksesta veden laatuun ja prosessiin halutaan saada lisätietoa tämän pe-

riaatteen mukaisesti. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

Työn tutkimusongelmana oli vesilaitoksen puhdistusprosessin kehittäminen esihapetus- 

ja saostusvaiheen osalta siten, että orgaanisen aineksen sekä muiden partikkeleiden 

poistuminen tehostuu ja seuraavaan prosessivaiheeseen johdettavan veden laatu para-

nee. Työn tavoitteena oli tarkastella saostuskemikaalin vaihtoa ja eri esihapetusmene-

telmien vaikutusta laitoksen saostusprosessiin sekä muihin vedenpuhdistusyksikköihin 

ja edelleen laitoksen toimittaman talousveden laatuun. 

Varsinaiset tutkimuskysymykset ovat: Onko tarpeen tehostaa vesilaitoksen nykyistä 

prosessia esihapetuksella, eli parantaako esihapetus veden laatua siinä määrin, ottaen 

huomioon myös muut tekijät, kuten hapetetun veden laadun vaikutus myöhempiin yk-

sikköprosesseihin, työturvallisuus sekä kustannustekijät, että se kannattaisi lisätä pro-

sessiin? Mikä hapetusmenetelmä soveltuu laitokselle parhaiten? Onko tarpeellista vaih-

taa nykyinen koagulantti rautasuolaan, huomioiden vastaavat tekijät kuin hapetuksessa? 

Tutkimuksen hypoteesina oli, että hapettaminen kokeellisen osuuden menetelmillä te-

hostaa orgaanisen aineksen sekä levien poistoa ja että esihapetusmenetelmistä kalium-

permanganaattihapetus soveltuu parhaiten laitokselle muun muuassa siksi, että sen ha-

petusteho on riittävä ja menetelmä on yksinkertaisin ja edullisin toteuttaa. Saostuskemi-

kaalien osalta hypoteesina oli ferrisulfaatin soveltuvuus nykyisin käytössä olevaa poly-

alumiinikloridia paremmin koagulantiksi laitokselle vertailtaessa saostustehokkuutta. 

Työn kirjallisuusosuudessa kartoitettiin kattavasti eri hapetustekniikoita (valitulla alu-

eella ja rajauksilla) sekä pohdittiin niiden soveltuvuutta laitoksen olosuhteisiin (raaka-

vesi, puhdistusprosessi, mittakaava, työturvallisuus, kustannukset jne.). Työssä tarkas-

teltiin myös saostusvaihetta ja eri saostuskemikaalivaihtoehtoja. Kokeellisessa osassa 

keskityttiin potentiaalisiin hapetusmenetelmiin ja niiden vaikutuksiin veden kemialli-

seen laatuun, pääasiassa orgaanisen aineksen, mangaanin sekä kiintoaineksen saostumi-

seen. Teoriaosuudessa otettiin huomioon myös hapetuksen desinfiointiteho, mutta ko-

keellisessa osiossa ei tarkasteltu mikrobien inaktivointia. 

Tarkastelun kohteeksi haluttiin ottaa ainakin hapettimista kaliumpermanganaatti ja pere-

tikkahappo sekä mahdollisesti myös otsoni. Myös useita kehittyneitä hapetusmenetel-

miä haluttiin tarkastella. Koska diplomityön kokeellinen osuus on suppea ja tulokset 

alustavia, työssä painotetaan jatkokehitystarpeiden analysointia. 
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1.3 Tutkimusmetodit 

Tutkimusprojekti toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä vesilaitoksen käyttötarkkai-

lun, viranomaisvalvonnan tuloksien ja Vihreän kemian laboratoriossa tehtyjen analyysi-

en perusteella. Tuloksia vertailtiin keskenään sekä kirjallisuusarvioihin. Matriisina oli 

vesilaitoksen vesi. 

Työn kokeellinen osuus suoritettiin kahdessa osassa. Ensin tutkittiin hapettimien vaiku-

tusta veden laatuun eri pitoisuuksissa ja tehoissa valittujen parametrien osalta yhdessä 

saostuskemikaalin ja siihen liittyvän alkaloinnin kanssa. Suuren analyysimäärän vuoksi 

hapetuskokeet jaettiin useammalle eri päivälle vaikka raakavesinäytteiden laatu tällöin 

vaihteleekin. Saostuskemikaalisyöttö määräytyi vesilaitoksen raakaveden viimeisimmän 

permanganaattiluvun perusteella. Ensimmäisessä osassa tutkittiin lähtökohtaisesti kukin 

hapetusmenetelmä kertaalleen, ja tarvittaessa koesarja toistettiin. Tuloksien perusteella 

valittiin toimivat menetelmät ja testattiin niillä eri saostuskemikaalivaihtoehtoja. 

Tutkimus rajattiin käsittelemään Suomen Sokerin vedenpuhdistuslaitoksen toimintaa ja 

tarkemmin ottaen prosessin alkuvaihetta, eli saostusta ja siihen liittyvää esihapetusta 

sekä saostuksen jälkeistä laskeutusta. Muita puhdistusprosessin osia ei käsitelty. 

Tutkimuksessa selvitettiin eri hapetusmenetelmien soveltuvuutta laitokselle. Kokeelli-

sessa osuudessa testattiin useita hapetusmenetelmiä ja niiden vaikutusta koagulaatioon 

ja veden laatuun. Saostuksen osalta tarkasteltiin lisäksi vaihtoehtoista saostuskemikaa-

lia. Työn pääpaino on kuitenkin hapetustekniikoissa. 

Pääasiassa tämä diplomityö on kirjallisuustyö, kokeellisen työn osuus on pienempi. Ko-

keellinen osio on katsaus eri hapetusmenetelmiin ja sen tulokset suuntaa-antavia. Pää-

paino on jatkotutkimusaiheiden kehittämisessä. 

Työn tieteellinen anti on eri hapetusmenetelmien soveltuvuus ja prosessin kehittämisen 

tuoma lisäarvo Suomen Sokerin vedenkäsittelyyn sekä laitoksille, joilla on vastaavan-

lainen raakavesi ja vedenpuhdistusprosessi. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tässä tutkimuksessa tehty tiedonhaku pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitkä esihape-

tusmenetelmät ovat teoriassa soveltuvia tutkimuksen kohteena olevalle vedenpuhdistus-

prosessille ja raakavedelle. Saostuksen ja perinteisten hapetusmenetelmien osalta teo-

riaosuuden pohjana käytetty kirjallisuus on pintaraapaisu alan laajaan tutkimukseen, 

mutta kehittyneiden hapetusmenetelmien sekä peretikkahapon osalta teoriaosuudessa on 

pyritty laajempaan kehitystilanneselvitykseen. Tiedonhaussa on painotettu menetelmien 

vaikutukseen veden orgaanisen aineksen poistumiseen sekä desinfiointitehoon. 

Tutkimusaihetta koskeva kirjallisuuskatsaus osoittaa, että viime vuosisadalla hapetus-

menetelmistä klooraus ja otsonointi ovat tarkasti tutkittu ja saostuksesta sekä eri koagu-

lanteista löytyy paljon tietoa. Esihapetuksesta kaliumpermanganaatilla löytyy runsaasti 

tutkimustietoa, etenkin orgaanisen aineksen sekä syanobakteerien ja niihin liittyvien 

mikrokystiinien poistoa käsittelevästä tutkimuksesta. Peretikkahapon käytöstä talousve-

den hapetuksessa ei löytynyt juurikaan tutkimuksia, jonkin verran tutkimustietoa löytyi 

sen käytöstä talousvesien desinfioinnissa. Juomaveden verkostovesien osalta oli tehty 

desinfiointipilotti, jossa oli vertailtu peretikkahapon ja kloorin desinfiointitehoa verkos-

tovesien pistemäisessä puhdistuksessa vesihuollon erityistilanteita ajatellen. 

Kehittyneitä hapetusmenetelmiä (AOP) on laajalti tutkittu viime vuosikymmeninä pää-

asiassa laboratoriomittakaavassa. Vetyperoksidia on tutkittu kattavasti, mm. yhdessä 

UV:n ja otsonoinnin kanssa. Myös titaanidioksidipohjaisesta valokatalyysistä talousve-

den hapetuksessa oli runsaasti tietoa. Jätevesien käsittelyssä käytetyistä Fentonin reakti-

oista löytyi sovelluksia myös talousvesipuolelle. Myös lukuisat uudet hapetustekniikat 

ovat tutkimuksien kiinnostuksen kohteena vaikka osa niistä on vielä vähemmän tutkittu-

ja. AOP-tekniikat ovat periaatteessa ympäristöystävällisiä, mutta mahdollisista sivutuot-

teista ei ole kuitenkaan vielä riittävästi tutkimustietoa. Viime vuosina tutkimus on alka-

nut kohdistua uusiin tekniikoihin, joissa ei välttämättä tarvita erillisiä reagensseja, kuten 

ultraäänihapetukseen tai sähkökemiallisiin hapetuksiin. Useita uusia hapetusmenetelmiä 

ei tämän tutkimuksen tiedonhaun perusteella ole testattu laitosmittakaavassa, eikä kus-

tannustehokkaista laitteistoista ole vielä saatavilla tietoa. 

Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksella tehdään jatkuvaa tutkimustyötä ja laitos on ollut 

mukana useissa selvitysprojekteissa. 
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3 SAOSTUKSEN TEORIA 

Kemiallinen saostus eli koagulaatio-flokkulaatio, laskeutus (tai flotaatio), suodatus sekä 

desinfiointi ovat perinteiset ja yleisimmät yksikköprosessit juomaveden valmistuksessa 

pintavedestä (Liang et al. 2009, 1229). 

Pintavesilaitoksella raakavetenä käytettävissä luonnonvesissä esiintyy aina epäpuhtauk-

sia. Niitä ovat epäorgaaniset yhdisteet, kuten saviaines tai metallioksidit, orgaaniset kol-

loidit sekä mikrobit, kuten virukset, bakteerit, alkueläimet tai levät. Saostusvaiheessa on 

tarkoitus poistaa vedestä taudinaiheuttajat, partikkeleiden pintaan adsorboituneet haital-

liset yhdisteet, sekä aineet, jotka voivat muodostaa desinfioinnin sivutuotteita yhdessä 

desinfiointiaineen kanssa (Davis 2011, 3-2). (Duan & Gregory 2003, 484.) 

Koagulaatiolla tarkoitetaan yhden tai useamman kemikaalin lisäämistä veteen. Flokku-

laatio on prosessivaihe, jossa destabiloidut partikkelit ja saostuksen tuotteet kasautuvat 

yhteen. Koaguloinnissa (ja seuraavana olevassa flokkulaatiossa) muutetaan pienet par-

tikkelit isommiksi, eli flokeiksi, joko saostumiksi tai suspendoituneiksi partikkeleiksi. 

Flokit poistetaan seuraavissa prosessivaiheissa, laitoksesta riippuen esimerkiksi laskeu-

tuksessa tai flotaatiossa. (Davis 2011, 3-2–3-3.) 

Saostuksen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat saostuskemikaalin annostelu, veden läm-

pötila ja pH (koagulaatiokemikaalin liukoisuus ja toimivuus sekä mm. raudan ja alumii-

nin poisto). Useat saostuskemikaalit toimivat huonommin kylmissä vesissä. (Duan & 

Gregory 2003, 494, 500; Davis 2011, 3-10, 3-14 – 3-17.) 

3.1 Koagulaatio 

Koagulaatio on yksi tärkeä osa perinteisiä vedenpuhdistusprosesseja. Perinteisesti saos-

tusprosessia kuvataan kolloidien destabiloinniksi eli koaguloinniksi. Kolloidit ovat sekä 

orgaanisia että epäorgaanisia partikkeleja. (Ma et al. 2001, 51.) 

Vedessä on lukuisia erikokoisia partikkeleja, vaihdellen ultrapienistä eli halkaisijaltaan 

alle 1 µm kolloideista muutaman millimetrin kasautumiin (Li et al. 2008, 369). Suspen-

doituneet partikkelit ovat kooltaan suurempia kuin 0,1–100 µm. Seuraavaksi pienemmät 

partikkelit ovat kolloideja, ja partikkelit, jotka ovat kooltaan alle yhden nanometrin, 

luokitellaan liuenneiksi aineiksi. (Davis 2011, 3-2.) 
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Yleensä luonnonvesissä partikkelit ovat negatiivisesti varautuneita ja niiden pintavara-

uksen vuoksi usein kolloidisesti stabiileja, eivätkä siksi yhdisty helposti. Koska negatii-

visesti varautuneet partikkelit vetävät vastakkaismerkkisiä ioneja puoleensa, liuoksessa 

olevalla kolloidisella dispersiolla ei ole siis varausta. Partikkelit pysyvät stabiileina, kun 

niiden varautuneiden partikkelien elektrostaattisten voimien ja van der Waalsin veto-

voimien välillä vallitsee balanssi. Tämä aiheuttaa niiden jäämisen kasautumatta suspen-

sioon pitkäksi aikaa. Tosin pintavesien partikkelisuspensiot ovat termodynaamisesti 

epästabiileja ja ajan kanssa ne flokkuloituvat ja laskeutuvat, mutta tämä prosessi on hy-

vin hidas. Partikkelien stabiiliuden vuoksi tarvitaan koagulantteja destabiloimaan par-

tikkelit. (Duan & Gregory 2003, 484; Davis 2011, 3-3–3.4.) 

Koagulaation fysiikka käsittää neljä erilaista mekanismia luonnonvesien suspensioiden 

destabilointiin. Mekanismit ovat sähköisen kaksoiskerroksen tiivistyminen, pintavara-

uksen neutraloituminen, partikkelien välinen silloittuminen sekä sekoittuminen saostu-

maan. Käytännössä nämä mekanismit toteutuvat samanaikaisesti. (Davis 2011, 3-6.) 

Sähköinen kaksoiskerros liittyy partikkelien pintavarauksiin. Partikkelin pintaan on ad-

sorboitunut kerros kationeita ja sen ympärille muodostunut vastaioneista hajanainen dif-

fuusiokerros. Näitä kahta kerrosta kutsutaan sähköiseksi kaksoiskerrokseksi. Kun tämä 

sähköinen kaksoiskerros tiivistyy koagulaatiossa, partikkelien välinen hylkivä voima 

pienenee ja partikkelit liittyvät yhteen mm. Brownin lämpöliikkeen seurauksena. Sen 

sijaan pintavarauksen neutraloituminen on mekanismi, jossa alumiini- ja rautasuolat, 

joilla on positiiviset varaukset, destabiloivat negatiivisesti varautuneet partikkelit neut-

raloimalla niiden pintavarauksen. Saostuskemikaalien vastakkaismerkkiset ionit adsor-

boituvat lujasti partikkeleiden pintaan, jolloin pintavaraus neutraloituu ja partikkelit de-

stabiloituvat tehokkaasti. (emt., 3-3, 3-8–3-9.) 

Sillanmuodostuksessa polymeeriketjut muodostavat sillan kahden partikkelin välille. 

Polymeeriketjut adsorboituvat partikkelien pintaan ja niiden toinen pää ulottuu liuok-

seen absorboituen liuoksessa olevan toisen partikkelin pintaan muodostaen sillan näiden 

kahden partikkelin välille. Näin syntyy isompia partikkeleja, jotka laskeutuvat nope-

ammin ja muodostavat tiheämmän lietteen. Metallihydroksideilla saostaminen voi joh-

taa myös pyyhkäisyflokkaukseen (eng. sweep flocculation), jossa epäpuhtauspartikkelit 

sekoittuvat saostumiin. Syöttömäärät, jotka ylittävät metallihydroksidien, alumiini- ja 
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rautasuolojen kyllästymisen, muodostavat liukenemattomia saostumia ja hiukkasmateri-

aali ”jää loukkuun” saostumaan poistuen siten tehokkaasti puhdistettavasta vedestä. 

(Davis 2011, 3-9-3.10.; Duan & Gregory 2003, 476, 485.) 

Koagulaation kemia on monimutkainen, mutta yksinkertaistettuna se perustuu koagu-

lanttien ja pH-arvon vuorovaikutukseen. Metallikoagulantit hajoavat muodostaen hap-

pamia tuotteita, jolloin liuoksen pH-arvo laskee. pH-arvon laskeminen vaikuttaa taas 

edelleen koagulantin liukoisuuteen. Koagulaation kannalta tärkeitä tekijöitä ovatkin pH-

arvo ja saostuskemikaalin syöttö, joihin vaikuttavat useat kompleksiset reaktiot ja siksi 

ne määritetäänkin usein kokeellisesti jar-testillä. (Davis 2011, 3-10–3-11, 3-16.) 

3.2 Flokkulaatio 

Partikkelien flokkulaatio on tärkeä prosessi, jossa muutetaan pienet partikkelit isommik-

si ja nopeammin laskeutuviksi partikkelikasaumiksi, eli flokeiksi. Flokkulaatio on olen-

nainen osa partikkelimaisten epäpuhtauksien poistossa seuraavissa prosessivaiheissa, 

laskeutumisessa ja suodatuksessa. (Li et al. 2008, 369.) 

Flokkulaatio voidaan jakaa partikkelien koon mukaan perikineettiseksi tai ortokineetti-

seksi. Pienten partikkeleiden (halkaisijaltaan alle 0,1 µm) flokkulaatio perustuu dif-

fuusioon ja prosessivaiheen nopeus liittyy partikkeleiden diffuusion nopeuteen. Pienet 

partikkelit törmäävät toisiinsa Brownin lämpöliikkeen vaikutuksesta ja muutamien se-

kuntien jälkeen törmäyksissä muodostuvien mikroflokkien halkaisijoiden koko on luok-

kaa 1-100 µm. Tätä pienempien partikkelien flokkulaatiota kutsutaan perikineettiseksi 

flokkulaatioksi. Ortokineettinen flokkulaatio on vastaavasti yli 0,1 µm partikkeleille ja 

siinä pääasiallinen flokkausmenetelmä on hämmennys. (Davis 2011, 3-23.) 

3.3 Sekoitus 

Sekoitus on yksi flokkausmenetelmä. Mekaaninen sekoitus tuottaa erisuuruisia leikka-

usvoimia flokkiin, jolloin jotkut flokit rikkoutuvat. Tietyn sekoitusajan jälkeen saavute-

taan vakaa tila flokkien kokojakaumassa ja flokkien muodostuminen ja rikkoutuminen 

muuttuvat lähes yhtä suuriksi. (emt., 3-23–3-24.) 

Davis kuvaa kirjassaan (2011, 3-24–3-25) koagulantin sekoituksen tehokkuuden raaka-

veteen olevan tehokkaan koagulaation “ydin”. Tehokas koagulaatio edellyttää sekoituk-

selta erittäin korkeita nopeusgradientteja, jolloin partikkelit saadaan kontaktiin toistensa 
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kanssa. Flokkulaatioon sen sijaan riittävät nopeusgradientit, jotka ovat tarpeeksi suuria 

pitääkseen partikkelit kontaktissa ja estääkseen flokkien laskeutumisen, mutta tarpeeksi 

alhaisia, jotta estetään flokkien irtautuminen toisistaan. Flokkulaation nopeus on suo-

raan verrannollinen nopeusgradienttiin. Eri kemikaalit tarvitsevat eri nopeusgradientit. 

Myös sekoituslaitteisto ja sekoitusvaihetta edeltävät reaktiot vaikuttavat sopivaan nope-

usgradienttiin ja sekoitusaikaan. Sekoituslaitteisto jaetaan kahteen: laitteisto, joilla koa-

gulantti sekoitetaan raakaveteen sekä laitteisto, jota käytetään flokkulaatiossa. Pi-

kasekoituksessa koagulantti sekoitetaan veteen. (Davis 2011, 3-26.) Hämmennys on sen 

sijaan sekoitusmekanismi flokkulaatiossa. Sekoituslaitteistoja on useita erilaisia ja Suo-

men Sokerin vesilaitoksella on käytössä hydraulinen sekoitus, mutta tämän työn kokeel-

lisen osuuden jar-testissä käytettiin lapaflokkulaattoria. 

3.4 Saostuskemikaalit 

Talousvedenkäsittelyssä käytetyiltä epäorgaanisilta koagulanteilta edellytetään korkeaa 

pintajännitystä, liukenemattomuutta neutraalissa pH-arvossa ja että ne eivät ole toksisia 

työskentelypitoisuuksissa (emt., 3-5–3-6). Juomaveden valmistuksessa käytetään pää-

sääntöisesti rauta- ja alumiinisuoloja. Saostuskemikaaleista yleisimmät ovat alumiinisul-

faatti, rautasulfaatti ja ferrikloridi. (Duan & Gregory 2003, 475–476.) 

Korkean sameuden ja alkaliniteetin omaavat vedet ovat helpoin saostaa. Niihin sopivat 

parhaiten ainakin alumiinisulfaatti ja rautasuola. pH-arvon kontrollointi on äärimmäisen 

tärkeää koaguloidessa raakavesiä, joissa on korkea sameus ja alhainen alkaliniteetti. Al-

haisen sameuden, mutta korkean alkaliniteetin raakavesissä saostuskemikaaliyhdistel-

mät toimivat usein hyvin, yksittäiset saostuskemikaalit saattavat edellyttää suuria annos-

tuksia. Alhaisen sameuden ja alhaisen alkaliniteetin raakavedet ovat sen sijaan hanka-

limmat saostaa ja niiden kohdalla kannattaa harkita suoraa suodatusta. Rapala et al. 

(2002, 2627–2735) tutkivat eri prosessivaiheiden vaikutusta syanobakteerien poistossa 

ja totesivat koaguloinnin olevan yksi merkittävin vaihe. (Davis 2011, 3-22.) 

Saostuskemikaalien valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten kemikaalin ominaisuudet, 

hinta, partikkeleiden tyyppi ja koko, orgaanisen aineksen koostumus, veden lämpötila 

sekä raakaveden monet muut tekijät kuten alkaliniteetti ja fosforipitoisuus, eikä ole 
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olemassa määrättyä tapaa liittää näitä muuttujia koagulantin valintaan. Tästä syystä jar-

testit sekä kokemukset ovat merkittävässä osassa valintaprosessia. (Davis 2011, 3-22.) 

Alumiinikloridia käytetään usein saostuskemikaalisekoitteissa yhdessä polymeerien 

kanssa (emt., 3-7). Polyalumiinikloridi on vähemmän herkkä pH-arvon vaihtelulle ja 

sitä voidaan käyttää pH-alueella 4,5–9,5 kirjoittaa Davis (2011, 3-22) viitaten edelleen 

Wiley, J. & Sons (2005) teokseen. 

Ferrikloridi on tehokkaampi kuin alumiinisulfaatti. Polyalumiinikloridit ovat tehok-

kaampia saostuskemikaaleja kuin alumiinin ja raudan monomeeriset yhdisteet, ja niillä 

on korkeampi tehokkuus matalammissa annostelupitoisuuksissa. Koagulaatioprosesseis-

sa rauta- ja alumiinisuoloilla on kaksi optimaalista annostelupitoisuutta, joista alempi 

vastaa pintavarauksen neutraloitumismekanismia, ja sitä kolme kertaa suurempi pyyh-

käisykoaguloitumista (eng. sweep coagulation). Artikkelin mukaan ferrikloridikoagulaa-

tiossa optimaaliset syöttömäärät ovat alhaisempia kuin alumiinin tapauksessa. Koagu-

laatioreagenssit, jotka perustuvat alumiinipolymeereihin, ovat tehokkaampia ja tarvitse-

vat 15–20 kertaa pienemmät syöttöpitoisuudet kuin perinteiset suolat saavuttaakseen 

samanlaiset tulokset sameuden ja orgaanisen aineksen poistossa. Tyypilliset syöttöpitoi-

suudet rautasulfaatille ovat 10…250 mg/l (Davis 2011, 3-22 viittaa edelleen Wiley, J. & 

Sons 2005 teokseen). Libecki & Dziejowski (2008, 397–403) vertailivat rautasulfaattia 

ja alumiinisulfaattia humushappojen saostuksessa ja havaitsivat, että rautasulfaatille 

voidaan käyttää pienempää annostelumäärää. (Zamfiroiu & Masu 2007, 71–72.) 

Alumiiniflokkauksessa syntyneet flokit ovat heikkorakenteisia ja rikkoutuvat helposti 

(Li et al. 2008, 369). Jarvis et al. (2005, 8919–8924) tutkivat luonnollisen orgaanisen 

aineksen (NOM) ja koagulaatiokemikaalin välisen suhteen vaikutusta flokin rakentei-

siin. Flokin rakenteen arvioinnissa yksi tärkeimmistä parametreista on liuenneen or-

gaanisen hiilen (DOC) ja raudan suhde. Aiemmin koagulantin annostelussa on pääasias-

sa keskitytty orgaanisen aineksen poistoon, mutta ei ole niinkään huomioitu annostelun 

vaikutusta syntyvän flokin rakenteeseen. Tutkimus osoitti, että alhaisilla koagulanttian-

noksilla voidaan päästä hyviin NOM-reduktioihin, mutta muodostuvan flokin rakenne 

on huono; pienempi koko, huonompi laskeutuvuus ja alhaisempi kestävyys, eli flokit 

ovat heikkorakenteisia ja rikkoutuvat helposti. Sen sijaan havaittiin, että DOC:Fe-

suhteen ollessa vähintään 1:1 muodostuneiden flokkien rakenne paranee. 
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Zamyadi et al. (2013, 2689–2700) tutkivat syanobakteerien poistumista erilaisissa ve-

denkäsittelyprosesseissa ja tarkastelivat myös saostusta sekä saostuskemikaalien vaiku-

tusta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että mm. polyalumiinikloridi on te-

hokkaampi syanobakteerien poistossa verrattuna ferrisulfaattiin, alumiinisulfaattiin sekä 

polyferrisulfaattiin, esittävät Zamyadi et al. (2013, 2694) viitaten edelleen Henderson et 

al. (2008) artikkeliin. Myös alumiinisulfaatti on tehokkaampi solujen flokkuloinnissa 

kuin rautasuolat (Zamyadi et al. 2013, 2694 viittaa edelleen Pietsch et al. (2002) artikke-

liin). Toisaalta viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, ettei polyalumiinikloridi ole 

tehokas kaikissa tapauksissa, toteaa Zamyadi et al. (2013, 2694) viitaten edelleen Ta-

kaara et al. (2007, 2010) sekä Sano et al. (2011) tutkimuksiin, ja polyalumiiniklori-

disaostuksessa syntyvät flokit ovat usein kevyitä, mainitsee Zamyadi et al. (2013, 2694) 

viitaten Henderson et al. (2008) tekstiin, joten tästä syystä on suositeltavaa käyttää koa-

guloinnin apuaineita prosessissa (Zamyadi et al. 2013, 2694-2695 viitaten Bernhardt & 

Clasen 1993, 1994 sekä AFSSA & AFSSET 2006). 

Saostusta voidaankin tehostaa myös apuainein. Saostuksen apuaineet ovat liukenemat-

tomia partikkelimateriaaleja. Apukoagulantteja käytetään vesissä, joissa on matalat par-

tikkelipitoisuudet ja apuaineiden avulla muodostetaan suurempi flokki. Koska niiden 

tiheys on korkeampi kuin useilla flokkipartikkeleilla, flokin laskeutumisnopeus kasvaa 

kun veteen lisätään apukoagulantteja. Myös flokkulaation apuaineina käytetään erilaisia 

polymeerejä, joiden tarkoituksena on rakentaa vahvempi flokki. Ne lisätään veteen koa-

gulanttien jälkeen, kun partikkelit on jo destabiloitu, ja niillä on korkeampi tiheys kuin 

flokilla ja siten flokin laskeutumisnopeus kasvaa. (Davis 2011, 3-23.) 

Saostusta voidaan tehostaa myös esihapetuksella, josta kerrotaan tarkemmin seuraavas-

sa osuudessa. 
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4 ESIHAPETUKSEN TEORIA 

Hapettimet lisätään veteen yleensä prosessin alkuvaiheessa (esihapetus) tai prosessin 

lopussa (desinfiointi), mutta hapettimet on mahdollista lisätä myös eri vaiheissa proses-

sin keskivaihetta, riippuen käsittelyn tarpeesta (Sharma et al. 2012, 5). 

Esihapetus sijaitsee prosessissa ennen saostusvaihetta. Esihapetus on ollut yksi tär-

keimmistä keinoista kehittää vedenpuhdistusprosessin tehokkuutta (Liang et al. 2009, 

1229) ja on yksi pääasiallinen menetelmä saostus- ja suodatusprosessien tehostamiseen, 

mainitsee Ma et al. (2001, 52). Ensimmäisiä esihapettimia olivat kloori, otsonointi sekä 

permanganaattihapetus, mutta uusia tekniikoita on koko ajan kehitteillä. 

4.1 Esihapetuksen käyttö 

Prosesseissa, jotka on suunniteltu poistamaan suspendoituneita partikkeleja, saattaa jos-

kus kuitenkin tahattomasti syntyä liukoisia toksiineja, joiden poistamiseen tehokas kei-

no voi olla esihapetus. Joissain vesilaitoksissa lisätään kemiallisia hapettimia, jotta te-

hostetaan suspendoituneiden kiintoaineiden poistoa, parannetaan desinfiointia sekä ve-

den hajua ja makua. (James & Conrad 2004, 2.) 

Lisäksi esihapettimilla on useita muita veden laatua muuttavia ja seuraavia prosessivai-

heita tehostavia vaikutuksia käytetystä hapetusmenetelmästä riippuen. 

4.2 Mineralisaatio hapetuksessa 

Termillä ’hapetus’ on vedenkäsittelyssä vähintään kaksi merkitystä. Se voi yksinkertai-

sesti merkitä reaktioita hapen kanssa tuottaen oksideja. Usein kuitenkin kemiassa hape-

tuksella tarkoitetaan elektronien poistoa, jota usein seuraa molekyylien hajoaminen. 

Näin ollen hyvät hapettimet vetävät vahvasti puoleensa elektroneja. Yksi tapa määrittää 

teoreettinen hapetusteho on tarkastella hapetuspotentiaaliin liittyviä reaktioita, joissa 

elektroni toimii reaktanttina. (Chapman 2009, 149.) 

Ideaalitavoite hapetuksessa on orgaanisten haitta-ainejäämien täydellinen mineraalisaa-

tio. Ideana on siis mineralisoida eli muuttaa orgaanisen haitakkeen ainesosat suhteelli-

sen harmittomiksi ja epäorgaanisiksi molekyyleiksi, esimerkiksi hiili hiilidioksidiksi, 

vety vedeksi ja typpi nitraatiksi. Hapetuksen eteneminen voidaankin yleistää seuraavas-

ti: orgaanisten yhdisteiden kohdalla hiili- ja happiyhdiste tuottaa raskaamman hapetetun 
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yhdisteen, esimerkiksi hiilivety muutetaan hiilidioksidiksi ja vedeksi, kun taas epäor-

gaanisissa yhdisteissä poistetaan elektroni, jotta tuotetaan korkeampi hapetusaste, esi-

merkiksi Fe2+ muuttuu Fe3+:ksi. Useimmissa tapauksissa tämän tavoitteen saavuttami-

nen on lähes mahdotonta reaktion tasapainotilan ja nopeuksien vuoksi, sekä myös kus-

tannussyistä. (Chapman 2009, 148–149; Parsons & Williams 2004, 3.) 

Parsons & Williams (2004, 3) esittävät kirjassaan hapetuksen periaatteet. Jokaista hape-

tinta täydentää vastaava pelkistin, jotta varauksien tasapaino säilyy. Hapetuksen “ajava 

voima” on lopputuotteiden stabiilisuus. Muodostumislämmöt (kJ/mol) ovat esimerkiksi 

hiilidioksidilla -393 ja vedellä -285. Vastakohtana orgaanisten molekyylien muodostu-

mislämmöt ovat tyypillisesti paljon suurempia. Näin ollen orgaanisen molekyylin muut-

taminen hiilidioksidiksi ja vedeksi on termodynaamisesti suotuisa tapahtuma, koska sii-

nä vapautuu yli 1000 kJ/mol energiaa. 

Hapetus ja pelkistys ovat pääosassa useissa luonnonvesissä ja vedenkäsittelyprosesseis-

sa esiintyvissä reaktioissa (Tuhkanen 1994, 15). Kemialliset desinfiointiaineet ovat ha-

pettimia ja koska ne läpikäyvät hapetus-pelkistys – reaktiot, on mahdollista vertailla eri 

desinfiointiaineita niiden hapetustehon avulla, toteaa Davis (2011, 10-6) kirjassaan. 

Vahvat hapettimet ovat muodostuneet elektronegatiivisista alkuaineista alkuainejärjes-

telmän oikeassa yläkulmassa (F, Cl, Br, O, S). Eri hapettimien hapetuspotentiaalit suu-

remmasta pienempään ovat: hydroksyyliradikaali > happi > otsoni > vetyperoksidi > 

permanganaatti > klooridioksidi > kloori. (Parsons & Williams 2004, 3-4; Chapman 

2009, 150.) Chapmanin esittämä lista hapetuspotentiaaleista eroaa esitetystä merkitse-

västi siten, että otsonin hapetuspotentiaali on suurempi, ja tällöin otsonin hapetuspoten-

tiaali olisi suurempi kuin hydroksyyliradikaalilla. Myös vetyperoksidin hapetuspotenti-

aaleissa on eroa. Yleisesti kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty, että hydroksyyliradi-

kaali on otsonia vahvempi hapetin ja seuraavaksi tehokkain on vetyperoksidi. 

Vesissä käytettävät hapettimet voidaan jakaa lyhytikäisiin hapettimiin, kuten radikaalit, 

ja stabiileihin hapettimiin, kuten vetyperoksidi ja otsoni. Useat vahvat hapettimet ovat 

vapaita radikaaleja, hydroksyyliradikaali yksi tehokkaimmista (Parsons & Williams 

2004, 4). Hydroksyyliradikaalit ovat epästabiileja, lyhytikäisiä ja inhiboituvat helposti, 

mutta ne ovat tehokkaita haitta-aineiden tuhoajia reagoiden nopeasti ja ei-selektiivisesti 

lähes kaikkien orgaanisten yhdisteiden kanssa (Sharma et al. 2012, 9). Vedessä olevien 



     
 
 

24 

yhdisteiden hapetus voidaan toteuttaa joko suoralla tai epäsuoralla reaktiolla, esimerkik-

si otsonin suorassa hapetuksessa reaktio on suoraan yhdisteen kanssa, kun taas epäsuo-

rassa reaktiossa otsonin hajoamisen kautta muodostuu OH-radikaaleja, jotka sitten rea-

goivat yhdisteen kanssa. Kehittyneissä hapetusmenetelmissä OH-radikaalin tuotanto on 

tarkoituksellisesti tehostettu. (Tuhkanen 1994, 15; Ødegaard et al. 2010, 170–171.) 

4.3 Hapetukseen vaikuttavia tekijöitä 

Vedessä olevan hapettimen hapetusnopeuden arviointia varten vaaditaan tarkkaa tietoa, 

kuten systeemissä olevien hapettimien ominaisuudet ja pitoisuudet sekä hapettimien re-

aktionopeuskertoimet (Tuhkanen 1994, 15). Sekä radikaali- ja happipitoisuudet että ve-

dessä olevien haitta-aineiden pitoisuudet vaikuttavat haitakkeiden hajoamisen nopeu-

teen. Radikaalipitoisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten pH, lämpötila, ionit ja reak-

tioita inhiboivat yhdisteet. (Wojcicka et al. 2009, 27; Parsons & Williams 2004, 5.) 

Inhiboivat yhdisteet heikentävät hapetusta, erityisesti kehittyneiden hapetustekniikoiden 

osalta. Yhdisteet kilpailevat OH-radikaalien kanssa estäen niiden ja haitta-aineiden väli-

siä reaktioita, heikentäen siten prosessia. Bikarbonaatti-ionit, alkaliniteetti ja kloridit 

ovat yleisimpiä inhibiittoreita ja teho on riippuvainen yleisistä vedenlaatuparametreista, 

kuten pH:sta, lämpötilasta ja orgaanisen aineksen määrästä. (Wojcicka et al. 2009, 28.) 

Vaikka bikarbonaatin lisäys inhiboi hydroksyyliradikaalien tuotantoa, se voi myös te-

hostaa partikkeleiden flokkulaatiota (Li et al. 2008, 374). Toisaalta taas reaktioissa syn-

tyvät mahdolliset sivutuotteet saattavat vaikuttaa hapetusreaktioihin (Wojcicka et al. 

2009, 28). Lisäksi eri hapetusmenetelmiin vaikuttavat eri yhdisteet eri tavoin. Inhiboivat 

yhdisteet on käsitelty tarkemmin kunkin hapetusmenetelmän yhteydessä. 

Jotkut hapetusmenetelmistä ovat riippumattomia pH-arvosta tai lämpötilasta. Esimer-

kiksi peretikkahapolla on alhainen riippuvuus pH:sta (Kitis 2004, 47) eikä pH-arvo ollut 

merkittävä tekijä mikrokystiinien permanganaattihapetuksissa (Rodríguez et al. 2007a, 

106). pH, lämpötila ja alkaliniteetti eivät rajoita ultraviolettidesinfioinnin tehokkuutta 

(Orava et al. 2003, 13). Sen sijaan esimerkiksi otsonoinnissa pH on erityisen tärkeä ja 

korkeassa pH:ssa otsonin reaktio muuttuukin epäsuoraksi (Ødegaard et al. 2010, 171). 

pH:n ja lämpötilan vaikutus eri hapettimien hapetusprosesseihin on käsitelty kunkin ha-

petusmenetelmän yhteydessä. 
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Myös raakaveden orgaaninen aines (luonnollinen orgaaninen aines, levät, humushapot 

yms.) vaikuttaa hapetukseen. Luonnollinen orgaaninen aines (NOM) on kompleksinen 

sekoitus orgaanisia materiaaleja, eikä sen tiedetä aiheuttavan suoria terveysvaikutuksia. 

Sen sijaan NOM-pitoisuus vaikuttaa merkittävästi juomaveden laatuun ja vedenkäsitte-

lytarpeeseen, mm. edistäen desinfioinnin sivutuotteiden syntymistä. Kehittyneillä hape-

tusteknikoilla on mahdollista osittain muuntaa luonnollinen orgaaninen aines. UV:n 

desinfiointitehoa heikentävät ne veden ominaisuudet, jotka absorboivat UV-valoa, eli 

mm. humus, orgaaniset aineet ja kiinteät hiukkaset (Orava et al. 2003, 14). Raakaveden 

ominaisuudet, esimerkiksi orgaaninen hiili (TOC), lämpötila, pH ja mahdollisesti jopa 

vedenkäsittelykemikaalit, voivat muuttaa prosessissa vaadittavia hapettimien määriä, 

mikä voi edelleen alentaa niiden tehokkuutta inaktivoida syanotoksiineja (Westrick et 

al. 2010, 1710). (Aliverti et al. 2011, 49, 51; Parsons & Byrne 2004, 331.) Orgaaninen 

aines vaikuttaa ja poistuu eri tavoin eri hapetusmenetelmillä ja käsitellään tarkemmin 

kunkin hapetusmenetelmän yhteydessä. Lisäksi kunkin hapettimen konsentraation opti-

mointi on käsitelty hapetusmenetelmien yhteydessä. 

Myös luonnonvesissä esiintyvät metallit vaikuttavat hapetusreaktioihin. Vedenkäsittely 

raudan ja mangaanin osalta perustuu useimmiten hapettamiseen ja siten muodostuneen 

sakan erottamiseen. Mangaanin hapettaminen vaatii hapettavammat olosuhteet kuin 

raudan ja kaikilla hapettimilla reaktiokinetiikka on nopeampi raudan kuin mangaanin 

hapettamisessa. (Sallanko 2003, 29, 31, 76.) 

Myös raakaveden kiintoaines voi kuluttaa hapettimia. Metallien ja kiintoaineksen pois-

tuminen sekä niiden vaikutukset hapetukseen vaihtelevat eri tekniikoissa ja on käsitelty 

tarkemmin hapetusmenetelmien yhteydessä. 
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5 HAPETUSMENETELMÄT 

Perinteisesti juomavedelle on käytetty hapettimina seuraavia: kloori, otsoni, hydroksyy-

liradikaali, klooriamiini, kaliumpermanganaatti ja klooridioksidi. Näiden kemiallisten 

hapetusmenetelmien ongelmana on ollut mm. ei-toivotut sivutuotteet, joita useimmiten 

ovat kloorauksessa syntyneet halogeeniset yhdisteet, klooridioksidista peräisin olevat 

kloriitti ja kloraatti sekä otsonoinnista syntyvä bromaatti. Perinteiset kemialliset rea-

genssit ovat myös yleensä kalliita, tarvittavat pitoisuudet suuria ja saattavat aiheuttaa 

veteen kemikaalijäännöksiä (Lukeš 2001, s. 1). Kiristyneet raja-arvot desinfioinnin sivu-

tuotteille sekä talousveden muut muuttuvat vaatimukset ovat saavutettavissa esimerkiksi 

yhdistämällä keskenään eri hapettimia. (Westrick et al. 2010, 1710.) 

Perinteisten hapetusmenetelmien lisäksi onkin kehitetty uusia hapetusmenetelmiä, jotka 

perustuvat hydroksyyliradikaalien hapetustehoon (Chapman 2009, 147). Kehittyneitä 

hapetusmenetelmiä, jotka ovat vaarattomampia ja ympäristöystävällisempiä kuin perin-

teiset hapetusmenetelmät, on alettu tutkimaan jo 70-luvulla ja menetelmistä on jo jonkin 

verran kaupallisia sovelluksia. (Parsons & Williams 2004, 1.) 

5.1 Perinteiset hapetusmenetelmät 

Yleisin hapetin on ilman happi, jota käytetään ilmastusprosessissa. Vaikka ilmastus on 

tehokas edistämään biologista prosessia, happimolekyylin hidas reaktiokinetiikka rajoit-

taa sen tehokkuutta orgaanisten haitta-aineiden käsittelyssä. (Chapman 2009, 148.) 

Perinteisiä hapetusmenetelmiä ovat kloori, klooridioksidi, vetyperoksidi, kaliumper-

manganaatti ja otsoni. Perinteisten hapetusmenetelmien tehokkuus niiden hapetusnope-

uksien perusteella on seuraavanlainen; otsoni > vetyperoksidi > hypokloriitti > klooridi-

oksidi > permanganaatti > kloori. Hapetuspotentiaalien perusteella järjestys on seuraa-

va: happi > otsoni > vetyperoksidi > permanganaatti > klooridioksidi > kloori. (Parsons 

& Williams 2004, 3-4; Chapman 2009, 150). (Sharma et al. 2012, 5.) 

5.1.1 Kloori 

Ensimmäinen esihapetusmenetelmä oli esiklooraus (Ma et al. 2001, 52). Kloori, joko 

sellaisenaan tai hypokloriittina, klooridioksidina tai muuna vastaavana muotona, on 

myös toiseksi yleisin hapetin ilmastuksen jälkeen (Chapman 2009, 148). Ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen, kun kloorikaasun tuotantokapasiteettia oli runsaasti ja sille et-
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sittiin käyttökohteita, klooraus vakiintui yleisimmäksi talousveden desinfiointimenetel-

mäksi kirjoittaa Tuhkanen (2007, 13) viitaten Langlaisin (1991) teokseen. 

Klooraus on edelleen maailman yleisimmin käytetty esi- ja jälkikäsittelymenetelmä ta-

lousveden valmistuksessa. Sitä on pidetty merkittävimpänä saavutuksena kansantervey-

dessä 2000-luvulla. Kloori on tehokas, helppokäyttöinen ja edullinen sekä keskitetyssä 

että kohdennetussa (eng. point-of-use) käsittelyssä. Vesiperäisiin tauteihin liittyvien 

kuolema- tai sairastapauksien vähentyminen on liitetty juomaveden klooraukseen. Kloo-

rilla ei kuitenkaan ole saavutettu mineraalisaatiota muiden kemikaalien kanssa. Sen si-

jaan on havaittu, että kloorauksessa syntyvät yhdisteet, esimerkiksi klooratut hiilivedyt, 

voivat olla haitallisempia kuin vedessä alkujaan olleet haitta-aineet. (Sharma et al. 2012, 

5; Chapman 2009, 149.) 

Esiklooraus johtaa useiden haitallisten kloorauksen sivutuotteiden muodostumiseen, ja 

sen käyttöä on progressiivisesti rajoitettu useissa maissa (Ma et al. 2001, 52). Kloori voi 

reagoida vedessä luonnostaan esiintyvien orgaanisten yhdisteiden kanssa muodostaen 

sivutuotteita, kuten trihalometaaneja (THM) ja halogenoituja etikkahappoja (HAA), 

joista osa on toksisia yhdisteitä (Sharma et al. 2012, 6). Hypokloriittikloorauksen sivu-

tuotteena voi syntyä 2,2 diklooripropionihappoa eli Dalaponia (Rapala 2010). 

Klooridioksidi sen sijaan voi hapettaa useita orgaanisia yhdisteitä ilman että tuotetaan 

haitallisia sivutuotteita. Jones et al. (2012, 5491–5498) vertailivat permanganaatti-, ve-

typeroksidi- ja klooridioksidiesihapetusmenetelmiä niiden mahdollisen jodi-THM:ien 

muodostamisen perusteella ja havaittiin, että ClO2 ajoittain vähensi jodi-THM:ien muo-

dostumista. Tosin klooridioksidi ja sen reaktiotuote kloriitti-ioni itsessään ovat toksisia. 

Kloramiineja käytetään usein jäännöskloorin säätelyyn, jotta minimoidaan kloorauksen 

sivutuotteiden muodostuminen, mutta kloramiinit ovat heikkoja hapettimia (Westrick et 

al. 2010, 1711). (Davis 2011, 10–9.) 

Perinteisesti esikloorauksen on todettu olevan tehokas keino avustaa koagulaatiota raa-

kavesissä, joissa orgaanisen aineksen tai leväkukintojen määrä on korkea (Liang et al. 

2009, 1229). Kloori voi tehokkaasti hapettaa mikrokystiineistä MC-LR:n sylindrosper-

mopsiinin, mutta ei anatoksiini-a:ta (Rodríguez et al. 2007b, 3381–3393). Sen sijaan 

kloramiini ja klooridioksidi eivät ole tehokkaita syanotoksiinien inaktivaatioon (West-

rick et al. 2010, 1711). Rodríguez et al. (2008, 1744–1752) tekemien kokeiden perus-
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teella mahdolliset vuorovaikutukset hapetustuotteiden toksiinien ja luonnonveden mat-

riisin välillä voivat aiheuttaa kompleksien muodostumista, ja tutkimuksien perusteella 

kloori on yksi vaihtoehto liuenneen mikrokystiinin poistoon luonnonvesistä. 

Veteen lisätty kloori voi lisäksi vaikuttaa heikentävästi veden makuun ja hajuun. Kloo-

rin käytöstä ei nykytilanteessa voida kuitenkaan kokonaan luopua, sillä muilla vedenkä-

sittelyssä käytetyillä desinfiointiaineilla ei ole riittävää desinfioivaa jälkivaikutusta jake-

luverkostoon. Kloori on tehokas tuhoamaan veden bakteereja ja tuo suojaa veden varas-

toinnin ja verkostoinnin ajaksi (Chapman 2009, 148–149). Veden klooraus on siten ai-

noa desinfiointimenetelmä, jolla voidaan rajoittaa mikrobien kasvua vesijohtoverkostos-

sa sekä desinfioida verkosto erityistilanteessa. Kloorin haihtuvuus voi heikentää sen 

toimivuutta ajan kanssa (Sharma et al. 2012, 6; Jääskeläinen 2007, 24.), eikä vesilaitok-

sen lähtevän veden klooraus useinkaan riitä verkoston ääripäihin. 

5.1.2 Otsonointi 

Suomessa otsonia käytetään pääasiassa pintavesilaitoksilla hajua ja makua aiheuttavien 

aineiden hapettamiseen sekä desinfiointiin. Sen käytöllä on pyritty korvaamaan tai vä-

hentämään kloorikemikaalien käyttöä. (Sallanko 2003, 57.) 

Otsoni on hapen allotrooppinen muoto O3. Se on pistävänhajuinen, pysymätön kaasu ja 

haitallinen hengitettynä, joten otsonisaattorit voivat aiheuttaa vaaratilanteita vikatilan-

teissa. Otsoni hajoaa nopeasti eikä sitä voida kloorin tavoin säilyttää paineenalaisena, 

vaan se pitää valmistaa lähellä käyttökohdetta. Otsonia voidaan valmistaa nestemäisestä 

hapesta tai ilmasta usein eri menetelmin, yleisimmin kuitenkin sähkönpurkauksella. 

Koska otsoni reagoi ympäristön yhdisteiden kanssa, sen pitoisuus ilmassa tai vedessä 

laskee nopeasti (Tuhkanen 2007, 13). (Jääskeläinen 2007, 26.; Davis 2011, 10–5, 10–

27; Sallanko 2003, 50.) 

UV-tekniikalla on tuotettu otsonia 1900-luvun alkupuolelta saakka. Tällöin otsoni ja 

UV-valo todettiin tehokkaiksi veden desinfiointimenetelmiksi ja varsinkin otsonointi 

saavutti suurta suosiota. Tuhkanen (2007, 13) viittaa tekstissään Langlaisin (1991) teok-

seen kirjoittaen, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen klooraus vakiintui yleisim-

mäksi talousveden desinfiointimenetelmäksi, mutta kun kloorauksessa syntyvät sivu-

tuotteet havaittiin, esikloorauksesta alettiin siirtyä vaihtoehtoisten menetelmien käyt-

töön. (Tuhkanen 2007, 13.) 
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Otsoni on tehokas kemiallinen hapetin ja sitä tehokkaampi on vain hydroksyyliradikaali 

(Tuhkanen 2007, 14). Otsoni voi reagoida suoraan yhdisteen kanssa, tai epäsuorasti sen 

tuottamien radikaalien kautta. Otsonia käytetään siten sekä hapettimena että desinfioin-

nissa, mutta myös hydroksyyliradikaalilähteenä (Wojcicka et al. 2009, 28). (Sallanko 

2003, 52; Ødegaard et al. 2010, 170–171.) 

Otsonoinnin hydroksyyliradikaalien tuotantoa voidaan tehostaa yhdistämällä otsoni 

esimerkiksi vetyperoksidin tai UV:n kanssa, jolloin menetelmä luokitellaan kehitty-

neeksi hapetustekniikaksi (Ødegaard et al. 2010, 170–171; Sallanko 2003, 53). Näillä 

kehittyneillä hapetustekniikoilla voidaan hapettaa yhdisteitä, joihin pelkkä otsoni ei te-

hoa, sillä otsonin desinfiointikapasiteetti kuluu orgaanisen ja epäorgaanisen matriisin 

kanssa reagoidessa. Kehittyneissä hapetusmenetelmissä hapetuksesta vastaavat hydrok-

syyliradikaalit ovat tosin niin reaktiivisia, että ne hapettavat kaiken ympärillään olevan 

aineksen. Otsoni sen sijaan on kemiallisesti selektiivisempi. (Tuhkanen 2007, 14.) 

Otsonin desinfioiva vaikutus perustuu sen hapettaviin ominaisuuksiin ja otsonin on 

myös todettu inaktivoivan viruksia (Jääskeläinen 2007, 26) ja alkueläimiä (Tuhkanen 

2007, 12). Otsoni tuhoaa vedestä patogeenit tilapäisesti, mutta otsoni hajoaa nopeasti 

eikä jakeluverkostoon jää suojaavaa desinfiointiaineen pitoisuutta, esittää Tuhkanen 

(2007, 13) viitaten tekstissään Langlaisin (1991) tekstiin. Yleensä otsonin käyttöönoton 

syy vesilaitoksella onkin joku muu kuin desinfiointi (Tuhkanen 2007, 13). Desinfioin-

nin lisäksi otsonia voidaan käyttää vedenkäsittelyssä moneen tarkoitukseen, joista ylei-

simmät ovat levien hapetus, epäorgaanisten aineiden (Fe, Mn) hapettaminen, orgaanis-

ten mikrohaitakkeiden hapettaminen (makua ja hajua aiheuttavat aineet, torjunta-aineet), 

orgaanisten aineiden hapettaminen (väri, biohajoavuuden parantaminen, THM:n muo-

dostumisen vähentäminen, kloorin tarpeen pienentäminen) sekä koagulaation paranta-

minen (Sallanko 2003, 56). 

Otsonia käytetään sekä jälki- että esikäsittelyssä. Esiotsonoinnin tarkoituksena on tehos-

taa koagulaatiota sekä desinfioida ja ehkäistä orgaanista kasvua vedenpuhdistusproses-

sissa. Jälkiotsonointi on prosessin loppuvaiheessa. (emt., 58.) 

Ehkä tärkein sovellutus otsonille Suomessa onkin orgaanisten yhdisteiden poiston te-

hostaminen. Humuspitoisissa pintavesissä, joissa värin poisto ja desinfiointi ovat pääta-

voitteena, otsonointi on tavallisesti ollut suositeltu hapetusmenetelmä. Pintavettä käsi-
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teltäessä veteen jää perinteisten yksikköprosessien jälkeen vielä jonkin verran orgaanis-

ta hiiltä, joka voi muodostaa verkostossa saostumia ja toimia bakteerien ravintona, min-

kä seurauksena vesijohtoputkien pinnalle muodostuu biofilmejä. Lisäksi se on vesi-

liukoista eikä poistu aktiivihiilisuodatuksessa. Otsonin avulla on mahdollista pilkkoa 

tämä vaikeasti biohajoava aines pienimolekyylisempään muotoon. Värillisen veden ot-

sonointi voi tuottaa siten reaktiotuotteita, jotka ovat biohajoavampia kuin alkuperäiset 

humusaineet ja tätä bakteereille käyttökelpoista orgaanista hiiltä kutsutaan assimiloitu-

vaksi orgaaniseksi hiileksi (AOC). Otsonointia on seurattava aina aktiivihiili tai bio-

suodatus AOC:n poistamiseksi ja verkostokasvuongelmien välttämiseksi (Sallanko 

2003, 58). (Tuhkanen 2007, 13–14; Ødegaard et al. 2010, 170–171.) 

Joskus talousvesi saattaa sisältää myös levien aiheuttamia toksiineja sekä muita hajua ja 

makua aiheuttavia yhdisteitä ja otsonointi soveltuukin levätoksiinien ja mikrohaitakkei-

den käsittelyyn (Tuhkanen 2007, 13). Sharma et al. (2012, 3-17) tarkastelivat kirjalli-

suuskatsauksessaan eri hapetusmenetelmien vaikutusta mikrokystiineihin. Sen mukaan 

sekä klooraus ja kaliumpermanganaatti että otsonointi hajottivat veden mikrokystiinit, ja 

otsonointi vaikutti hapetusmenetelmistä tehokkaimmalta. Rodríguez et al. (2007b, 

3381–3393) totesivat, että otsoni voi tehokkaasti hapettaa mikrokystiineistä MC-LR:n 

sylindrospermopsiinin ja anatoksiini-a:n. 

Mikrohaitakkeiksi käsitetään yleensä ihmisen toiminnan seurauksena vesiin joutuneet 

synteettiset orgaaniset kemikaalit. Useat näistä aineista on mahdollista hapettaa otsonilla 

tai kehittyneillä hapetustekniikoilla. Sallanko (2003, 59) esittää viitaten Langlaisin ar-

tikkeliin (1997), että pelkkä otsonikäsittely hajottaa yleensä em. aineet välituotteiksi ja 

hapettamisen sivutuotteita, jotka saattavat olla toksisia, jää veteen. Jos raakavedessä 

esiintyy bromidia, otsonointi voi muodostaa bromaatteja, eikä otsoni siten sovellu bro-

midipitoisille vesille (Davis 2011, 10-8; Wojcicka et al. 2009, 28). 

Otsoni on usein käytetty, mutta se on kallis ja sen alhainen liukoisuus veteen rajoittaa 

prosessin tehokkuutta (Chapman 2009, 147). Otsonin tuotossa on sähköenergian kulutus 

ollut aiemmin melko suurta. Energiankulutus on kuitenkin pienentynyt otsonigeneraat-

torien kehittymisen myötä. (Sallanko 2003, 50.) 
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5.1.3 Kaliumpermanganaatti 

Kaliumpermanganaattia (KMnO4) on yleisesti käytetty tehostamaan vedenkäsittelypro-

sessia (Liu et al. 2011, 481). Sitä käytettiin vedenkäsittelyssä ensimmäisen kerran 1910 

Lontoossa, mutta sen käyttö yleistyi vasta 1960-luvulla, kun sitä alettiin soveltaa onnis-

tuneesti veden haju- ja makuvirheiden poistamisessa (Sharma et al. 2012, 7). 

Kaliumpermanganaattia on pitkään käytetty veden hajun ja maun parantamisen lisäksi 

raudan ja mangaanin poistoon. Sitä on käytetty myös desinfioinnissa ja levien poistossa. 

Siitä huolimatta permanganaatti on saanut suhteellisen vähän huomiota verraten otso-

niin, osittain sen alemman hapetustehon vuoksi, mutta johtuen myös hapetuksen jään-

nösmangaanista. Ma et al. (2001) kirjoittavat, että tarkasteltaessa permanganaattiesiha-

petusta raakavesillä, joissa orgaanisen aineksen pitoisuus on suuri, on hyviä puolia mui-

hin tekniikoihin nähden alhaiset kustannukset sekä helppo käytettävyys ja huollettavuus. 

Permanganaattihapetus onkin joissain tilanteissa kustannustehokas vaihtoehto perintei-

sen vedenkäsittelyprosessin parantamiseen rajoitetuilla investointikustannuksilla. Sen 

sijaan Chapman (2009, 150) kirjoittaa, että menetelmä on suhteellisen kallis ja kemikaa-

li jokseenkin vaikeampi käsitellä kuin nestemäiset reagenssit. (Ma et al. 2001, 53.) 

Ma et al. (2001, 51–61) toteuttivat sekä laboratorio- että laitosmittakaavan kokeet, joissa 

tehostettiin permanganaattihapetuksella koagulaatiota. Todettiin, että permanganaatti 

tehostaa sekä saostusta että suodatusta, ja että menetelmä soveltuu raakavesille, joiden 

orgaanisen aineksen pitoisuus ja sameus ovat korkeita. Ennakkoon tehdyt vertailukokeet 

osoittivat, että permanganaattiesihapetus on tehokkaampi kuin esiklooraus koagulaation 

tehostamisessa pintavesillä, joissa on korkea orgaanisen aineksen pitoisuus. 

Sekä alhaisen sameuden että korkean orgaanisen aineksen raakavesillä tehdyissä laitos-

mittakaavan kokeissa mangaanidioksidin rooli on merkittävä. Liu et al. (2011, 481–486) 

tutkimuksen mukaan MnO2:lla suurin vaikutus oli sameuden ja CODMn poistossa, ja to-

tesivat, että KMnO4-hapetus soveltuu myös tällaisiin raakavesiin. Permanganaatti tosin 

väistämättä lisää veden sameutta, väriä sekä kokonaismangaanin määrää muodostuvien 

MnO2-partikkelien vuoksi. Ma et al. (2001, 51–61) havaitsivat, että prosessissa syntyvä 

mangaanidioksidi voi adsorboitua orgaaniseen ainekseen, jolloin muodostuu isompia 

partikkeleja, flokkitiheys lisääntyy ja orgaanisen aineksen poistuminen tehostuu ja mah-

dollisesti myös epäorgaaniset pienet partikkelit poistuvat samalla. Osoitettiin myös, että 
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MnO2 adsorboi humushappoja ja tehosti niiden poistumista suodatuksessa. Myös Liang 

et al. (2009, 1229–1233) havaitsivat laboratorio- ja pilottimittakaavassa tehdyillä 

KMnO4-hapetuskokeilla, että hiukkasten syntymistä flokkauksessa edistävä tekijä on 

mangaanidioksidi. Chen & Yeh (2005, 4420–4428) havaitsivat, että MnO2 liittyy levä-

flokkiin lisäten samalla sen ominaispainoa ja edelleen laskeutumisnopeutta. 

Ding et al. (2010, 2-11) nostivat mangaanidioksidin muodostumisen esiin permanga-

naattihapetuksen ongelmakohtana. KMnO4-hapetus lisää veden mangaanipitoisuutta 

pienillä annostusmäärillä, jo 1 g/m3 KMnO4-annostus nostaa mangaanipitoisuutta 0,035 

mg/l (Sallanko 2003, 84, 177). Liu et al. (2011, 485) havaitsivat tosin myös, että per-

manganaattihapetus lyhentää hiekkasuodattimen pesuväliä, sillä MnO2-partikkelit tuk-

kivat kokeissa ajan myötä antrasiittisuodattimen. Toisaalta mangaanidioksidi toimi suo-

dattimissa apuaineena sitoen partikkelit ja sameutta aiheuttavat muuttujat suodattimeen. 

James & Conrad (2004, 42) havaitsivat myös että esihapetuksessa permanganaatin syö-

tön optimointi on tärkeää, jotta voidaan minimoida jäännössameus selkeytyksen jälkeen. 

Täyden mittakaavan kokeiden tulokset tosin osoittivat, että suodatetun veden mangaanin 

jäännöspitoisuus saadaan alennettua suodatuksen jälkeisissä yksikköprosesseissa hyväk-

syttävälle tasolle, niin kauan kun permanganaatin annostus ei ole liian suuri. (Ma et al. 

2001, 60; Liu et al. 2011, 481.) 

Liang et al. (2009, 1229–1233) tutkivat esihapetusta laboratorio- ja pilottimittakaavassa 

hapettimella, jossa oli sekä permanganaattia että klooria. Permanganaatti yhdessä kloo-

rin kanssa vähensi vedenkäsittelyssä tarvittavan kloorin määrää, tehostaen samalla des-

infiointia ja vähentäen THM:n tuotantoa. Tuloksen voidaan selittää johtuvan hapettimi-

en lisäksi myös reaktiossa muodostuvan mangaanidioksidin synergisestä vaikutuksesta. 

Permanganaattia on käytetty levien hapetuksessa ja syanotoksiinien hapetuksesta löy-

tyikin runsaasti tutkimustietoa. Hall et al. (2000, 143–149) tutkivat leväsolujen sekä 

liuenneen mikrokystiini-LR:n ja anatoksiini-1:n poistoa eri hapettimilla (O3, Cl, ClO2, 

KMnO4, H2O2, UV). Vain otsoni ja KMnO4 havaittiin tehokkaiksi, tosin raakaveden 

käsittely permanganaatilla edellytti jopa 10 mg/l pitoisuuksia. Sen sijaan Rodríquez et 

al. (2007a, 102–110) tutkivat mikrokystiinien hapetusta permanganaatilla ja havaitsivat 

että jo suhteellisen alhaisilla pitoisuuksilla (1-1,25 mg/l) saatiin vähennettyä mikrokys-

tiinipitoisuudet alle WHO:n (World Health Organization) raja-arvon, 1 ug/l. 
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Rodríquez et al. (2007b, 3381–3393) vertailivat eri hapetusmenetelmiä (otsonointi, 

klooraukset ja permanganaatti) laboratorio-olosuhteissa syanotoksiinien hapetuksessa. 

Todettiin, että permanganaatti kykenee tehokkaasti hapettamaan anatoksiini-a:n ja mik-

rokystiini-LR:n, mutta ei sylindrospermopsiinia, otsoni sen sijaan tehosi kaikkiin. Ho et 

al. (2009, 544–556) tutkimuksen perusteella permanganaatti ei hapeta saksitoksiinia. 

Sen sijaan Ding et al. (2010, 2-11) vertailivat mikrokystiinien hapetusta ja hapettimien 

desinfiointitehoja eri menetelmillä (KMnO4, otsoni, UV, ultraääni ja eri klooraukset) ja 

tällöin permanganaattihapetus havaittiin otsonointia tehokkaammaksi saavuttaen desin-

fioinnin ja hapettaen vapautuneet syanotoksiinit tyypillisissä desinfiointipitoisuuksissa. 

Sharma et al. (2012, 3-17) totesivat kirjallisuuskatsauksessaan, jossa vertailtiin hapetti-

mien reaktioita mikrokystiinien kanssa, että permanganaatilla oli paljon alhaisempi re-

aktiivisuus kuin otsonilla, mutta tehokkaampi inaktivointikyky kuin kloorilla. Toksii-

nien alhainen vapautuminen käsittelyn aikana yhdistettynä menetelmän tehokkuuteen 

tekivät permanganaatista potentiaalisen hapettimen mikrokystiinien poistoon. 

James & Condar (2004, 1-35) tutkivat syanobakteerien iän vaikutusta sen poistumiseen 

eri vedenkäsittelyvaiheissa ja eri vedenkäsittelymenetelmin. Eri kasvuvaiheissa oleva 

syanobakteeri reagoi eri tavalla esikäsittelymenetelmiin ja selkeytykseen. Otsoni oli te-

hokkaampi kuin permanganaatti, ja otsonilla päästiin lyhyempiin käsittelyaikoihin, mut-

ta vanhemmat liuenneet aineet poistuivat tehokkaammin KMnO4-esikäsittelyssä. 

Chen & Yeh (2005, 4420–4428) ja Chen et al. (2009, 840–846) tutkivat veden kal-

siumin vaikutusta levän poistoon permanganaattihapetuksella ja totesivat, että kal-

siumioni tehostaa levän hapetusta, sekä silloittamalla että neutraloimalla varauksen. 

Mikrokystiini-RR:n hajoamisnopeutta permanganaattihapetuksessa voidaan nopeuttaa 

lisäämällä reaktion lämpötilaa ja hapettimen pitoisuutta (Chen et al. 2005, 916). Myös 

Rodríguez et al. (2007a, 106) ja Westrick et al. (2010, 1711) totesivat, ettei pH-arvo ol-

lut merkittävä tekijä permanganaattihapetuksissa. James & Conrad (2004, 32) havaitsi-

vat, että UV-säteilytys syötöllä 120 mJ/cm2 merkitsevästi vähensi solunulkoisten mik-

rokystiini-LR:n määrää suhteessa kokonaismäärään. 

Permanganaatin optimointi on tärkeää, paitsi jäännösmangaanin minimoimiseksi, mutta 

myös siksi, että saadaan poistettua liuenneet mikrokystiinit ilman, että aiheutetaan le-
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väsolun hajoaminen ja edelleen mikrokystiinien vapautuminen (Sharma et al. 2012, 8). 

Samaan tulokseen ovat tulleet myös useat muut tutkijat, kuten esimerkiksi Chen et al. 

(2009, 840–846), Rodríquez et al. (2007a, 102–110) ja Chen & Yeh (2005, 4420–4428). 

Rodríquez et al. (2008, 1744–1752) tutkivat mikrokystiinien hapetusta kloorilla ja 

KMnO4:lla sekä reaktiotuotteiden toksisuutta. Kokeiden perusteella ei todettu, että ha-

pettimien käytöstä syntyisi toksisia komplekseja ja molemmat menetelmät voidaan aja-

tella mahdollisiksi vaihtoehdoiksi luonnonveteen liuenneen mikrokystiinin poistoon. 

Myllykangas et al. (2003, 745–756) vertailivat eri menetelmiä (KMnO4, H2O2, UV, ot-

soni ja kloori) keskenään sivutuotteiden muodostumisessa. He tutkivat pilottikokeessa 

eri hapetusmenetelmien hapetustuotteiden mutageenisuutta bromidipitoisen veden hape-

tuksessa. KMnO4/kloori-käsittelyssä raakaveden bromidi lisäsi mutageenisyyttä vain 

vähän, alhaisimmat mutageenisuusarvot saatiin kuitenkin H2O2/O3/kloori-käsittelyllä. 

Jones et al. (2012, 5491–5498) vertailivat KMnO4-, H2O2- ja ClO2-

esihapetusmenetelmiä niiden mahdollisen jodi-THM:ien muodostamisen perusteella ja 

todettiin, että kaliumpermanganaattihapetus lisäsi I-THM:n muodostumista. 

5.1.4 Vetyperoksidi 

Vetyperoksidi (H2O2) on voimakas hapetin, jonka hapetuspotentiaali on suurempi kuin 

kloorilla, klooridioksidilla ja kaliumpermanganaatilla (Sharma et al. 2012, 5). Vetyper-

oksidia voidaan käyttää vedenkäsittelyssä mm. makua ja hajua aiheuttavien aineiden 

poistoon, desinfiointiin (Kuusi et al. 2007, liite 1) sekä desinfioinnin sivuaineiden vä-

hentämiseen. Tosin vetyperoksidin käyttö hajua ja makua aiheuttavien aineiden hape-

tuksessa tehoaa vain kehittyneenä hapetusmenetelmänä, jossa vetyperoksidi on yhdistet-

ty joko UV-valoon tai otsoniin. (Sallanko 2003, 53.) 

Vetyperoksidi on heikko happo ja vesiliuoksessa se dissosioituu perhydroksyyli-ioniksi 

(emt., 54): 

+− +↔+ OHHOOHOH 32222     (1)  

Suorin menetelmä hydroksyyliradikaalien tuotantoon onkin vetyperoksidin jakautumi-

nen (Tuhkanen 2004, 87). 
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Vetyperoksidia voidaan käyttää hapetuksessa sellaisenaan tai katalyyttisesti. Yhdistä-

mällä H2O2 katalyyttiin voidaan lisätä sen tehokkuutta (Chapman 2009, 149). Esimer-

kiksi rauta, kupari, mangaani voivat toimia katalyytteina vetyperoksidihapetuksessa. 

Pelkistävät metalli-ionit voivat katalysoida vetyperoksidin hydrolyysiä muodostaen 

hydroksyyliradikaaleja. Katalyyttisellä reaktiolla voidaan hapettaa vaikeasti hapettuvia 

yhdisteitä tai nopeuttaa reaktiota. Fentonin reagenssi, jossa rauta toimii vetyperoksidin 

katalyyttinä, on tunnettu tehokkaana hapettimena orgaanisille haitta-aineille. Fentonin 

prosessin käyttö sellaisenaan, mutta myös useissa sen variaatioissa (eli ’Fenton-like’-

prosessit), onkin yleistynyt vedenkäsittelyssä. Fentonin pääreagenssit, vetyperoksidi ja 

rautasuolat, ovat suhteellisen edullisia. Rautaa on helposti saatavilla (ja sitä voi luonnos-

taan esiintyä jo käsittelyprosessissa) eikä se ole toksista. Orgaanisten aineiden hajotta-

misnopeus on huomattavasti pienempi Fe(III)/H2O2:lla kuin Fe(II)/H2O2-yhdistelmällä 

johtuen ferri-ionin alhaisemmasta reaktiivisuudesta vetyperoksidin kanssa (Lukeš 2001, 

s. 5). (Sallanko 2003, 82–83; Sharma et al. 2012, 10; Wadley & Waite 2004, 111–112.) 

Fentonin prosessi sellaisenaan ei ole tehokas luonnonvesien pH-alueella (Wadley & 

Waite 2004, 112). Merkittävä kehitysaskel kemiallisen hapetuksen alalla on ollut reakti-

oissa käytetyt uudet katalyyttimateriaalit, joiden avulla saadaan tehokas reaktio neutraa-

leissa tai melkein neutraaleissa olosuhteissa pH-arvo 3:n sijaan (Vilhunen & Sillanpää 

2010, 323). Gosselin et al. (2013, 5631–5638) testasivat ’Fenton-like’-prosessia yhdessä 

vetyperoksidin kanssa juomaveden sekä vesijohtoverkoston desinfioinnissa ja tuloksien 

perusteella menetelmä oli lupaava. Fentonin menetelmää on käytetty juomaveden esiha-

pettimena arseenin poistoon neutraalissa pH:ssa (Jasudkar et al. 2012, 1231). 

Vetyperoksidipohjaisissa AOP-menetelmissä (advanced oxidation processes) on pyrki-

myksenä tuottaa erittäin reaktiivisia hydroksyyliradikaaleja esim. yhdistämällä vetyper-

oksidihapetukseen otsonointi tai UV-säteilytys. H2O2/UV-menetelmä käsitellään tar-

kemmin kappaleessa 5.3.1. valokemiallisten menetelmien yhteydessä. 

Vilhunen et al. (2010, 776–782) tutkivat orgaanisen aineksen poistoa eri matriiseista 

(kemiallisesti saostettu, sähkösaostettu vesi) UV/H2O2-menetelmällä, ja todettiin, ettei 

pelkällä vetyperoksidilla ollut vaikutusta orgaanisen aineksen poistumiseen, vaikutus 

havaittiin vasta yhdistettynä ultraviolettisäteilyyn. 
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Seuraavien tutkimuksien mukaan pelkällä vetyperoksidihapetuksella ei ole myöskään 

havaittu mikrokystiinin poistoa. Hall et al. (2000, 143–149) tutkivat leväsolujen sekä 

liuenneen mikrokystiini-LR:n ja anatoksiini-1:n poistoa eri hapettimilla (O3, Cl, ClO2, 

KMnO4, H2O2, UV) eikä vetyperoksidi alentanut mikrokystiinipitoisuuksia. Myös Liu 

et al. (2003, 3214–3219) päätyivät samaan tulokseen tutkiessaan mikrokystiinien esiha-

petusta talousvedenkäsittelyssä laboratoriomittakaavassa; vetyperoksidi ei hapettanut 

mikrokystiinejä. Myös Li et al. (2009, 1660–1669) totesivat, ettei vetyperoksidihapetus 

sellaisenaan tehonnut mikrokystiineihin, vaikutus havaittiin vasta yhdessä UV:n kanssa. 

Jones et al. (2012, 5491–5498) vertailivat kaliumpermanganaatti-, vetyperoksidi- ja 

klooridioksidiesihapetusmenetelmiä niiden mahdollisen jodi-THM:ien muodostamisen 

kautta ja tuloksien perusteella permanganaatti lisäsi ja klooridioksidi ajoittain vähensi 

pitoisuuksia, mutta vetyperoksidilla ei ollut vaikutuksia jodi-THM:n muodostumiseen. 

Sallanko (2003, 84–85, 144–167, 186) tutki vetyperoksidikäsittelyä useilla pohjavesillä 

raudan ja mangaanin hapetuksessa ja saostuksessa sekä laboratorio- että laitosmittakaa-

vassa. Laboratoriokokeissa vetyperoksidilla saavutettiin jo noin 3 mg/l pitoisuuksissa 

raudan riittävä reduktio. Mangaania vetyperoksidi ei saostanut riittävästi, vaikka pitoi-

suudet nostettiin jopa 500 mg/l. Vetyperoksidi vähensi suodatetun veden sameutta. 

Osassa kokeita vetyperoksidilla ei ollut vaikutusta liukoisen raudan eikä mangaanin 

määrään eikä TOC:n määrään edes pitoisuuksissa 200 mg/l. Sen sijaan vertailuna ollut 

permanganaattihapetus toimi sekä raudalle että mangaanille. Laitosmittakaavan kokeis-

sa eri vesilaitoksilla rauta saatiin poistettua, mutta kaikissa kokeissa mangaanipitoisuuk-

siin ei vetyperoksidilla ollut vaikutusta. Vetyperoksidi on tehokas rikkivedyn hapettaja. 

Vetyperoksidin ja haitta-aineen välisen suhteen määritykseen on tehty useita tutkimuk-

sia, jotta saataisiin keino käsittelyprosessien optimointiin (Tuhkanen 2004, 90). Jään-

nösvetyperoksidi tulee hajottaa toksisten arviointien perusteella useista syistä. Suomessa 

vetyperoksidi ei ole talousvedestä tarkkailtavien aineiden listalla, mutta Saksassa ja 

Ranskassa on asetettu talousveden vetyperoksidin maksimipitoisuudelle ohjearvoja sen 

mahdollisten toksisten vaikutusten vuoksi. Vetyperoksidijäämät käsitellyssä talousve-

dessä ovat haitallisia myös niiden kloorinkulutuksen takia, sillä jäännösvetyperoksidi 

reagoi kloorin kanssa ja voi toimia myös inhiboivana yhdisteenä esimerkiksi hydrok-

syyliradikaaleille, joten syötön optimointi on tärkeää myös tästä syystä. Pienet vetyper-
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oksidijäännökset vedessä eivät inhiboi biologisen suodattimen toimintaa ja esimerkiksi 

biologinen suodatin tai aktiivihiili poistaa ko. jäämät. On tärkeää optimoida vetyperok-

sidin syöttö, mutta sitä pitää kuitenkin olla riittäviä määriä, jotta tuotetaan korkeita mää-

riä hydroksyyliradikaaleja. Vetyperoksidijäämät analysoitavassa vedessä haittaavat 

COD- ja permanganaattimääritystä, suurentaen niiden arvoa, minkä johdosta vedessä 

oleva vetyperoksidi täytyy hajottaa ennen määrityksiä tai kestävöintiä. (Keen et al. 

2013, 137; Sallanko 2003, 82–84; Wojcicka et al. 2009, 28; Sharma et al. 2012, 10.) 

Vetyperoksidi on suhteellisen helppo kuljettaa ja käsitellä, ja laimennettuna ympäris-

töystävällinen (Wadley & Waite 2004, 112). Vetyperoksidi on suhteellisen edullinen, 

helposti saatavilla ja helppo käsitellä (Chapman 2009, 149). Verrattuna esimerkiksi ka-

liumpermanganaattiin permanganaatin syöttölaitteet ovat monimutkaisemmat kuin ve-

typeroksidihapetuksessa (Sallanko 2003, 85). Vetyperoksidi tehoaa noroviruksiin ja des-

infiointiin vaadittavat pitoisuudet ovat suurempia kuin hypokloriitilla, mutta pienempiä 

kuin kloramiinilla (Kuusi et al. 2007, liite 1). 

Vetyperoksidin kanssa kilpailevana hapetuskemikaalina kloorin lisäksi on permanga-

naatti. Yleisimmin käytössä olevaan hapetuskemikaaliin, permanganaattiin, verrattuna 

vetyperoksidi on imagoltaan ympäristöystävällisempi ja sen käsittely on helpompaa; 

KMnO4-toimitetaan kiinteänä ja sillä on voimakas punainen väri, vetyperoksidi on nes-

temäinen väritön kemikaali. Lisäksi vetyperoksidi on hieman kaliumpermanganaattia 

edullisempaa. Vetyperoksidi ei lisää veden mangaanipitoisuutta. Jos vedessä on hapetet-

tavaa rautaa eikä mangaania tarvitse poistaa, vetyperoksidin käyttö kemiallisena hapet-

timena on kilpailukykyinen vaihtoehto. (Sallanko 2003, 84, 177.) 

5.2 Peretikkahappo 

Peretikkahappo on tunnettu 60-luvulta asti sen desinfiointiominaisuuksista, kirjoittaa 

Dell’Erba (2007, 178) viitaten edelleen Baldry & Fraser (1988) tekstiin. Suomessa pere-

tikkahappoa käytetään sekä desinfioinnissa että steriloinnissa mm elintarviketeollisuu-

dessa, maataloudessa ja terveydenhuollossa. Peretikkahappoa käytetään myös hapetus-

kemikaalina teollisissa synteeseissä ja jäteveden käsittelyssä. (OVA-ohje.) 

Peretikkahappo on kaupallisesti saatavana useissa eri pitoisuuksissa ja seoksissa, kui-

tenkin lähes kaikki PAA-valmisteet sisältävät vetyperoksidia. Vetyperoksidi on usein 
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reaktanttina peretikkahapposynteeseissä ja voi myös olla sivutuote sen hajoamisessa, ja 

toimia itsekin hapettavana biosidina (Bianchini et al. 2002, 247). (Putt & Pugh 2013, 1.) 

Peretikkahappoa on kaupallisesti saatavana seoksena, joka sisältää asetaattihappoa, ve-

typeroksidia, peretikkahappoa ja vettä (Gehr et al. 2003, 4574). 

OHHCOCHOHHCOCH 2332223 +→+     (2) 

Peretikkahappo on tehokas desinfiointiaine (Kitis 2004, 47) ja se tehoaa vetyperoksidin 

ja klooriyhdisteiden, kuten hypokloriitin ja kloramiinin tavoin noroviruksiin. Norovi-

ruksen desinfiointiin vaadittavat pitoisuudet ovat suurempia kuin hypokloriitilla, mutta 

pienempiä kuin vetyperoksidilla tai kloramiinilla (Kuusi et al. 2007, liite 1). 

Peretikkahapon käytöstä talousveden esihapetuksessa ei löytynyt artikkeleja, mutta ta-

lousveden desinfiointia oli tutkittu. Esimerkiksi Profaizer et al. (1997), Rossi et al. 

(2007) ja Humphreys et al. (2013) ovat todenneet peretikkahapon soveltuvan juomave-

den desinfiointiin. Profaizer et al. (1997, 1785–1792) havaitsivat desinfiointikyvyn li-

säksi myös, että peretikkahappo lisää TOC-pitoisuutta ja edelleen AOC-pitoisuutta. 

Lämpötilariippuvuus on samantyyppinen kuin kloorilla: lämpötilan lasku 20 asteesta 

10:een edellyttää 60–70 % pidempää kontaktiaikaa. Rossi et al. (2007, 341–350) tutki-

vat sekä juoma- että jäteveden desinfiointia peretikkahahapolla laboratoriomittakaavas-

sa ja totesivat sen soveltuvan molempiin käyttötarkoituksiin. Parhaimmat pitoisuudet 

olivat välillä 2-5 mg/l, kontaktiajan merkitys oli suurempi pienissä pitoisuuksissa. 

Humphreys et al. (2013, 126–131) tutkimuksen tavoitteena oli arvioida peretikkahappo-

desinfiointiainetta määrittääkseen, onko se realistinen vaihtoehto usein käytetyille kloo-

ripohjaisille desinfiointikemikaaleille. Laboratoriomittakaavan kokeiden tuloksien pe-

rusteella peretikkahapolla oli vastaava tai jopa parempi desinfiointikyky verrattuna 

klooripohjaisiin ja se oli pääosin tehokas vaihtoehto. Orgaaninen aines oli häiriötekijä. 

Sen sijaan Sisti et al. (2012, 11–19) vertasivat peretikkahappoa ja klooria sekä niiden 

yhdistelmää talousveden desinfioinnissa. Kokeiden perusteella peretikkahappo sellaise-

naan eikä yhdessä kloorin kanssa ollut tehokas vaihtoehto kloorille. 

Kauppinen et al. (2012, 406–418) tutkivat verkoston desinfiointia laboratoriopilotissa ja 

vertasivat peretikkahappoa ja kloorausta kontaminoituneen verkoston ja biofilmin desin-

fioinnissa. Peretikkahapolla saadut desinfiointitulokset olivat lupaavia ja tukevat sen 
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käyttöä veden dekontaminaatiotilanteissa. Peretikkahapon käyttö vedenkäsittelyproses-

seissa ei ole yleistä ja sen käytöstä juomaveden valmistuksessa laitosmittakaavassa ei 

ole tiedossa esimerkkejä. Peretikkahapon hajoaminen ei tuota merkitseviä määriä desin-

fioinnin sivutuotteita, mutta sen hajoamistuotteen, asetaattihapon, joka on hyvä ravinne 

mikrobeille, muodostuminen tulee kontrolloida oikealla kemikaaliannostelulla. 

Monarca et al. (2002, 309–318) tutkivat mutageenien ja desinfioinnin sivutuotteiden 

muodostumista juomaveden desinfioinnissa peretikkahapolla sekä laboratorio- että pi-

lottikokein ja vertasivat sitä natriumhypokloriittiin ja klooridioksidiin. Peretikkahapon 

desinfiointikyky oli alhaisempi kuin verrokeilla. Sen sijaan PAA:n sivutuotteena olivat 

ainoastaan karboksyylihapot, jotka eivät ole mutageenisiä, kun taas klooripohjaisilla 

desinfiointiaineilla todettiin mutageenisiä tai karsinogeenisia sivutuotteita. 

Peretikkahappoa on tutkittu talousvesiä enemmän jätevesillä, mutta lähinnä kuitenkin 

jätevesien effluenttien desinfioinnissa, joitain tutkimuksia on tehty myös hapetustehosta. 

Stampi et al. (2002, 725–731) vertailivat peretikkahappoa ja klooridioksidia jätevesien 

desinfioinnissa ja hapetuksessa laboratoriomittakaavan kokeissa. Molemmat kemikaalit 

tehosivat bakteereihin, kiintoainekseen ja COD-pitoisuuteen. Peretikkahappo ei ollut 

aluksi yhtä tehokas kuin klooridioksidi, mutta kun lisättiin sekoitus, tulokset paranivat. 

Siten peretikkahappo on soveltuva vaihtoehto klooridioksidille jätevesien desinfioinnis-

sa. Antonelli et al. (2009, 6579–6584) vertasivat peretikkahappoa ja natriumhypokloriit-

tia jätevesien desinfioinnissa ja hapetuksessa laboratoriokokein. Peretikkahappo toimi 2 

mg/l pitoisuuksissa paremmin bakteereille kuin natriumhypokloriitti. Peretikkahapon 

vaikutus leviin oli heikompi. Koivunen & Heinonen-Tanski (2005, 4445–4453) tutkivat 

eri jätevesien desinfiointia peretikkahapolla pilottikokein ja menetelmä todettiin toimi-

vaksi, tosin mikrobit, orgaaninen aines ja kiintoaines heikensivät desinfiointitehoa. 

Veschetti et al. (2003, 78–94) tutkivat jätevesien desinfiointia pilottikokein ja vertailivat 

peretikkahappoa ja natriumhypokloriittia desinfiointikyvyn ja AOX-muodostumisen 

(adsorboituvat orgaaniset halogeenit) perusteella. Desinfiointikyky oli sama molemmis-

sa, mutta peretikkahapon annostus oli moninkertainen natriumhypokloriittiin nähden. 

Peretikkahappo ei tuottanut halogeeneja, sen sijaan kloorauksessa niitä syntyi. 

Gehr et al. (2003, 4573–4586) vertailivat PAA:n, UV:n ja otsonoinnin desinfiointiteho-

ja, eikä peretikkahappo ollut soveltuva jäteveden desinfiointiin. Orgaaninen aines hei-
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kensi sen tehoa ja desinfiointi edellytti yli 6 mg/l pitoisuutta pitoisuuksien 1,5-2 mg/l 

ollessa taloudellisesti järkeviä. Myös Caretti & Lubello (2003, 2365–2371) totesivat, 

ettei peretikkahappo sellaisenaan tai yhdessä UV:n kanssa toiminut jätevesille. 

Mattle et al. (2011, 7710–7716) totesivat jätevesien desinfioinnin laboratoriokokeissa, 

ettei peretikkahappo ole pH-riippuvainen. Saman totesivat myös Stampi et al. (2002, 

725–731) sekä Kitis (2004, 47–55), joka toi lisäksi esille peretikkahapon käytöstä jäte-

vesien desinfioinnissa muitakin hyviä puolia. Peretikkahappohapetus on helppo ja edul-

linen toteuttaa, siinä ei muodostu mutageenejä eikä desinfioinnin sivutuotteita, kontakti-

aika on lyhyt, menetelmä on tehokas ja toimii orgaanisen aineksen läsnä ollessa. Pere-

tikkahapon huonoja puolia ovat sen sijaan kemikaalin hinta ja reaktiotuote asetaattihap-

po, joka lisää veden orgaanisen aineksen määrää. (emt., 47–55.) 

Dell’Erba et al. (2007, 177–186) sen sijaan toivat esille, että peretikkahappo on saavut-

tanut kasvavaa hyväksyntää vaihtoehtoisena kemiallisena desinfiointikemikaalina kloo-

rille, perustuen siihen, että vain harmittomia desinfioinnin sivutuotteita on tähän men-

nessä määritetty. Vaikka PAA:n soveltuvuus kloorin vaihtoehdoksi jätevesien desinfi-

oinnissa on todistettu teknisesti ja ekonomisesti tehokkaaksi, mahdollisten terveydelle 

haitallisten yhdisteiden muodostuminen tulee silti täydellisesti poissulkea. Dell’Erba et 

al. tutkivat sivutuotteiden muodostumista pilottikokein. Joitain aldehydejä havaittiin, ja 

edelleen tarkempia tutkimuksia vaaditaan. Myös Veschetti et al. (2003, 78–94) ja An-

tonelli et al. (2009, 6579–6584) päätyivät samantyyppisiin tuloksiin; peretikkahapon 

mahdollinen toksinen vaikutus ja desinfioinnin sivutuotteet vaativat lisätutkimuksia. 

Peretikkahappo imeytyy elimistöön pääasiassa hengitysteitse. PAA:n on todettu aiheut-

tavan silmien ja hengitysteiden limakalvojen ärsytystä ja ienvaurioita jo noin 1 mg/m3 

pitoisuuksissa. Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet ovat (HTP-arvot): 0,2 ppm, 0,6 mg/m3 

(8 tunnin altistuminen) ja 0,5 ppm, 1,5 mg/m3 (15 minuutin altistuminen). Pitoisuusrajat 

ovat alhaisemmat kuin esimerkiksi vastaavat arvot otsonilla (0,05 ppm, 0,1 mg/m3 ja 0,2 

ppm, 0,4 mg/m3), ja samaa luokkaa kuin kloorilla (0,5 ppm, 1,5 mg/m3, 15 minuutin 

altistuminen). (OVA-ohje: Peretikkahappo; STM 2012, 30, 38–39.) Peretikkahapon 

ominaisuudet on huomioitava prosessi- ja laitossuunnittelussa. 
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5.3 Kehittyneet hapetusmenetelmät (AOPs) 

Perinteisten hapettimien käyttö ainoana hapetustekniikkana ei välttämättä ole tehokkain-

ta kaikissa sovelluksissa ja esimerkiksi epätoivottujen reaktiotuotteiden syntyminen 

saattaa rajoittaa niiden käyttöä. Lisäksi ympäristölainsäädännön jatkuvan kiristymisen 

vuoksi tarve uusille innovatiivisille käsittelymenetelmille on selvä (Tuhkanen 1994, 13). 

Näistä syistä on alettu tutkimaan AOP-tekniikoita, joissa yhdistyy useat eri vaikutukset, 

ja jotka ovat tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset menetelmät. 

Kehittyneet hapetustekniikat on määritelty vedenkäsittelyprosesseiksi, jotka koostuvat 

energiasyötöstä, joko kemiallisesta, sähköisestä tai säteilystä veteen, tuottaen korkeasti 

reaktiivisia välituotteita, jotka hajottavat yhdisteet (Lukeš 2001, 3). Tekniikoilla voidaan 

saavuttaa haitta-aineiden mineralisaatio ja ne pohjautuvat pääasiassa reaktiivisten hyd-

roksyyliradikaalien muodostumiseen normaalissa lämpötilassa ja ilmanpaineessa. Pro-

sessien tehokkuus perustuukin OH-radikaalien hapetustehoon. (Chapman 2009, 147, 

162; Sharma et al. 2012, 8-9.) 

AOP-menetelmät pohjautuvat kahteen päävaiheeseen – radikaalien tuotantoon ja edel-

leen näiden radikaalien toimimiseen hapettimina (Caretti & Lubello 2003, 2365): 

ionitsetepäorgaaniOHCOHAOP
aineethaitta ++ →→ −+

22·O  (3) 

Kehittyneiden hapetusmenetelmien hyviä puolia ovat mm. nopeat reaktionopeudet ja ei-

selektiivinen hapetus, joka mahdollistaa useiden haitta-aineiden käsittelyn yhtäaikaisesti 

(Vilhunen & Sillanpää 2010, 323), toisin kuin perinteisillä hapettimilla, jotka ovat se-

lektiivisiä hajotettavien komponenttien suhteen (Sharma et al. 2012, 9). 

AOP-käsittelyn tyyppi ja määrä määrittävät haitta-aineen mineralisoitumisasteen (Woj-

cicka et al. 2009, 27). Yleisesti ottaen yhdisteen hajoamisprosessi on monimutkainen 

yhdistelmä erilaisia hajoamismekanismeja, joihin vaikuttavat tekniikasta riippuen mm. 

hapettimien pitoisuudet, säteilyn voimakkuus tai kemikaalin ominaisuudet (Tuhkanen 

1994, 13). AOP-menetelmillä voidaan alentaa haitta-aineiden toksisuutta, mutta vaikka 

niillä voidaan saavuttaa täydellinen mineralisaatio, monissa tapauksissa se on kallista ja 

loppukäsittely toisella menetelmällä on suositeltavaa (Vilhunen & Sillanpää 2010, 323). 

Samanaikainen sovellus erilaisia AOP-tekniikoita edistää orgaanisten yhdisteiden hapet-

tumisnopeutta (Comninellis et al. 2008, 772). Kehittyneillä hapetustekniikoilla voidaan 
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poistaa luonnollista orgaanista ainesta ja tehostaa siten vedenkäsittelyä parantaen veden 

hajua ja makua, vähentäen koagulantin ja desinfiointikemikaalin tarvetta ja edelleen 

lietteen määrää sekä vähentäen potentiaalisia haitta-aineita desinfioinnin sivutuotteiden 

muodostumiseen, mikä edelleen vähentää biologista kasvua putkistoissa ja raskasmetal-

lien komplekseja tai adsorptiota orgaanisiin pollutantteihin (Matilainen & Sillanpää 

2010, 351). AOP-menetelmät ovatkin pääasiassa tehokkaampia veden hajun ja maun 

aiheuttajien, joidenkin orgaanisten haitta-ainejäämien sekä mikrokystiinien poistajia 

kuin perinteiset hapetusmenetelmät (Wojcicka et al. 2009, 29; Sharma et al. 2012, 3). 

Lisäksi kehittyneillä hapetusmenetelmillä voidaan poistaa tai vähentää mm. haihtuvia 

orgaanisia yhdisteitä ja pestisidejä. Tekniikoilla voidaan poistaa myös muita erilaisia 

kemikaaleja, lääkejäämiä ja biotoksiineja (Parsons & Byrne 2004, 330). Kehittyneillä 

hapetusmenetelmillä on myös desinfiointiteho mm. seuraaville: koliformit, Cryptospo-

ridium, Escherichia coli. (Parsons & Williams 2004, 6.) 

Orgaanisten kemikaalien hapetus riippuu myös liuoksessa olevista muista aineista, jotka 

kilpailevat hapettimien kanssa. Myös hajotuksen sivutuotteet voivat vaikuttaa hajoami-

seen. Sivutuotteiden biohajoavuuden lisäksi tutkimuksia tulee tehdä myös toksisuudes-

ta. Kaikilla kehittyneillä hapetustekniikoilla on huonoja puolia eivätkä ne sovi kaikille 

vesille (Wojcicka et al. 2009, 28). (Tuhkanen 1994, 13, 16–17.) 

Monet kehittyneet hapetustekniikat ovat sopivia vesilaitostekniikoiksi ja useista on tehty 

kaupallinen sovellus ja osa on jo laajalti käytössäkin (Parsons & Williams 2004, 5). 

Tekniikoita on kattavasti tutkittu, mutta niitä kehitetään jatkuvasti (Vilhunen & Sillan-

pää 2010, 323). Vaikka AOP-menetelmät ovat yleisesti ottaen tehokkaampia mikrokys-

tiinien poistossa kuin perinteisemmät menetelmät, tarvitaan vielä suuremman mittakaa-

van tutkimuksia/pilot-kokeita ennen kuin niitä voidaan pitää taloudellisesti toteuttamis-

kelpoisina ja käytännössä sopivina vaihtoehtoina vesilaitoksille (Sharma et al. 2012, 3). 

Tekniikoita on lukuisia erilaisia; UV-pohjaisia, otsonipohjaisia, Fentonin prosessi, säh-

kökemiallisia menetelmiä ja ultraäänipohjaisia menetelmiä sekä lähes kaikkien näiden 

yhdistelmiä. Valonlähteenä voi toimia UV:n sijaan myös esimerkiksi LED-lamppu. Ke-

hittyneet hapetusmenetelmät voidaan jakaa mm. valokemiallisiin, valokatalyyttisiin, ult-

raäänipohjaisiin ja sähkökemiallisiin hapetusmenetelmiin. 
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5.3.1 Valokemialliset menetelmät 

Viime vuosikymmenien aikana valokemialliset tekniikat ovat saaneet huomiota olles-

saan yksinkertaisia, ympäristöystävällisiä sekä usein kustannustehokkaita. Lisäksi useat 

niistä toimivat haitta-aineiden poiston lisäksi myös desinfioinnissa. (Stefan 2004, 7.) 

Sekä valokemialliset että valokatalyyttiset menetelmät ovat yleensä UV-pohjaisia. UV-

säteilytys on olennainen tekijä valokemiallisessa hapetuksessa (Vilhunen & Sillanpää 

2010, 323) ja menetelmissä käytetään UV-säteilyä ulkoisen energian lähteenä (Vilhunen 

et al. 2010, 776). Talousvedenkäsittelyssä käytettyjä UV-pohjaisia menetelmiä ovat 

mm. UV/H2O2, UV/H2O2/O3 ja UV/O3 (Stefan & Williamson 2004, 50). 

UV-fotolyysi 

Ultraviolettisäteilyn mikrobeja inaktivoiva vaikutus tunnettiin jo viime vuosisadan alus-

sa ja etenkin Sveitsi ja Itävalta ovat olleet UV-desinfioinnin edelläkävijöitä 1950- ja 60-

luvuilta lähtien (Orava et al. 2003, 11). UV-valon käyttö vedenkäsittelyssä on varsinai-

sesti yleistynyt kun 1990-luvun loppupuolella havaittiin sen olevan erittäin tehokas 

Cryptosporidium oocyst –alkueläimen inaktivointiin (Gerrity & Snyder 2012, 237). 

UV-valoa käytetään talousveden käsittelyssä pääosin desinfiointimenetelmänä. UV-

säteilyn käyttö suorassa vesiliuoksen orgaanisten yhdisteiden valohapetuksessa (eng. 

photooxidation) on hyvin rajallista, sillä hapetettavien yhdisteiden tulee tehokkaasti ab-

sorboida riittävästi valoa, jotta hajoaminen (eng. photodissociation) toteutuu kilpailevi-

en absorbettien läsnä ollessa erityisesti vedessä, joka absorboi merkitsevästi vakuumi-

UV-alueella. Kuitenkin haitta-aineiden UV-fotolyysi on merkitsevä tilanteissa, joissa 

hydroksyyliradikaalien reaktioiden tiedetään olevan hitaita. (Lukeš 2001, 3.) 

UV-energian absorbanssi voi rikkoa molekyylisidokset ilman kemikaalilisäystä (West-

rick 2008, 281). Valoa voidaankin käyttää haitta-aineiden hajottamiseen harmittomiksi 

sivutuotteiksi. UV-valoa sellaisenaan prosessissa kutsutaan suoraksi fotolyysiksi. Yh-

disteet, jotka ovat herkkiä valokemialliselle muuttumiselle, voivat hajota yksistään UV-

valon vaikutuksesta. Monet muut yhdisteet ovat heikkoja absorbenttejä UV-säteilylle ja 

edellyttävät hydroksyyliradikaalien hapetustehoa ennen kuin ne hajoavat. Tällöin puhu-

taan epäsuorasta fotolyysistä (Tuhkanen 2004, 88). Kuitenkin useissa tapauksissa pois-

tettavat haitta-aineet ovat vahvoja absorbenttejä UV-säteilylle (Stefan 2004, 8). (Woj-

cicka et al. 2009, 27.) 
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UV-pohjaiset kehittyneet hapetusmenetelmät pohjautuvat ensisijaisesti tehokkaiden ha-

petusyhdisteiden, kuten hydroksyyliradikaalin tuotantoon suoran vetyperoksidin valo-

kemiallisen hajoamisen eli fotolyysin, valokatalyysin tai valopohjaisten prosessien kaut-

ta (Stefan 2004, 7). UV/H2O2 –prosessi, joka perustuu OH-radikaalin tuotantoon suoran 

vetyperoksidin valokemiallisen hajoamisen kautta (Tuhkanen 2004, 87), on esimerkki 

epäsuorasta fotolyysistä (Wojcicka et al. 2009, 28). 

UV-säteilyn tehokkuus fotolyysin edistämisessä riippuu useista tekijöistä, kuten säteily-

lähteen tehosta ja aallonpituudesta. Säteilyn läpäistessä veden, absorptio alentaa säteilyn 

intensiteettiä. Lopulta fotolyysin nopeus riippuu poistettavan molekyylin absorption te-

hokkuudesta ja reaktion laajuudesta (eng. specific extent). (Chapman 2009, 160.) 

Jotkut haitta-aineet voivat hajota vain UV-valon vaikutuksesta. Jotta tämä toteutuisi, 

haitakkeiden tulee mm. absorboida valoa aallonpituudella, joka on sama kuin valonläh-

teen säteily. Tämä perustuu valokemian ensimmäiseen lakiin (Grotthus-Draper laki), 

jonka mukaan vain valo, jonka molekyyli absorboi, voi olla tehokas tuottamaan valo-

kemiallisia muutoksia molekyyliin. Molekyyli absorboi valoa useilla sähkömagneettisen 

spektrin alueilla. (Sharma et al. 2012, 9; Tuhkanen 2004, 88.) 

Kun molekyylisidokset absorboivat säteilyä UV-säteilyn alueella, molekyylin kyky vas-

taanottaa ja luovuttaa elektroneja usein muuttuu (Sharma et al. 2012, 9) ja molekyyli 

virittyy, mikä tekee molekyylistä alttiimman hapettumiselle tai jopa aiheuttaa sen ha-

joamisen (Chapman 2009, 160). Suorassa UV-fotolyysissä hajotettavien epäpuhtauksien 

tulee siis absorboida saapuvaa säteilyä ja läpikäydä hajoaminen, joka alkaa virittymisti-

lasta. Tyypillisesti pienet pitoisuudet haitta-aineita saastuneessa vedessä, tai yleisesti 

alhaisesta valon absorptiosta johtuva alhainen fotohajotuksen tehokkuus rajoittavat UV-

fotolyysi-prosessin teollisia sovelluksia. (Stefan 2004, 7-8.) 

Haitta-aineen valon absorboinnin lisäksi edellytyksenä hajoamiselle on, että sillä on li-

säksi kohtalainen kvanttisaanto fotohajotukselle. (Sharma et al. 2012, 9). Sen lisäksi ha-

joamiseen vaikuttavat haitta-aineen molaariset absorptiokertoimet ja veden laatuominai-

suudet verrattuna valonlähteen spektriseen tehojakaumaan ovat tärkeitä kriteerejä UV:n 

soveltuvuudessa (Stefan 2004, 8). 
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UV-valoa tuotetaan menetelmään suunnitelluilla lampuilla, jotka tyypillisesti ovat joko 

matalapaine- tai keskipainelamppuja, 200–300 nm. UV-annostukset ovat välillä 10 ja 40 

mJ/cm2 (Westrick et al. 2010, 1710). Lamput valmistetaan kvartsilasista ja niiden sisällä 

on reagoimatonta kaasua sekä pieni määrä elohopeaa. Lampuissa oleva elohopeakaasu 

emittoi UV-valoa (Gerrity & Snyder 2012, 237). Elohopeahöyryn virittymisessä synty-

vä energia tuottaa UV-säteilyn (Vilhunen & Sillanpää 2010, 324). Toisin sanoen säteily 

muodostuu, kun sähkövirta ionisoi lampun elohopeahöyryn. (Jääskeläinen 2007, 25.) 

UV-laitteen sijoituskohta vedenkäsittelyssä on prosessikohtainen. Laitteisto voidaan ve-

silaitoksilla sijoittaa joko ennen sedimentointia tai ennen tai jälkeen suodatuksen, riip-

puen sen käyttötarkoituksesta. Kuitenkin juomaveden desinfioinnissa parhain paikka 

UV-laitteelle on prosessin loppuvaihe. Huolimatta sen sijainnista prosessissa, se toimii 

barrierina sekä haitta-aineille että mikro-organismeille. (Stefan & Williamson 2004, 76.) 

UV-säteilyn on todettu olevan tehokas haitallisten bakteerien desinfioinnissa (Chapman 

2009, 160). UV-säteilytystä käytetäänkin talousvedenkäsittelyssä useiden patogeenien 

inaktivaatioon (Westrick 2008, 281). UV-desinfiointi perustuu valokemiallisiin reakti-

oihin, jotka tapahtuvat yleensä näkyvän tai ultraviolettivalon absorption seurauksena. 

Desinfioiva vaikutus perustuu UV-valon kykyyn aiheuttaa muutoksia solujen DNA:ssa 

ja RNA:ssa, jolloin solut tuhoutuvat. Kaikki organismit ovat herkkiä UV-valolle, minkä 

vuoksi se tuhoaa tehokkaasti vedestä sekä bakteerit että virukset ja alkueläimet. UV-

säteilytys ei kuitenkaan anna suojaa verkostossa ja sen heikkoutena onkin desinfioinnin 

jälkivaikutuksen puute. (Orava et al. 2003, 10; Jääskeläinen 2007, 25.) 

UV-valon käyttö edellyttää kirkasta vettä, koska vedessä olevat partikkelit estävät sätei-

den osumisen mikrobeihin (Jääskeläinen 2007, 25). Cantwell & Hofmann (2008, 2729–

2735) tutkivat koliformisten bakteerien inaktivointia suodattamattomasta pintavedestä 

UV:lla. Luonnonvesissä olevat partikkelit pystyvät kuljettamaan koliformisia bakteereja 

ja E. coli -bakteereja suojaten niitä UV-säteilyltä aallonpituudella 254 nm ja syöttöön 40 

mJ/cm2 asti (eli suurin mahdollinen syöttö). Tämä ilmiö todettiin vesissä, joiden sameus 

oli niinkin alhainen kuin 0,8 NTU. Silti UV:lla saavutettiin bakteerien inaktivointia. 

Humuksen hajoaminen UV-käsittelyssä saattaa lisätä mikrobien kasvua verkostossa, ja 

käytettäessä pintavettä suositellaan vähintään saostusta ja suodattamista ennen UV-

säteilytystä. Tällöin veden sameus ja orgaanisen hiilen pitoisuus sekä mikrobien määrä 
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alenevat, ja samalla veden valonläpäisevyys ja sitä myöten UV-desinfioinnin teho para-

nevat. Puhdistettavan veden on myös virrattava riittävän ohuena kerroksena, koska vesi 

heikentää säteilyn vaikutusta (Jääskeläinen 2007, 25). Kemiallinen vedenlaatu kuten 

pH, lämpötila, alkaliteetti tai epäorgaaninen hiili eivät tiettävästi rajoita UV-

desinfioinnin tehokkuutta. (Orava et al. 2003, 13–14.) 

Tyypillinen UV-desinfiointiannostus on 254 nm (matalapainelamput) (Gerrity & Snyder 

2012, 237). Vaikka UV-säteilytys itsessään ei ehkä toimi hapettimena, se edistää joi-

denkin liuenneiden orgaanisten aineiden, jotka eivät hajoa helposti muilla menetelmillä, 

hajoamista. Yleisesti ottaen säteilyn tulee olla aallonpituudella, joka on lyhyempi kuin 

400 nm, ollakseen tehokas. Useat orgaaniset aineet absorboivat valoa alemmassa aal-

lonpituudessa, erityisesti alle 250 nm (Sharma et al. 2012, 9). (Chapman 2009, 160.) 

Useat tutkijat (Hall et al. 2000; Ding et al. 2010; Westrick et al. 2010) ovat todenneet, 

että matalapainelampun tuottama ultraviolettisäteilytys ei ole riittävän tehokas mikro-

kystiinien hapetukseen. Myös Ding et al. (2010, 2-11) totesivat saman, kun he vertaili-

vat mikrokystiinien hapetusta ja eri hapettimien (kaliumpermanganaatti, otsoni, UV, 

ultraääni ja eri klooraukset) desinfiointitehoja. Westrick et al. (2010, 1710) totesivat, 

että koska vaadittaisiin korkeita syöttöarvoja, UV-säteilytys matala- tai keskipainelam-

puilla ei ole suositeltava käsittelytekniikka syanotoksiineille. Hall et al. (2000, 143–149) 

tutkivat leväsolujen sekä liuenneen mikrokystiini-LR:n ja anatoksiini-1:n poistoa eri 

hapetusmenetelmillä, muun muuassa UV:lla ja UV-säteilytys tehosi sekä mikrokystii-

neihin että anatoksiineihin, mutta tarvittavat pitoisuudet ovat korkeita, jopa 20 0000 

mWs/cm2. Sen sijaan Li et al. (2009, 1660–1669) tutkivat mikrokystiinin hapetusta 

UV/H2O2-menetelmällä, sekä komponentteja erikseen. UV-säteilytys (257 nm, 75 W, 

korkea intensiteetti, 153 µW/cm2) toimi sekä vetyperoksidin kanssa että ilman. 

James & Conrad (2004, 2) kirjoittaakin, että vaikka auringon ultraviolettisäteilyllä on 

tärkeä rooli luonnonvesien mikrokystiinien hajottamisessa, sen sovellukset suunnitel-

luissa nopeissa prosesseissa eivät välttämättä ole kustannustehokkaita. Jos UV-

säteilytyksen voitaisiin osoittaa tehostavan mikrokystiinien poistoa rikkomatta solun 

kalvoja, voitaisiin se ajatella käytännölliseksi sovellukseksi esikäsittelyprosesseissa. 

Korkeat sameusarvot ja orgaanisen aineksen pitoisuudet alentavat fotolyysin tehokkuut-

ta (Gerrity & Snyder 2012, 237). Esikäsittely poistaa komponentit, jotka voivat kilpailla 
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UV:lla poistettavan haitta-aineen kanssa. Yksikköprosessit ennen UV-desinfiointia pois-

tavat mm. kiintoainesta, liuenneita orgaanisia tai epäorgaanisia yhdisteitä ja sameutta 

nostaen vedenläpäisevyyttä ja edelleen parantaen UV-reaktorin tehoa hajotettavien yh-

disteiden käsittelyssä. Yleisesti ottaen UV-tekniikat toimivat hyvin yhdessä toisten ve-

denkäsittelytekniikoiden kanssa. (Stefan & Williamson 2004, 76.) 

Varsinaista UV-lampun desinfiointitehoa heikentävät ne veden ominaisuudet, jotka ab-

sorboivat UV-valoa. Yleensä suurin vaikutus on veden humuksella. Muita aineita, joita 

ei kuitenkaan aina esiinny talousvedessä UV-desinfiointivaiheessa, ovat mm. rautayh-

disteet, vetyperoksidi, otsoni, hypokloriitti-, permanganaatti- ja sulfiitti-ionit, orgaaniset 

aineet sekä kiinteät hiukkaset. (Orava et al. 2003, 14.) 

UV-reaktorit ovat alttiita luonnollisten ainesosien (esimerkiksi CaCO3) aiheuttamalle 

likaantumiselle, koska niillä on alhaisempi liukoisuus korkeammissa lämpötiloissa lam-

pun pinnassa (Gerrity & Snyder 2012, 237). Jos vedessä on kalkkia lähes kyllästymispi-

toisuudessa ja pH-arvo on lähellä kalkin saostumispistettä, voi lamppujen aiheuttama 

lämmönnousu suojalasin pinnalla nopeuttaa likaantumista. Myös veden korkeat rauta- ja 

mangaanipitoisuudet nopeuttavat likaantumista. (Orava et al. 2003, 13.) 

Ei ole tiedossa, että UV-säteilytyksestä aiheutuisi haitallisia sivutuotteita (Davis 2011, 

10-9). Talousveden desinfioinnissa käytetyt UV-annokset ja aallonpituudet eivät merkit-

tävästi muuta veden kemiaa. UV-säteily voi synnyttää otsonia, mutta otsonia muodosta-

va aallonpituus suodattuu lampun kvartsilasiin. UV-säteily voi myös muuntaa nitraattia 

nitriitiksi, mutta desinfioinnissa käytettävillä annoksilla muodostuvat pitoisuudet eivät 

ole merkittäviä. (Orava et al. 2003, 10, 14.) 

UV-tekniikkaa käytetään siis sekä haitta-aineiden poistoon että desinfiointimenetelmä-

nä. Huolimatta haitta-aineiden poistoon liittyvästä valokemiallisesta prosessista, UV-

järjestelmä riippuu laitteiston, operoinnin ja huollon kustannuksista. Näihin kustannuk-

siin vaikuttavat useat tekijät, kuten veden laatu, lampun huolto ja siitä aiheutuvat kus-

tannukset, sähköenergian kustannukset sekä mahdollisen hapettimen annostelu. UV-

desinfiointi on yleistynyt ja sen käyttöä lisätään jatkuvasti edullisuutensa ja käytön 

helppouden ansiosta. UV-laitteiston huolto on suhteellisen helppoa (Orava et al. 2003, 

13). Menetelmä ei edellytä kemikaalien käyttöä eikä siten niiden säilytystiloja tai käsit-

telylaitteita. (Stefan & Williamson 2004, 49, 75; Jääskeläinen 2007, 25.) 
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UV/H2O2-menetelmä 

UV/hapetin-prosessi perustuu OH-radikaalin tuotantoon ultravioletti/vetyperoksidi 

(UV/H2O2) -fotolyysissä. Suorin ja yksinkertaisin menetelmä siihen on vetyperoksidin 

halkaisu. Hydroksyyliradikaalit syntyvät siis suoran vetyperoksidin valokemiallisen ha-

joamisen eli fotolyysin kautta (Stefan 2004, 7). Hydroksyyliradikaalit reagoivat edelleen 

haitta-aineiden kanssa (Wojcicka et al. 2009, 28). (Tuhkanen 2004, 87.) 

H2O2:n fotolyysi tuottaa hydroksyyliradikaaleja suoralla prosessilla, jossa fotoni absor-

boi UV-säteilyä aallonpituudella 254 nm, jolloin muodostuu kaksi radikaalia (Tuhkanen 

2004, 87–88 viitaten Baxendale & Wilson 1957): 

··22 OHOHhvOH +→+       (4) 

Tuhkanen (2004, 86) on tutkinut UV/H2O2 –prosessia, ja hänen mukaansa menetelmä 

on laajasti tutkittu ja sovellettu menetelmä vedenkäsittelyssä. Vetyperoksidin fotolyysi 

on monimutkainen kemiallinen prosessi. Se on kustannustehokas ja edellyttää hyvän 

ymmärryksen sen periaatteista, hyvistä puolista ja rajoituksista. Se on soveltuvin mene-

telmä suhteellisen puhtaille vesille, joissa vetyperoksidin säteilyn absorptio ei ole suu-

resti heikentynyt kilpailevien aineiden vaikutuksesta. Arvioidakseen UV/H2O2 – teknii-

kan vaikutusta, tulee määrittää veden haitta-aineet ja niiden konsentraatit sekä orgaani-

sen ja epäorgaanisen aineksen määrät. (Tuhkanen 2004, 86; Tuhkanen 1994, 118.) 

UV/H2O2-hapetus poistaa tehokkaasti erilaisia orgaanisia haitakkeita lukuun ottaen 

myös joitain lääkejäämiä, sekä myös hajua ja makua aiheuttavia yhdisteitä (Wojcicka et 

al. 2009, 28). Tutkittavan aiheen tunnustetut asiantuntijat (mm. Tuhkanen 2004; Vilhu-

nen et al. 2010) ovat esittäneet, että UV/H2O2 –prosessi tehoaa veden orgaaniseen ai-

nekseen. Menetelmää voidaankin talousveden käsittelyssä hyödyntää useassa eri tarkoi-

tuksessa, kuten mikro- ja makrohaitakkeiden sekä desinfioinnin sivutuotteiden ja niiden 

syntymiseen vaikuttavien yhdisteiden poistamiseen talousvedestä (Tuhkanen 2004, 87). 

Vetyperoksidin lisäys tehostaa UV-käsittelyä orgaanisten haitta-ainejäämien suhteen 

(Gerrity & Snyder 2012, 238). Vilhunen et al. (2010, 776–782) tutkivat orgaanisen ai-

neksen poistoa eri vesistä (mm. kemiallisesti saostettu ja sähkösaostettu) sekä UV-

fotolyysillä että yhdessä vetyperoksidin kanssa, mutta myös pelkällä vetyperoksidilla. 

Todettiin, että vaikutus vetyperoksidilla saatiin vasta yhdessä UV:n kanssa. UV/H2O2-

menetelmällä saavutettiin korkea TOC ja UV254 vähenemä, vaikka lähtökohtaisestikin 
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niiden pitoisuudet olivat jo pieniä. Jäännösvetyperoksidin määrä oli koaguloiduissa ve-

sissä merkityksetön. Zhang et al. (2013, 1201–1207) mineralisaatiokoe osoitti, että 

UV/H2O2-prosessissa korkea fotonivuo on tehokas TOC:n poistossa. 

Li et al. (2009, 1660–1669) tutkivat mikrokystiinin hapetusta UV/H2O2-menetelmällä ja 

vertasivat tuloksia vetyperoksidin ja UV:n hapetustehoihin. Perinteisellä vetyperoksidi-

hapetuksella ei ollut vaikutusta, vaikutus saatiin vasta tehostettuna tekniikkana UV:n 

kanssa. Paras tulos saatiin korkeilla UV-intensiteeteillä ja vetyperoksidipitoisuuksilla 

sekä alhaisella pH:lla. MC-LR:n pitoisuus voidaankin alentaa UV/H2O2-menetelmällä 

alle ohjearvon käytettäessä UV-C –säteilytystä 80 mJ/cm2 (Sharma et al. 2012, 10). 

Jin et al. (2012, 6519–6530) vertailivat otsonointia ja H2O2/UV -hapetuksia eri yhdis-

teille talousvedessä vetyperoksidipitoisuuksilla 10 mg/l ja todettiin, että menetelmä so-

veltuu hyvin yhdisteille, joilla on alhainen reaktiivisuus otsonille. Pablos et al. (2013, 

1237–1245) tutkivat UV-C/H2O2 tehokkuutta jätevesien mikrohaitakkeiden hapetukses-

sa. Vetyperoksidin lisäys tehosti desinfiointia ja myös energiankulutuksen kannalta ve-

typeroksidilisäys oli kannattava. Rudra et al. (2005, 189–197) testasivat H2O2/UV-

hapetuksen vaikutusta trihalometaaneihin. H2O2 ja UV yhdessä poistivat tehokkaasti 

THM:t. Vetyperoksidin 4 mg/l pitoisuus, neutraalissa pH:ssa 90 minuutin kontaktiajalla 

tuotti parhaimman tuloksen. Vetyperoksidin pitoisuuden lisäys ei tehostanut hapetusta. 

H2O2/UV-tekniikan ei todettu vaikuttavan heikentävästi veden laatuun. 

Rajoitukset UV/H2O2-hapetuksen käytölle ovat veden korkea sameus, kiinteät partikke-

lit, raskasmetallit ja orgaanisen aineksen pitoisuus (Tuhkanen 2004, 103). Li et al. 

(2009, 1660–1669) havaitsivat, että CO3- ja NO3- anionit heikensivät hapetusta. 

UV-pohjaisia kehittyneitä hapetusmenetelmiä on laajalti tutkittu sekä laboratorio-, pilot-

ti että laitosmittakaavassa ja UV-pohjaisia kehittyneitä hapetusmenetelmiä, kuten UV-

fotolyysiä ja UV/H2O2-menetelmää käytetään kasvavassa määrin kaupallisissa sovelluk-

sissa (Stefan & Williamson 2004, 49–82). UV/H2O2-hapetuksen pääomakustannukset 

ovat tyypillisesti kaksi tai kolme kertaa niin suuret kuin aktiivihiilen. UV/H2O2-hapetus 

edellyttää olennaisesti korkeampaa UV-annostusta kuin jota olisi käytetty desinfioinnis-

sa, ja on siitä syystä energiaintensiivisempi. Prosessin kustannusarvio voidaan tehdä jo-

ko arvioimalla kustannukset energiankulutuksen avulla, kun UV-annostus on tiedossa. 

Kokonaisenergiantarve riippuu haitta-aineen lähtöpitoisuudesta ja tarvittavasta puhdis-
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tustehokkuudesta. Toinen tapa arvioida kustannuksia on vetyperoksidin kulutuksen 

käyttökustannukset ja optimaalinen suhde, H2O2/haitta-aine, riippuu matriisissa olevien 

haitta-aineiden absorptiosta. Veteen syötetystä vetyperoksidista vain osa kuluu UV- ha-

petusprosessissa ja suuri osa vetyperoksidiannostelusta voidaan olettaa jäävän residu-

aliksi veteen ja sillä on merkittävä vaikutus kustannuksiin. (Tuhkanen 2004, 87, 101–

102; Wojcicka et al. 2009, 28.) Vetyperoksidin optimointi ja jäännösvetyperoksidin 

muut haitat ja poistaminen on käsitelty kappaleessa 5.1.4. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tärkeitä tätä tutkimusaihetta koskevia kehityskohteita 

ovat säteilylähteen kehittäminen energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kan-

nalta (Tuhkanen 1994; Vilhunen & Sillanpää 2010). Tuhkanen esitti kirjassaan (1994, 

41), että suurin tehtävä tulevalle UV- ja UV/H2O2-puhdistuksien tutkimukselle on arvi-

oida energiantarve versus puhdistustulokset erilaisilla reaktoreilla, lampuilla ja poistet-

tavilla yhdisteillä. Nämä tutkimusaiheet ovat edelleen ajankohtaisia. 

Vilhunen & Sillanpää (2010, 323–330) totesivat artikkelissaan, että UV-lamppujen si-

sältämään elohopeaan liittyvät ympäristöhuolet, suuri energiantarve, kustannukset ja 

mekaaninen epävarmuus ovat tuoneet tarpeen tutkia vaihtoehtoisia valonlähteitä. Sätei-

lylähteiden kehittämisessä päätavoitteiksi ovat nousseet energiatehokkuus ja vähemmän 

haitallisten materiaalien käyttö. Vaihtoehtoisia säteilylähteitä ovat mm. pulssitetut UV-

lamput, eksimeeri UV-lamput, mikroaaltoviritteiset elektrodittomat purkauslamput ja 

UV-LEDit, jotka ovat energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset 

jatkuvatoimiset elohopeahöyryä sisältävät matala- tai keskipainelamput. 

5.3.2 Valokatalyyttiset menetelmät 

Valokatalyyttiset reaktiot ovat erityinen ryhmä katalyyttisiä kemiallisia reaktioita, jotka 

tapahtuvat valon läsnä ollessa. Kun katalyytti on puolijohde, kuten titaanidioksidi, sitä 

kutsutaan puolijohteiden valokatalyysiksi. (Eufinger et al. 2008, 192). 

Sen jälkeen kun termiä “fotokatalyysi” on käytetty tieteellisessä kirjallisuudessa, ei vuo-

siin ollut tarvetta määritellä sitä sen tarkemmin. Yleensä termillä tarkoitetaan katalyytti-

siä reaktioita, jotka tapahtuvat valon vaikutuksesta. Tästä syystä koko ilmiö yhdistetään 

samanaikaisesti sekä valokemian tutkimukseen että katalyyttisiin reaktioihin. Termi ”fo-

tokatalyysi” on levinnyt laajaan käyttöön, eikä sen pitänyt merkitä reaktiota, jossa valo 
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on katalyyttinä, vaan pikemminkin valo on reaktiossa lähinnä reaktanttina katalyytin 

läsnä ollessa (Mills & Le Hunte 1997, 1). (Parmon 1997, 137.) 

Titaanidioksidivalokatalyysi eroaa valokemiallisista menetelmistä siten, että siinä mine-

ralisaatio on nopeampi ja tehokkaampi, eikä välituotteita synny (Yawalkar et al. 2001, 

370). 

Koska valokatalyyttiset reaktiot ovat kemiallisia reaktioita ja niissä syntyy tuotteita, jot-

ka pitää määrittää, niin kaikki valokatalyyttisen reaktion tuotteet tuleekin määrittää. Kun 

esitetään potentiaalista sovellusta heterogeeniselle valokatalyytille, synteesin yhdistei-

den reaktioiden määrittäminen on välttämätöntä. (Ohtani 2010, 163.) 

Katalyytti absorboi valoa ja edistää termodynaamisia reaktioita, kuitenkaan itse muut-

tumatta (Mills & Lee 2004, 139 viittaa edelleen artikkeliin Serpone & Emeline 2002). 

Puolijohteiden valokatalyysi 

Puolijohdevalokatalyysi on uusi alue vedenkäsittelyssä (Mills & Lee 2004, 137). Puoli-

johteiden valokatalyysin mallina on kasvien fotosynteesi, jossa kasvit ottavat talteen 

auringonvalon energiaa kasvaakseen. Tässä prosessissa kasvit tuottavat happea hapet-

tamalla vettä ja vähentävät hiilidioksidipitoisuutta; toisin sanoen veden hapetus ja hiili-

dioksidin pelkistys aurinkoenergialla. (Fujishima et al. 2000, 2.) 

Heterogeenisessä valokatalyysissä reaktiot tapahtuvat katalyytin pinnalla. Useissa tapa-

uksissa, heterogeeninen valokatalyysi viittaa puolijohteiden valokatalyysiin, eli tällöin 

katalyyttinä on puolijohde. Puolijohteiden valokatalyysiä tutkittiin laajalti 1970- ja 80-

luvuilla ja selvisi että titaanidioksidi on erinomainen orgaanisten yhdisteiden fotokata-

lyyttiseen hajottamiseen (Fujishima et al. 2000, 4). Kaikki nämä prosessit perustuvat 

puolijohteiden energiaeroon (eng. bandgap energy). (Carp et al. 2004, 39). (Mills & Le 

Hunte 1997, 2; Eufinger et al. 2008, 192.) 

Useimmissa puolijohteisissa materiaaleissa elektroninen rakenne koostuu ylemmästä 

elektronien täyttämästä valenssivyöstä, ja alimmasta johtavuusvyöstä, jossa on paljon 

vapaita energiatasoja. Näiden kahden vyön välillä vallitsee energiaero Kun puolijohde 

aktivoidaan valolla, tuotetaan elektroni-aukkopareja, joita voidaan hyödyntää elektroni-

siirrossa redox-reaktioissa puolijohteen pinnalla (Eufinger et al. 2008, 192). (Mills & 

Lee 2004, 137–138.) 
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Puolijohteet voidaan virittää valolla, jonka aallonpituus on alle 400 nm (Chai et al. 

2000, 633), ja jonka energiamäärä on suurempi energia kuin energiaero on. Kun foto-

neilla on korkeampi tai yhtäsuuri energia kuin energiaerolla, ne voivat absorboitua. Täl-

löin elektroni ylenee johtavuusvyölle jättäen aukon, eli elektronivajeen, valenssivyölle. 

Reagoituaan veden kanssa, nämä aukot voivat tuottaa hydroksyyliradikaaleja (Fujishima 

et al. 2000, 4). Syntyvät radikaalit hapettavat pintaan absorboituneet orgaaniset yhdis-

teet (Eufinger et al. 2008, 193). (Carp et al. 2004, 37–39; Litter 1999, 90.) 

Puolijohdemateriaalien UV-aktivoinnissa syntyvät elektroni-aukko-parit voivat joko 

rekombinoitua, eli yhtyä uudestaan (jolloin elektroni-aukkopari häviää), vapauttaen 

lämpöä tai ne voivat reagoida puolijohdemateriaalin pintaan absorboituneiden aineiden 

kanssa. Jotta tämä jälkimmäinen reaktio onnistuisi, elektroneiden tulee siirtyä ohuen 

kalvon pintaan, jossa ne voivat aloittaa hapetus-pelkistys-reaktiot kuten orgaanisten 

haitta-aineiden hajoaminen. (Eufinger et al. 2008, 189–190.) 

Tarkemmin kuvattuna se etenee näin: Partikkelin pinnassa johtavuusvyölle siirtynyt 

elektroni (e−
cb) ja valenssivyölle jäänyt aukko (h+

vb) voivat muutamissa nanosekunneis-

sa rekombinoitua, eli elektroni siirtyy vapaaseen aukkoon, jolloin energia-aukkopari 

häviää, ja energia muuttuu lämmöksi tai toinen vaihtoehto on, että elektronit voivat luk-

kiutua partikkelien pintaan, jossa ne voivat reagoida joko pintaan adsorboituneiden tai 

pinnan lähellä olevien elektronien luovuttajien (D) tai vastaanottajien (A) kanssa. Siten 

redox-reaktiot voidaan saada alulle. Näin ollen jos absorboituneena puolijohdepartikke-

leiden pintaan on elektronin luovuttaja, D, aukot voivat reagoida tuottaen hapetustuot-

teen, D+. Vastaavasti, jos pinnalla on elektronin vastaanottaja A, niin johtavuusvyön 

elektronit voivat reagoida sen kanssa tuottaen tuotteen A-, eli kokonaisreaktio on (Litter 

1999, 90; Mills & Lee 2004, 138.): 

+−≥
+ →+ DADA bgEhv

puolijohde

      (5) 

Puolijohdekatalyysien sovelluksissa vedenkäsittelyssä, elektronin vastaanottaja, A, on 

poikkeuksetta liuennut happi, ja elektronin luovuttaja, D, on haitta-aine. Siten haitta-

aineen puolijohdekatalyysi mineralisaatio liuenneella hapella voidaan esittää seuraavalla 

kaavalla (Mills & Lee 2004, 139.): 
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yhdistenenepäorgaaniOaineHaitta bgEhv
puolijohde

 →+−
≥

2   (6) 

Ei ole täysin selvää reagoivatko aukot suoraan yhdisteen kanssa vai reagoivatko ne en-

sin vesimolekyylien kanssa tuottaen OH-radikaaleja, jotka sitten reagoivat. Joka tapauk-

sessa aukkojen merkitys valokatalyysissä on suuri. (Fujishima et al. 2000, 6.) 

Reaktiossa syntyvät elektronit kykenevät siis etenemään puolijohdepartikkelien pintaan 

ja voivat reagoida joko suoraan tai epäsuoraan. Useiden prosessien hyötysuhde on al-

hainen, erityisesti kidemuotoisissa puolijohdemateriaaleissa. Tästä syystä käytetyt puo-

lijohteet koostuvat usein mikro- tai nanokiteisistä partikkeleista ja käytetään joko ohue-

na kalvona tai jauhemaisena dispersiona. (Mills & Lee 2004, 137–138.) 

TiO2/UV-menetelmä 

Ihanteellisen vedenkäsittelyssä käytettävän puolijohdekatalyytin tulisi olla kemiallisesti 

ja biologisesti inertti, fotoaktiivinen, helppo valmistaa ja käyttää ja sen tulisi aktivoitua 

näkyvästä valosta. Mikään puolijohdemateriaali ei täytä näitä vaatimuksia, mutta titaa-

nidioksidi pääsee lähelle, se ei kuitenkaan absorboi näkyvää valoa. (emt., 140.) 

Titaanidioksidin tutkimus alkoi 1960-luvun lopulla. Titaanidioksidin tärkeyden valoka-

talyyttisenä materiaalina huomasivat Fujishima ja Honda vuonna 1972, esittää Eufinger 

et al. (2008, 190) viitaten edelleen Fujishima, A. & Honda, K. (1972) artikkeliin. Osoi-

tettiin, että vesi voidaan pilkkoa hapeksi ja vedyksi, käyttäen UV-VIS -valoa, ilman ul-

koista jännitettä (TiO2:n aktivoiminen valolla). Titaanidioksidilla yhtälö on seuraava: 

(TiO2:n aktivoiminen valolla) (Fujishima et al. 2000, 1-2.): 

+− +→+ HehvTiO 2222       (7) 

Valokatalyyttisissä prosesseissa puolijohdemateriaali TiO2 aktivoidaan säteilytyksessä 

valolla, jonka energia on suurempi kuin energiaero, tuottaen elektroni-aukko-parin ja 

johtaen niiden eroon (Eufinger et al. 2008, 190, 193.): 

( ) +−+− +→→ vbcb

hv
heheTiOTiO /22     (8) 

Puolijohteiden valokatalyysissä reaktion nopeuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten reak-

torin muoto, puolijohteen laatu ja konsentraatio, happipitoisuus, rikkipitoisuus, valon 
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intensiteetti, lämpötila, pH, kilpailevien häiritsevien aineiden esiintyminen ja sekoituk-

sen nopeus (Mills & Le Hunte 1997, 12). Myös hajotettavan yhdisteen konsentraatio ja 

fotonivuo vaikuttavat. pH määrittää puolijohteen pintavarauksen ja vaikuttaa siten käsi-

teltävän aineen ominaisuuksiin. Adsorptioprosessit ovat erityisen tärkeitä, koska valoka-

talyyttiset reaktiot tapahtuvat partikkelin pinnassa. (Litter 1999, 91.) 

Vesiliuoksen pH vaikuttaa merkitsevästi mm. puolijohteen partikkeleiden pintavarauk-

seen, muodostuvien kasautumien kokoon sekä johtavuus- ja valenssivöiden energioihin. 

Tästä huolimatta titaanidioksidin reaktio ei ole kuitenkaan vahvasti pH-riippuvainen, 

sillä muutos reaktionopeudessa on pieni pH:n kasvaessa. (Mills & Le Hunte 1997, 11.) 

Fotonivuo on merkitsevä, koska liika valo edistää nopeampaa rekombinaatiota. Lämpö-

tilan nostaminen lisää yleensä reaktionopeutta lisäämällä aineen ja puolijohteen välisiä 

törmäyksiä. Liuoksen metalli-ioneilla tai epäorgaanisilla anioneilla on myös suuri mer-

kitys. Siirtymämetallien ionit voivat suuresti vaikuttaa haitta-aineiden valokatalyyttisen 

poistamisen nopeuteen ja niitä lisätään veteen myös tarkoituksellisesti prosessin nopeut-

tamiseksi, mutta menetelmä on kallis eikä sovellu laitosmittakaavaan. (Litter 1999, 97.) 

Titaanidioksidin valokatalyyttinen aktiivisuus riippuu useista eri tekijöistä, kuten sen 

pinta-alasta, kidefaasista ja kidevirheistä. Vuorostaan nämä määräytyvät stoikiometrian, 

kiteisyysasteen ja kidekoon perusteella. Myös titaanidioksidin kidemuoto vaikuttaa va-

lokatalyysiin. TiO2:lla on kaksi yleistä kidemuotoa, anastaasi ja rutiili. Energiaero rutii-

lille on 3,0 eV ja anastaasille 3,2 eV (Chai et al. 2000, 633). Anastaasin on todettu 

useissa tapauksissa olevan näistä fotokatalyyttisesti aktiivisempi. Suosituin kaupallinen 

titaanidioksidivalmiste on saksalaisen valmistajan Degussa P-25, joka sisältää noin 

80 % anastaasia ja 20 % rutiilia (tai suhteessa 70:30 (Mills & Le Hunte 1997, 9)) ja sillä 

on erinomainen aktiivisuus. (Eufinger et al. 2008, 189–190, 194, 196; Litter 1999, 91.) 

Valokemiallisissa reaktioissa voi muodostua myös vetyperoksidia, joka toimii myös 

hydroksyyliradikaalien lähteenä (Mills & Lee 2004, 147). Vetyperoksidi voi olla tärke-

ässä merkityksessä valokatalyyttisen reaktion mekanismeissa (Fujishima et al. 2000, 4). 

Prosessin tehokkuus saattaa kasvaa kun lisätään vetyperoksidia, mutta toisaalta vetyper-

oksidi voi myös reagoida aukon kanssa, jolloin tehokkuus heikkenee (Lukeš 2001, 6). 
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TiO2-menetelmällä on suuri hajotustehokkuus erilaisille yhdisteille ja mikrobeille. Usei-

ta orgaanisia yhdisteitä on mahdollista hajottaa heterogeenisellä valokatalyysillä hiilidi-

oksidiksi, vedeksi ja epäorgaanisiksi suoloiksi. (Litter 1999, 91.) 

Ylivoimaisesti aktiivisin osa-alue titaanidioksidin valokatalyysissä on orgaanisten yh-

disteiden valokemiallinen hajottaminen (Carp et al. 2004, 39). Tutkimuksissa on keski-

tytty veden orgaanisen aineksen poistoon ko. menetelmällä siitä lähtien kun ilmeni että 

useat orgaaniset ainekset voidaan mineralisoida täydellisesti. Prosessi voidaan esittää 

seuraavasti (Mills & Lee 2004, 145, 147.):  

OHCOainesuinaktivoittaihajotettuOainesOrgaaninen
bgEhv 222 ++ →+  (9) 

Mikäli orgaanisessa aineessa on hetero-atomeja, kuten S, N, tai Cl, niin muodostuu mi-

neraalihappoja. Valokatalyyttinen hajottamisreaktio etenee välivaiheiden kautta or-

gaanisen aineksen mineralisoitumiseen vedeksi, hiilidioksidiksi ja mineraalihapoiksi 

(Eufinger et al. 2008, 190, 194.): 

++ →+
≥

OHCOOainesOrgaaninen
puolijohdeEhv bg

222 mineraalihapot  (10) 

Titaanidioksidi tehoaa lisäksi useille viruksille, bakteereille ja leville, jotka voidaan täy-

sin hajottaa tai mineralisoida hiilidioksidiksi, vedeksi tai harmittomiksi epäorgaanisiksi 

anioneiksi (Carp et al. 2004, 39). TiO2/UV tehoaa myös epäorgaanisiin yhdisteisiin, 

kuten siirtymämetallien ioneihin ja nitriittiin (Litter 1999, 91). Talousvedenkäsittelyn 

kannalta merkittävää on myös torjunta-aineiden hajoaminen. Desinfioinnin sivutuotteet, 

kuten kloroformit ja bromaatti, mineralisoituvat täydellisesti titaanidioksidin valokata-

lyysissä. Tällöin menetelmä ei toimi vesilaitoksella esihapettimena vaan prosessin vii-

meisenä vaiheena desinfioinnin jälkeen. (Mills & Lee 2004, 146–147.) 

Liu et al. (2003, 3214–3219) tutkivat valokatalyyttistä mikrokystiinin hapetusta, sekä 

sivutuotteita että itse hajoamisprosessia. TiO2-valokatalyysi on lupaava teknologia, sillä 

sekä Mikrokystiini-LR:n toksisuus että sen hajoamistuotteet pystytään eliminoimaan 

valokatalyysillä. Lisää tutkimusta hajoamisen sivutuotteista kuitenkin vielä tarvitaan. 

Westrick esitti kirjallisuuskatsauksessaan (2008, 282), että TiO2/UV-menetelmä hapet-

taa mikrokystiinit, mutta menetelmä ei ole kustannustehokas. Westrick et al. (2010, 

1712) sen sijaan tarkastelivat artikkelissaan eri pH-arvoja mikrokystiinien hapetuksessa 
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titaanidioksidilla ja todettiin, että TiO2-systeemissä MC-LR:n hajotus on paljon suu-

rempi happamassa pH:ssa. Tehokkaimmin TiO2 hapettaa mikrokystiinin pH-arvo 3:ssa, 

mikä ei ole käytännöllinen talousveden valmistuksen kannalta. Hsu et al. (2013, 101–

108) totesivat, että mikrokystiinien hapetus onnistuu myös yhdistämällä titaanidioksidi 

otsonointiin. TiO2.n lisäys tehosti merkitsevästi mikrokystiinien hapetusta. Sivutuotteita 

syntyi sitä vähemmän, mitä enemmän lisättiin titaanidioksidia. 

Titaanidioksidin valokatalyysin on tutkittu soveltuvan myös bakteerien desinfiointiin 

vedenkäsittelyssä (Chai et al 2000, 633). Menetelmä poistaa ainakin Escherichia coli -

bakteerit, patogeeniset alkueläimet, Giardia Lambia ja Cryptosporidium, sekä leviä, vi-

ruksia ja homeita (Mills & Lee 2004, 147–149). 

Chai et al. (2000, 633–637) tutkivat laboratoriomittakaavassa talousveden desinfiointia 

TiO2/UV-menetelmällä. TiO2-lisäys tehosti UV:n desinfiointitehoa yli 27-kertaisesti. 

Optimaalinen TiO2-pitoisuus oli 0,1 g/l. Optimaalinen UV intensiteetti 50 W/m2. Pablos 

et al. (2013, 1237–1245) tutkivat UV-A/TiO2 tehokkuutta jätevesien mikrohaitakkeiden 

hapetuksessa. UV-A/TiO2 ei ollut yhtä tehokas kuin UV-C/H2O2 säteilytys. 

Titaanidioksidi onkin tullut hyvin tunnetuksi valoaktiivisena katalyyttinä veden puhdis-

tuksessa (Eufinger et al. 2008, 189). Se ei ole toksinen ja on suhteellisen edullinen ke-

mikaali, ja stabiili UV-säteilyn vaikutuksen alaisena (Chai et al 2000, 633). TiO2 on 

kemiallisesti inertti ja reaktiossa syntyvät aukot ovat hyvin fotoaktiivisia (Fujishima et 

al. 2000, 4). Titaanidioksidia käytetään tyypillisesti jauhemaisessa muodossa jolloin sen 

käsittely on helppoa, koska partikkelit voi suoraan lisätä veteen. Tosin tämä edellyttää 

myöhempää partikkelien erotusvaihetta, esimerkiksi mikrosuodatusta partikkelien ero-

tukseen ja kierrätykseen. Suodatettu valokatalyytti pitäisi myös palauttaa reaktoriin, mi-

kä aiheuttaa toisen teknisen ongelman, vaikkakin kierrätysjärjestelmä suodatuksella voi 

olla yksi ratkaisu. (Wojcicka et al. 2009, 28; Mills & Lee 2004, 151.) 

Koska titaanidioksidijauhe täytyy erottaa vedestä käsittelyn päätteeksi, on sille kehitetty 

eri muotoja, kuten ohuet kalvot (Fujishima et al. 2000, 5). On myös mahdollista pinnoit-

taa kokonaisen reaktorin pinnat, jolloin ne voivat toimia fotokatalyyttisesti aktiivisina 

pintoina, mutta tämä ei ole aina käytännöllistä. Ohuilla kalvoilla ei ole yhtä suurta aktii-

vista pinta-alaa kuin jauheella. Valokemiallisen reaktorin suunnittelu on muutenkin 

huomattavasti monimutkaisempaa kuin kemiallisen. Myös säteilylähteen järjestelyt oh-
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jaavat reaktorin suunnittelua, rajoittaen mahdollisesti sen kokoa. Lisäksi reaktion nope-

us on haastavampi. (Eufinger et al. 2008, 191; Mills & Lee 2004, 149.) 

Litter (1999, 91) kirjoittaa artikkelissaan, että heterogeeniset valokatalyysitekniikat tar-

joavat useita etuja vedenpuhdistuksessa, mahdollistaen hapen käytön ainoana hapetti-

mena, samanaikaiset redox-reaktiot sekä alhaiset kustannukset. Tekniikka voi kilpailla 

tai avustaa toisia AOP-tekniikoita alhaisten käyttökustannuksien vuoksi (esimerkiksi 

sähkötehoa ei tarvita). Toisaalta Mills & Lee (2004, 151) kirjoittavat, että puolijohteiden 

valokatalyysissä on alhaiset investointikustannukset, mutta huoltokustannukset voivat 

olla korkeita. Menetelmästä ei kuitenkaan vielä ole useita kaupallisia sovelluksia (Mills 

& Lee 2004, 157), eikä sovellusta laitosmittakaavassa (Parsons & Byrne 2004, 340). 

5.3.3 Ultraäänitekniikat 

Ultraääni on ääntä, jonka taajuus on ihmisen kuuloalueen yläpuolella (Priego Capote & 

Luque de Castro 2007, 249). Ultraääniaalloilla, taajuusalueella 15 kHz - 1 MHz, tuote-

taan vedessä vapaita radikaaleja, kuten hydroksyyliradikaaleja (Lukeš 2001, 7). 

Ultraääni, kuten mikä tahansa ääniaalto, etenee kompressio- ja laajenemisaaltojen kaut-

ta, jotka saadaan aikaan aaltojen läpäisevän väliaineen molekyyleissä. Kompressio- eli 

puristusaallot työntävät molekyylit yhteen, kun taas laajenemisaallot työntävät ne eril-

leen. Riittävän korkeissa tehoissa venytysaalto voi aiheuttaa attraktion (eng. attractive 

forces) nesteessä oleviin molekyyleihin, jolloin muodostuu kavitaatiokuplia. (Mason & 

Pétrier 2004, 86–187; Sillanpää et al. 2011, 3.) 

Ultraäänikäsittely toteutetaan siis tuottamalla nesteeseen sähköhydraulinen kavitaatio, 

jossa muodostuu kavitaatiokuplia, jotka edelleen kasvavat ja luhistuvat paineaaltojen 

periodisissa vaihteluissa. Kuplat kasvavat kun pienet määrät väliaineen höyryä tai kaa-

sua siirtyvät kuplaan sen laajentumisvaiheessa. Lopulta epävakaiden kaasukuplien no-

pea luhistuminen synnyttää adiabaattisen kuumenemisen kuplan höyryfaasissa. Kavitaa-

tiokuplan värähtelyn tai luhistumisen kompressiofaasin viimeisessä vaiheessa on korke-

at lämpötilat ja paineet. Kuplien luhistuessa tuotetaan energiaa kemiallisiin ja mekaani-

siin vaikutuksiin. Luhistumisessa syntyviä mekaanisia vaikutuksia ovat voimakkaat pai-

neaallot sekä leikkausvoimat ja kemiallisia vaikutuksia vapaiden radikaalien, mm. hyd-

roksyyliradikaalien, muodostuminen vesihöyryn hajoamisesta. (Lukeš 2001, 7; Mason 

& Pétrier 2004, 187; Wu et al. 2012, 2852.) 
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Vapaiden radikaalien reaktiot voivat tapahtua joko luhistuvassa kuplassa, sen pinnassa 

tai ympäröivässä nesteessä. Kuplan keskiosaan syntyy kavitaatiossa korkeita lämpötilo-

ja ja paineita, jotka tuottavat tarvittavan aktivaatioenergian sidoksen rikkomiseen, liuok-

sen, höyryjen tai kaasujen hajoamiseen, johtaen ainesosien virittymiseen tai vapaiden 

radikaalien muodostumiseen. Radikaalit reagoivat joko keskenään muodostaen uusia 

molekyylejä tai diffuntoituvat liuokseen toimien hapettajina. (Sillanpää et al. 2011, 3-4.) 

Liuoksessa ei tapahdu primaarista ultraäänivaikutusta siitä huolimatta, vaikka myöhem-

piä reaktioita ultraäänellä tuotettujen välituotteiden kanssa voi tapahtua. Osa muodostu-

vista vapaista radikaaleista voi siirtyä liuokseen ja reagoida sekundäärisissä reaktioissa 

syntyneen substraatin kanssa muodostaen uusia tuotteita. Tämän luhistuvaa tyhjiökuplaa 

ympäröivän liuoskerroksen on arvioitu kuumenevan n. 2000 K -lämpötilaan luhistumi-

sen aikana. Sekä palaminen että vapaiden radikaalien (myös OH-radikaalien) reaktiot 

tapahtuvat tässä kerroksessa. Riippuen substraatin molekyylien fysikaalisista ominai-

suuksista ja pitoisuuksista, väliaineen molekyylit joko palavat lähellä kuplaa (pyrolyysi) 

tai ne hapettuvat radikaalireaktioissa. Nämä reaktiot ovat verrattavissa pyrolyysireakti-

oihin. Pyrolyysi-ilmiö vallitsee liuenneen aineen pitoisuuden ollessa korkea, kun taas 

vapaiden radikaalien reaktiot vallitsevat alhaisissa pitoisuuksissa. Ultraääntä käytetään-

kin pääasiassa epäorgaanisten haitakkeiden hävittämisessä pyrolyysin avulla ja hapetta-

vien aineiden, kuten hydroksyyliradikaalien tuottamisessa. (Sillanpää et al. 2011, 2-4.) 

Ultraäänikäsittelyn vaikutukset ovat periaatteessa ultraäänen vaikutuksesta syntyneen 

akustisen kavitaation tuloksia, ja siten käytetyt äänialat ovat niitä, jotka voivat tuottaa 

kavitaation, joka on yleensä ultraäänen alemmalla taajuusalueella. Ison mittakaavan so-

vellukset ovat lähinnä taajuusalueella 20–40 kHz, mutta korkeampien taajuuksien vai-

kutuksiin on kasvava kiinnostus. Kun taajuudet kasvavat, kuplat luhistuvat nopeammin 

ja enemmän radikaaleja vapautuu. Ultraääniavusteinen, yleensä orgaanisten aineiden 

hydrolyysi, edellyttää yleensä korkeiden intensiteettien käyttöä (Priego Capote & Luque 

de Castro 2007, 253). (Mason & Pétrier 2004, 185–186, 198.) 

Ultraääntä käytetään vedenkäsittelyssä mm. desinfioinnin tehostamiseen (Sillanpää et 

al. 2011, 4). Tosin Profaizer et al. (1997, 1785–1792) tutkivat juomaveden desinfiointia 

ultraäänellä ja peretikkahapolla (1…3 mg/l), eikä ultraääni tämän tutkimuksen mukaan 

pääosin tehostanut PAA:n vaikutusta ensimmäisen 5 minuutin jälkeen. 
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Ultraäänikäsittelystä syanobakteerien ja -toksiinien hapetuksessa on julkaistu viime 

vuosina useita tutkimuksia. Wu et al. (2011, 738–743) kirjallisuuskatsauksessa todettiin, 

että käsittely voi mahdollistaa ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia menetelmiä 

syanobakteerien hallintaan kuin perinteiset menetelmät. Ultraäänellä voidaan tehokkaas-

ti inaktivoida leväsoluja ja poistaa samalla levätoksiinit kun käsitellään leväkukintoja. 

Vaikutus riippuu taajuuksista, intensiteetistä sekä käsittelyajasta. 

Song et al. (2005, 6300–6305) tutkivat talousveden esihapetusta ultraäänellä ja vaiku-

tusta mikrokystiinien poistoon. Valittu taajuus oli tehokas ja ultraäänikäsittely taajuu-

della 640 kHz johti microkystiini-LR:n nopeaan hajoamiseen. Song et al. (2006, 3941–

3946) tutkivat mikrokystiinien hapetusta ultraäänellä ja kokeiden mukaan ultraääni voi 

tehokkaasti hapettaa mikrokystiinit ja niiden hajotusnopeus kasvaa kun pH-arvo laskee. 

Zhang et al. (2006, 446–450) tutkivat talousveden raakaveden esihapetusta ultraäänellä 

mikrokystiinien osalta. Mikrokystiinien hapetus onnistuu perinteisemmilläkin menetel-

millä (permanganaatti, kloori, otsoni), mutta koska nämä menetelmät ovat kalliita, mo-

nimutkaisia ja voivat aiheuttaa sekundäärisen ongelman, uusien tekniikoiden kehittämi-

nen on tarpeen. Mikrokystiinien poistuminen tehostui suuremmilla taajuuksilla ja tehoil-

la ja Microcystis aeruginosa poistui rehevästä raakavedestä sekä pienillä että suurilla 

taajuuksilla (20…1320 kHz). Korkeammat tehot sekä taajuudet ja pitkä säteilytys kiih-

dyttivät levän poistoa, mutta toisaalta aiheuttivat mikrokystiinien vapautumisen ja lisä-

sivät solunulkoisten toksiinien pitoisuutta, ja on suositeltavaa käyttää alle 48 W tehoa. 

Zhang et al. (2009, 334–338) tutkivat saostusprosessin tehostusta ja mikrokystiinien 

poistumista. Tehokkuus ja energiankulutus huomioon ottaen 30 W oli optimi teho. Op-

timaalinen hapetusaika ultraäänellä oli 1…5 s ja intensiteetti 47,2 W/cm2. Ultraääni te-

hosti merkitsevästi leväsolujen määrän, UV254-arvon ja klorofylli-a –pitoisuuden piene-

nemistä kuitenkaan lisäämättä mikrokystiinien pitoisuutta. Seurattujen parametrien pi-

toisuudet olivat alhaisempia ultraäänellä tehostetulla koagulaatiolla käsitellyissä kuin 

koaguloidussa näytteissä ja suurimmat vaikutukset värin ja sameuden poistossa. 

Wu et al. (2012, 2851–2858) tutkivat talousveden esihapetusta eri taajuuksilla ja tehoilla 

ja tutkivat mikrokystiinien poistumista. Alhaisilla taajuuksilla, mutta korkeilla intensi-

teeteillä (20 kHz, 0,0403 W/cm3) kavitaatio johtaa pääasiassa mekaanisiin vaikutuksiin, 

jolloin syntyvät leikkausvoimat voivat aiheuttaa leväsolujen rikkoutumisen. Alhaisilla 
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taajuuksilla tuotetaan vähemmän radikaaleja kuin korkeilla ja siten leväsolujen kemial-

linen rikkoutuminen on vähäistä. Korkeilla taajuuksilla (580 kHz) yhdessä keskitason 

intensiteettien (0,0041 W/cm3) kanssa, kavitaation luhistumisenergia on pienempi kuin 

pienillä johtaen vähemmän mekaaniseen vaurioon. Toisaalta syntyy enemmän radikaa-

leja, mikä johtaa inaktivaatioon, mutta eivät välttämättä leväsolujen rikkoutumiseen. 

Korkeilla taajuuksilla, mutta pienillä intensiteeteillä (1146 kHz, 0,018 W/cm3) käytetty 

energiasyöttö on riittävä hajottamaan syanobakteerikasaumat erillisiksi soluiksi. 

Myös Sharma et al. (2012, 12) totesivat artikkelissaan ultraäänihapetuksen olevan teho-

kas menetelmä leväkukintojen hallintaan ja syanotoksiinien käsittelyyn. Sen sijaan Ding 

et al. (2010, 2-11) vertailivat desinfiointitehoja ja mikrokystiinien käsittelyä eri hapetti-

milla (KMnO4, O3, UV, UÄ, klooraukset), eikä ultraääni tehonnut. Song et al. (2006, 

3941–3946) havaitsivat, että vaikka ultraäänihapetuksessa ei synny karsinogeenisia si-

vutuotteita, niin syntyy suhteellisen korkeita pitoisuuksia OH-radikaaleja, jotka muo-

dostavat edelleen vetyperoksidia, joka voi inhiboida mm. mikrokystiinien hapetusta. 

Ultraäänen käyttöä vedenkäsittelyssä tutkitaan ja kehitetään aktiivisesti (Mason & 

Pétrier 2004, 185). Ultraäänisovellukset vedenkäsittelyssä ovat desinfioinnin paranta-

minen, sähkösaostuksen vahvistaminen ja kalvosuodatuksen tehostaminen. Ultraääni-

energia tehostaa myös suuresti hapetusreaktioita (Priego Capote & Luque de Castro 

2007, 253) ja tehoaa useisiin epäorgaanisiin yhdisteisiin. Menetelmä soveltuu myös sa-

meiden liuoksien käsittelyyn (Song et al. 2006, 3941). (Sillanpää et al. 2011, 2, 4.) 

Ultraäänihapetuksesta ei ole vielä sovelluksia laitosmittakaavassa. On yleisesti hyväk-

sytty, että käsittely yksinään ei ole kovin kustannustehokas ja ultraääni tulisikin mie-

luummin yhdistää muiden spesifisten menetelmien kanssa tai ultraäänen tulisi toimia 

avustajana tehostettuun suorituskykyyn. (emt, 2, 18.) 

Vaikka ympäristöalan ultraäänisovellukset ovat vielä laboratoriomittakaavassa ja kehit-

tämisasteella, niiden käyttö on yleistynyt nopeasti. Tekniikka kiinnostaa yhä enemmän, 

koska siinä on paljon hyviä puolia. Useimmat kehittyneet hapetusmenetelmät edellyttä-

vät erillisten reagenssien lisäämistä (tai fotolyysiä), mutta ultraäänikäsittelyssä niitä ei 

tarvita (Song et al. 2006, 3941). Lisäksi se on ympäristöystävällinen (toksisia kemikaa-

leja ei ole käytetty eikä tuotettu) ja energiantarve on alhainen. (Sillanpää et al. 2011, 2.) 
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5.3.4 Muut kehittyneet hapetusmenetelmät 

Vähemmän tavanomaiset (ja siten myös vähemmän tutkitut) mutta kehittyneet hapetus-

tekniikat ovat mikroaallot, pulssitettu plasma ja ferraattireagenssin käyttö (Comninellis 

et al. 2008, 769). Muita juomaveden puhdistuksessa käytettyjä hapetusmenetelmiä ovat 

mm. sähkökemiallinen hapetus, PCD ja radiolyysi. Lisäksi esimerkiksi valoelektrokata-

lyyttisissä (eng. photoelectrocatalysis) prosesseissa käytetään erilaisia hapettimien se-

koituksia, kuten SrTiO3 (Egerton & Christensen 2004, 167). 

Permanganaatti on suhteellisen kallis menetelmä ja sitä vaikeampi käyttää kuin neste-

mäisiä reagensseja, ja tästä syystä sen rautapohjainen vastine, ferraatti ([FeO4]
2-) herät-

tää kiinnostusta (Chapman 2009, 150). Kaliumferraatti (VI) onkin potentiaalinen vaih-

toehto hapettimeksi, sillä se on vahva hapetin, joka kykenee hapettamaan useita or-

gaanisia yhdisteitä, myös mikrokystiinit, ja sillä on vahva hapetuspotentiaali koko pH-

alueella. Qu et al. (2003, 17–24) tutkivat ferraattihapetuksen vaikutuksia laboratoriotut-

kimuksin. Kokeissa käytettiin erilaisia pintavesiä ja siten erilaisia raakavesilaatuja ja 

tulokset osoittivat ferraatilla olevan merkittävä vaikutus pintavesien koaguloinnin tehos-

tamisessa orgaanisen aineksen pitoisuuden ollessa korkea. Merkittävä parannus saavu-

tettiin myös sameuden poistossa alhaisen lämpötilan ja alhaisen sameuden vesissä. Fer-

raatti 6+ -hapetinta onkin käytetty juomaveden hapetusmenetelmänä orgaanisen ainek-

sen vähentämisessä. (Ma & Liu 2002, 4959, 4962; Sharma et al. 2012, 5, 13.) 

Sähkökemiallisen käsittelyprosessin mekanismin on yleisesti esitetty olevan orgaanisten 

yhdisteiden suora anodinen hapetus, jossa elektroni siirtyy suoraan orgaanisesta mole-

kyylistä elektrodiin muodostaen radikaalin kationin (Lukeš 2001, 6). Menetelmää käyte-

tään melkein kaikkien vahvojen kemiallisten hapettimien valmistuksessa ja esimerkiksi 

klooria tuotetaan joskus elektrolyyttisen prosessin sivutuotteena. Sähkökemiallisen ha-

petuksen suorassa menetelmässä on useita haasteita ja saatetaan edellyttää sopivaa kata-

lyyttistä pintaa tai kohtuuttoman korkeaa jännitettä, jotta saavutetaan haluttu reaktio hy-

väksyttävässä nopeudessa. Vaatimukset nostavat sekä prosessin investointi- että ener-

giakustannuksia. (Chapman 2011 155–156.) 

Toinen sähkökemiallinen menetelmä on sähkökemiallinen hapetus, joka on vaihtoehtoi-

nen keino vapaiden radikaalien tuotantoon Fentonin reagenssin kautta. Se on patentoitu 

prosessi, joka hyödyntää elektrokemiallisesti tuotettua rautaa sekä lisättyä vetyperoksi-
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dia, jolloin tuotetaan vapaita radikaaleja, jotka tehostavat Fentonin reaktiota. Sähköke-

miallinen hapetus voi olla lupaava tekniikka mikrokystiinien hajottamiseen (Westrick 

2008, 285). (Chiarenzelli et al. 2000, 3, 5, 16–17.) 

Radiolyysi on yksi kehittynyt hapetustekniikka, jossa hyödynnetään ionisoivaa säteilyä. 

Veden säteilytys korkea-energisellä ionisoivalla säteilyllä aiheuttaa vesimolekyylien 

virittymisen ja ionisoitumisen, johtaen useiden radikaalien ja molekulaarisien aineiden 

tuotantoon (Lukeš 2001, 8). Ionisoiva säteily on erinomainen radikaalilähde sekä hape-

tusmenetelmä vedenkäsittelyyn. Samanaikainen pelkistävien ja hapettavien komponent-

tien tuotanto mahdollistaa useiden haitta-aineiden käsittelyn. Säteilylähteinä on käytetty 

useita eri lähteitä kuten isotooppisia gammasäteilylähteitä ja jopa ydinpolttoainejätettä. 

Elektronisäde-tekniikka perustuu säteilykemiaan, joka on vanha tieteenalue ja veden 

radiolyysi onkin laajalti tutkittu. (Cooper et al. 2004, 210.) 

Vaihtoehdot UV-säteilylle ovat esimerkiksi radiotaajuus- tai mikroaaltoplasmat. Mikro-

aaltosäteilyn on todettu toimivan yhdessä vetyperoksidin kanssa hydroksyyliradikaali-

lähteenä (Vilhunen & Sillanpää 2010, 326 viittaa edelleen Prasannakumar et al. 2009). 

Tämä MW/H2O2-perustuu UV/H2O2-menetelmään, ja mikroaaltosäteily pilkkoo vety-

peroksidimolekyylin kahdeksi radikaaliksi. Vetyperoksidin lisäksi voidaan käyttää vaih-

toehtoisia lähteitä, kuten esimerkiksi persulfaattia. (Vilhunen & Sillanpää 2010, 326.) 

Pulssitettuun koronapurkaukseen perustuvassa PCD-menetelmässä pulssitettu korkean 

jännitteen sähköpurkaus vedessä tuottaa plasmaa, joka tuottaa useita fysikaalisia ja ke-

miallisia vaikutuksia, kuten korkean sähkökentän, voimakkaan UV-säteilyn, ylipaine-

aaltoja ja erityisesti, useiden reaktiivisten kemiallisten komponenttien, kuten radikaalien 

sekä vetyperoksidin muodostumisen. Pääasiallinen hajotukseen osallistuva reaktiivinen 

komponentti on purkauksessa tuotettu hydroksyyliradikaali. Lisäksi myös purkauksessa 

syntyvät vetyperoksidi ja UV-säteily ovat merkittäviä hapetuksen kannalta. Menetelmä 

tehoaa erityisesti pieniin orgaanisten aineiden pitoisuuksiin. Menetelmän etuna on reak-

tiivisten komponenttien in-situ tuottaminen, jolloin ulkopuolista lähdettä ei tarvita. 

(Lukeš 2001, 9, 13, 95, 97.) 
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5.4 Yhteenveto hapetusmenetelmistä 

Eri hapetusmenetelmiä vertailtiin teorian osalta niiden tehokkuuden perusteella, erityi-

sesti niiden tehokkuus syanobakteerien ja -toksiinien ja NOM:in poistossa, barrier-

ajattelun mukaisesti. Hapetusmenetelmien desinfiointitehokkuus oli myös merkittävä 

tekijä. Vaikutukset mangaanin ja raudan hapettumiseen sekä kiintoaineksen poistoon 

olivat myös tarkastelun kohteena. 

Vertailussa oleellisia tekijöitä ovat myös menetelmän ympäristöystävällisyys, eli sen 

hajoamis- ja sivutuotteiden määrä ja laatu. Jotkut hapetusmenetelmät saattavat tuottaa 

haitallisempia yhdisteitä kuin alkuperäiset hapetettavat tuotteet ovat olleet. Tavoitteena 

on, ettei hapetusmenetelmässä käytetä tai tuoteta toksisia yhdisteitä. 

Mahdollisia vaihtoehtoisia hapetusmenetelmiä kartoitettaessa on syytä huomioida lai-

toksen nykyinen prosessi, tilarajoitteet, laitteiston saatavuus, kustannusasiat sekä sovel-

tuvuus raakavedelle. 

Tämän työn kokeellisen osuuden perusteella selvitettiin karkeasti laboratoriomittakaa-

vassa perusanalyysien perusteella hapetusmenetelmien soveltuvuutta laitoksen raakave-

delle. Kustannusasioita käsitellään suuntaa-antavasti. Sen sijaan kirjallisuuskatsauksen 

perusteella pyrittiin saamaan mahdollisimman kattavaa tietoa viimeaikaisten tutkimuk-

sien perusteella menetelmän ympäristöystävällisyydestä, hajoamis- ja sivutuotteista sekä 

mahdollisista rajoitteista. Harvinaisempia ja siten vähemmän tutkittuja hapetusmene-

telmiä ei ferraattia lukuun ottamatta käsitelty yhteenvedossa. Yhteenveto hapetusmene-

telmistä on esitettynä liitteessä 1. 

Kaikilla muilla tekniikoilla on desinfiointiteho, paitsi ferraatilla. Desinfiointitehot tosin 

vaihtelevat eri tekniikoilla. Kaliumpermanganaatti tehoaa bakteereihin, mutta esimer-

kiksi ainakaan entisen Kansanterveyslaitoksen julkaisussa, jossa on lueteltu noroviruk-

siin tehoavat desinfektioaineet, ei ole mainittu kaliumpermanganaattia (Kuusi et al. 

2007, liite 1). Lisäksi permanganaatilla on suhteessa alhaisempi hapetusteho muihin tar-

kastelluihin menetelmiin nähden. Hapetustekniikoista kloori on ainoa joka antaa suojan 

verkostoon ja on siten ainoa soveltuva tekniikka vedenpuhdistusprosessin viimeiseksi 

vaiheeksi. Tosin tässä työssä kartoitetaan tekniikoita prosessin alkupäähän. 
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Orgaanista ainesta poistavat kirjallisuuskatsauksen perusteella kaikki muut menetelmät 

paitsi vetyperoksidihapetus perinteisenä hapetusmenetelmänä. UV-säteilytys sellaise-

naan tehoaa vain rajoitetusti tietyille orgaanisille yhdisteille. Peretikkahapon osalta on 

vähän tutkimustietoa aiheesta. 

Vetyperoksidi perinteisenä hapetustekniikkana ei teorian perusteella tehoa leväsoluihin 

tai -toksiineihin. UV-desinfiointi periaatteessa tehoaa, mutta useat tutkijat ovat toden-

neet, ettei UV:n vaikutus matalapainelampulla ole riittävän tehokas mikrokystiinien ha-

petukseen. Peretikkahaposta ei löytynyt tutkimustietoa toksiinien osalta ja levien osalta-

kin vain vähän. 

Ainakin otsoni, permanganaatti, H2O2/UV, TiO2/UV parantavat hajua ja makua. Koagu-

laatiota tehostavat tarkastelluista tekniikoista ainakin kloorausmenetelmät, otsoni, per-

manganaatti, vetyperoksidipohjaiset menetelmät, valokatalyyttiset menetelmät ja ultra-

ääni. 

Metalleja poistavat TiO2/UV- ja ultraäänitekniikat, joilla voidaan hapettaa useat eri yh-

disteet. Otsoni hapettaa ainakin raudan ja mangaanin ja tehostettuna hapetusmenetelmä-

nä tehoaa useampiin eri yhdisteisiin. Myös kaliumpermanganaatti hapettaa raudan, man-

gaanin ja rikkivedyn. Vetyperoksidi tehoaa jossain määrin rautaan ja rikkivetyyn ja te-

hostettuna menetelmänä useampaan yhdisteeseen. Klooraukset eivät tehoa metalleihin. 

Syntyvät sivutuotteet ovat suuri ongelma kloorauksen osalta. Otsonoinnissa syntyy 

AOC:tä ja bromidipitoisista vesistä muodostuu bromaattia ja lisäksi hapettuminen saat-

taa olla joidenkin yhdisteiden osalta osittaista, jolloin muitakin sivutuotteita syntyy. To-

sin bromidipitoisuus saattaa aiheuttaa myös muilla perinteisillä hapetustekniikoilla mu-

tageenisuutta (Myllykangas et al. 2003, 754). Vetyperoksidipohjaisissa syntyvät jään-

nösvetyperoksidit ja permanganaattihapetuksessa mangaanidioksidi, peretikkahapolla 

ainoastaan karboksyylihapot ja asetaatit, mutta peretikkahapon osalta aihe vaatinee lisä-

tutkimuksia. Kehittyneet hapetustekniikat ovat ympäristöystävällisiä eikä toksisia yhdis-

teitä pääasiassa synny. Tosin useassa tekniikassa, kuten TiO2/UV:ssä ja ultraäänessä 

muodostuu vetyperoksidia. 

Titaanidioksidi- ja ultraäänihapetuksiin ei ole olemassa olevaa tekniikkaa laitosmitta-

kaavassa. Peretikkahappoa käytetään jäteveden, muttei puhtaan veden puolella. Kloora-
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us edellyttää orgaanisen aineksen poistoa, otsonin jälkeen tulee olla aktiivihiilisuodatin, 

jäännösmangaani lyhentää suodattimen pesuväliä, vetyperoksidihapetuksien jäännösve-

typeroksidi voidaan poistaa esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksella ja UV-käsittely sellai-

senaan edellyttää kiintoaineksen poistoa esikäsittelynä. Klooraus saattaa aiheuttaa ve-

teen hajua ja makua. Otsoni pitää valmistaa paikan päällä laitoksella sen reaktiivisuuden 

vuoksi. Otsonin osalta tulee kiinnittää huomiota työturvallisuusseikkoihin. Kiinteää ka-

liumpermanganaattia on ilmeisesti hankalampi käyttää kuin nestemäisiä reaktantteja, 

kuten helppokäyttöistä vetyperoksidia. Fenton ei sellaisenaan toimi neutraalissa pH-

arvossa. Hapetettaessa ultraviolettisäteilyllä tai ultraäänellä ei tarvita erillisiä reagensse-

ja. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella Suomen Sokeri Oy:n vesilaitokselle ei sovellu seu-

raavat esihapetustekniikat: esiklooraus (desinfioinnin sivutuotteet), Fenton ilman kata-

lyyttiä, esiotsonointi ja siihen pohjautuvat kehittyneet hapetustekniikat (AOC:n poisto, 

mahdolliset sivutuotteet), UV-säteilytys sellaisenaan sekä harvinaisemmat tekniikat pe-

rustuen siihen, ettei niistä ole riittävästi tutkimustietoa. Laitokselle sopivia tekniikoita 

ovat kirjallisuuskatsauksen perusteella hapetukset kaliumpermanganaatilla ja peretikka-

hapolla, vetyperoksidi- ja titaanidioksidihapetukset yhdistettynä UV-säteilytykseen sekä 

hapetus ultraäänellä. 

Hapetusmenetelmien kustannustarkastelu tehtiin teorian perusteella ja on esitettynä liit-

teessä 2. Alhaisimmat kokonaiskustannukset ovat perinteisellä kloorauksella. Kalium-

permanganaatti on ilmeisesti suhteellisen edullinen, kuitenkin kalliimpi kuin esimerkik-

si perinteinen vetyperoksidi. PAA:n kokonaiskustannukset ovat keskitasoa, 2-3-kertaa 

kloorin kustannukset eli samat kuin UV:lla, mutta alhaisemmat kuin otsonilla. Hankin-

takustannukset ovat alhaiset, sillä olemassa olevaa tekniikkaa, esimerkiksi kloorin syöt-

tölaitteistoa voidaan soveltaa, mutta kemikaalin hankintakustannukset ovat vielä korkei-

ta (alhainen menekki). H2O2/UV-käsittelyn kokonaiskustannukset ovat keskitasoa tai 

korkeita. Sen investointikustannukset ovat korkeat, 2-3-kertaiset aktiivihiileen nähden. 

Myös käyttökustannukset ovat korkeat, sillä käytettävät tehot ovat suurempia kuin pel-

kässä UV-käsittelyssä ja energiakustannukset ovat siten suuremmat. TiO2/UV:n koko-

naiskustannukset ovat keskitasoa. Investointikustannukset ovat alhaiset, kuten myös 

käyttökustannukset, mutta huoltokustannukset voivat olla korkeita. Ultraäänen koko-

naiskustannukset ovat korkeita, johtuen lähinnä investointikustannuksista, käyttökus-
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tannusten ollessa suhteellisen alhaisia. Tekniikka ei ole kustannustehokas yksinään, 

mutta varteenotettava yhdessä muiden tekniikoiden kanssa. Ferraatin osalta ei löytynyt 

kustannusarviota. 

Kustannusarvio, lisättäessä tekniikka jo olemassa olevalle laitokselle, jossa on rajattu 

tila, tehtiin Ala-Peijarin laatiman ohjeen mukaisesti (Ala-Peijari 2011, mukaeltuna) sekä 

aiemman teoriaan perustuvan kustannustarkastelun pohjalta. Kustannusarviossa vertail-

tiin kirjallisuuskatsauksen perusteella laitokselle potentiaalisia hapetusmenetelmiä (tau-

lukko 1.). 

Taulukko 1. Eri hapetusmenetelmien kustannustarkastelu. 
 
Hapetusmenetelmä KMnO4 H2O2 PAA UV UV/ H2O2 TiO2/UV Ultraääni

Keskivirtaama 300 m3/h

Laitetilat 1 000 €/m2 x x x x

Kemikalointi
annostelulaitteisto 5 000 € x x x x x
säiliö, siilo (50 - 100 m3)   600 €/m3 x x x x x

Automaatio ja instrumentointi sekä sähköistys
Yksi mittauspiste 4 000 € x x x x x
(sisältää instrumentin kaapelin ohjelman ym.)
Yhden moottorin ohjaus 3 000 € x x x x x
Yhden moottorin sähköistys 3 000 € x x x x x

UV 100 - 500 m3/h 25 - 35 000 € x x x

Ultraääni korkea

Käyttökustannukset 
Kemikaalikustannukset keskitasoa alhainen korkea, sama kuin UV:lla alhainen alhainen

Energiakustannukset (sähkö) 0,1 €/kWh alhainen
UV-laite
sähkö 20 Wh/m3 x x x
lampun vaihdot 0,001 €/ m3 x x x

 

Taulukossa 1 esitettyjen hapetusmenetelmäkohtaisten kustannusten lisäksi kaikkia tek-

niikoita koskevat muut kustannukset, kuten asennustyöt n. 10 % koneiston ja sähkö-

automaatiourakasta, urakoitsijan yleiskulut 10 % ko. urakkasummasta, kustannusvaraus 

noin 15 %, yksityiskohtainen suunnittelu on noin 5-10 % kokonaishinnasta sekä raken-

nuttajan kustannukset noin 5-10 % kokonaishinnasta. Lisäksi voidaan karkeasti arvioida 

laitteiston kunnossapitokustannuksiksi noin 2 % investoinnista. (Ala-Peijari 2011.) 

Lisäksi tarkasteltiin teorian perusteella sopivia pitoisuuksia/arvoja potentiaalisille hape-

tusmenetelmille (liite 3). Yhteenvetotaulukko kokeelliseen osuuteen valituissa teknii-

koissa käytetyistä pitoisuuksista on esitettynä taulukossa 7. 
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6 TUTKIMUSMETODIT 

Tässä työssä tutkittiin sekä perinteisiä ja kemiallisia hapetusmenetelmiä että kehittyneitä 

hapetusmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksen raakave-

delle. 

6.1 Sovelletut tutkimusmetodit 

Sovellettuja tutkimusmetodeja olivat laadulliset ja määrälliset metodit. Kokeellisen 

osuuden taustana on kirjallisuusselvitys. Kokeellinen osio jakautui seuraavasti; aluksi 

tutkittiin raakaveden laatua, seuraavaksi tarkasteltiin eri hapetusmenetelmiä ja lopuksi 

vertailtiin kahta eri saostuskemikaalia. Kokeellisen osuuden tulokset sekä vesilaitoksen 

toimittamat näytetulokset analysoitiin ja niitä verrattiin kirjallisuuteen. Yhdessä virhe-

tarkastelujen perusteella valittiin avaintulokset sekä jatkotutkimusaiheet. 

Laadullisia eli kvalitatiivisia tutkimusmetodeja olivat taustalla oleva kirjallisuuskatsaus 

(eri menetelmien hapetuskyvyn, desinfiointitehon, kustannusten, työturvallisuuden yms. 

vertailu), kokeiden aikana tehdyt havainnot ja tutkimustuloksien analysointi. Määrällisiä 

eli kvantitatiivisia metodeja olivat vesianalytiikka sekä tarvittavat laskutoimitukset ja 

virhearvioinnit. Yksittäinen koe suoritettiin tutkimalla ensin raakaveden laatu, sen jäl-

keen hapetuksen vaikutusta veden laatuun ja lopuksi saostuksen ja laskeutuksen vaiku-

tusta. Rinnan tutkittiin veden laatu prosessin eri vaiheissa ilman hapetusta (nollanäyte) 

sekä eri hapetinpitoisuuksilla tai -tehoilla. 

Laboratorio-olosuhteisiin oli pyritty järjestämään hyvin kontrolloidut ja toistettavissa 

olevat koejärjestelyt eri menetelmien erojen selvittämiseksi. Kokeissa käytettiin pääosin 

standardoituja analyysimenetelmiä ja lähtöarvoina aiempiin kokeisiin perustuvia arvoja. 

6.2 Hapetus- ja saostuskokeet laboratoriomittakaavassa 

Diplomityön kokeellisen osuuteen valittiin teorian sekä käytännön syiden perusteella 

perinteisistä hapetusmenetelmistä KMnO4 ja H2O2 ja kehittyneistä hapetusmenetelmistä 

H2O2/Ultraääni, H2O2/UV, TiO2 ja TiO2/UV. Lisäksi tarkasteltiin esihapetusta peretik-

kahapolla. Hapetusmenetelmien soveltuvuuden lisäksi vertailtiin alumiini- ja rautasaos-

tuksen toimivuutta laitoksen raakavedellä. 
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Kokeelliseen osuuteen otettavien eri menetelmien valinnassa painotettiin niiden hape-

tustehokkuutta erityisesti orgaanisen aineksen ja levien suhteen, desinfiointitehoa, ym-

päristöystävällisyyttä sekä niissä syntyviä mahdollisia sivutuotteita tai mutageenejä, ei-

kä niinkään kustannusseikkoja. Vaikka tietyissä menetelmissä on rajoitteita laitevalmis-

tuksen suhteen, tai ne eivät vielä ole kustannustehokkaita menetelmiä, ovat ne silti mu-

kana tarkastelussa. Yhteenveto testattujen hapetusmenetelmien ominaisuuksista on esi-

tettynä liitteessä 1. 

6.2.1 Pilotin eteneminen 

Suomen Sokeri Oy:n vedenpuhdistuslaitoksen prosessi on seuraavanlainen: raakaveden 

pH:n säätö lipeällä polyalumiinikloridisaostukselle sopivaksi, hydraulinen hämmennys, 

flotaatio, hiekkasuodatus, aktiivihiilisuodatus painesuodattimissa, loppu-pH:n säätö kal-

killa sekä UV- ja natriumhypokloriittidesinfioinnit. Vesilaitoksen puhdistuskapasiteetti 

on n. 300 m³/h ja hetkellinen huippu n. 400 m³/h. Kaavio Suomen Sokerin prosessin al-

kupäästä on esitettynä kuvassa 1. 

Esihapetukselle olisi vesilaitoksen prosessissa kaksi mahdollista syöttökohtaa, joko 

pumppaamolla imualtaaseen tai koagulaatioon menevään putkeen. Pumppaamon altaas-

ta matkaa 5 km (viipymä n. 20 minuuttia) ensimmäiseen kemikaalisyöttöön ja muutamia 

minuutteja lisää ennen flotaatiota. Syöttöputkesta n. 10 m (10 s) hämmentimeen. Eli ha-

pettimen kontaktiajat sijoituspaikasta riippuen olisivat n. 25 minuuttia ja 5 minuuttia. 

Kontaktiaikana käytetään viipymää pumppaamolta flotaatioon, eli 25 minuuttia. Tähän 

tulee tosin lisätä vielä kontaktiaika pumppaamon imualtaassa. 

 

Kuva 1. Kaavio Suomen Sokerin vedenkäsittelyprosessin alkupäästä. 
 
Vesilaitoksen toimintaa pilotoivat hapetus- ja saostuskokeet toteutettiin laboratoriomit-

takaavassa Jar-testillä. Pilotti vastasi laitoksen prosessia pääperiaatteiltaan, mutta labo-
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ratoriokokeen saostus- ja selkeytysvaiheet eroavat laitoksen yksikköprosesseista. Vesi-

laitoksella on käytössä hydraulinen flokkaus, jar-testissä sen sijaan lapaflokkulaattori. 

Vesilaitoksella vesi ohjautuu sekoitusvaiheen jälkeen flotaatioon, kun taas laboratorio-

kokeissa selkeytyksenä on perinteinen laskeutus. Pilotin avulla voitiin kuitenkin seurata 

kemikaalien yhteisvaikutuksia ja saatiin tietoa menetelmien vaikutuksesta raakaveden 

laatuun. 

Aluksi selvitettiin raakaveden laatu ja tutkittiin eri hapetusmenetelmiä eri pitoisuuksilla 

yhdistettynä alumiinikloridisaostukseen, joka on tällä hetkellä laitoksella käytössä oleva 

saostuskemikaali. Hapetusmenetelmistä kahta soveltuvinta menetelmää tutkittiin edel-

leen yhdistettynä sekä alumiini- että rautasaostukseen, jotta saatiin tietoa saostuskemi-

kaalin vaihdon lisäarvosta prosessiin. Saostuskemikaalin annostus pidettiin kussakin 

kokeessa vakiona, mutta rauta- ja alumiinikemikaaleille käytettiin eri suhdetta raakave-

den permanganaattilukuun nähden. Alku-pH säädettiin lipeällä. 

Kontaktiajat 

Pilottikokeen kontaktiajat laskettiin prosessin perusteella. Kuvassa 2. on esitettynä pilo-

toinnin aikajana. 

ajankohta 27 min 76 min

saostus- ja 
alkalointikemikaali, 

pikasekoitus 3 min, rpm 
100 + hämmennys 15 min, 

rpm 35

28 min

3. näyte

hapetuksen, saostuksen ja 
laskeutumisen 
yhteisvaikutuslaskeutuminen 30 min

UV tai ultraääni, 
viipymä 1 min

hapetuskemikaali 
(vesilaitoksella syöttö 10 
m3  altaaseen, viipymä 

altaassa 3 min)

1. näyte

46 min0 min 3 minjuuri 
ennen 

2. näyte

veden laatu ennen 
hapetusta

hapetuksen teho 
ennen saostusta

 

Kuva 2. Laboratoriopilotoinnin aikajana. 
 
Teoreettinen kontaktiaika tilavuudeltaan10 m3 imualtaassa (hapetuskemikaalien syöttö-

kohta), n. 3 minuuttia, pääteltiin pumppauksen perusteella. Imualtaan jälkeisen pump-

paamon tehon ollessa n. 3600 l/min ja kontaktiaika olisi 2,7 min. 

Kontaktiaika UV:lle (asennus putkeen) määritettiin putken halkaisijan avulla. Pump-

paamolta vesilaitokselle kulkevan putken koko on PEH315, eli sisämitta on n. 280 mm. 

Tilavuusvirta on n. 3600 l/min. Putken halkaisija (mm) laskettiin kaavan 11 avulla 

(Hammer & Hammer 2012, 139): 
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Näin ollen kontaktiaika olisi muutamissa sekunneissa laitteen koosta riippuen. Pilotti-

kokeessa kontaktiajan tulee kuitenkin käytännön syistä olla vähintään kymmenissä se-

kunneissa ja pumppauksen tehokin vaihtelee, joten valittiin työhön UV:n kontaktiajaksi 

1 minuutti. Kontaktiaika ultraäänihapetuksessa on sama kuin UV:lla kokeiden keski-

näisten tuloksien vertailtavuuden vuoksi. Syöttöputken sijaan parempi paikka ultraääni-

laitteiston asennukselle voisi olla imuallas, jolloin kontaktiaika olisi pidempi. 

Kontaktiaika pumppaamolta saostukseen määräytyi vesilaitokselta saatujen tietojen pe-

rusteella. Veden viipymä putkessa altaasta saostukseen on kokemuksen perusteella n. 25 

minuuttia ja tätä aikaa sovelletaan myös laboratoriokokeessa. Viipymästä vähennettiin 

UV- ja ultraäänikokeissa niihin kuluva kontaktiaika. 

Saostuksen kontaktiaikana käytettiin kirjallisuudesta saatuja aikoja, sillä jar-testi ei vas-

tannut tältä osin laitoksen prosessia. 

Jar-testit 

Hapetus- ja saostuskokeet toteutettiin jar-testinä. Koska koagulaation osalta tärkeät pa-

rametrit, pH ja saostuskemikaalin annostus, ovat useiden kompleksisten koagulaatiore-

aktioiden summa, määritetään ne tietylle vedelle yleensä empiirisesti laboratoriossa jar-

testillä. Jar-testissä kuusi dekantterilasia täytetään raakavedellä, jonka jälkeen jokainen 

sekoitetaan ja flokkuloidaan tasaisesti identtisillä lapasekoittimilla, joilla on kullakin 

oma moottorinsa. (Davis 2011, 3-17.) Yleensä jar-testillä vertaillaan vakiosaostuskemi-

kaalimäärällä eri pH-arvoja, mutta tässä kokeessa sekä alkalointi- että saostuskemikaa-

limäärät pidettiin vakiona ja säädettiin hapetuskemikaalin määrää. Kokeissa käytettiin 

tilavuudeltaan 800 ml (400 ml) dekantterilaseja. Raakavesinäytteeseen lisättiin hapetti-

met eri pitoisuuksissa. 
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Kuvassa 3 on esitettynä kokeen ensimmäinen vaihe, eli hapetuskemikaalin sekoitus ve-

teen flokkulaattorissa. Ensimmäisessä dekantterilasissa on nollanäyte, seuraavana pienin 

pitoisuus ja viimeisenä suurin. Kokeessa on käytetty hapettimena kaliumpermanganaat-

tia. Flokkulaattorista puuttui yksi lapa, joten laitteeseen sai viisi näytettä kerrallaan. 

 

Kuva 3. Kaliumpermanganaattihapetuskoe flokkulaattorissa. 
 
Hapetusvaiheen jälkeen otettiin näytteet, jonka jälkeen säädettiin liuoksen pH-arvo sa-

ostukselle sopivaksi. Tämän jälkeen flokkulaattorissa aloitettiin saostusvaihe, ensin pi-

kasekoitus saostuskemikaalin sekoittamiseksi, jonka jälkeen hämmennys. Saostuskemi-

kaalien syötöt pidettiin vakiona ja annostukset määräytyivät laitoksen syöttömäärien 

sekä kirjallisuusarvojen perusteella. Ødegaard et al. (2009, 167) esittivät artikkelissaan 

kaavan minimissään vaadittavalle koagulanttisyötölle: 

BlPtmgväriraakavedenAlmgSyöttö +⋅= )/()/(     (13) 

missä A ja B ovat vakiota riippuen koagulantista ja saostusolosuhteista. Alumiinille A 

on 0,043 ja raudalle 0,107 sekä B alumiinille 0,30 ja raudalle 0,58. Käytännössä mini-

misyötön tulisi olla 25 % tätä korkeampi. 

Vesilaitoksella käytetään kuitenkin alumiinille suhdetta 1,1–1,3 x KMnO4-luku, jolloin 

saostuskemikaalin annostukset ovat kymmenkertaisia artikkelin antamiin pitoisuuksiin 
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nähden. Valittiin alumiinisaostukselle kerroin 1,3. Rautasuola-annostukselle käytettiin 

arvoa 1,6. Raakavesinäytteiden KMnO4-luku saatiin vesilaitokselta. 

Saostuksen pH pidetään vakiona 6,0–7.0 ja näytteen pH säädetään natriumhydroksidilla 

ja lisäysmäärät merkittiin ylös. Myös nollanäytteeseen lisättiin pH:n säätö- ja saostus-

kemikaalit. Kuvasta 4 näkee saostus-laskeutusvaiheen vaikutuksen näytteeseen. 

 

Kuva 4. Hapetettujen sekä saostus- laskeutusvaiheen jälkeisten näytteiden erot. 
 
Alempana kuvassa 4 on näytteet hapetusvaiheen jälkeen ja ylempänä koko kokeen jäl-

keen. Ylemmissä näytteissä veden partikkelit ovat saostuneet ja laskeutuneet dekantteri-

lasin pohjalle. 

Laboratoriokokeissa käytettävät sekoitusparametrit valittiin teorian ja raakaveden laa-

dun perusteella. Taulukossa 2. on esitettynä eri laboratoriokokeissa käytettyjä sekoitus-

parametreja. 
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Taulukko 2. Eri laboratoriokokeissa käytettyjä sekoitusparametreja. 

Sekoitus

käyttötarkoitus kemikaali pikasekoitus hämmennys laskeutus lähde

esihapetus PAA G = 490 s-1 1 min G = 30 s-1 4…49 min Profaizer et al. 1997

esihapetus KMnO4 300 rpm 30 s 35 rpm 35 min 15 min Ma et al. 2001

saostus PAC 200 rpm 30 s 35 rpm 15 min Ma et al. 2001

esihapetus KMnO4 300 rpm 1 min Lu et al. 2008

saostus PAC 300 rpm 1 min 200 rpm 4 min 10 min Lu et al. 2008
50 rpm 5 min

esihapetus KMnO4/NaClO 200 rpm 20 min Liang et al. 2009

saostus FeCl3 120 rpm 1 min 30 rpm 18 min 30 min Liang et al. 2009

esihapetus KMnO4 110 rpm 1 h Liang et al. 2009

saostus PAC 220 rpm 0…70 min Ho et al. 2009
(G = 480 s-1)

saostus Al2(SO4)3 100 rpm 3 min 35 rpm 35 min 30 min Chen et al. 2009

saostus PAC 150 rpm 10 min 50 rpm 10 min 30 min Zhang et al. 2009

saostus Al2(SO4)3 300 rpm 1 min 30 rpm 10 min 60  min Libecki, B. & 
Fe2(SO4)3 Dziejowski, J. 2008

hapetus KMnO4 110 rpm 1 min 30 rpm 5 min Sallanko 2003
H2O2

kokeissa käytetyt 100 rpm 3 min 35 rpm 15 min 30 min

 
 
Taulukon perusteella valittiin seuraavat parametrit: Esihapetus 3 min (laskettu kontak-

tiajan perusteella) 35 rpm, flokkausvaiheessa pikasekoitus 3 min 100 rpm ja hämmen-

nys 15 min 35 rpm, laskeutumisvaihe 30 min. (Ma et al. 2001, 54; Chen et al. 2009, 

841; Liang et al. 2009, 1231; Zhang et al. 2009; 335.) Kirjallisuusarvoista poiketen esi-

hapetus tehtiin pienillä sekoitusnopeuksilla eikä pikasekoituksella. 

6.2.2 Pilottikokeissa käytetyt laitteistot ja kemikaalit 

Teorian ja raakaveden perusteella valittiin käytettävät kemikaalit (taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Kemikaaliluettelo. 

Kemikaali Valmistaja Tiedot M (g/mol)

Kaliumpermanganaatti KMnO4 Merck 158,04

Natriumtiosulfaatti Na2S2O3 * 5 H2O Merck 248,185

Peretikkahappo, PAA CH3CO3H Sigma-Aldrich 36-40 wt % 76,05

Vetyperoksidi H2O2 Merck 30 % 34,016

Kaliumdivetyfosfaatti KH2PO4 BDH Prolabo 174,18
Katalyytti Sigma-Aldrich Catalase from bovine liver C30-500 mg
Titaanidioksidi TiO2 Degussa P25 99,50 % nanopowder 79,9

Alumiinikloridi AlCl3* 6 H2O Fluka 241,43

Ferrisulfaatti Fe2(SO4)3 * 7 H2O Sigma-Aldrich 21-23% Fe 525,987
Natriumhydroksidi NaOH Merck 0,1 Mmol 39,997
Typpihappo HNO3 Merck 65 % suprapur

Standardi Sigma-Aldrich Multielement standard C(HNO3)=10 % w/w Fe 100 mg/l, Mn 10 mg/l

 

Pilottikokeissa käytetyt laitteistot on kuvattu taulukossa 4 sekä kuvissa 5 ja 6. Flokku-

laattori on esitettynä kuvassa 3 jar-testien kuvauksien yhteydessä. 

Taulukko 4. Pilottikokeissa käytetyt laitteistot. 
 
Laite Tiedot

Flokkulaattori Stuart SW6 flokkulaattori

UV-lamppu UV A matalapaine-elohopealamppu (Pen-Ray, UVP Inc.)
254nm, 5,5mW/cm2

Ultraääni UP400S ultraääniprosessori

Reaktori V = 100 ml puolipanosreaktori
lasinen, d = 6 cm, h = 10 cm

 

UV- ja ultraäänikokeissa käytettiin dekantterilasien sijaan puolipanosreaktoreita. Sekoit-

timina käytettiin magneettisekoittajia. Lisäksi UV-kokeissa oli vesijäähdytys ja ilma-

kuplitus (esitettynä kuvassa 5). Kokeissa käytettiin ultraäänilaitteistona UP400S ultra-

ääniprosessoria (kuva 6), jonka maksimiteho on 400 W. Laitteessa on jaksottainen ja 

akustinen säteily, nopeusvakio (eng. rate constant) on välillä 0,1…1 s-1 ja amplitudi eli 

teho on välillä 20…100 %. Työskentelytaajuus on 24 kHz. Ultraäänihapetus tehtiin ve-

tokaapissa kahdella eri parametrilla. 
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Kuva 5. Ultraviolettisäteilytys. 
 

 

Kuva 6. Ultraäänihapetus. 
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6.3 Vesianalytiikka 

Tässä osiossa kuvaillaan tarkemmin työn kokeellisessa osuudessa käytettyjä analyysi-

menetelmiä. Tässä osiossa kuvataan tarkemmin myös muut työssä käytetyt vesitulokset. 

6.3.1 Analyysit ja analyysilaitteistot 

Valittiin seurattavaksi taulukossa 5 esitetyt analyysit, koska ne kuvaavat hyvin veden 

laadun muuttumista orgaanisen aineksen ja metallien osalta hapetus- ja saostusvaiheissa. 

Ne analysoitiin Vihreän kemian laboratoriossa. Taulukossa on esitettynä myös ana-

lyysilaitteistot sekä mahdollinen suodatustekniikka. 

Taulukko 5. Laboratorioanalyysit ja vastaavat laitteet sekä käytetyt suodattimet. 
 
Analyysit Laitteet Suodatus

pH pH-mittari, pH-liuskat ei

Lämpötila pH-mittari ei

Sameus HACH Turbidimeter PORTABLE Model 2100P ISO ei

DOC TOC-analysaattori, Shimadzu, Model TOC-5000A kyllä ruiskusuodatin
0,45 µm, 0,2 µm

Metallit ICP Thermo, Electron Corporations Icap 6000 Series kyllä ruiskusuodatin
ICP-OES Spektrometri 0,2 µm

Partikkelikoko Zetasizer Nano ZS analyser (Malvern) ei

Väri UV-vis spektrofotometri (PerkinElmer Lambda 45) ei

Klorofylli-α  Imusuodatuslaitteisto kyllä lasikuitusuodatin
Vesihaude Whatmann GF/C
Sentrifugi d = 50 mm (25 mm)
UV-vis spektrofotometri (PerkinElmer Lambda 45)

 

Veden pH-arvo on tärkeä parametri mm. saostuksen sekä joidenkin hapetuksienkin kan-

nalta. Veden pH vaikuttaa alkukäsittelyn jälkeen myös myöhempiin vedenkäsittelyvai-

heisiin. Veden lämpötila kertoo näytteiden säilytysolosuhteista, mutta vaikuttaa myös 

pH-arvoon, joka on lämpötilariippuvainen (WHO 2013). pH-arvot potentiometrisesti 

sekä lämpötilat mitattiin pH-mittarilla, pH:n säädössä oli käytössä pH-liuskat. 

Veden sameutta nostavat vedessä olevat erilaiset hiukkaset. Veden sameus määritettiin 

turbidimetrilla nefelometrisesti. Laite käsittää LED-lampun, 90° detektorin siroavan va-
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lon seuraamiseen sekä detektorin läpäisevälle valolle. Mikroprosessori laskee näiden 

signaalien suhteen, korjaten väriä ja/tai valoa absorboivista materiaaleista aiheutuvan 

interferenssin ja kompensoiden lampun intensiteetin vaihtelut. (Hach, 2003.) 

Veden väri määritettiin spektrofotometrisesti. Spektrofotometrillä mitataan näytteeseen 

tuleva ja sen läpi kulkeneen säteilyn intensiteettien suhde aallonpituuden funktiona, eli 

tutkitaan kunkin molekyylin kykyä absorboida valoa tietyllä aallonpituudella. Laitteen 

pääkomponentit ovat säteilylähde, monokromaattori, näytetila ja valodetektori, mitta-

usmenetelmä perustuu Lambert – Beerin lakiin. (Imhoff, P. 2012.) 

Spektrofotometri mittaa veden ”todellista väriä” eli liuenneiden aineiden aiheuttamaa 

väriä ja veden luontainen väri voidaan jättää huomioimatta käytännön analytiikassa 

(SFS-EN ISO 7887: 1995, 3). Väri kertoo osittain veden orgaanisen aineksen määrästä, 

joka vaikuttaa mm. hapetukseen ja saostukseen sekä hapetuskemikaalin määrään. 

Näytteiden klorofyllipitoisuutta mitataan, jotta voidaan arvioida kasviplanktonmäärän 

muutosta. Kaikissa vihreissä kasveissa on fotosynteesin kannalta välttämätöntä α-

klorofylliä, ja sen pitoisuuden perusteella voidaan karkeasti arvioida kasviplanktonin 

määrää (SFS 5772: 1993, 1). Myös klorofyllipitoisuus määritettiin spektrofotometrilla. 

Klorofyllisuodatuksessa käytettiin imusuodatuslaitteistoa, joka koostui sintterillä varus-

tetusta lasisuppilosta, joka on kiinnitetty rei’itetyn kumitulpan avulla imupulloon. 

Imusuodatus toimi alipaineen avulla. Suodattimena käytettiin lasikuitusuodatinta. 

Veden DOC-pitoisuus eli liuennut orgaaninen hiili määritettiin TOC-analysaattorilla. 

DOC-arvo kuvaa veden orgaanisesti sitoutuneen hiilen määrää, joka on peräisin 0,45 

µm huokoskokoisen kalvosuodattimen läpäisevistä yhdisteistä. Syanaatti ja tiosyanaatti 

tulevat myös mitatuksi. Toisin kuin TOC-arvossa (TOC eli orgaanisen hiilen kokonais-

määrä kuvaa vedessä olevan liuenneen ja liukenemattoman orgaanisen aineksen hiilipi-

toisuutta, mutta arvo ei anna tietoa orgaanisen aineksen laadusta), DOC-arvossa ei ole 

mukana alkuainehiiltä. TOC-analysaattorin toiminta perustuu vedessä olevan orgaanisen 

hiilen hapettamiseen hiilidioksidiksi esimerkiksi polttamalla. Epäorgaaninen hiili poiste-

taan kuplittamalla happamaksi tehdystä näytteestä. (SFS-EN 1484: 1997, 4, 6.) 

Partikkelien koot mitattiin, jotta saatiin tietoa partikkelien muutoksista eri käsittelyvai-

heissa. Mittaukset tehtiin Zetasizer Nano series – laitteella käyttäen ’dynaamisen valon 
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sironta’ (eng. Dynamic Light Scattering, DLS) -nimistä prosessia, joka mittaa Brownin 

liikettä valaisemalla partikkelit laserilla ja analysoimalla partikkelista siroavan valon 

hajonnan intensiteetin vaihtelut. Brownin liike on partikkeleiden liikettä, jonka aiheuttaa 

partikkeleita ympäröivän liuoksen molekyylien satunnaiset törmäykset. Tärkeä tekijä 

Brownin liikkeessä mittausta varten on se, että pienet partikkelit liikkuvat nopeasti ja 

isot partikkelit hitaasti. Laite mittaa nopeutta ja käyttää sitä partikkelikokojen laskemi-

seen. (Malvern 2013, 11-1–11-2.) 

Metallit analysoitiin, koska ne vaikuttavat prosessin vaiheisiin ja saatiin tietoa hapetus-

kokeiden vaikutuksesta raakaveden metallipitoisuuksiin. Lisäksi analyysillä seurattiin 

saostuskemikaalijäännöksiä sekä kaliumpermanganaattikokeiden osalta mangaanijään-

nöksiä. Saostuskemikaalijäännös kertoo saostuskemikaalin optimoinnista suhteessa par-

tikkelien poistumiseen (Duan & Gregory 2003, 487). Metallit määritettiin ICP-OES-

laitteistolla (induktiivisesti kytketty plasma – optinen emissio), joka koostuu mm. plas-

malähteestä, spektrometristä ja detektorista. Näyte sumutetaan korkean lämpötilan plas-

maan, joka on tuotettu argon-kaasun avulla. Liuoksen alkuaineet määritetään kvalitatii-

visesti ja kvantitatiivisesti virittyneiden atomien ja ionien emission aallonpituuksista ja 

intensiteetistä. Alkuaineiden määrityksessä käytetty emissiospektri muodostuu neutraa-

leista viivoista, jotka ovat peräisin atomeista sekä ionisista viivoista (spektriviivoista), 

jotka ovat peräisin ioneista. Kun tekniikkaa käytetään kvantitatiivisessa analyysissä, 

käytetään kalibrointiliuosta, jossa on tunnettu pitoisuus määritettävää alkuainetta ja tu-

los saadaan vertaamalla näytteen emission intensiteettiä kalibrointiliuoksen intensiteet-

tiin. Laitteet, joissa käytetään puolijohdedetektoria, voivat tunnistaa kaikki aallonpituu-

det yhtäaikaisesti. Laitteella voidaan siis analysoida useita metalleja samanaikaisesti. 

(Morishige & Kimura 2008, 106–107.) 

Lisäksi näytteitä arvioitiin myös aistinvaraisesti arvioimalla saostumista ja flokkien las-

keutumista sekä veden aistinvaraista laatua, kuten poikkeavaa hajua. 

6.3.2 Vesilaitoksen käyttötarkkailu ja viranomaisnäytteet 

Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksen raakavetenä käytettäviä pintavesilähteiden laatua 

seurataan säännösten mukaisesti. Lisäksi vesilaitos seuraa käyttötarkkailuna laitokselle 

saapuvan veden laatua, prosessivaiheiden vaikutusta sekä lähtevän veden laatua. (VTO 

2012; VNp 366/1994, 6 §; Valvira.) 
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Laitoksen käyttötarkkailussa seurataan käyttölaboratorion ja jatkuvatoimisten mittausten 

avulla seuraavia muuttujia: pH, KMnO4-luku, kovuus, väri, vapaa kloori, kokonaiskloo-

ri, johtokyky, alumiinijäännös, kloridi, SiO2, sameus, mikrobit, lämpötila, haju ja maku. 

Vesilaitos toimitti käyttötarkkailutulokset näytevedestä sekä muita käyttötarkkailutulok-

sia koejärjestelyiden ajalta. Vesilaitoksen käyttölaboratoriosta saatiin tulokset raaka-

vesinäytteistä ja laitoksella tutkittiin hapetuskokeita varten toimitettavista raakavesi-

näytteistä lämpötila, sameus, väri, pH, KMnO4-luku ja sähkönjohtavuus. 

Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksen toimittamaa veden laatua tutkitaan säännösten mu-

kaisesti (STMa 461/2000, 7 §). Diplomityössä käytössä oli myös vesilaitoksen verkos-

toon johdetun veden laatua kuvaavat jatkuvan valvonnan ja jaksottaisen seurannan vi-

ranomaisnäytteet sekä raakaveden analyysit ajalta maalis-toukokuu 2013. 

6.4 Käytännön koe- ja mittausjärjestelyt 

Tässä osioissa kuvataan kokeellisen osuuden käytännön järjestelyt, eli näytteiden otto ja 

valmistelu ennen pilotointikokeita, varsinaisten pilotointien valmistelut sekä analyysei-

hin liittyvät käytännön järjestelyt. Kunkin hapetus- ja saostuskokeen kulku sekä eri la-

boratorioanalyysien suoritukset on kuvattu kappaleissa 6.5 ja 6.6. 

6.4.1 Pilotointijärjestelyt 

Työssä kehitetyt analysointimenetelmät ovat laitosta vastaavat pilottikokeet laborato-

riomittakaavassa. Vesilaitoksen henkilökunta vastasi näytteiden otosta. Näytepaikkoina 

olivat raakavedenotto, ennen alku-pH:n säätöä. Näytteet otettiin kanistereihin. Kanisterit 

täytettiin mahdollisimman täyteen (ei ilmatilaa) ja näytekanistereita tuli mahdollisuuksi-

en mukaan säilyttää viileässä ja pimeässä. Näytteitä ei kestävöity. 

Näytteet analysoitiin ennen koetta, hapetuksen aikana sekä saostus- ja laskeutusvaiheen 

jälkeen (kuva 2). Hapetuksen aikana otettiin yksi näyte. Analyyseihin olisi tarvittu näy-

tettä 3 x 365 ml, mutta reaktorin tilavuus oli 800 ml. Tästä syystä ”juuri ennen” –näyte 

otettiin näytekanisterista ja se toimi vertailukohteena kaikille kyseisen kokeen näytteille. 

Raakavesi tutkittiin pääsääntöisesti kanisterin saapuessa laboratorioon, mutta myös juuri 

ennen hapetusta. Näissä järjestelyissä vesinäytettä tarvittiin 2 x 365 ml ~ 730 ml eli re-

aktorin tilavuus oli riittävä. 
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Hapetuskokeet tehtiin viidellä eri konsentraatiolla/suhteella, joista yksi ilman hapetinta, 

jotta voitiin arvioida hapetuksen ja saostuksen vaikutusta. Kukin koe toistettiin. Yhtä 

hapetusmenetelmää kohti oli siis yhteensä 10 koetta. 

Näytteet saapuivat 5 l kanistereissa ja laboratoriossa ne yhdistettiin 20 l kanisteriin. Yh-

distämistä ennen iso kanisteri oli pesty, huuhdeltu vähintään kolmeen kertaan (lopuksi 

etanolilla) sekä kuivattu. Iso kanisteri sekoitettiin näytteiden yhdistämisen jälkeen huo-

lellisesti. Sekoitus toistettiin aina ennen uuden vesimäärän ottoa. 

Kokeet tehtiin huoneenlämmössä. Aluksi flokkulaattori oli huonetilassa, loppukokeissa 

se siirrettiin vetokaappiin. Flokkulaattorin lavat, UV:n suojaputki ja ultraääniprosessorin 

mittauspiikki sekä reaktorit puhdistettiin etanolilla sekä ultrapuhtaalla vedellä ennen ja 

jälkeen kokeiden. Käytetyt astiat huollettiin laboratorion välinehuolto-ohjeiden mukai-

sesti. Kunkin hapetuskokeen tarkemmat kuvaukset on esitettynä kohdassa 6.5. 

6.4.2 Näytteiden käsittely ja analysointi 

Hapetuskokeet tehtiin mahdollisimman pian raakavesinäytteiden saapumisen jälkeen. 

Eri analyysejä varten ohjeelliset säilytysajat on esitettynä taulukossa 6. Partikkelikoon 

osalta ei löytynyt ohjetta säilytyksestä, mutta oletettavasti ne tulisi analysoida mahdolli-

simman pian, laskeutumisen ja flokkien hajoamisen vuoksi. 

Taulukko 6. Näytteiden ohjeellinen säilytys. 
 

klorofylli-a alle 8 h jääkaappi, ei saa pakastaa
suodatettu klorofylli kuukausi pakastin
DOC viikkoja pakastin
metallit viikkoja jääkaappi
väri mahd. pian jääkaappi
partikkelikoko
sameus 24 h sisällä jääkaappi
pH heti
lämpötila heti

Aika 
näytteenotostaAnalyysi Säilytys

 

Näytteiden saavuttua otettiin mahdollisimman pian raakavesinäytteet. Lisäksi analysoi-

tiin seuraavat muuttujat, samana päivänä tai mahdollisimman pian pH, lämpötila ja sa-
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meus sekä tehtiin klorofyllin suodatusosuus. Seuraavat muuttujat analysoitiin vasta ha-

petuskoe-osuuden jälkeen: väri, partikkelikoon määritys, metallit, DOC, klorofylli-

etanoliuutto ja -analysointi. Ohjeelliset ajat eivät siten toteutuneet ja näytteiden säily-

tykseen liittyviä asioita on pohdittu virhetarkastelun yhteydessä. Raakavesikanistereita 

säilytettiin jääkaapissa. Näytepullot, joita säilytettiin jääkaapissa, oli suljettu parafilm®-

suojakalvolla. Pakastimessa olevat DOC-näytteet olivat korkillisissa koeputkissa ja klo-

rofyllisuodattimet agar-maljoissa. 

Näytteiden analysoinnissa noudatettiin laitteiden omia ohjeita, mahdollisia standardeja 

sekä laboratorion henkilökunnalta saatuja ohjeita. Näytteiden esikäsittelyt ja analysoin-

nit on kuvattu tarkemmin laboratorioanalyysien yhteydessä kappaleessa 6.6. 

6.5 Pilotointien tarkemmat kuvaukset 

Tässä osiossa on kuvattu tarkemmin kunkin hapetuskokeen kulku. Teorian ja raakave-

den perusteella valittiin seuraavat konsentraatiot/parametrit eri hapettimille (taulukko 

7). Kokeissa käytetyn natriumtiosulfaatin on todettu olevan potentiaalinen hapetin (Vil-

hunen & Sillanpää 2010, 327 viittaa edelleen Huang & Huang 2009). 

Taulukko 7. Työssä käytetyt hapettimien konsentraatiot ja muut käytetyt parametrit. 
 

Hapetuskoe Pitoisuudet, tehot yms Lähde Reagenssit, katalyytit Lähde
UV 254 nm 

Ultraääni 24 kHz [20 kHz] (Wu, et. Al. 2011, Zhang et al. 2006)
30 %, 40 % [40, 80, 100 %] (Wu et al. 2012)

0,2 s-1, 0,4 s-1 [0,0224…0,114 min-1] (Zhang et al. 2006)

Kaliumpermanganaatti 0…1,86 mg/l [0,5-1,25 mg/l] (Rodriquez et al. 2007a) Na2S2O3 (Rodríguez et al. 2007a)
useat muut

Peretikkahappo  0; 0,16…1,29 g/l [20, 10, 5 ja 2,5 g/l] (Humphreys et al. 2013) Na2S2O3 (Gehr et al. 2003) 
ei reagenssia (Kauppinen et al. 2012)

Vetyperoksidi  0…24,0 mg/l [25…200 mg/l] (Vilhunen et al. 2010), KH2PO4 (Vilhunen et. al 2010)
[0…30 mg/l] (Sharma et al. 2012) Bovine catalase (Vilhunen et. al 2010)

1,16 g/l [0…500 mg/l] (Sallanko et al.) (Keen et al. 2013)

Titaanidioksidi 1 mg/l ei reagenssia
 

Kaikissa kokeissa hapetuskoe toistettiin. Näytteet otettiin ennen ja jälkeen hapetusvai-

heen sekä kokeen lopuksi ja analyyseistä tehtiin pääsääntöisesti 3 rinnakkaismittausta. 

Kaliumpermanganaatti-, peretikkahappo- ja vetyperoksidikokeissa hapetuskemikaalien 

sekä reagenssien kantaliuoksista tehtiin edelleen laimennokset sarjaan. Näytteisiin an-

nosteltiin ensin hapetin ja sen jälkeen reagenssi. Tarkemmin eri hapetuskokeiden kulku 

on kuvattuna seuraavissa kappaleissa. 
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6.5.1 Kaliumpermanganaattihapetus 

Raakavesi saapui 16.4. ja siitä otettiin raakavesinäyte samana päivänä. Hapetuskokeet 

aloitettiin seuraavana päivänä ja otettiin uusi näyte juuri ennen hapetuskokeita. Työssä 

käytetyt kaliumpermanganaattipitoisuudet olivat: 0; 0,23; 0,46; 0,93;1,86 mg/l (eli 0; 

0,0015; 0,0029; 0,0059; 0,0118 mM). Kantaliuos valmistettiin laimentamalla 7,90 mg 

permanganaattijauhetta mittapulloon (tilavuus 250 ml). 

Reagenssina käytettiin natriumtiosulfaattia. Kaliumpermanganaatin ja natriumtiosulfaa-

tin reaktio vesiliuoksessa on seuraavanlainen: 

KOHMnOSONaSOKOHOSNaKMnO 283338 2424223224 +++=++  (14) 

Reaktiossa muodostuu kaliumsulfaattia, K2SO4, natriumsulfaattia, Na2SO4, mangaani-

dioksidia, MnO2 sekä kaliumhydroksidia, KOH. 

Natriumtiosulfaattia valmistettiin seuraavat pitoisuudet: 0; 0,02; 0,05; 0,09; 0,18 mg/l 

(eli 0; 9,23 · 10-5; 1,85 · 10-4; 3,69 · 10-4; 7,38 · 10-4 mM). Kantaliuos valmistettiin lai-

mentamalla 1,24 mg 50 ml:ksi. 

Natriumhydroksidia (0,1 mM) lisättiin 0,5 ml kaikkiin jar-testin näytteisiin, eli myös 

nollanäytteeseen. pH:n muutos NaOHin lisäyksen jälkeen tarkastettiin kahdesta näyt-

teestä pH-mittarilla. Lipeän jälkeen lisättiin alumiinikloridia kaikkiin näytteisiin, myös 

nollanäytteeseen. AlCl3:n konsentraatio näytevedessä määräytyi raakaveden permanga-

naattiluvun mukaan suhteella 1,3. Raakaveden KMnO4-luku oli 41 mg/l, ja laskuissa 

käytettiin arvoa 40 mg/l. AlCl3-konsentraatio näytteissä oli 52 mg/l ja syöttöliuos val-

mistettiin laimentamalla 1,130 g 150 ml:ksi. Kantaliuosta annosteltiin 5 ml per näyte. 

6.5.2 Peretikkahappokokeet 

Ensimmäinen peretikkahappokoe ilman reagenssia aloitettiin 22.4. Kokeiden raakavete-

nä käytettiin 17.4. vesilaitokselta lähetettyä ja 18.4. laboratorioon saapunutta näytettä. 

Raakavedestä otettiin näyte sekä näytteen saavuttua että juuri ennen hapetuskoetta. 

Työssä käytetyt peretikkahappopitoisuudet olivat 0; 0,16; 0,32; 0,65; 1,29 g/l (eli 0; 

0,0021; 0,0042; 0,0085; 0,0170 mol/l). Peretikkahapon kantaliuos valmistettiin neste-

mäisestä peretikkahappoliuoksesta (tilavuus 10 ml ja laimennos edelleen 40 ml:iin). 
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Natriumhydroksidin lisäyksessä noudatettiin permanganaattikokeita, eli NaOHia (0,1 

mM) lisättiin 0,5 ml kaikkiin näytteisiin. Testattiin pH:n muutos ainoastaan raakavedel-

lä eikä pH-arvoa tarkistettu lipeän lisäyksen jälkeen. Raakaveden KMnO4-luku oli 50 

mg/l, mutta käytettiin samaa arvoa kuin permanganaattikokeissa, 40 mg/l. Alumiiniklo-

ridia annosteltiin näytteeseen 52 mg/l. 

Toinen peretikkahappokoe reagenssin kanssa tehtiin 7.5., samana päivänä saapuneista 

näytteistä. Raakavedestä otettiin näyte juuri ennen hapetuskokeiden alkamista. Peretik-

kahappoliuosten pitoisuudet olivat 0; 0,32; 1,29 g/l (eli 0; 0,0042; 0,0170 mol/l), ja ne 

valmistettiin samoin kuin ensimmäisessä kokeessa. 

Reagenssina käytettiin natriumtiosulfaattia. Moolisuhteen pitäisi olla vähintään 6 (Pro-

faizer et al. 1997, 1787). NatioS-pitoisuudet olivat 0; 1,024; 4,096 g/l (eli 0; 0,006; 

0,026 mol/l) ja valmistettiin kantaliuos laimentamalla 17 g 50 ml:ksi. 

1. kokeessa lipeää lisättiin samoin kuin permanganaattikokeissa. 2. kokeessa NaOH-

lisäys määräytyi näytteiden pH-arvon mukaan, sillä pH-arvot olivat 1. kokeiden jälkeen 

liian alhaisia. 2. kokeessa pH-arvot mitattiin pH-paperilla ja säätö tehtiin niin, että en-

nen saostusta liuoksen pH-arvo oli välillä 6-7. Lisätyt natriumhydroksidimäärät ja siten 

näyteveden lopulliset NaOH-pitoisuudet vaihtelivat suuresti (0,0001…9,1 mM) peretik-

kahappopitoisuuksien ollessa suuria. Raakaveden KMnO4-luku oli 32 mg/l ja käytettiin 

tätä tarkkaa arvoa alumiinikloridin määrässä, jolloin konsentraatio oli 41,6 mg/l (0,904 

g/150 ml, annostus 5 ml per vesinäyte). 

6.5.3 Vetyperoksidipohjaiset hapetuskokeet 

Ensimmäinen H2O2 1. koe tehtiin 23.4. edellisenä iltana saapuneesta näytevedestä. Raa-

kavedestä otettiin näyte vain kertaalleen, juuri ennen hapetuskokeita. Työssä käytetyt 

vetyperoksidipitoisuudet olivat: 0; 3,0; 6,0; 12,0; 24,0 mg/l (eli 0; 0,019; 0,0379; 

0,0759; 0,1518 mM). Kantaliuos valmistettiin nestemäisestä vetyperoksidiliuoksesta 

(0,5 ml laimennos 400 ml:ksi). 

Kokeissa käytettiin reagenssina kaliumdivetyfosfaattia sekä katalyyttiä. Tavoiteltiin 

suhdetta katalyyttia 2,5 % ja reagenssia 97,5 %, jolloin annostelu oli 2…4 µl/mg H2O2/l, 

jota lisättiin näytteisiin 0; 100…400 µl (Vilhunen et al. 2010, 777). Tästä iteroitiin näyt-
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teille seuraavat arvot: 0; 100; 150; 225; 400 µl. Lopullinen annostelu 500 mmol:ista 

reagenssia oli 0; 12; 18; 27; 48 µl/mg H2O2/l. 

Natriumhydroksidin lisäyksessä noudatettiin osittain permanganaattikokeita, mutta lisä-

ys oli 0,5 ml:n sijaan 0,1 ml, koska tämä määrä katsottiin riittäväksi säätämään pH-arvo 

halutulle tasolle. Testattiin pH-lisäyksen vaikutus raakavedellä, ja pH-arvo tarkistettiin 

myös lipeän lisäyksen jälkeen. Saostuskemikaalin annostusta tarkennettiin edellisiin ko-

keisiin verrattuna. Raakaveden KMnO4-luku oli 53 mg/l ja kokeissa käytettiin tarkkaa 

arvoa, jolloin AlCl3-pitoisuus näytteissä oli 68,9 mg/l (1,497 g/150 ml, annostus 5 ml). 

Toinen vetyperoksidikoe tehtiin 9.5., 7.5. saapuneesta näytteestä. Raakavedestä otettiin 

näyte juuri ennen hapetuskoetta. Kokeessa vertailtiin keskenään nollanäytettä, perinteis-

tä vetyperoksidihapetusta sekä kehittyneitä hapetustekniikoita, eli vetyperoksidihapetus-

ta tehostettuna UV:lla tai ultraäänellä. H2O2/UV tehtiin yhdessä H2O2/ultraäänikokeen 

kanssa kahdessa osassa siten, että ensimmäisessä vaiheessa nollanäyte ja pelkkä H2O2-

näyte hämmennettiin dekantterilasissa ja samanaikaisesti H2O2/ultraääni 30 % -hapetus 

toteutettiin reaktorissa sekoittimen avulla. Seuraavaksi hapetettiin H2O2/ultraääni 40 % - 

sekä H2O2/UV – näytteet reaktoreissa sekoittimen avulla. Nämä molemmat vaiheet tois-

tettiin. Saostusvaiheessa myös reaktorit siirrettiin UV-kaapista ja ultraäänikokeesta 

näytteenoton jälkeen flokkulaattoriin ja saostus eteni aikaisempien kokeiden mukaisesti. 

Nolla+Al ja H2O2+Al -kokeet tehtiin kahdella tilavuudella (400 ja 800 ml), jotta saatiin 

näyte myös pienemmällä tilavuudella saostuskokeita varten. Lisäksi näiden tulosten pe-

rusteella pystyttiin arvioimaan tilavuuden muutoksen vaikutusta parametreihin. 

Vetyperoksidipitoisuutena käytettiin 1,16 g/l (eli 0,0073 mol/l). Reagenssin ja katalyy-

tin seosta annosteltiin 225 µl. Natriumhydroksidia (0,1 mM) lisättiin vakiomäärä (0,1 

ml) kaikkiin jar-testin näytteisiin. Liuoksen pH mitattiin pH-paperilla lipeän lisäyksen 

jälkeen. Kokeissa käytettiin samaa raakavettä kuin toisessa peretikkahappokokeessa ja 

myös AlCl3-saostuskemikaalin konsentraatio oli sama (41,6 mg/l). Tosin kokeissa, jois-

sa tilavuus oli 400 ml, alumiinikloridin syöttömäärä oli puolet, eli 2,5 ml per näyte, 

mutta näytteen konsentraatio pysyi samana. 

Ultraäänikokeet tehtiin yhdessä vetyperoksidin kanssa kahdella teholla, H2O2/UV-

kokeen yhteydessä. Kemikaalisyötöt olivat samat kuin 9.5. tehdyssä vetyperoksidiko-
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keessa. Kokeet tehtiin vetokaapissa. Molemmissa kokeissa käytettiin taajuutena 24 kHz. 

Sen sijaan tehoa ja nopeutta säädettiin. Toisessa kokeessa käytettiin alhaisempia arvoja 

(30 % ja 0,2 s-1) ja toisessa kokeessa isompia (40 % ja 0,4 s-1), maksimitehon ollessa 

400 W. Kokeissa käytettiin reaktorissa magneettisekoittaja, viilennystä ei käytetty. 

Koska käytössä oli vain 1 UV-lamppu ja 1 ultraäänilaite, sekä kaksi reaktoria jossa UV- 

ja ultraäänikokeet tulee tehdä, oli mahdollista tehdä näissä menetelmissä kokeet rinnan, 

tosin vain yhdellä ultraääniteholla. 

UV-fotolyysikokeet tehtiin yhdessä vetyperoksidin ja titaanidioksidin kanssa. 

H2O2/UV-koe tehtiin yhdessä H2O2/ultraäänikokeen kanssa ja kemikaalisyötöt olivat 

samat kuin 9.5. tehdyssä vetyperoksidikokeessa ja yhdessä ultraäänen kanssa tehdyssä 

kokeessa. TiO2-koe on käsitelty seuraavassa kappaleessa. 

6.5.4 Valokatalyyttikokeet 

Titaanidioksidipohjainen valokatalyyttikoe tehtiin 9.5., 7.5. saapuneesta näytteestä. 

Raakavedestä otettiin näyte juuri ennen hapetuskoetta. Natriumhydroksidia (0,1 mM) 

lisättiin vakiomäärä (0,1 ml) kaikkiin näytteisiin. pH-arvo mitattiin pH-paperilla lipeän 

lisäyksen jälkeen. Kokeissa käytettiin samaa raakavettä kuin toisessa PAA-kokeessa ja 

alumiinikloridin määrä oli sama (41,6 mg/l). TiO2-näyte (pitoisuus 1 mg/l) valmistettiin 

laimentamalla 0,8 mg/l jauhetta 800 ml:n näytteeseen. 

Nollanäyte ja titaanidioksidinäyte sekoitettiin flokkulaattorissa dekantterilaseissa ja sa-

manaikaisesti TiO2/UV- reaktorissa. Titaanidioksidia ei poistettu vedestä ennen saostus-

ta. Saostusvaiheessa myös reaktori siirrettiin UV-kaapista näytteenoton jälkeen flokku-

laattoriin ja saostusvaihe eteni aikaisempien kokeiden mukaisesti. 

6.5.5 Saostuskemikaalien vertailu 

Saostuskemikaalien vertailukoe tehtiin 9.5., 7.5. saapuneesta näytteestä. Raakavedestä 

otettiin näyte juuri ennen hapetuskoetta. Saostuskemikaalien vertailuun valittiin hape-

tuskemikaaleiksi kaliumpermanganaatti sekä vetyperoksidi sellaisenaan. Vaikka oli tie-

dossa, että vetyperoksidi tehostettuna UV:lla tai ultraäänellä on monissa yhteyksissä 

tehokkaampi kuin perinteinen H2O2-hapetus, niin käytännön syistä kokeet tehtiin pelkäl-

lä vetyperoksidilla. 
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KMnO4-pitoisuus oli 1,22 mg/l (eli 0,0077 mM) (valmistus: 3,6 mg/l/100 ml, 14 ml per 

näyte). Natriumtiosulfaatin pitoisuus yhtälön 14 mukaisesti oli 0,98 mg/l (eli 0,0039 

mM) (valmistus 2,61 mg/50 ml, 5 ml per näyte). H2O2-pitoisuutena käytettiin 1,16 g/l 

(eli 0,0073 mol/l). Reagenssin ja katalyytin seosta annosteltiin näytteisiin 225 µl. 

Natriumhydroksidia (0,1 mM) lisättiin vakiomäärä (0,1 ml) kaikkiin näytteisiin. Näyt-

teen pH tarkastettiin pH-paperilla lipeän lisäyksen jälkeen. Kokeissa käytettiin samaa 

raakavettä ja samaa saostuskemikaaliannostusta alumiinikloridille (41,6 mg/l) kuin 

UV:seen, ultraääneen sekä peretikkahappoon liitetyissä hapetuskokeissa. Tilavuutena 

oli tosin 400 ml, jotta saatiin jäljellä oleva vesimäärä riittämään kaikkiin kokeisiin. Ti-

lavuuden muutoksen vaikutusta arvioitiin aiemmin rinnakkaiskokeella vetyperoksidilla. 

Rautasulfaatille suhde raakaveden KMnO4-lukuun (32 mg/l) oli 1,6 ja siten ferrisulfaa-

tin konsentraatio oli 50,7 mg/l. Rautasaostuskemikaaliliuos valmistettiin 0,801 g/150 ml 

ja sitä annosteltiin 2,5 ml per näyte. 

Valmistettiin seuraavat näytteet: Nolla+Fe, H2O2+Fe, KMnO4+Fe, KMnO4+Al. Näyt-

teiden Nolla+Al ja H2O2+Al tulokset otettiin samana päivänä, samasta raakavedestä se-

kä samoilla reagensseilla tehdyistä kokeista (kappale 6.5.3) tilavuudet huomioiden. 

6.6 Laboratorioanalyysien suoritukset 

Tässä osiossa on kuvattu tarkemmin kunkin laboratorioanalyysin kulku. 

6.6.1 Veden pH:n, lämpötilan, sameuden ja värin määritykset 

pH-arvo määritettiin potentiometrisesti ja analyysi tehtiin mahdollisimman pian näyt-

teenoton ja kokeiden jälkeen. Rinnakkaisia mittauksia tehtiin 3 kpl. Saostuskokeiden 

NaOH-lisäysten yhteydessä pH tarkastettiin pH-paperilla. Näytevesien lämpötilat määri-

tettiin potentiometristen pH-mittauksien yhteydessä. 

Veden sameus määritettiin standardin SFS-EN ISO 7027 (Veden laatu. Sameuden mää-

ritys.) mukaisesti. Määritys tehtiin optisella mittarilla, joka perustuu hajaantuneen sätei-

lyn mittaukseen. (SFS-EN ISO 7027:2000, 6.) Määritykset tehtiin mahdollisimman pian 

näytteenoton ja hapetuskokeiden jälkeen laitevalmistajan ohjeiden mukaan. 

Sameusmäärityksissä tehtiin 3 rinnakkaista mittausta. Tulokset ilmoitetaan FNU-

yksikköinä. Määrityslaitteelle on annettu tarkkuudeksi ± 2 % (Hach 2003). Tuloksien 
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ilmoittamistarkkuudet on annettu standardissa: 0,01 FNU (sameuden ollessa alle 0,99 

FNU), 0,1 FNU (sameuden ollessa 1…9,9 FNU) ja 1 FNU (sameuden ollessa 10…40 

FNU). Poikkeavat tulokset on mainittu ja huomioitu tulosten analysoinnissa. 

Värin määritys tehtiin standardin SFS-EN ISO 7887 mukaan (Veden laatu, värin tarkas-

telu ja määritys) mukailtuna. Määritys mittaa ”todellista väriä” eli liuenneiden, eli kaik-

kien 0,45 µm kalvosuodattimen läpäisseiden aineiden aiheuttamaa väriä (SFS-EN ISO 

7887: 1995, 3). Väri määritettiin spektrofotometrisesti. Referenssikyveteissä käytettiin 

optisesti puhdasta vettä. Mittaus suoritettiin laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Näyt-

teiden pH ja lämpötila oli mitattu aiemmin. 

Standardista poiketen värimääritykseen meneviä näytteitä ei suodatettu. Mittaus tehtiin 

kompensoimalla mm. savesta aiheutuva samennus, joka poistetaan yleensä suodattamal-

la, vähentämällä UV-absorbanssilukemasta, joka oli mitattu aallonpituudella 254 nm, 

aallonpituuden 750 nm arvo. Orgaaninen aine absorboi tällä alueella äärimmäisen vä-

hän. Koska veden väriin meillä voimakkaimmin vaikuttavat humusaineet absorboivat 

UV-valoa erityisen voimakkaasti, kuvaa UV-absorptio suhteellisesti kaikkein parhaiten 

veteen liuenneen orgaanisen aineen pitoisuutta. (Jyväskylän yliopisto.) 

Spektrinen absorptiokerroin (m-1) laskettiin seuraavasti (SFS-EN ISO 7887:1995, 8): 

( ) ,f
d

A
⋅=λα         (15) 

missä A on vesinäytteen absorbanssi aallonpituudella λ, d on kyvetin valotien pituus 

(mm) ja f on kerroin (1000), joka antaa spektrisen absorptiokertoimen. 

Koska näytettä ei suodatettu ennen absorbanssin mittausta, suodatus kompensoidaan 

vähentämällä aallonpituuden 254 nm absorbanssituloksesta vastaava arvo aallonpituu-

della 750 nm. 

   nmnm AAA 750254 −=        (16) 

Tulos pyöristettiin lähimpään 0,1 m-1 (SFS-EN ISO 7887:1995, 9). 
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6.6.2 Veden klorofylli-α –pitoisuuden määritys 

Veden klorofylli-α –pitoisuus määritettiin standardin SFS 5772 mukaan (SFS 5772: 

1993. Veden a-klorofyllipitoisuuden määrittäminen. Etanoliuutto. Spektrofotometrinen 

menetelmä). Vedessä olevat levät ja muut hiukkasaineet kerättiin imusuodatuksen avul-

la (imusuodatuslaitteisto on kuvattu kohdassa 6.3.1.). Näyte sekoitettiin ennen suodatus-

ta ravistamalla. Vesinäytemäärä oli 100 ml (50 ml). Suodattimena käytettiin lasikui-

tusuodattimia (Whatman GF/C d=50 mm (25 mm)). Rinnakkaisia näytteitä oli kolme. 

Imusuodatuslaitteisto huuhdeltiin aina analyysien välillä. Suodatuksen jälkeen lasikui-

tusuodattimet pakastettiin ja säilytettiin pakkasessa n. kuukausi. Pakastuksen jälkeen 

suodattimet sulatettiin huoneenlämmössä. 

Leväpigmentit uutettiin suodattimelta etanoliin (V=10 ml), jonka jälkeen näyte kuu-

mennettiin lämpöhauteessa 75 °C:een 5 minuutin ajan. Uuttoputkina käytettiin sentrifu-

giputkia. Näytteet jäähdytettiin (20 °C, 10 min). Suodattimet poistettiin niin, ettei etano-

lia kuluisi yli 5 %. Uutteet kirkastettiin sentrifugoimalla (standardissa kiihtyvyys 6000 

g, mutta sentrifugin manuaalin mukaan g-voimat 3100 g) ja käytettiin arvoja 4000 rpm 

20 min. 

Tämän jälkeen uutteen a-klorofyllipitoisuus mitattiin spektrofotometrisesti. Absorbans-

sit mitattiin aallonpituuksilla 665 nm ja 750 nm ja vertailunäytteenä käytettiin etanolia. 

Aallonpituudella 665 nm mitatun absorbanssilukeman tuli olla välillä 0,01…0,8. α-

klorofyllipitoisuudet askettiin kaavalla: 

dV

V
AC

S

E
c

⋅
⋅⋅= 9,11        (17) 

jossa CC on klorofyllipitoisuus µg/l, A on A665 nm-A750 nm, uutteen absorbanssi, VE on 

uutteen tilavuus (ml), VS on suodatetun näytteen tilavuus (l), d on kyvetin valotien pi-

tuus (cm) ja 11,9 on laskennallinen kerroin, joka perustuu a-klorofyllin absorptioker-

toimeen. Tulokset ilmoitettiin µg/l (tai mg/m3) kahdella merkitsevällä numerolla, kui-

tenkin yhdellä kymmenesosalla (SFS 5772:1993, 2). 

6.6.3 Liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) määritys 

Näytteiden DOC-pitoisuus määritettiin standardin SFS-EN 1484 (SFS-EN 1484: 1997. 

Vesianalyysi. Ohjeita orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) ja liuenneen orgaanisen 
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hiilen (DOC) määritykseen.) sekä laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. DOC-näytteitä 

säilytettiin pakastimessa useita viikkoja ennen analysointia, mikä on standardin mukai-

nen säilytystapa. Näytepullot happopestiin ennen analysointia. Näytteet suodatettiin 0,2 

µm polypropeeni suodattimella, osa 0,45 µm suodattimella. Suodattimien vaikutusta on 

arvioitu kohdassa 8.6. Tulokset ilmoitettiin yksikössä mg/l. 

Koska näyte voi orgaanisen hiilen lisäksi sisältää hiilidioksidia tai karbonaatti-ioneja, 

oli epäorgaaninen hiili poistettava ennen määritystä kuplittamalla happamaksi tehty 

näyte (SFS-EN 1484:1997, 4). 

6.6.4 Metallien määritys 

Metallit määritettiin ICP:llä. Ensin tehtiin suprapur-liuos vetokaapissa. Tehtiin standar-

dit (0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 ppm, QC 2 ppm) laimennokset typpihappoon ja standar-

disuora. Valittiin standardiliuos, jossa Fe:Mn suhde oli 10:1, joka vastaa raudan ja man-

gaanin suhdetta vesissä. Tehtiin laimennokset metallien suhteen: 1 % (Fe 1 mg/l, 1000 

ug/l; Mn 0,1 mg/l, 100 ug/l) ja 0,2 % (Fe 0,2 mg/l, 200; ug/l; Mn 0,02 mg/l, 20 ug/l). 

Talousveden rautapitoisuus on tosin yleensä alle 25 ug/l. 

Standardit raudan ja mangaanin suhteen olivat: 1,0 ppm (Fe 1000 ug/l; Mn 100 ug/l), 

0,5 ppm (Fe 500 ug/l; Mn 50 ug/l), 0,1 ppm (Fe 100 ug/l; Mn 10 ug/l), 0,05 ppm (Fe 50 

ug/l; Mn 5 ug/l), 0,025 ppm (Fe 25 ug/l; Mn 2,5 ug/l) ja QC 0,2 ppm (Fe 200 ug/l; Mn 

20 ug/l). Tällä standardisuoralla näytteiden laimennokset eivät olleet mahdollisia, sillä 

tällöin rauta- ja mangaanipitoisuudet olisivat olleet liian pieniä. 

Joidenkin näytteiden rautapitoisuus oli suurempi, sillä luonnonvesissä on suurempi rau-

tapitoisuus kuin talousvesissä ja yhdessä kokeessa käytettiin rautasuolaa saostuskemi-

kaalina. Tosin ICP:lle menevät näytteet suodatettiin, joten rauta jäi todennäköisesti suo-

dattimeen. 

Blankona käytettiin 2 % typpihappoa. ICP:stä otettiin seuraavat tulokset: Al, Cd, Co, 

Cr, Fe, Mn, Ni ja Pb, joista tarkasteltiin työssä: Al, Cr, Fe, Mn ja Pb. Tulokset ilmoitet-

tiin yksiköissä mg/l. 

Metallianalyyseissä käytettiin aina korrelaatiokertoimen perusteella tarkempaa mene-

telmää, paitsi alumiinilla, jossa pitoisuudet paremmalla menetelmällä ylittivät osittain 

määritysrajan, sekä mangaanilla, jossa paremmalla menetelmällä saadut tulokset olivat 
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negatiivisia. Kaikkien analyysien korrelaatio oli yli 0,995. Mangaanin, koboltin ja lyijyn 

korrelaatiokerroin oli välillä 0,995–0,999, muiden yli 0,999. Tuloksista hylättiin kupari 

ja sinkki, joiden korrelaatiokertoimet jäivät kalibroinnissa alle arvon 0,995. Kadmiumin 

ja nikkelin tuloksia ei käytetty, sillä raakavesien pitoisuus oli negatiivinen eli niitä ei 

todettu. Kobolttia ei myöskään otettu mukaan tarkasteluun. 

6.6.5 Partikkelikoon määritys 

Partikkelikoko määritettiin zetasizerilla. Mittauksissa käytettiin neliökyvettiä, joka 

huuhdeltiin etanolilla ja vedellä ja kuivattiin mittausten välillä. Näytettä annosteltiin ky-

vettiin (V = n. 4 ml) ja kyvetti kuivattiin ulkopuolelta ensin paperilla ja lopuksi kyvetti-

paperilla. 

Määrityksessä käytettiin absorptiokertoimena arvoa 0,01 ja taitekertoimena arvoa 1,62 

(”green earth”). Eri vaiheiden partikkelikokojen vertailu tehtiin z-keskiarvojen avulla 

(nm), mutta myös PDI-arvot huomioitiin. 

6.7 Luotettavuuden arvioinnit 

Luotettavuustarkasteluja eri parametrien välillä tehtiin vertailemalla niiden riippuvuutta 

keskenään ja vertailemalla tuloksia teoriaan. 

Kaikissa hapetuskokeissa tehtin toistokokeet, ja rinnakkaisia mittauksia tehtiin pääsään-

töisesti aina 3 kpl. Rinnakkaisten mittauksien tuloksia sekä toistokokeita verrattiin kes-

kenään. Tuloksia verrattiin nollanäytteeseen, raakaveteen, vesilaitoksen käyttötarkkailu- 

ja viranomaisvalvonnan näytteiden tuloksiin sekä kirjallisuusarvoihin ja lisäksi tehtiin 

keskinäisiä vertailuja kokeiden välillä. 

Metallipitoisuuksia verrattiin suhteessa raakaveteen ja jäännöspitoisuuksia laskettaessa 

vertailuarvona oli kemikaalisyöttö. 

Työssä käytetyt numeeriset ja tilastolliset analyysit olivat keskiarvot (aritmeettiset, vä-

häiset toistomäärät, vain alustavia tuloksia) sekä korrelaatiotarkastelut, mutta sen laa-

jempaa analyysiä ei tehty. 

Herkkyystarkastelut tehtiin seuraavien muuttujien osalta: DOC-määrityksen suodatin-

vertailu, hapetuskokeet tilavuusvertailu sekä tarkasteltiin NaTiOS:n vaikutusta hapetus-

reaktioihin. 
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7 TULOKSET 

Tässä osuudessa esitetään työssä käytetyt tulokset. Yhteenveto hapetuskokeiden labora-

torioanalyysien tuloksista on esitettynä liitteissä 4 ja 5. 

7.1 Raakaveden laatu 

Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksen raakavetenä käytettävien pintavesilähteiden, Humal-

järven ja Pikkalan tekoaltaan vedenlaatuja seurataan säännösten mukaisesti. Pintavesien 

laadut täyttivät testausselosteiden osalta valtioneuvoston päätöksessä annetun I-arvon. 

Raakavedet luokitellaan luokkaan A2, jolloin vedenkäsittelyltä edellytetään seuraavaa: 

”Normaali fysikaalinen käsittely, kemiallinen käsittely ja desinfiointi, esimerkiksi saos-

tus, hiutaloittaminen, laskeutus tai flotaatio, suodatus, desinfiointi tai kontaktisuodatus 

ja desinfiointi” (VNp 366/1994, 3 §). Vesilaitoksen prosessi koostuu edellä mainituista 

yksiköistä ja niiden lisäksi prosessissa on aktiivihiilisuodatus sekä prosessin loppuvai-

heessa UV-käsittely veden laadun mikrobiologisen laadun turvaamiseksi. 

4.3. otetuissa raakavesinäytteissä rautapitoisuudet olivat kohonneita; 690 ja 420 µg/l. 

Raakaveden mangaanipitoisuudet täyttivät talousveden laatusuositukset. Humuspitoi-

suutta kuvaava CODMn oli 9,6 ja 9,1 mgO2/l. Kiintoainesta oli 2,0 mg/l ja toisessa näyt-

teessä alle määritysrajan. Mikrobien määrä oli raakavedessä alhainen. 

Vesilaitos seuraa myös säännöllisesti raakavesien biomassa- ja mikrokystinipitoisuuk-

sia. Biomassan määrä oli maalis-toukokuun tuloksissa korkeimmillaan 0,055 mg/l, Val-

viran toimenpiderajan ollessa 1,0 mg/l (edellytetään syanobakteerisukujen tunnistamista 

ja määrän arviointia) ja terveyshaittaepäilyyn liittyvän toimenpiderajan ollessa 20 mg/l, 

eli yli 300-kertainen todettuihin pitoisuuksiin nähden. (Valvira 2011.) 

Hapetuskokeita varten toimitettuja näytteitä vastaavat vesi analysoitiin laitoksella. Raa-

kavedestä mitatut lämpötilat olivat 5,9 ja 8,3 ºC, sameudet olivat välillä 27–42 NTU (ka 

34 NTU), pH-arvot 6,2–6,8 (ka. 6,5), värit 70–140 mg/Pt l (ka. 95 mg/Pt l), KMnO4-

luvut 41–53 (ka. 44) ja johtavuudet 84,5–100,9 mS/m (ka. 92,7 mS/m). 

Raakavesinäytteiden laatu laboratoriossa tehtyjen analyysien perusteella (kuva 7) oli 

seuraava: DOC:n vaihteluväli oli 0,09–0,17 mg/l (ka. 0,131 mg/l), ja klorofyllin nega-

tiivisesta arvosta 3,4 µg/l:n (ka. 1,3 µg/l), värin 29,7–60,4 m-1 (ka 46,4 m-1) ja sameuden 

2,5–33 NTU (ka. 19 NTU) sekä partikkelikoon 224–375 nm (ka. 313 nm). 
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Kuva 7. Raakavesinäytteiden pitoisuuksia. 
 
Raakavesien metallipitoisuudet laboratorioon toimitetuissa näytteissä olivat (kuva 8): 
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Kuva 8. Raakavesinäytteissä todetut metallipitoisuudet. 
 



     
 
 

93 

Raakavedessä oli analysoiduista metalleista rautaa ja alumiinia suurimmat pitoisuudet 

(Fe 0,13–0,18 ppm, Al 0,08–0,12 ppm), sen sijaan nikkeliä ei raakavesissä todettu. 

Muut pitoisuudet olivat: lyijy 0,0018–0,0039 ppm, mangaani 0,0007–0,004 ppm, ko-

boltti 0,00007–0,008 ppm, kadmiumpitoisuudet olivat pieniä (alle 0,0002 ppm) ja osit-

tain negatiivisia, kromin määrät vaihtelivat (-0,003–0,006 ppm). Alun perin suunniteltu-

jen analyysien (Mn, Fe ja Al) lisäksi tarkasteluihin otettiin mukaan myös lyijy ja kromi, 

sillä niitä todettiin raakavedessä, tosin pitoisuudet olivat alle määritysrajojen. 

7.2 Talousveden laatu 

Suomen Sokeri Oy:n toimittamasta talousvedestä otettujen viranomaisnäytteiden tulok-

sia tarkasteltiin maalis-toukokuulta 2013, ja kaikki näytevedet täyttivät talousvedelle 

asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. 

7.3 Hapetuskokeiden tulokset 

Tässä osiossa esitellään hapetuskokeiden tulokset. Kuvaajissa on esitetty parametreja eri 

yksiköissä havainnoinnin parantamiseksi. Käytetyt yksiköt on merkitty kuvaajiin. 

7.3.1 Kaliumpermanganaatti 

Kaliumpermanganaattihapetuksella ja alumiinisaostuksella käsitellyt näytteet on esitet-

tynä kuvassa 9. Kuva on otettu hapetus-, saostus- ja laskeutusvaiheen jälkeen. Isoim-

malla pitoisuudella havaittiin eniten saostumaa (kuvan oikea reuna), nollanäyte oli sa-

mea ja siinä oli vähän saostumia (ensimmäinen näyte). 

 

Kuva 9. Permanganaattikokeen jälkeiset näytteet. 
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Permanganaattikokeiden tuloksia on esitettynä kuvaajissa 10 ja 11 sekä taulukossa 8. 
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Kuva 10. Permanganaattihapetuskokeen tuloksia. 
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Kuva 11. Permanganaattihapetuksen metallianalyysien tuloksia. 
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Taulukko 8. KMnO4-kokeen analyysitulokset. 

Analyysi mg/l 0 0,23 0,46 0,93 1,86

pH 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
T ºC 9,4 10,1 10,1 9,9 10,0

Väri m-1 29,9 35,9 40,3 37,3 18,0
Sameus FNU 7,1 4,3 11 0,00 0,00
DOC mg/l 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13
Klorofylli µg/l 5,1 1,6 2,0 1,1 2,6
Partikkelikoko nm 7596 4305 3603 5096 12887
Havainnot 5 1
Rauta mg/l 0,023 0,015 0,013 0,005 0,009
Lyijy mg/l 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Kromi mg/l -0 8E-04 -0 0,002 1E-04
Mangaani mg/l 0,024 0,144 0,126 0,136 0,424
Jäännös-Mn % 1,779 0,781 0,417 0,653
Alumiini mg/l 4,892 4,813 4,876 4,872 4,448

KMnO4

 

Taulukossa 8. on esitettynä KMnO4-kokeen analyysitulokset, jotka ovat mittauksien ja 

kokeiden keskiarvot koko hapetuskokeen, eli hapetuksen, saostuksen ja laskeutuksen 

jälkeen. Parhaimmat tulokset kussakin analyysissä on vahvistettuna. 

7.3.2 Peretikkahappokokeet 

Peretikkahapolla ja alumiinisaostuksella käsitellyt näytteet on esitettynä kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Peretikkahapon 1. kokeessa syntyneet saostumat. 
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Kuvassa 12 ovat pitoisuudet pienimmästä suurimpaan, vasemmalla on ensimmäisenä 

nollanäyte ja oikeanpuoleisin on suurin peretikkahappopitoisuus. Kuvasta nähdään, että 

nollanäyte saostui paremmin kuin muut näytteet. Toisessa kokeessa nollanäyte sekä nol-

lanäyte + NaTioS-lisäys saostuivat parhaiten. Näytteet, joihin lisättiin peretikkahappoa, 

eivät saostuneet kummassakaan peretikkahappokokeessa. 

Peretikkahapolla ja alumiinisaostuksella toteutetuissa näytteissä todetut pitoisuudet on 

esitettynä kuvaajissa 13 ja 15. Peretikkahapolla ja reagenssilla sekä alumiinisaostuksella 

toteutetuissa näytteissä todetut pitoisuudet on esitettynä kuvaajissa 14 ja 16. 
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Kuva 13. Peretikkahapon 1. kokeen tuloksia. 
 
Koska DOC-pitoisuudet ovat PAA-kokeissa suuria, ne on esitettynä kuvaajissa yksikön 

µg/l sijaan yksikössä 10 x mg/l, jotta muut parametrit erottuvat kuvasta paremmin. 

DOC-pitoisuuden lisäksi myös väriarvot olivat 2. peretikkahappokokeissa suurempia 

verrattuna muihin parametreihin, ja ne on esitettynä värin yksikön m-1 sijaan yksikössä 

dm-1, jotta muut parametrit erottuvat kuvasta paremmin. 
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PAA 2. koe
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Kuva 14. Peretikkahapon 2. kokeen tuloksia. 
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Kuva 15. Peretikkahapon 1. kokeen metallianalyysien tuloksia. 
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PAA 2. koe
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Kuva 16. Peretikkahapon 2. kokeen metallianalyysien tuloksia. 
 
Taulukoissa 9. ja 10. on esitettynä PAA-kokeiden tuloksia. 

Taulukko 9. 1. peretikkahappokokeen analyysitulokset. 

Analyysi g/l 0 0,16 0,32 0,65 1,29

pH 4,4 3,9 3,9 3,7 3,6
T ºC 10,1 10,1 10,2 10,2 10,1

Väri m-1 17,4 17,4 20,5 25,7 40,1
Sameus FNU 0,19 6,3 8,5 11 20
DOC mg/l 0,19 0,27 0,31 0,23 0,47
Klorofylli µg/l -0,1 -0,5 3,6 1,4
Partikkelikoko nm 3844 5491 2648 4927 2692
Havainnot 1
Rauta mg/l 0,03 0,151 0,161 0,215 0,167
Lyijy mg/l 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003
Kromi mg/l 4E-04 0,002 4E-04 0,001 1E-03
Mangaani mg/l 0,011 0,033 0,031 0,031 0,027
Alumiini mg/l 6,162 7,277 6,572 6,122 5,159

PAA 1. koe
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Taulukko 10. 2. peretikkahappokokeen analyysitulokset. 

Analyysi mg/l 0 0 0,32 1,29
NatioS NatioS NatioS

pH 4,6 4,7 8,1 4,9
T ºC 10,4 10,8 10,8 10,7

Väri m-1 8,4 265,1 93,0 385,2
Sameus FNU 0,00 0,00 3,2 3,1
DOC mg/l 0,10 0,19 0,19 0,47
Klorofylli µg/l 1,5 1,0 1,1 1,5
Partikkelikoko nm 1412 4278 2579 1392
Havainnot 1 1
Rauta mg/l 0,017 0,034 0,081 0,228
Lyijy mg/l 0,002 0,002 0,002 0,002
Kromi mg/l 0,000 0,00 0,00 0,000
Mangaani mg/l 0,005 0,014 0,009 0,019
Alumiini mg/l 4,468 3,369 4,933 4,230

PAA 2. koe

 

Taulukoissa esitetyt tulokset ovat mittauksien keskiarvot laskeutuksen jälkeen. Par-

haimmat tulokset on vahvistettuna. Alkuperäisen suunnitelman mukaan PAA-hapetusta 

oli tarkoitus tutkia yhdessä mm. muiden hapettimien, kuten UV:n, ultraäänen sekä vety-

peroksidin kanssa, mutta näiden tuloksien perusteella menetelmää ei tutkittu enempää. 

7.3.3 Vetyperoksidikokeet 

Kuvassa 17 on esitettynä vetyperoksidikokeen 1. hapetustestin nollanäyte ja pienin pi-

toisuus. 

 

Kuva 17. Nollanäytteen ja pienimmän pitoisuuden erot H2O2-kokeessa. 
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Vetyperoksidikokeissa suurimmassa pitoisuudessa oli pienimmät saostumat (ei kuvas-

sa), nollanäytteessä oli enemmän irtohippuja vedessä. Näytteiden välillä ei ollut kuiten-

kaan suuria eroja (kuva 17). Laskeutunut sakka hajosi helposti. Näytteissä todetut pitoi-

suudet on esitettynä kuvissa 18 ja 19. 
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Kuva 18. Perinteisen vetyperoksidihapetuksen tuloksia.  
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Kuva 19. Perinteisen vetyperoksidihapetuksen metallianalyysien tuloksia. 
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Tehostetuissa vetyperoksidihapetuksissa todetut pitoisuudet on esitettynä kuvissa 20 ja 

21. 
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Kuva 20. H2O2-pohjaisten hapetuksien tuloksia. 
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Kuva 21. H2O2-pohjaisten hapetuksien metallianalyysien tuloksia. 
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Toisessa vetyperoksidikokeessa ultraäänellä (30%) hapetetussa näytteessä oli eniten sa-

ostumia. Myös nollanäyte saostui hyvin. Vastaavasti UV:lla hapetetussa näytteessä oli 

vähiten saostumia, mutta saostumat olivat kiinteempiä. Taulukoissa 11. ja 12. on esitet-

tynä vetyperoksidikokeiden tuloksia. 

Taulukko 11. 1. vetyperoksidikokeen analyysitulokset. 

Analyysi mg/l 0 3,0 6,0 12,0 24,0

pH 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7
T ºC 9,2 9,2 9,3 9,3 7,8

Väri m-1 29,0 27,8 30,4 30,4 30,6
Sameus FNU 0,55 0,18 0,00 0,10 0,00
DOC mg/l 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07
Klorofylli µg/l 0,2 0,3 0,8 0,7 1,0
Partikkelikoko nm 2947 8964 5592 6484 2048
Havainnot 1 5
Rauta mg/l 0,094 0,043 0,023 0,017 0,021
Lyijy mg/l 2E-04 1E-03 0,001 1E-04 -0
Kromi mg/l 3E-05 9E-04 0,003 0,001 0,002
Mangaani mg/l 0,024 0,024 0,023 0,024 0,024
Alumiini mg/l 10,74 9,048 9,21 8,856 7,738

H2O2 1. koe 

 

Taulukko 12. 2. vetyperoksidikokeen analyysitulokset. 

Analyysi g/l 0 1,16 1,16 1,16 1,16
UÄ1 UÄ2 UV

pH 4,5 4,1 4,2 4,3 4,1
T ºC 11,8 11,9 11,8 12,0 11,8

Väri m-1 19,7 29,9 10,0 15,3 15,4
Sameus FNU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOC mg/l 0,09 0,10 0,08 0,07 0,07
Klorofylli µg/l 3,3 2,2 2,3 2,2 0,7
Partikkelikoko nm 2750 3707 1719 573 1658
Havainnot 1 1 1
Rauta mg/l 0,032 0,009 0,024 0,010 0,008
Lyijy mg/l 0,002 0,001 0,001 0,002 0,003
Kromi mg/l -0 -0 -0 -0 8E-04
Mangaani mg/l 0,005 0,015 0,007 0,012 0,012
Alumiini mg/l 7,727 3,642 5,359 4,701 4,019

H2O2 2. koe 
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7.3.4 Titaanidioksidikokeet 

Titaanidioksidikokeissa todetut pitoisuudet on esitettynä kuvaajissa 22 ja 23. 
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Kuva 22. Titaanidioksidipohjaisten hapetuksien tuloksia. 
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Kuva 23. Titaanidioksidipohjaisten hapetuksien metallianalyysien tuloksia. 
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TiO2:ssa havaittiin enemmän saostumia kuin TiO2/UV:ssa. Myös nollanäyte saostui hy-

vin. Taulukossa 13. on esitettynä titaanidioksidipohjaisten hapetuskokeiden tuloksia. 

Taulukko 13. Titaanidioksidihapetuksen analyysitulokset. 
 

Analyysi mg/l 0 1 1
UV

pH 4,5 4,5 4,5
T ºC 11,8 11,8 11,9

Väri m-1 19,7 10,6 10,9
Sameus FNU 0,00 0,00 0,00
DOC mg/l 0,094 0,088 0,083
Klorofylli µg/l 3,3 2,2 1,5
Partikkelikoko nm 2750 2100 900
Havainnot 1
Rauta mg/l 0,032 0,015 0,034
Lyijy mg/l 0,002 0,001 9E-04
Kromi mg/l -0 -0 0,002
Mangaani mg/l 0,005 0,004 0,006
Alumiini mg/l 7,727 7,143 6,676

TiO2  

 

Taulukossa on esitettynä mittauksien keskiarvot laskeutuksen jälkeen. Parhaimmat tu-

lokset kussakin analyysissä on vahvistettuna. 

7.4 Alumiini- ja rautasaostus 

Kaliumpermanganaatilla sekä vetyperoksidilla hapetetuilla ja alumiinilla tai raudalla 

saostetuilla näytteillä todetut pitoisuudet on esitettynä kuvaajissa 24 ja 25. Metallien 

osalta jäännösalumiinit ja -raudat eivät kaikin osin näy kuvaajassa, koska niiden pitoi-

suudet olivat suuria verrattuna muihin metallipitoisuuksiin. 
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Kuva 24. Saostuskokeiden tuloksia. 
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Kuva 25. Saostuskokeiden metallianalyysien tuloksia. 
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Saostustulokset silmämääräisen arvion perusteella olivat parhaimmasta alkaen seuraa-

vanlaisia (saostumissa ei kuitenkaan suuria eroja), H2O2+Fe-näytteen saostuma hajosi 

herkästi: KMnO4+Fe > Nolla+Fe > H2O2+Fe > H2O2+Al > KMnO4+Al > Nolla+Al. 

Taulukossa 14. on esitettynä saostuskokeiden tuloksia (keskiarvot kokeiden jälkeen). 

Taulukko 14. Saostuskokeiden analyysitulokset. 

Hapetuskemikaali H2O2 H2O2 KMnO4 KMnO4

Pitoisuus 0 0 1,16 g/l 1,16 g/l 1,22 mg/l 1,22 mg/l
Saostuskemikaali Al Fe Al Fe Al Fe

Analyysit

pH 4,5 3,5 4,1 3,8 3,5 4,5
T ºC 11,8 11,9 11,9 11,8 11,7 11,8

Väri m-1 19,7 34,0 29,9 48,6 29,2 8,4
Sameus FNU 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00
DOC mg/l 0,094 0,106 0,102 0,109 0,138 0,098
Klorofylli µg/l 3,3 3,1 3,8 4,2 9,0 6,6
Partikkelikoko nm 2750 6467 3707 6577 7787 2052
Havainnot 6 2 4 3 1 5
Lyijy mg/l 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002 0,001
Kromi mg/l -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,003
Mangaani mg/l 0,005 0,178 0,015 0,001 0,036 0,113
Jäännös-Mn mg/l 0,084 0,265
Alumiini mg/l 7,727 0,100 3,642 0,093 0,113 6,470
Rauta mg/l 0,032 0,760 0,009 0,139 0,234 0,015

Saostuskoe

 

Taulukossa parhaimmat tulokset kussakin analyysissä on vahvistettuna. 

7.5 Analyysitulokset 

Tässä osassa esitellään hapetuskokeiden yhteydessä laboratoriossa analysoidut tulokset. 

7.5.1 Lämpötila- ja pH-mittauksien tulokset 

Lämpötilat ja pH-arvot mitattiin vesilaitoksella raakavesistä ennen kuljetusta, laborato-

riossa kuljetuksen saavuttua, säilytyksen jälkeen juuri ennen mittauksia sekä mittausten 

jälkeen. Tulokset on esitettynä taulukossa 15. pH-arvoissa ei ole huomioitu peretikka-

happokokeita, jotka käsitellään erikseen kohdassa 7.6. 
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Taulukko 15. Lämpötilat ja pH:t eri vaiheissa. 
 
Näyte lämpötila [ºC] ka pH ka

Raakavedet 5,9…8,3 7,1 6,2…6,8 6,5

Laboratorioon saapuneet näytteet 7,8...19,5 12,0 6,3...7,1 6,7
(kuljetuksen vaikutus)

Juuri ennen koetta 7,3...9,6 9,0 6,3...7,2 6,8
(säilytyksen vaikutus)

Hapetuskokeiden jälkeen 5,0…12,1 10,6 6,4...7,5 7,0

Saostuskokeiden ja 7,1…12,1 10,7 3,5...4,6 4,2
laskeutuksen jälkeen

 

Alkalointikemikaalit lisättiin näytteisiin hapetuksen jälkeen ennen saostusta. Natrium-

hydroksidin ainemäärät olivat pääsääntöisesti 0,00001 tai 0,00005 mmol, lukuun otta-

matta toista PAA-koetta, jossa lipeää jouduttiin lisäämään 0,02-9 mmol. Kuvassa 26. on 

esitettynä eri kokeiden pH-muutokset. Alkupäässä olevat tulokset kuvaavat hapetuksen 

jälkeisiä arvoja ja loppupään arvot on mitattu saostus-laskeutusvaiheen jälkeen. 

 

Kuva 26. Eri kokeiden pH-muutokset. 

pH:n muutokset eri kokeissa 

2,5 

4,5 

6,5 

8,5 

pH KMnO4 
pH PAA 
pH H2O2 
pH PAA+NaTioS 
pH H2O2+UV,UÄ 
pH TiO2 
pH saostuskokeet 



     
 
 

108 

7.5.2 Sameus- ja värimittauksien tulokset 

Sameudet mitattiin vesilaitoksella raakavesistä ennen kuljetusta, laboratoriossa kulje-

tuksen saavuttua, säilytyksen jälkeen juuri ennen mittauksia sekä mittausten jälkeen. 

Tulokset on esitettynä taulukossa 16. 

Väri mitattiin vesilaitoksella raakavesistä ennen kuljetusta, ja laboratoriossa näytteet 

otettiin talteen kuljetuksen saavuttua, säilytyksen jälkeen juuri ennen mittauksia sekä 

mittausten jälkeen (taulukko 16) ja ne analysoitiin myöhemmin. 

Taulukko 16. Sameuden ja värin muutokset eri vaiheissa. 
 
Näyte sameus [NTU] ka väri [m-1] ka

Raakavedet 27…42 34 70...140 mg/Pt l 90 mg/Pt l

Laboratorioon saapuneet näytteet 2,5…33 19 29,7…60,4 49,6
(kuljetuksen vaikutus)

Juuri ennen koetta 4,5…29 18 39,6…60,4 35,5
(säilytyksen vaikutus)

Hapetuskokeiden jälkeen 0,2…27 14 26,7…65,3 41,3

Saostuskokeiden ja 0…83 4,5 6,0…60,4 21,5
laskeutuksen jälkeen

 

Värien analysoinnin ajankohta on kuvattu kohdassa 6.4.2. Taulukon väritulokset on esi-

tetty ilman peretikkahappoa, joka lisäsi väriä ja käsitellään siksi erikseen kohdassa 7.6. 

7.5.3 Orgaanisen aineksen määrät (DOC, klorofylli-α) 

Laboratoriossa TOC-analysaattorille menevät näytteet otettiin talteen kuljetuksen jälkei-

sistä näytteistä, säilytyksen jälkeen juuri ennen mittauksia sekä mittausten jälkeen ja 

niistä määritettiin liuenneen orgaanisen aineksen pitoisuus (DOC). Klorofyllisuodatuk-

set tehtiin kuljetuksen jälkeisistä näytteistä, säilytyksen jälkeen juuri ennen mittauksia 

sekä mittausten jälkeen. Tulokset on esitettynä taulukossa 17. 
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Taulukko 17. DOC:n sekä klorofyllipitoisuuksien muutokset eri vaiheissa. 
 
Näyte DOC [mg/l] ka klorofylli [µg/l] ka

Laboratorioon saapuneet näytteet 0,092…0,160 0,130 0,02…3,4 1,7

Juuri ennen koetta 0,092…0,167 0,122 neg…3,4 1,2
(säilytyksen vaikutus)

Hapetuskokeiden jälkeen 0,075…1,598 0,247 neg…20,5 0,2

Saostuskokeiden ja 0,058…0,693 0,147 neg…24,6 5,7
laskeutuksen jälkeen

 

7.5.4 Metallianalyysit 

Laboratoriossa metallinäytteet otettiin talteen kuljetuksen ja säilytyksen jälkeen, juuri 

ennen mittauksia sekä mittausten jälkeen. Tulokset on esitettynä taulukossa 18. 

Taulukko 18. Metallien muutokset eri vaiheissa. 
 
Näyte Fe [mg/l] Mn [mg/l] Cr [mg/l] Pb [mg/l] Al [mg/l]

Laboratorioon 0,133…0,189 0,001…0,004 neg…0,006 0,002…0,004 0,082…0,127
saapuneet näytteet

Juuri ennen koetta 0,167…0,181 0,0007…0,004 0,0005…0,006 0,002…0,004 0,082…0,127

Hapetuskokeiden 0,119…0,784 neg…0,897 neg…0,008 0,0004…0,012 0,050…0,709
jälkeen

Saostuskokeiden ja 0,006…0,788 0,00004…0,481 neg…0,007 neg…0,005 0,079…11,062
laskeutuksen jälkeen

 

7.5.5 Partikkelikoot 

Laboratoriossa partikkelikoon määritystä varten otettiin näytteet talteen kuljetuksen jäl-

keisistä näytteistä, säilytyksen jälkeen juuri ennen mittauksia sekä mittausten jälkeen. 

Analysoinnin ajankohta on esitetty kohdassa 6.4.2 ja tulokset taulukossa 19. 
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Taulukko 19. Partikkelikoon muutokset eri vaiheissa. 
 
Näyte partikkelikoko d [nm] keskiarvo d [nm]

Laboratorioon saapuneet näytteet 224,3…334,3 304,6

Juuri ennen koetta 286,7…374,5 333,3
(säilytyksen vaikutus)

Hapetuskokeiden jälkeen 197,6…2933 478,1

Saostuskokeiden ja 384,3…11130 3910,4
laskeutuksen jälkeen

 

7.6 Muut havainnot ja kokeet 

Kaikkia näytteitä ei analysoitu sameuden ja pH:n osalta samana päivänä kuin hapetus-

kokeet tehtiin ja säilytys lisäsi laskeutumista, myös näytteissä, joihin oli ainoastaan li-

sätty hapetuskemikaalia, sekä myös nollanäytteissä. 

pH-arvon säätö peretikkahappokokeissa oli ongelmallinen. Hapetetetuissa näytteissä oli 

havaittavissa vahva haju, mikä vaikuttaa heikentävästi talousveden aistinvaraiseen laa-

tuun. Tosin kokeissa käytetyt peretikkahappopitoisuudetkin olivat hyvin suuria. 

Koska osassa DOC-määrityksiä jouduttiin käyttämään 0,2 µm suodatinta 0,45 µm si-

jaan, niin tehtiin ajo, jossa vertailtiin suodattimen vaikutusta näyteveteen (taulukko 20). 

Taulukko 20. Suodattimien vertailun tulokset. 

Näyte DOC [mg/l]

Nollanäyte 0,1755
9.4 raakavesi 0,2 µm 0,1572
9.4. raakavesi 0,45 µm 0,1505
KMnO4 1.86 mg/l saost 0,2 µm 0,1539
KMnO4 1.86 mg/l saost 0,45 µm 0,1647

 
Näytteen tilavuuden vaikutusta hapetuskokeisiin vertailtiin vetyperoksidikokeiden pe-

rusteella (liite 6). Lisäksi arvioitiin natriumtiosulfaatin hapetuskykyä vertailemalla näy-

tettä, johon oli lisätty natriumtiosulfaattia, nollanäytteeseen (taulukko 10). 
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8 TULOSTEN ARVIOINTI 

Tässä osiossa analysoidaan veden laatua ja kokeiden vaikutusta sekä vesilaitoksen toi-

mittamien näytetulosten ja näytteiden että hapetus- ja saostuskokeiden perusteella. Lop-

puosassa arvioidaan kirjallisuuden perusteella tehtyjen vertailujen tuloksia. 

8.1 Raakaveden laatu 

Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksen raakavetenä käytettäviä pintavesilähteiden laatua 

seurataan säännösten mukaisesti. Pintavesien laatu täytti testausselosteiden osalta val-

tioneuvoston päätöksessä annetun I-arvon. Raakavedet luokitellaan luokkaan A2, jolloin 

vedenkäsittelyltä edellytetään seuraavaa: ”Normaali fysikaalinen käsittely, kemiallinen 

käsittely ja desinfiointi, esimerkiksi saostus, hiutaloittaminen, laskeutus tai flotaatio, 

suodatus, desinfiointi tai kontaktisuodatus ja desinfiointi” (VNp 366/1994, 3 §). 

Vesilaitoksen prosessi koostuu edellä mainituista yksiköistä ja niiden lisäksi prosessissa 

on aktiivihiilisuodatus sekä prosessin loppuvaiheessa UV-käsittely veden laadun mikro-

biologisen laadun turvaamiseksi. 

Överbyn padolta 4.3. otetussa näytteessä, joka kuvaa Humaljärven veden laatua, bromi-

dipitoisuus oli alle määritysrajan, mutta näytteenottopaikka Nokialta 4.3. otetussa näyt-

teessä, joka kuvaa Pikkalan tekoaltaan veden laatua, bromidipitoisuus oli 23 µg/l. Bro-

midipitoisuus oli alhainen, mutta pitoisuudet pitkältä aikaväliltä on otettava huomioon 

kun harkitaan raakaveden käsittelyä voimakkailla hapettimilla, kuten esimerkiksi ot-

sonilla. Vesissä esiintyvä bromi on sinänsä harmiton aine, joka esiintyy yleensä bromi-

dimuodossa. Otsonoitaessa bromidipitoista vettä saattaa muodostua bromaattia, jonka 

on luokiteltu mahdollisesti karsinogeeniseksi aineeksi. (Sallanko 2003, 34). 

Raakavedessä esiintyvien typpiyhdisteiden määrät (nitriitti, nitraatti ja ammonium) täyt-

tivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset, mutta kokonaistyppipitoi-

suuksien (0,70 ja 0,74 mg N/l) perusteella raakavedet luokitellaan humusvesiksi. Fos-

faattifosforin määrä oli raakavesissä 0,011 ja 0,019 mgP/l, minkä perusteella raakavesi 

on lievästi rehevöitynyt. (Oravainen 1999, 21.) 

Käyttötarkkailunäytteiden tulosten perusteella raakavesinäytteiden sähkönjohtavuuksien 

keskiarvo oli 92,7 mS/m, mikä kertoo kohonneesta suolojen määrästä. Suolojen määrää 

raakavesissä saattaa lisätä Humaljärven valuma-alueilla sijaitsevat kasvihuone, jäteve-
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den puhdistamo sekä maantie ja sen mahdolliset tiesuolaukset ja vastaavasti Pikkalan 

tekolammen vesi tulee Siuntionjoesta ja meriveden sekoittuminen on siten myös mah-

dollista (VTO 2012). Tosin raakavesien kloridipitoisuudet (11 ja 35 mg/l) eivät viittaa 

tiesuolauksen tai meriveden vaikutukseen, joten sähkönjohtavuutta kohottavat todennä-

köisesti vedessä olevat muut veden terveydellisen laadun osalta harmittomat ionit, kuten 

esimerkiksi kalsium-, kalium-, magnesium- ja natriumionit sekä raakavesistä analysoi-

dut sulfaatit (pitoisuudet 12 ja 19 mg/l). 

Raakaveden mikrobiologinen laatu oli seuraava: Överbyn näytteessä todettiin koliformi-

sia bakteereja 12 pmy/100 ml, joista E. coli –bakteereja 1 pmy/100 ml ja enterokokki-

bakteereja 7 pmy/100 ml. Nokialta otetuissa näytteissä bakteereja ei todettu. Kummas-

sakaan näytteessä ei havaittu salmonellabakteereja. 

Raakavesien mangaanipitoisuudet täyttivät talousveden laatusuositukset. Rautapitoisuu-

det (420 ja 690 µg/l) viittaavat humuspitoiseen veteen ja Överbystä otetussa näytteessä 

rautapitoisuus oli normaalitasoon nähden hieman kohonnut (Oravainen 1999, 21). Myös 

kupari- ja sinkkipitoisuudet olivat alhaisia. Syanidia ja fenolisia yhdisteitä ei todettu. 

Överbystä otetussa näytteessä kiintoainesta oli runsaammin (2,0 mg/l), toisessa näyt-

teessä alle määritysrajan. Vesilaitoksella ja laboratoriokokeissa tehtyjen sameusmittauk-

sien perusteella (ka. 34 NTU ja ka. 19 NTU) voidaan arvioida raakaveden luonnon-

vesiluokitukseksi tyydyttävä (Oravainen 1999, 28). 

Raakaveden orgaanista ainesta kuvaavat arvot olivat: BOD7 2,1 mg/l ja CODMn 9,1 ja 

9,6 mg/l. Käyttötarkkailunäytteiden KMnO4-luvun keskiarvo on 44. Näiden tulosten 

perusteella raakaveden humuspitoisuus ei ollut korkea. Laboratoriokokeissa DOC-

pitoisuus vaihtelee aika paljon (0,09–0,17 mg/l, ka 0,131 mg/l), mutta pitoisuudet ovat 

alhaisia. Laboratoriossa tehtyjen klorofyllimääritysten perusteella raakavesien klorofyl-

lipitoisuudet olivat hyvin alhaisia (alle 4 mg/m3), mikä ei viittaa raakaveden rehevöity-

miseen. Tosin alkukevät ei ole suositeltava ajankohta klorofyllimääritysten tekemiseen. 

(Oravainen 1999, 15–17, 25.) 

Käyttötarkkailutulosten perusteella väriluvun keskiarvo oli 95 mg Pt/l, minkä perusteel-

la raakavesi luokitellaan humuspitoiseksi (Oravainen 1999, 14). Tosin orgaanista aines-
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ta kuvaavat parametrit eivät tue tätä, ja veden väriä saattavat nostaa muut tekijät kuten 

veden rautapitoisuus tai kiintoaines. 

Laboratoriossa mitattuja pitoisuuksia verrattiin vesilaitoksen raakavesinäytteisiin ja 

käyttötarkkailuanalyyseihin (kuvat 27, 28, 29). Raakavesinäytteiden (4.3. otetut) ja la-

boratoriotulosten vertailun perusteella todettiin rauta- ja mangaanituloksien olevan kes-

kenään täysin eri mittakaavassa. Tosin tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia kes-

kenään, sillä näytteet on otettu eri ajankohtina. Raakavesilähteiden mangaanipitoisuus 

yleensä kohoaa keväisin veden happipitoisuuksien laskiessa ja alenee jäiden sulattua. 

Tämä voisi selittää mangaanipitoisuuden pienenemisen maaliskuulta huhti-toukokuulle. 

Sen sijaan rautapitoisuuksien suurelle erolle ei ole vastaavaa selitystä. Värin, sameuden 

ja pH:n erot laitoksen käyttötarkkailuanalyyseihin eivät olleet niin suuria kuin metalleis-

sa, tosin näissä analyyseissä näytteet on otettu samoista vesistä. Värianalyysit on tehty 

laitoksella ja laboratoriossa eri menetelmillä, eivätkä ole keskenään vertailukelpoisia. 

Raakavedet, metallit
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Kuva 27. Raakavesinäytteet vs. laboratoriossa analysoidut metallipitoisuudet. 
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Kuva 28. Käyttötarkkailutulokset ja laboratoriossa analysoidut raakavesinäytteet. 
 
Tarkasteltiin vielä väri- ja sameustuloksia yhdessä orgaanista ainesta kuvaavien ana-

lyysien KMnO4- ja DOC- tuloksien kanssa (kuva 29). 
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Kuva 29. Käyttötarkkailutulokset ja laboratoriossa analysoidut raakavesinäytteet. 
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Permanganaattiluvut ja DOC-pitoisuudet eivät noudattaneet samaa linjaa. 7.5. raaka-

vesinäytteessä sameus ja permanganaattiluku olivat alhaisia verrattuna huhtikuun näyt-

teisiin, tätä on pohdittu tarkemmin kohdassa 8.4.2. 

8.2 Talousveden laatu 

Suomen Sokeri Oy:n toimittamasta talousvedestä otettujen viranomaisnäytteiden ja 

käyttötarkkailun tuloksia tarkasteltiin maalis-toukokuulta 2013, ja kaikki näytevedet 

täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. 

4.3. ja 6.5. otetuissa näytteet täyttivät laatusuositukset myös aistinvaraisten analyysien 

osalta, mutta näytteissä oli havaittavissa selvä kloorin haju tai maku. 8.4. otetuissa näyt-

teissä hajua ja makua ei todettu. Veden väri- ja sameusarvot olivat alle määritysrajojen. 

pH-luku vaihteli välillä 7,8–7,9. 

Alumiinipitoisuus vaihteli näytteissä välillä 25–73 µg/l, laatusuosituksen ollessa alle 

200 µg/l. Vesilaitoksella käytetään saostuskemikaalina alumiinikloridia. Alumiinin 

jäännöspitoisuudet olivat alhaisia. Rautapitoisuus oli alle määritysrajan 25 µg/l, paitsi 

8.4. otetussa näytteessä 57 µg/l, laatusuosituksen ollessa 200 µg/l. Mangaanipitoisuus 

oli alhainen, välillä 6,9–13 µg/l. Talousvedessä on käyttötarkkailun yhteydessä todettu 

mangaaniylityksiä, jotka tosin luultavasti ovat peräisin verkostosta ja tarkemmin verkos-

toon kertyneistä saostumista. Vesijohtoverkostoa puhdistetaan säännöllisesti ja pääasi-

assa talousveden mangaanipitoisuus on laatusuositusten mukainen. (VTO 2012.) 

Joidenkin vesilaitosten toimittamissa talousvesissä on ajoittain todettu dalapon-

pitoisuuksia, näin on ollut myös kohdelaitoksen talousvedessä. Raakavedessä dalaponia 

ei ole havaittu ja muiden pintavesilaitosten tavoin on todettu dalaponin olevan peräisin 

prosessista, kloorauksen sivutuote, eikä raakavedestä peräisin oleva torjunta-aine, joksi 

se on myös mahdollista luokitella. Havaitut pitoisuudet (alle 0,3 µg/l) täyttävät desinfi-

oinnin sivutuotteille annetut raja-arvot (100 µg/l). (VTO 2012; Rapala 2010.) 

Kaikki viranomais- ja käyttötarkkailunäytteet täyttivät sekä mikrobiologiset laatuvaati-

mukset että – suositukset. Vesilaitoksen prosessin tehostamiselle ei ole lainsäädännölli-

siä vaatimuksia ja nykyinen prosessi ja laitoksen toimittama veden laatu täyttävät niille 

asetetut vaatimukset. 
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8.3 Hapetuskokeiden tulokset 

Laboratoriomittakaavassa tehdyt kokeet on tehty eri raakavesillä ja eri mittakaavan ha-

petuskemikaaleilla, ja koejärjestelyissä on muutenkin eroja, joten niiden suora keskinäi-

nen vertailu ei ole mahdollista. Sen sijaan kunkin kokeen osalta voidaan vertailla eri pi-

toisuuksia keskenään, nollanäytteeseen sekä raakaveteen. Lisäksi vertaillaan eri para-

metrien prosentuaalista muuttumista eri vaiheissa. 

Saostusvaiheessa syntyviä flokkia arvioitiin silmämääräisesti ja verrattiin niitä tuloksiin. 

8.3.1 Kaliumpermanganaatti 

Sameuden poistumisen perusteella parhaimmat tulokset saatiin kahdella suurimmalla 

kaliumpermanganaattipitoisuudella, joilla saostus- ja laskeutusvaiheen jälkeen reduktiot 

olivat 100 %. Värin poistumisen perusteella parhain tulos saatiin isoimmalla pitoisuu-

della, muut pitoisuudet olivat heikompia kuin nollanäyteessä (kuva 30). KMnO4-

kokeissa ainoastaan isoimmalla pitoisuudella saatiin suuremmat partikkelikoot kuin nol-

lanäytteellä (kuva 57). Vastaavasti aistinvaraisten havaintojen perusteella näytteessä, 

jossa oli suurin KMnO4-pitoisuus, havaittiin eniten saostumaa, mikä vastasi sameus-, 

väri- ja partikkelikokotuloksia. Sen sijaan havaintojen perusteella nollanäyte oli samea 

ja saostumien määrä oli vähäinen. 2. testin 0,46 mg/l näytteen saostuma hajosi helposti. 
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Kuva 30. Permanganaattikokeiden tuloksia. 
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Liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuuksien muutokset olivat permanganaattikokeissa 

merkityksettömiä. Klorofyllipitoisuus kasvoi nollanäytteessä raakaveteen nähden, hape-

tusnäytteissä sen määrä väheni, eniten pitoisuudella 0,93 mg/l. Parhaimpiin reduktioihin 

kokeessa päästiin sameuden osalta, orgaanisen hiilen osalta tulos oli heikoin (kuva 30). 

Rautaa poistui permanganaattikokeissa parhaiten pitoisuudella 0,93 mg/l, jolla reduktio 

oli 97 %. Lyijyä poistui raakaveteen nähden parhaiten keskimmäisellä pitoisuudella. 

Kromipitoisuudet vaihtelivat suuresti. Verrattaessa keskenään raudan, kromin ja lyijyn 

poistumista, todetaan, että rauta poistui parhaiten (kuva 31). 
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Kuva 31. Permanganaattikokeiden tuloksia rauta-, lyijy- ja kromimääritysten osalta. 
 
Laskeutuksen jälkeisiä mangaanijäännöksiä verrattiin raakaveteen ja suurin jäännös 

(0,42 mg/l) oli isoimmassa pitoisuudessa, muissa keskenään samaa luokkaa (n. 0,13 

mg/l). Prosentuaalinen Mn-jäännös hapetusvaiheen jälkeen on esitettynä kuvassa 32, ja 

sen perusteella pitoisuudet kasvavat hapetusvaiheessa. 
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Kuva 32. Mangaanijäännös hapetusvaiheen jälkeen raakaveteen verrattuna (%). 
 
Jäännöstä verrattiin myös permanganaattisyöttöön (kuva 33) ja suurin jäännös, 178 %, 

eli suurempi kuin syöttö, oli pienimmässä pitoisuudessa, ja pienin pitoisuudella 0,93 

mg/l. 
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Kuva 33. Mangaanijäännös mangaanisyöttöön verrattuna (%). 
 
Vaikka mangaani poistuu vielä seuraavassa vedenkäsittelyprosessin vaiheessa, suoda-

tuksessa, niin mangaanijäännökseen on syytä kiinnittää jo tässä vaiheessa huomiota. 
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Vesilaitosten toimittamalle talousveden mangaanipitoisuudelle on annettu laatusuosi-

tukseksi 50 µg/l (STMa 461/2000, 4 §). Tämä suositeltu enimmäispitoisuus on terveys-

perusteiden sijaan lähinnä teknis-esteettinen, johtuen veden värjäytymisestä ja sakkau-

mista. Mangaanin terveyshaitoista on kuitenkin viime vuosina käyty keskustelua. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen Komulaisen esityksessä (THL 2013) Veden Vaarat –

koulutuksessa (29.8.2013) käsiteltiinkin mm. talousveden mangaanin mahdollisia terve-

yshaittoja. Komulaisen mukaan talousveden mangaani on terveysriski, erityisesti lapsil-

le, ja poikkeavan mangaanipitoisen veden käyttö juomavetenä on yhdistetty mm. lasten 

oppimis- ja käyttäytymishäiriöihin. Ongelmat ovat ilmenneet kun juomaveden man-

gaanipitoisuus on ylittänyt 100 µg/l ja selkeimmin kun pitoisuus on ollut 300–400 µg/l. 

Aiemmin WHO:lla oli terveysperusteinen suositusraja-arvo, 400 µg/l, mutta arvo on 

poistettu v. 2011, koska todetuilla juomaveden pitoisuuksilla ei todettu terveyshaittaa. 

Tieteellisessä kirjallisuudessa on kuitenkin vaadittu mangaanin uudelleen arviointia (v. 

2007 ja 2013). Komulaisen henkilökohtainen arvio on, että juomaveden Mn-pitoisuus ei 

saisi ylittää 100 µg/l; sitä isommilla pitoisuuksilla terveysriski kasvaa. Permanganaatti-

hapetuksen osalta annostuksen optimointi ja jäännöksen seuraaminen on siis tärkeää, 

koska mangaanista voi seurata ongelmia prosessissa (suodattimien tukkeumat ja pesuvä-

lien tihentyminen) sekä edelleen verkostossa (värjäymät, sakkaumat), mutta ilmeisesti 

myös terveydellisiä ongelmia esiintyessään juomavedessä korkeissa pitoisuuksissa. 

Permanganaattikokeissa jäännösalumiinit olivat 41–45,6 % verrattuna saostuskemikaa-

lisyöttöön, pienin oli isoimmalla pitoisuudella ja suurin nollanäytteessä (kuva 55). Jään-

nöskemikaalin määrä ei suoraan korreloi orgaanisen aineksen poistumisen kanssa, vaik-

ka pääsääntöisesti isommilla KMnO4-pitoisuuksilla orgaanisen aineksen poistuminen 

tehostui ja samalla Al-jäännös pieneni. Tulosten perusteella voidaan karkeasti arvioida, 

että hapetuskemikaalipitoisuuden kasvaessa orgaanisen aineksen saostuminen tehostui, 

jolloin myös jäännöskemikaalin määrä pieneni. Suurimmat partikkelikoot saatiin isoim-

malla pitoisuudella ja pääsääntöisesti metallien poistuminen tehostui isommissa pitoi-

suuksissa, lukuun ottamatta kromituloksia. Myös mangaanijäännökset suhteessa syöt-

töön pienenivät hapetuskemikaalipitoisuuksien kasvaessa. 

Kaikkien analyysien perusteella permanganaattipitoisuuksien järjestys on edullisimmas-

ta alkaen (mg/l): 1,86 > 0,46 > 0,93 > 0,23 tai 0, eli parhaimmat tulokset saatiin suu-

rimmalla pitoisuudella ja heikoimmat pienimmällä pitoisuudella tai nollanäytteellä. 
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8.3.2 Peretikkahappo 

Ensimmäisessä hapetuskokeessa sameuden poistumisen perusteella paras tulos saatiin 

peretikkahappopitoisuudella 0 g/l, eli näytteellä, jossa ei ollut lainkaan hapetuskemikaa-

lia. Seuraavaksi parhaiten sameutta poisti pienin pitoisuus, ja tulos heikentyi peretikka-

happopitoisuuden kasvaessa. Värin poistuminen noudatti samaa linjaa sameuden pois-

tumisen kanssa; parhaiten väriä poistuu nollanäytteessä ja pienimmässä pitoisuudessa ja 

siitä eteenpäin hapetuskemikaalia lisätessä värinpoisto heikkeni. 

Peretikkahapolla hapetettaessa ainoastaan 1. ja 3. pitoisuus tehostivat partikkelikoon 

kasvua (kuva 57). Partikkelikoko kasvoi nollanäytteellä eniten, myös havaintojen perus-

teella nollanäyte saostui parhaiten, mikä vastasi sameus- ja värituloksia. 

DOC-pitoisuus ei vähentynyt peretikkahappokokeissa, vaan pitoisuudet kasvoivat korre-

loiden peretikkahappopitoisuuksia ja kasvu tapahtui hapetusvaiheessa. Peretikkahappo-

hapetus siis lisäsi veden orgaanisen hiilen määrää. Klorofyllipitoisuus väheni nollanäyt-

teessä yli 100 % ja ainoastaan pitoisuudella 0,32 g/l saatiin nollanäytettä parempi tulos. 

Pitoisuudelle 0,16 g/l ei saatu tulosta klorofyllin osalta. (Kuva 34). 
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Kuva 34. Peretikkahapon 1. kokeen tuloksia. 
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Huonoimmat reduktiot saatiin DOC-pitoisuuden osalta, värin ja sameuden poisto korre-

loivat peretikkahappokokeissa. Pääosin parhaimmat tulokset saatiin nollanäytteellä. 

Peretikkahappokokeiden osalta metallien reduktio oli heikko. Rautaa poistui parhaiten 

nollanäytteellä, hapetuskemikaalin lisäys heikensi tulosta. Lyijypitoisuudet vaihtelivat, 

mutta saavutetut reduktiot olivat pieniä. Kromipitoisuus väheni ainoastaan pitoisuudella 

0,32 g/l hieman enemmän kuin nollanäytteellä. Tulokset on esitettynä kuvassa 35. 
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Kuva 35. Peretikkahapon 1. kokeen rauta-, lyijy- ja kromimääritysten tuloksia. 
 
Mangaanipitoisuus kasvoi raakavedestä saostukseen, nollanäytteessä vähiten, eniten 

pienimmällä pitoisuudella. Mn-pitoisuus kohosi hapetuksessa näytteissä joihin oli lisätty 

peretikkahappoa, nollanäytteessä pieneni. Saostusvaiheessa, muissa paitsi nollanäyttees-

sä, pitoisuus pieneni lineaarisesti hapetuskemikaalipitoisuuksien mukaan (kuva 54). 

Alumiinijäännös jäi ainoastaan isoimmilla pitoisuuksilla pienemmäksi kuin nollanäyt-

teessä (kuva 55). Al-jäännös vastasi ainoastaan nollanäytteen osalta orgaanisen aineksen 

poistumista. Tosin peretikkahappo lisää veden väriä ja DOC-pitoisuutta, joten saostus-

tehon arviointi edellyttäisi tarkempia tutkimuksia. Partikkelikoon kasvun osalta tulokset 

vaihtelivat, mutta isoimmalla pitoisuudella kasvu oli heikompaa kuin nollanäytteessä, 

mikä ei tue alumiinijäännöstuloksia. Myös metallien reduktiot olivat heikompia suu-
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rimmissa pitoisuuksissa. Alumiinijäännöksen pieneneminen PAA-pitoisuuden kasvaes-

sa ei näiden kokeiden perusteella johtunut saostustehon paranemisesta. 

Toisessa hapetuskokeessa, jossa peretikkahapon kanssa käytettiin reagenssia, sameuden 

poistumisen perusteella parhaimmat tulokset olivat nollanäytteessä ja pienimmässä pi-

toisuudessa. 2. toistokokeen tuloksia ei otettu huomioon sameusvertailussa, sillä niihin 

jouduttiin lisäämään suuria määriä alkalointikemikaalia, mikä vaikutti myös veden sa-

meuteen. Lasketusvaiheen jälkeen veden sameus väheni hapetuskokeen jälkeiseen ar-

voon verrattuna nollanäytteillä 100 %:sti. Tuloksia ei voitu verrata raakavedestä mitat-

tuun sameuteen, sillä arvo oli pienempi kuin hapetuskokeiden jälkeiset. Toisen kokeen 

nollanäytteessä väriä poistui 72 %, muissa arvo kasvoi, myös näytteessä, johon oli lisät-

ty ainoastaan reagenssi. Tämän perusteella sekä PAA että NaTiOS lisäsivät veden väriä. 

PAA-kokeissa partikkelikoko kasvoi eniten näytteessä, johon oli lisätty pelkästään nat-

riumtiosulfaattia. Vastaavasti myös aistinvaraisten havaintojen perusteella nollanäyte 

sekä NaTioS-lisäys saostuivat parhaiten ja tulokset vastaavat myös sameus- ja väritu-

loksia. DOC-pitoisuus kasvoi kaikissa muissa paitsi nollanäytteessä ja PAA-näytteissä 

pitoisuuden kasvu tapahtui hapetusvaiheessa. Klorofylliä poistui eniten NaTioS:llä. Pe-

retikkahappo ei anna lupaavia tuloksia sameuden, värin tai DOC:n osalta (kuva 36.) 
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Kuva 36. Peretikkahapon 2. kokeen tuloksia. 
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Peretikkahapetus ei tehostanut raudan poistoa, lyijyn poistoa sen sijaan tehosti (kuva 

37). Kromipitoisuus pieneni kaikilla pitoisuuksilla yli 100 %. 
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Kuva 37. Peretikkahapon 2. kokeen rauta-, lyijy- ja kromimääritysten tuloksia. 
 
Mangaanipitoisuus kohosi kaikilla pitoisuuksilla raakavedestä hapetukseen, eniten 

isoimmalla pitoisuudella ja vähiten nollanäytteessä. Peretikkahapetus ei tämän kokeen 

perusteella vähentänyt veden mangaanipitoisuutta, vaan lisäsi sitä (kuva 54). 

Pienin jäännösalumiini suhteessa alumiinisyöttöön oli nolla+NatioS-näytteessä (kuva 

55), mikä tukee tuloksia veden sameuden sekä klorofyllipitoisuuden poistumisen osalta. 

Myös partikkelikoko kasvaa eniten ko. näytteessä. Sen sijaan värin ja DOC-pitoisuuden 

osalta nollanäytteellä saatiin parempi tulos kuin nolla+NatioS-näytteellä, mikä ei vält-

tämättä kuitenkaan kerro saostuksen tehosta, koska natriumtiosulfaatin lisäys lisää myös 

veden väriä ja orgaanista hiiltä. Tätä tukevat myös mangaani- ja rautatulokset, tosin pel-

kässä nollanäytteessä tulos on parempi kuin näytteessä, johon on lisätty natriumtiosul-

faattia. Sen sijaan lyijyn ja kromin reduktioiden osalta tulokset vaihtelevat. Näiden ko-

keiden perusteella saatiin parempi saostusteho kun näytteeseen lisättiin pelkästään nat-

riumtiosulfaattia, peretikkahapon lisäys heikensi tulosta. 
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Analyysien perusteella peretikkahapon 1. kokeessa järjestys on seuraava, edullisimmas-

ta heikompaan (g/l): 0 > 0,16 >0,65 > 0,32 > 1,29, ja 2. kokeessa vastaavasti (g/l): 0 tai 

0+NaTiOS tai 0,32 > 1,29. Molemmissa kokeissa parhaimmat tulokset saatiin nollanäyt-

teellä ja/tai pienimmällä pitoisuudella ja heikoimmat suurimmalla PAA-pitoisuudella. 

pH:n säätö peretikkahappokokeissa oli ongelmallista. Peretikkahappolisäys vaikutti ve-

den aistinvaraiseen laatuun heikentäen sen hajua. Tosin kokeissa käytetyt pitoisuudet 

olivat suuria eikä vastaavaa ongelmaa välttämättä ole pienemmissä pitoisuuksissa. 

Vertailtiin tarkemmin eri päivinä ja eri raakavesillä tehtyjä peretikkahappokokeita. Nat-

riumtiosulfaatin vaikutusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 9.3.Värimäärityksen pe-

rusteella 1. kokeella saatiin paremmat tulokset, nollanäytteillä ja pienillä pitoisuuksilla 

paremmat tulokset ja näytteen väripitoisuus kasvoi sitä myöten kun peretikkahappopi-

toisuus kasvoi. 2. kokeessa väriarvot kasvoivat vielä enemmän. DOC-, klorofylli- ja 

rauta-analyysien perusteella kokeiden välillä ei ollut eroa, mutta nollanäytteillä tai pie-

nillä pitoisuuksilla saatiin paremmat tulokset. Myös sameuden poistossa saatiin par-

haimmat tulokset nollanäytteillä ja pienimmillä pitoisuuksilla, mutta 2. kokeessa eli rea-

genssin kanssa sameutta poistui enemmän. Kromin poistumisen osalta saatiin 2. kokeel-

la paremmat tulokset, mutta pitoisuuksissa ei ollut selkeätä linjaa. 

Partikkelikoko-, lyijy-, mangaani- ja jäännösalumiinianalyysien perusteella pitoisuuksi-

en tai kokeiden välillä ei ollut selkeitä eroja. Partikkelikoon kasvun perusteella pelkällä 

natriumtiosulfaatilla saatiin selvästi parhain tulos. Lyijytulosten perusteella on vaikeaa 

vetää selkeitä johtopäätöksiä ja jäännösalumiinien osalta tulokset vaihtelivat. Yhteenve-

to eri päivinä ja raakavesillä tehdyistä peretikkahappokokeista, josta ilmenee peretikka-

happopitoisuuksien ja -kokeiden erot, on esitettynä taulukossa 21. Kokeet eivät kuiten-

kaan olosuhde-eroista johtuen ole suoraan vertailukelpoisia. 
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Taulukko 21. Peretikkahappokokeiden ja –pitoisuuksien erot. 
 

parhaimmat parhaimmat parhaimmat ei selkeää
kokeissa tulokset tulokset tulokset eroa

Analyysi PAA 1 PAA 2 ei eroa nollanäytteillä pienillä isoilla tai linjaa
pitoisuuksilla pitoisuuksilla

Väri x x
Sameus x x

DOC x x
Klorofylli x x

Partikkelikoko x x
Jäännös-Al x x

Lyijy x x
Mangaani x x

Kromi x x
Rauta x x

 

Tämän vertailun perusteella ei saada suurta eroa kokeille. Parhaimmat tulokset saatiin 

nollanäytteillä ja pienillä pitoisuuksilla. 

8.3.3 Vetyperoksidikokeet 

Sameuden poistumisen perusteella vetyperoksidin parhaat kokeet olivat suurimmat pi-

toisuudet, tosin erot pienimpään pitoisuuteen ja nollanäytteeseen olivat hyvin pieniä. 

Tuloksia ei voitu verrata raakavedestä mitattuun sameuteen, sillä se oli pienempi kuin 

hapetuskokeiden jälkeiset pitoisuudet. Värin poiston osalta pienin pitoisuus oli paras 

(reduktio 49 %), muilla pitoisuuksilla väriä poistui vähemmän kuin nollanäytteessä. 

Vetyperoksidilla partikkelikoot kasvoivat vaihtelevasti eri näytteissä (kuva 57), vähiten 

kasvua oli isoimmalla pitoisuudella, mutta toisaalta toistokokeiden välillä on tässä pitoi-

suudessa suuri ero. Vastaavasti aistinvaraisten havaintojen perusteella suurimmassa pi-

toisuudessa oli pienimmät saostumat ja nollanäytteessä enemmän irtohippuja vedessä. 

Eri näytteiden välillä ei kuitenkaan ollut havaittavissa suurta eroa saostumien määrässä 

ja laskeutunut sakka hajosi helposti. Toisaalta H2O2-pitoisuudet olivat hyvin pieniä, eli 

havaintojen mukaan jo pienikin pitoisuus vetyperoksidia tehosti saostumista. Havainnot 

vastasivat värituloksia, mutta eivät korreloineet sameus- tai partikkelikokeiden kanssa. 

DOC-pitoisuus väheni ainoastaan isoimmalla pitoisuudella enemmän kuin nollanäyt-

teessä. Kaikki klorofyllitulokset olivat miinuksella, myös lähtöarvona raakavedelle saa-

tiin negatiivisia absorbansseja, eli klorofyllejä ei havaittu. Kloforyllipitoisuus pääasiassa 
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kasvoi kun vetyperoksidipitoisuus kasvoi. Klorofyllitulokset eivät näy kuvaajassa, sillä 

negatiiviset arvot olivat niin suuria, että ne rajattiin kuvaajan ulkopuolelle (kuva 38). 
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Kuva 38. Perinteisen vetyperoksidihapetuksen tuloksia. 
 
Rautaa poistui parhaiten toisiksi suurimmalla pitoisuudella. Vetyperoksidin lisäys tehos-

ti raudan poistumista. Lyijypitoisuus väheni raakavedestä saostukseen kaikissa kokeissa, 

eniten isoimmalla pitoisuudella, jossa poistuminen oli yli 100 %. Tämä sen vuoksi, että 

lopputulos oli negatiivinen, eli lyijyä ei todettu näytteessä ja tulos oli alle määritysrajan. 

Kromipitoisuus väheni parhaiten nollanäytteessä, joten tuloksien perusteella vetyperok-

sidin lisäys ei tehostanut kromin poistoa. Tulokset ovat esitettynä kuvassa 39. 

Mangaanipitoisuus kohosi kaikilla arvoilla raakavedestä saostukseen (kuva 54). Jään-

nösalumiinipitoisuudet suhteessa alumiinisyöttöön, olivat 54,4–75,8 %, paras tulos saa-

tiin isoimmalla pitoisuudella ja kaikissa vetyperoksidilisäyksissä tulos oli parempi kuin 

nollanäytteellä (kuva 55). Tämä tukee veden sameuden ja DOC-pitoisuuden poistumista 

vetyperoksidikokeissa, mutta ei klorofylli- ja värituloksia. Toisaalta myös partikkelikoot 

olivat pieniä isoimmalla pitoisuudella. Metallien poistumisen osalta parhain tulos saatiin 

toisiksi suurimmalla pitoisuudella, tosin kromi- mangaani- ja lyijytulokset vaihtelivat 

suuresti. 
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Kuva 39. H2O2-hapetuksen tuloksia rauta-, lyijy- ja kromimääritysten osalta. 
 
Toisessa H2O2-kokeessa ei sameuden poiston perusteella ollut eri pitoisuuksien välillä 

eroa. Sekä 0 g/l, 1,16 g/l että UV- ja ultraäänitehostetuilla vetyperoksidikokeilla saavu-

tettiin sameuden väheneminen 100 %:sti, kun verrattiin lopullisia tuloksia hapetusvai-

heen jälkeisiin. Vetyperoksidin lisäys ei tehostanut värin poistoa, mutta kun hapetusta 

tehostettiin erityisesti ultraäänellä (30 %), niin värin poistuminen tehostui. 

Partikkelikoot kasvoivat vaihtelevasti (100–1193 %). Ultraäänen tai UV:n lisäys ei te-

hostanut partikkelikoon kasvua, sillä isoin partikkelikoonkasvu saatiin pelkällä vetyper-

oksidilla ja toisiksi isoin oli nollanäytteessä (kuva 57). Toisaalta toistokokeissa oli näis-

sä pitoisuudessa suurimmat keskinäiset erot, mikä heikentää tulosten luotettavuutta. Ha-

petusvaiheessa partikkelikoossa ei ollut merkittävää muutosta. 

Vastaavasti aistinvaraisten havaintojen perusteella vetyperoksidin toisessa kokeessa ult-

raäänen pienemmällä teholla (30 %) ja pelkällä vetyperoksidilla saatiin eniten saostu-

mia. Myös nollanäyte saostui hyvin. Molemmissa toistokokeissa vähiten saostumia tuot-

ti UV-säteilytys. Tosin UV:n saostumat olivat kaikkein kiinteimpiä, eivätkä hajonneet 

helposti. Toisen testin UV:lla hapetettu näyte oli kirkas eli saostuminen oli ollut teho-

kasta. Aistinvaraiset tulokset vastasivat sameus-, väri- ja partikkelikoon tuloksia siltä 
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osin, että ultraäänen pienimmällä teholla saatiin parhaimmat tulokset, muilta osin tulok-

sissa oli eroja, myös keskinäisissä toistokokeissa. 

Liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus väheni kaikissa näytteissä suhteessa raakaveteen, 

tosin reduktiot olivat pieniä. Pelkän vetyperoksidin lisäys ei tehostanut DOC:n poistu-

mista, mutta kun vetyperoksidia tehostettiin UV:lla tai ultraäänellä, niin orgaanisen hii-

len poistuminen tehostui. Kaikissa muissa näytteissä DOC-pitoisuus kasvoi hapetusvai-

heessa, paitsi UV-säteilyllä. Tosin ainakaan nollanäytteessä DOC-pitoisuuden ei pitäisi 

kasvaa, mikä kyseenalaistaa tuloksien luotettavuutta. Saostusvaiheessa DOC-pitoisuus 

väheni kaikissa kokeissa. Klorofyllipitoisuus väheni UV:lla tehostetussa näytteessä, 

muissa kasvoi. H2O2-pohjaiset kehittyneet hapetustekniikat poistivat veden sameutta, 

väriä sekä liuennutta orgaanista hiiltä ja UV-hapetus myös klorofylliä (kuva 40). 

H2O2+UV/UÄ

-150 %

-100 %

-50 %

0 %

50 %

100 %

Nolla pelkkä H2O2 UÄ 20 KHz UÄ 40 KHz UV
Väri, RV-saost

Sameus, RV-hap

DOC, RV-saost

Klorofylli, RV-saost

 

Kuva 40. Vetyperoksidpohjaisten kehittyneiden hapetustekniikoiden tuloksia. 
 
Raudan reduktio oli korkea kaikissa kokeissa (kuva 41). Lyijyä poisti parhaiten pelkkä 

vetyperoksidi. Kromipitoisuus väheni, lähes kaikissa yli 100 % ja nollanäytteellä eniten. 

Osa lähtöarvoista oli negatiivisia ja ICP-määritys oli kromin osalta epävarma. 

Mangaanipitoisuus kasvoi kaikissa näytteissä raakavedestä saostukseen, eniten pelkällä 

vetyperoksidilla (kuva 54). Raakavedestä hapetukseen pitoisuus kasvoi kaikissa muissa 



     
 
 

129 

paitsi nolla- ja H2O2/UV-näytteissä. Saostus- ja laskeutusvaiheessa kaikissa muissa 

näytteissä mangaanipitoisuus kasvoi monituhatkertaisesti paitsi UÄ 40 % -näytteessä. 

Jäännösalumiinit olivat suuria, pienin oli pelkässä vetyperoksidissa (kuva 55). Myös 

isoin partikkelikoko saatiin tehostamalla saostusta pelkällä vetyperoksidilla. Metallitu-

lokset tukivat tätä tulosta kromi- ja mangaanianalyysejä lukuun ottamatta. Sen sijaan 

värin ja DOC:n poistumisen osalta pelkällä vetyperoksidilla saatiin heikoin tulos. 
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Kuva 41. H2O2 AOP-tekniikoiden rauta-, lyijy- ja kromimääritysten tuloksia. 
 
Analyysien perusteella pitoisuuksien järjestys on vetyperoksidin 1. kokeessa seuraava, 

edullisimmasta heikompaan (mg/l): 12 > 24 > 3 > 0 > 6, kun taas vetyperoksidin 2. ko-

keessa seuraava: H2O2/UV > pelkkä H2O2 > H2O2/UÄ 1 tai H2O2/UV > 0. Molemmissa 

kokeissa eri pitoisuuksien/hapettimien väliset erot olivat pieniä. Pienissä pitoisuuksissa 

ei ollut selkeätä linjaa tuloksissa, isoissa vetyperoksidipitoisuuksissa UV:lla tehostettu 

koe oli tehokkain, ultraääni sen sijaan ei tehostanut vetyperoksidihapetusta. 

Vertailtiin eri päivinä ja eri raakavesillä ja vetyperoksidipitoisuuksilla tehtyjä kokeita, 

jotta saatiin parempi käsitys vetyperoksidipohjaisista hapetuskokeista, perinteisistä vs. 

kehittyneistä hapetusmenetelmistä. Kehittyneet hapetusmenetelmät olivat parempia kuin 

pelkkä vetyperoksidi väri- ja DOC-analyysien perusteella. Kehittynyt hapetusmenetel-
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mä ei tehostanut vetyperoksidihapetusta jäännös-Al-, partikkelikoko- ja lyijyanalyysien 

perusteella. Sameuden sekä mangaani- ja kromipitoisuuksien perusteella vetyperoksidin 

ja kehittyneiden hapetusmenetelmien vaikutuksien välillä ei ollut suuria eroja. Klorofyl-

li- ja rauta-analyysien perusteella tulokset olivat vaihtelevia. Ainoastaan H2O2/UV vä-

hensi klorofyllipitoisuutta. Vetyperoksidin lisäys tehosti raudan poistumista ja edelleen 

UV:n lisäys hienoisesti tehosti perinteistä vetyperoksidihapetusta, ultraääni ei. Kehitty-

neitä tekniikoita suhteessa perinteiseen vetyperoksidihapetukseen on vertailtu tarkem-

min kappaleissa 8.3.5. ja 8.3.6. 

Lisäksi vertailtiin kokeiden tulosten perusteella isojen ja pienten vetyperoksidipitoi-

suuksien eroja. Tulokset on esitettynä taulukossa 22, ja kunkin analyysin kohdalle on 

merkitty se pitoisuus, jolla saatiin paremmat tulokset. Tulokset ovat suuntaa-antavia, 

sillä kokeet on tehty eri päivinä ja eri raakavesillä sekä eri reagenssisuhteilla. 

Taulukko 22. Vetyperoksidien pienien ja suurien pitoisuuksien vertailu. 
 

Analyysi Pienet pitoisuudet Suuret pitoisuudet Ei eroa

Väri x
Sameus x
DOC x
Klorofylli x
Partikkelikoko x
Jäännösalumiinit x
Lyijy x
Mangaani x
Kromi x
Rauta x

 

Isolla pitoisuudella tulokset olivat hiukan parempia, mutta vertailun perusteella ei saada 

suurta eroa pitoisuuksille. Optimaalisen vetyperoksidipitoisuuden voi arvioida löytyvän 

ison ja pienien pitoisuuksien väliltä. 

8.3.4 Titaanidioksidikokeet 

Sameuden poistumisen perusteella titaanidioksidikokeissa ei ollut eroa. Sekä 0 mg/l, 1 

mg/l että UV- tehostetulla titaanidioksidinäytteellä saavutettiin sameuden väheneminen 
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100 %:sti, kun verrattiin lasketusvaiheen jälkeisiä tuloksia hapetusvaiheen jälkeisiin. 

Titaanidioksidihapetukset tehostivat värin poistoa. 

Titaanidioksidikokeessa partikkelikoot kasvoivat vaihtelevasti, isoin kasvu oli nolla-

näytteessä (kuva 57). Toisaalta toistokokeissa oli muissa kuin UV:ssa suuret erot, mutta 

kokeiden perusteella ainakaan TiO2/UV-menetelmä ei tehostanut partikkelikoon kasvua. 

Vastaavasti aistinvaraisten havaintojen perusteella titaanidioksidissa havaittiin enem-

män saostumaa kuin TiO2/UV:ssa ja myös nollanäyte saostui hyvin, mikä vastasi par-

tikkelikokotuloksia. Havainnot eivät täysin vastanneet sameus- ja värianalyyseja. 

DOC-pitoisuudet vähenivät pieniä määriä (14–24 %) suhteessa raakaveteen, 

TiO2/UV:lla eniten (kuva 42). Klorofyllin poistossa kaikki tulokset olivat miinuksella 

eli klorofyllipitoisuus kasvoi suhteessa raakaveteen, johtuen luultavasti referenssinä 

käytetyn raakavesinäytteen alhaisesta klorofyllipitoisuudesta. 
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Kuva 42. Titaanidioksidikokeiden tuloksia. 
 
Raudan reduktio oli titaanidioksidikokeissa 81–91 % ja parhaiten rautaa poistui pelkällä 

TiO2:lla, lyijypitoisuus pieneni eniten TiO2/UV:lla (kuva 43). Kromipitoisuus väheni 

kaikissa kokeissa, mutta lähtöarvoissa on negatiivisia lukuja. 
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Kuva 43. Titaanidioksidikokeiden tuloksia rauta-, lyijy- ja kromimääritysten osalta. 
 
Mangaanipitoisuus kasvoi raakavedestä saostukseen kaikissa näytteissä, eniten 

TiO2/UV-näytteessä (kuva 54). Jäännösalumiinit suhteessa alumiinisyöttöön olivat kor-

keita, 78,3–91 %, pienin oli TiO2/UV-näytteessä (kuva 55) ja myös väri- ja DOC-

pitoisuuksien perusteella TiO2/UV tehosti saostumista. Lisäksi rautatulokset tukivat tä-

tä. Sen sijaan partikkelikoon kasvu oli valokatalyyttikokeissa heikointa. 

Analyysien perusteella järjestys on seuraava, edullisimmasta heikompaan: TiO2 > 

TiO2/UV > nolla. Titaanidioksidihapetuksella saatiin näiden kokeiden perusteella pa-

rempi tulos kuin tehostettuna UV:lla, mutta keskinäiset erot olivat hyvin pieniä. 

8.3.5 UV-fotolyysit 

Vertaillaan vielä keskenään eri päivinä ja eri raakavesillä ja pitoisuuksilla tehtyjä kokei-

ta, jotta saadaan parempi käsitys UV:n vaikutuksista vetyperoksidihapetukseen. Lisäksi 

vertaillaan TiO2/UV:ta ja TiO2:ta keskenään. 

H2O2/UV oli parempi kuin pelkkä H2O2 väri-, DOC-, klorofylli- ja rauta-analyysien pe-

rusteella. Vetyperoksidilisäys tehosti raudan poistumista, ja edelleen UV:n lisäys hie-
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noisesti tehosti perinteistä vetyperoksidihapetusta. Pelkkä vetyperoksidin lisäys ei pää-

sääntöisesti tehostanut värin, DOC:n ja klorofyllin poistoa, mutta H2O2/UV tehosti. 

UV:n lisäys ei tehostanut vetyperoksidihapetusta jäännös-Al-, partikkelikoko- ja lyijy-

analyysien perusteella. Esihapetus sekä vetyperoksidilla että siihen pohjautuvilla kehit-

tyneillä hapetustekniikoilla vähensi alumiinin määrää, parhaiten kuitenkin pelkällä ve-

typeroksidilla. Vetyperoksidihapetus tehosti partikkelikoon kasvua, mutta H2O2/UV ei. 

Sameus-, mangaani- ja kromianalyysien perusteella vetyperoksidin ja H2O2/UV välillä 

ei ollut suuria eroja. Mangaanipitoisuus kasvoi kaikissa näytteissä, myös nollanäyttees-

sä, tosin H2O2/UV:lla mangaanipitoisuus kasvoi vähemmän kuin pelkällä vetyperoksi-

dilla. Vetyperoksidihapetus ei sellaisenaan tai yhdessä UV:n kanssa myöskään tehosta-

nut kromin poistumista. 

Yhteenveto eri päivinä ja eri raakavesillä ja vetyperoksidipitoisuuksilla tehdyistä ko-

keista on esitettynä taulukossa 23. 

Taulukko 23. Perinteisen ja UV:lla tehostetun vetyperoksidihapetuksen eroja. 
 

Analyysi H2O2/UV H2O2 ei eroa

Väri x
Sameus x
DOC x
Klorofylli x
Partikkelikoko x
Jäännösalumiinit x
Lyijy x
Mangaani x
Kromi x
Rauta x

 

Kaikkien analyysituloksien perusteella H2O2/UV:lla saatiin hiukan paremmat tulokset 

kuin pelkällä vetyperoksidilla. 

Vertaillaan keskenään titaanidioksidihapetusta sellaisenaan ja tehostettuna UV:lla. 

TiO2/UV parempi kuin pelkkä titaanidioksidi DOC-, klorofylli-, lyijy- ja alumiinimääri-
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tyksien perusteella. UV:n lisäys ei tehostanut titaanidioksidihapetusta raudan, kromin, 

mangaanin ja partikkelikoon perusteella. Värin ja sameuden osalta ei ollut suuria eroja 

näytteiden välillä. Yhteenveto titaanidioksidikokeista on esitettynä taulukossa 24. 

Taulukko 24. Titaanidioksidin ja UV:lla tehostetun tekniikan hapetuseroja. 
 

Analyysi TiO2/UV TiO2 ei eroa

Väri x
Sameus x
DOC x
Klorofylli x
Partikkelikoko x
Jäännösalumiinit x
Lyijy x
Mangaani x
Kromi x
Rauta x

 

Vertailun perusteella TiO2/UV- ja TiO2-kokeiden välillä ei ole havaittavissa parem-

muuseroa, kummallakin käsittelyllä on eronsa. Tuloksissa yllättää se, että pelkkä titaa-

nidioksidi tehoaa metalleihin paremmin kuin valokatalyyttinen menetelmä. 

8.3.6 Ultraäänikäsittely 

Vertailtiin eri päivinä ja eri raakavesillä ja vetyperoksidipitoisuuksilla tehtyjä kokeita, 

jotta saatiin selville ultraäänen vaikutus vetyperoksidihapetukseen. 

H2O2/UÄ oli parempi kuin pelkkä vetyperoksidi väri-, DOC-, mangaani- ja kromiana-

lyysien perusteella. Pelkkä vetyperoksidin lisäys ei pääsääntöisesti tehostanut värin 

poistoa, mutta ultraäänen lisäys tehosti, parhaiten 30 % -teholla. Pelkän vetyperoksidin 

lisäys ei tehostanut orgaanisen hiilen poistumista, mutta kun vetyperoksidia tehostettiin 

ultraäänellä, erityisesti teholla 40 %, niin DOC:n poisto tehostui. Vetyperoksidihapetus 

ei sellaisenaan tai yhdessä ultraäänen kanssa tehostanut mangaanin poistumista vaan 

pitoisuudet kasvoivat kokeissa, ultraäänellä tehostetussa tosin vähemmän kuin pelkällä 

vetyperoksidilla. Vetyperoksidihapetus ei sellaisenaan tai ultraäänen kanssa tehostanut 
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kromin poistumista. Ultraäänellä saatiin kuitenkin paremmat tulokset kuin pelkällä ve-

typeroksidilla ja suurempi teho oli ultraäänistä parempi. 

Alumiini-, partikkelikoko-, lyijy- ja rauta-analyysien perusteella ultraäänen lisäys ei te-

hostanut vetyperoksidihapetusta. Esihapetus vetyperoksidilla tai siihen pohjautuvilla 

kehittyneillä hapetustekniikoilla vähensi jäännösalumiinin määrää, mutta parempiin tu-

loksiin päästiin perinteisellä vetyperoksidihapetuksella. Partikkelikoon kasvun perus-

teella ei saatu luotettavaa tulosta vetyperoksidin tai siihen pohjautuvien kehittyneiden 

hapetusmenetelmien vaikutuksesta, sillä toistokokeiden keskinäiset erot olivat suuria. 

Pelkällä vetyperoksidilla saatiin kuitenkin parempi tulos kuin ultraäänillä. Pelkkä vety-

peroksidihapetus tehostaa lyijyn poistumista parhaiten. Vetyperoksidi tehosti raudan 

poistumista, mutta ultraääni ei enää tehostanut vetyperoksidihapetusta. Sameuden vähe-

nemisen ja klorofyllin hapettamisen perusteella kokeiden välillä ei ollut suuria eroja. 

Ultraäänen vaikutus vetyperoksidihapetukseen on esitettynä taulukossa 25. Taulukkoon 

on myös merkitty ultraäänistä se teho, jolla saatiin parempi tulos. 

Taulukko 25. Ultraääniavustettujen ja perinteisen vetyperoksidihapetuksien eroja. 
 

Analyysi H2O2/UÄ 40 % H2O2/UÄ 30 % H2O2 ei eroa

Väri x x
Sameus x
DOC x x
Klorofylli
Partikkelikoko x
Jäännösalumiinit x
Lyijy x
Mangaani x x
Kromi x x
Rauta x

 

Kaikkien analyysituloksien perusteella H2O2/ultraääni- ja H2O2-kokeiden välillä ei ole 

havaittavissa paremmuuseroa. 
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8.4 Hapetuksen vaikutus veden laatuun 

Tässä osioissa vertaillaan eri hapetuskokeiden tuloksia keskenään analyysituloksien pe-

rusteella. 

8.4.1 Lämpötilan vaikutus ja pH:n muutokset 

Vesilaitoksella mitattujen raakavesien lämpötilojen keskiarvo oli 7,1 ºC, toukokuun 

näytteistä ei ollut mitattu lämpötiloja. Laboratorioon saapuneiden näytteiden lämpötilo-

jen keskiarvo oli 12,0 ºC. Näytteiden lämpötila oli noussut kuljetuksen aikana, etenkin 

yhdessä näytteessä, jonka lämpötila saapuessa oli 19,5 ºC. Säilytyksen vaikutusta näyt-

teisiin voitiin arvioida juuri ennen hapetuskokeita tehdyillä mittauksilla, joiden lämpöti-

lojen keskiarvo oli 9,0 ºC eli tulokset olivat lähelle jääkaappilämpötiloja. Lämpötilat 

kokeiden jälkeen olivat hiukan korkeampia (keskiarvo 10,6 ºC), koska kokeet tehtiin 

huoneenlämmössä ja näytteitä säilytettiin kokeiden aikana huoneenlämmössä. Laskeu-

tuksen jälkeen lämpötilan keskiarvo oli 10,7 ºC, joten suurta eroa hapetuksen jälkeisiin 

näytteisiin ei ole, tosin kokeiden jälkeisissä lämpötila-arvoissa oli kuitenkin suuria vaih-

teluja. Lämpötilat on kuvattu taulukossa 15. Raakaveden lämpötila vaikuttaa veden laa-

tuun, joten loppukesällä tai talvella tulokset olisivat erilaisia kuin kokeiden näytteissä. 

pH-mittausten tulokset on kuvattu taulukossa 15. Raakavesien pH-arvojen (vesilaitok-

sen käyttötarkkailu) keskiarvo oli 6,5. Raakavesille saatiin laboratoriossa keskiarvo 6,7. 

Ero voi johtua näytteenkäsittelystä ja pH-mittareiden erosta. Juuri ennen kokeita mitat-

tujen pH-arvojen keskiarvo oli 6,8, joka on hiukan suurempi kuin saapuneissa. pH-

arvojen pieni kasvu voi johtua säilytyksen aikaisesta lämpötilan laskemisesta, koska pH 

on lämpötilariippuvainen. Hapetuskokeiden jälkeen pH-arvojen keskiarvo oli 7,0, ko-

keiden välillä oli vaihtelua. Pääsääntöisesti hapetuskemikaalit nostavat tämän perusteel-

la näytteiden pH-arvoa. Tätä teoriaa eivät kuitenkaan tue vertailut nollanäytteiden ja ha-

petettujen näytteiden välillä, muiden kuin 1. vetyperoksidikokeen tuloksien osalta. Sen 

sijaan esimerkiksi peretikkahappokokeissa pH-arvo laskee pitoisuuksien kasvaessa, to-

sin peretikkahappokokeiden pH-arvoja ei ole laskettu mukaan keskiarvoihin. 

Alkaloinnin ja saostuskemikaalin lisäyksen jälkeen, pH-arvojen keskiarvo oli 4,2. pH:n 

aleneminen johtuu koagulantin lisäyksestä, vaikka alkalointikemikaalia annosteltiin en-

nen saostusta. Natriumhydroksidimäärät olivat pääsääntöisesti 0,00001 tai 0,00005 

mmol, lukuun ottamatta toista peretikkahappokoetta, jossa lipeää jouduttiin lisäämään 
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näyteveteen 0,02-9 mmol ja lisäksi säätämään lopulta isoimmassa pitoisuudessa myös 

typpihapolla. Tuloksissa näkyy selvästi raudan ja alumiinin erot, rautasaostuksissa pH-

arvot olivat alhaisempia. Pääsääntöisesti Al-jäännös kasvoi kun pH kasvoi, mutta ei 

suinkaan joka kokeessa, Fe-jäännös ei vaikuta kokeiden perusteella pH-riippuvaiselta. 

Eri kokeiden pH-muutokset hapetus- ja saostusvaiheessa on esitettynä kuvassa 26. 

Toisen peretikkahappokokeen pH-arvot oli säädetty korkeammaksi alkaloinnilla kuin 

muissa. PAA-kokeissa pH:n säätö oli työlästä, tosin myös pitoisuudet olivat korkeita. 

Saostus- ja laskeutusvaiheen jälkeinen pH vaihteli kaikissa kokeissa jonkin verran, mut-

ta peretikkahapon lisäys laski pH:n arvoon 4…5 muissa kokeissa sen ollessa 6,4…7,5. 

8.4.2 Kiintoaineksen poistuminen 

Veden sisältämän kiintoaineksen poistumista seurattiin väri- ja sameus analyyseillä. 

Raakavesien kiintoainespitoisuus oli korkeampi huhtikuun näytteissä kuin toukokuussa. 

Tosin näistä näytteistä 17. 4. ja 18.4., 22.4. ja 23.4. sekä 7.5. ja 9.5. kuvaavat samaa 

näytettä, mikä kertoo siitä, että vastaavaa vaihtelua esiintyy varmasti myös hapetusko-

keiden raakavesinäytteissä. Väriarvot korreloivat sameusarvojen kanssa ja myös partik-

kelikoko korreloi suurimmassa osassa kokeita värin ja sameuden kanssa (kuva 44). 
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Kuva 44. Raakavesien analyysituloksia. 
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Toukokuun näytteissä raakaveden sameuspitoisuus oli alhainen (kuva 44) ja siihen ver-

ratut sameustulokset ovat epävarmoja. Lähes kaikissa kokeissa, myös nollanäytteissä, 

päästiin 100 % sameuden vähenemään verraten saostuskokeiden jälkeisiä tuloksia hape-

tuskokeiden jälkeisiin. Myös partikkelikoot sekä KMnO4-luku olivat alhaisempia tou-

kokuun näytteissä (kuvat 29 ja 44). Näin pienet pitoisuudet eivät välttämättä tarvitse 

esihapetusta vaan pelkkä saostus riittää. Huhtikuun näytteet ovat myös helpommin saos-

tettavia kuin toukokuun näytteet, joten tämä hankaloittaa eri hapetusmenetelmien teho-

jen vertailua keskenään, koska kokeet on tehty eri ajankohtina. 

Sameudet eri vaiheissa on kuvattu taulukossa 16. Raakavesien sameuksien keskiarvo oli 

vesilaitoksen käyttötarkkailussa 34 NTU. Sameuksien keskiarvo oli laboratoriossa teh-

tyjen mittauksien mukaan paljon alhaisempi, 19 NTU. Suuri ero voi johtua useasta eri 

tekijästä, esimerkiksi eroista laboratorioiden välisissä mittauksissa tai näytteen esikäsit-

telyssä, ja myös näytematriisien eroista. Koska laboratorionäytteissä oli saatu niinkin 

alhaisia pitoisuuksia kuin 2,5 NTU, näytettä ei välttämättä ollut sekoitettu riittävästi. 

Juuri ennen hapetuskokeita mitatut sameudet vaihtelivat suuresti ja keskiarvo oli 18 

NTU, joka oli melkein sama kuin saapuneilla näytteillä, mutta paljon alle vesilaitoksen 

mittausten. Hapetuskokeiden jälkeen mitatut sameudet vaihtelivat suuresti (0,2–27 

NTU) keskiarvon ollessa 14 NTU. Hapetuskokeiden jälkeen sameuden keskiarvo oli 

hiukan alhaisempi kuin ennen kokeita, vaikka näytteisiin lisättiin kemikaaleja, jotka 

usein lisäävät veden sameutta. Nollanäytteissä ei tosin ollut eroa hapetettuihin näyttei-

siin ja sameuspitoisuutta saattaa tässä vaiheessa alentaa mekaaninen jar-testin sekoitus. 

Alkalointi- ja saostuskemikaalin lisäyksen ja laskeutusvaiheen jälkeen sameudet vaihte-

livat suuresti (0-83 NTU) keskiarvon ollessa 4,5 NTU, mutta arvot olivat pääosin kui-

tenkin alhaisia. Isot lukemat johtunevat mm. sekoittuneista näytteistä ja pääsääntöisesti 

veden sameus kuitenkin väheni kokeiden aikana. 

Taulukossa 26 on esitettynä sameuden poistuminen eri kokeilla verrattuna raakavesi-

näytteisiin. Pääsääntöisesti vetyperoksidi nosti veden sameutta hapetusvaiheessa. Myös 

osassa nollanäytteitä sekä yksittäisissä muissa näytteissä veden sameus kasvoi hapetus-

vaiheessa, etenkin toukokuun näytteissä. Suurimmassa osasta kokeita saostus- ja laskeu-

tusvaiheen jälkeen päästiin sameusarvoihin lähelle 0 NTU, PAA-kokeissa sameuden 

reduktio oli heikoin. Taulukon sameusarvot eroavat kokeiden yhteydessä esitetyistä, 
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koska niissä tulokset on pääosin esitetty verrattuna hapetuskokeiden jälkeisiin raaka-

vesinäytteiden alhaisten sameuksien vuoksi. 

Taulukko 26. Näytteiden sameudet eri kokeissa eri prosessin vaiheissa. 
 

Koe

KMnO4 0 0,23 0,46 0,93 1,86
hapetuksen jälkeen 30 % 18 % 21 % 24 % 23 %

laskeutuksen jälkeen 75 % 86 % 62 % 100 % 100 %

PAA I 0 0,16 0,32 0,65 1,29
hapetuksen jälkeen 21 % 25 % 24 % 27 % 31 %

laskeutuksen jälkeen 99 % 81 % 74 % 66 % 40 %

H2O2 I 0 3 6 12 24
hapetuksen jälkeen -21 % -19 % -20 % -19 % -16 %

laskeutuksen jälkeen 96,6 % 98,9 % 100,0 % 99,4 % 100 %

PAA II 0 +NatioS 0,32 1,29
hapetuksen jälkeen -22 % 22 % 51 % -60 %

laskeutuksen jälkeen 100 % 100 % 100 % 80 %

H2O2 II 0 1,16 UÄ 30 % UÄ 40 % UV
hapetuksen jälkeen -142 % -173 % -102 % -127 % -152 %

laskeutuksen jälkeen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

TiO2 0 1 UV
hapetuksen jälkeen -142 % 18 % -75 %

laskeutuksen jälkeen 100 % 100 % 100 %

saostuskokeet Nolla+Al Nolla+Fe H2O2+Al H2O2+Fe KMnO4+Al KMnO4+Fe

hapetuksen jälkeen -142 % -240 % -173 % -193 % 49 % -10 %
laskeutuksen jälkeen 100 % 100 % 100 % 85 % 100 % 100 %

Pitoisuudet

 

Sameuden poistuminen oli kaikissa pitoisuuksissa huonompi hapetuskemikaaleilla kuin 

nollanäytteessä seuraavissa: pääosin peretikkahappokokeissa, KMnO4-kokeen 0,46 mg/l 
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ja saostuskokeiden H2O2+Fe. Sameuden perusteella parhaimpiin tuloksiin päästiin pää-

sääntöisesti H2O2- ja KMnO4-hapetuksilla sekä kehittyneillä hapetustekniikoilla. 

Väripitoisuudet eri vaiheissa on kuvattu taulukossa 16. Raakavesien värien keskiarvo oli 

vesilaitoksen käyttötarkkailussa 90 mg/Pt l, ja laboratorioon saapuneissa näytteissä 49,6 

m-1. Koska mittaustulokset ovat eri yksiköissä, ne eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 

Juuri ennen hapetuskokeita mitattujen näytteiden värien keskiarvot olivat 35,5 m-1, eli 

aika paljon pienemmät arvot verrattuna saapuneisiin näytteisiin. Tosin myös näytteiden 

sameudet ovat pienemmät. Hapetuskokeiden jälkeen (ei huomioitu peretikkahappoa), 

väripitoisuuksien keskiarvo oli 41,3 m-1, kokeissa oli suurta vaihtelua. Värien keskiarvo 

kasvoi hapetusvaiheessa, mutta sameuden laski. Hapetuskokeiden jälkeen väri kasvoi 

luultavasti hapetuskemikaalien vaikutuksesta, tosin vertailu nollanäytteisiin ei tue tätä 

teoriaa. Kokeiden jälkeen värin keskiarvo oli 21,5 m-1 (ei huomioitu peretikkahappoa), 

kokeissa oli suurta vaihtelua. Väripitoisuus kuitenkin väheni jonkin verran kokeissa. 

Vertailtiin värin poistumista suhteessa raakaveteen eri kokeiden välillä (kuva 45). Pere-

tikkahapon 2. kokeessa väriarvo kasvoi, eikä tuloksia ole esitettynä kuvassa. PAA-

kokeiden lisäksi värin poistuminen oli pääosin vetyperoksidikokeissa sekä saostus- ja 

permanganaattikokeissa huonompi hapetuskemikaaleilla kuin nollanäytteessä. 

Eri kokeiden vertailu, väriä poistuu (%)
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Kuva 45. Värin poistuminen eri kokeissa suhteessa raakaveteen. 



     
 
 

141 

 
Sameuden ja värin perusteella soveltuvimmat menetelmät olivat TiO2-kokeet ja tehoste-

tut vetyperoksidikokeet ja heikoimmat PAA 2. koe sekä permanganaatin ja vetyperoksi-

din isot pitoisuudet. Peretikkahappokokeissa väri kasvoi hapetuskemikaalipitoisuuden 

kasvaessa, eivätkä värimuutokset johdu todennäköisesti kiintoainepitoisuuksista. Saos-

tuskokeiden perusteella rautakemikaali vaikutti veden väriin. Parhaimmat tulokset kiin-

toaineksen poiston osalta arvioitaessa sitä veden sameuden ja värin perusteella saatiin 

seuraavilla näytteillä verrattuna raakaveteen (taulukko 27.): 

Taulukko 27. Parhaimmat kokeet kiintoaineksen poiston osalta. 
 

Koe Pitoisuus/arvo
väri sameus

KMnO4 + Al 1,22 mg/l (saost.) 75 100

H2O2/UÄ 1,16 g/l, 30 % 70 100

TiO2/UV 1 mg/l 68 100

TiO2 1 mg/l 68 100

KMnO4 1,86 mg/l 67 100

H2O2/UÄ 1,16 g/l, 40 % 54 100

H2O2/UV 1,16 g/l 54 100

Reduktiot (%)

 

Parhaimmat tulokset saatiin isoilla kaliumpermanganaattipitoisuuksilla sekä kehittyneil-

lä hapetustekniikoilla. 

8.4.3 Orgaanisen aineksen poistuminen 

Orgaanisen aineksen poistumista seurattiin värin, liuenneen orgaanisen hiilen ja kloro-

fyllin perusteella. Väri, DOC-pitoisuus, partikkelikoko ja sameus korreloivat jossain 

määrin keskenään. Klorofyllitulokset vaihtelivat suuresti. 

Raakavedessä orgaanista ainesta kuvaavat pitoisuudet on esitettynä kuvassa 46. Pitoi-

suudet olivat alhaisempia toukokuun näytteissä kuin huhtikuun näytteissä. DOC-

näytteissä yksikkönä on havainnoinnin vuoksi 0,1 µg/l. 
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Raakavesi (NPOC, väri, sameus, klorofylli)
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Kuva 46. Raakaveden tuloksia orgaanista ainesta kuvaavien analyysien osalta. 
 
Liuenneen orgaanisen hiilen poistuminen eri kokeissa on esitettynä kuvassa 47. 

Eri kokeiden vertailu, orgaanista hiiltä poistuu (%)
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Kuva 47. Orgaanisen hiilen poistuminen eri kokeissa suhteessa raakaveteen. 
 
Peretikkahappokokeissa orgaanisen hiilen pitoisuus kasvoi sitä mukaan kun PAA-

pitoisuus kasvoi. Saostuskokeissa ja pääosin perinteisissä vetyperoksidikokeissa DOC:n 
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poistuminen oli kaikissa pitoisuuksissa huonompi hapetuksissa kuin nollanäytteessä. 

Lisäksi KMnO4-kokeessa muutokset raakaveteen nähden olivat minimaaliset. DOC:n 

poistumisen perusteella parhaat kokeet olivat 2. vetyperoksidikoe ja TiO2-koe. 

Eri kokeiden klorofyllien poistuminen on esitettynä kuvassa 48. Vetyperoksidikokeissa 

klorofyllipitoisuus kasvoi (n. 1000–4000 %) (liite 5, 3). Tämä johtui todennäköisesti 

joko siitä, että vetyperoksidikokeiden raakavesien klorofyllipitoisuus on ollut eri luok-

kaa kuin nollanäytteen ja raakavesinäytteen tai analyysivirheestä. Tosin klorofyllipitoi-

suus kasvoi lineaarisesti vetyperoksidipitoisuuden kasvaessa. Raakavesien klorofyllipi-

toisuudet olivat alhaisia, erityisesti vetyperoksidikokeiden raakavesinäytteessä. Vety-

peroksidikokeen tulosta ei suurista kasvuprosenteista johtuen näy kuvassa. 

Eri kokeiden vertailu, klorofylliä poistuu (%)
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Kuva 48. Klorofyllipitoisuuden poistuminen eri kokeissa suhteessa raakaveteen. 
 
Vetyperoksidikokeen lisäksi myös saostuskokeissa klorofyllin poistuminen oli kaikissa 

pitoisuuksissa huonompi hapetuskemikaaleilla kuin nollanäytteessä. TiO2- ja H2O2 2. 

kokeissa päästiin tuloksissa yli nollanäytteen, mutta tulokset olivat pääasiassa negatiivi-

sia, eli klorofyllipitoisuus ei vähentynyt suhteessa raakavesinäytteeseen. Peretikkahapon 

1. kokeen tulokset vaihtelivat suuresti ja osassa kokeista klorofylliä poistui yli 100 %. 

Peretikkahapon 2. kokeessa klorofyllin poistuminen oli sen sijaan 6-40 %. KMnO4 ko-

keessa klorofyllin reduktio oli 22–67 %. Klorofyllipitoisuuksien perusteella parhaat ko-
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keet olivat KMnO4, PAA 2. koe ja H2O2/UV. Heikoimmat kokeet olivat pääasiassa ve-

typeroksidikokeet, suurin osa saostuskokeista sekä TiO2-koe. Klorofyllitulokset olivat 

epävarmoja johtuen alhaisista lähtöpitoisuuksista ja myös kokeiden suorituksen epä-

varmuuksista. Ainoat kokeet, missä klorofylliä näytti poistuvan, ja niitä vastaavat raa-

kavesitulokset, joihin kokeissa tuloksia verrataan, olivat vertailukelpoisia, olivat per-

manganaattikoe sekä peretikkahapon 2. koe. 

Parhaimmat tulokset orgaanisen aineksen poiston osalta (väri, DOC ja klorofylli) saatiin 

seuraavilla näytteillä verrattuna raakavesinäytteeseen (taulukko 28.) 

Taulukko 28. Parhaimmat kokeet orgaanisen aineksen poiston kannalta. 
 

Koe Pitoisuus/arvo
väri DOC klorofylli

H2O2/UÄ 1,16 g/l, 30 % 70 28 -68

TiO2/UV 1 mg/l 68 24 -10

TiO2 1 mg/l 68 19 -62

KMnO4 1,86 mg/l 67 4 22

H2O2/UÄ 1,16 g/l, 40 % 54 35 -62

H2O2/UV 1,16 g/l 54 32 45
… … … …

PAA 1. koe 0,32 g/l 66 -92 130
PAA 2. koe 0,32 g/l -213 -73 33

Reduktiot (%)

 

Parhaimmat tulokset veden orgaanista ainesta kuvaavien muuttujien perusteella, kun 

huomioidaan vain DOC ja väri, saatiin seuraavilla: kehittyneet vetyperoksidikokeet, ti-

taanidioksidikokeet sekä KMnO4 1,86 mg/l. Heikoimmat tulokset olivat pääsääntöisesti 

peretikkahapon 2. kokeessa, jossa DOC- ja väripitoisuus kasvoivat hapetuskemikaalipi-

toisuuksien kasvaessa sekä samoin vetyperoksidikokeilla värin osalta. 

Parhaimmat tulokset, kun huomioidaan myös klorofylli (jonka määritykset osin olivat 

hyvin epävarmoja), saatiin H2O2/UV:lla ja KMnO4 pitoisuudella 1,86 mg/l. Heikoimmat 

tulokset orgaanisen aineksen poistossa oli pääsääntöisesti vetyperoksidikokeilla, joissa 

klorofyllipitoisuus poistumisen sijaan kasvoi. 
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8.4.4 Metallien poistuminen 

Raakavesinäytteiden metallipitoisuudet (Fe, Al, Mn, Pb ja Cr) on esitettynä kuvassa 49. 
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Kuva 49. Raakaveden tuloksia metallianalyysien osalta. 
 
Kuvasta (49) nähdään, että raakaveden rauta ja alumiini korreloivat jonkin verran kes-

kenään, raudasta ja mangaanista ei ole havaittavissa vastaavaa (kuva 50). 
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Kuva 50. Raakavesinäytteiden rauta- ja mangaanipitoisuudet. 
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Raudan poistuminen eri kokeissa on kuvattu kuvassa 51. 

Eri kokeiden vertailu, rautaa poistuu (%)
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Kuva 51. Raudan reduktiot suhteessa raakaveteen eri kokeissa. 
 
Peretikkahappo- sekä saostuskemikaalikokeissa, joissa on käytetty rautasaostusta, rau-

dan poistuminen oli heikompaa kuin nollanäytteessä. Raudan poistumisen perusteella 

parhaat kokeet olivat KMnO4- ja TiO2-kokeet sekä H2O2 2. koe. 

Lyijyn poistuminen eri kokeissa on kuvattu kuvassa 52. Lyijyn poistuminen on kaikissa 

pitoisuuksissa huonompi hapetuskemikaaleilla kuin nollanäytteessä seuraavissa: osa sa-

ostuskokeista, NaTiOS-koe PAA 2. kokeessa, PAA 1. koe suurin pitoisuus, H2O2/UV, 

H2O2/UÄ 40 %, KMnO4-kokeen 2 suurinta pitoisuutta sekä vetyperoksidikokeen 2 pie-

nintä pitoisuutta. Lyijyä poistui H2O2 1. kokeessa parhaiten ja seuraavaksi parhaiten 

TiO2-kokeessa. Tosin H2O2 1. kokeen suurimmalla pitoisuudella poistui yli 100 % ja 

osassa kokeita lyijypitoisuus kasvoi. Tulokset johtuivat tn. määritysrajan alittavista pi-

toisuuksista ja tulokset ovat epävarmoja. 
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Eri kokeiden vertailu, lyijyä poistuu (%)
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Kuva 52. Lyijypitoisuuden muutokset eri kokeissa suhteessa raakaveteen. 
 
Kromin poistuminen eri kokeissa on esitetty kuvassa 53. 

Eri kokeiden vertailu, kromia poistuu (%)
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Kuva 53. Kromin muutokset eri kokeissa suhteessa raakaveteen. 
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Kromin poistuminen on lähes kaikissa kokeissa pääsääntöisesti huonompi hapetuskemi-

kaaleilla kuin nollanäytteessä. Nollanäytteiden kromipitoisuudet vaihtelivat suuresti. 

Kromi poistui parhaiten pääsääntöisesti 2. peretikkahappokokeessa, tosin poistuminen 

on yli 100 %. Kromimääritykset ovat hyvin epävarmoja. 

Muutokset mangaanipitoisuuksissa on esitetty kuvassa 54. Kaikissa kokeissa man-

gaanipitoisuus kasvoi, ja kasvu oli yli 5000 % KMnO4-kokeissa ja 1400–2000 % perin-

teisissä ja pääosin kehittyneissä vetyperoksidikokeissa. Mangaanin kasvu oli alle 800 % 

peretikkahappokokeissa pääosin sekä titaanidioksidikokeissa. 

Eri kokeiden vertailu, mangaani kasvaa (%)
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Kuva 54. Mangaanipitoisuuden muutokset eri kokeissa suhteessa raakaveteen. 
 
Permanganaattikokeissa sekä osassa saostuskokeita mangaanipitoisuus kasvoi eniten. 

Vähiten Mn-pitoisuus kasvoi peretikkahappo ja titaanidioksidikokeissa. Permanganaat-

tihapetuksen osalta kasvu on selitettävissä kaliumpermanganaatin sisältämällä man-

gaanilla. Muita mangaanipitoisuuksien kasvuun liittyviä syitä on pohdittu virhetarkaste-

luiden yhteydessä. Kaliumpermanganaatti- ja saostuskokeissa laskettiin erikseen man-

gaanijäännökset, jotka on käsitelty kappaleissa 8.3.1 ja 8.5. 
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Koska alumiinia on käytetty saostuskemikaalina, sen poistumista raakavedestä ei ollut 

tarpeen seurata. Sen sijaan laskettiin saostuskemikaalijäännökset kustakin kokeesta. Sa-

ostuskokeiden alumiini- ja rautajäännökset on käsitelty kappaleessa 8.5. 

Jäännösalumiini määritettiin seuraavasti: saostus- ja laskeutusvaiheen jälkeinen tulos –

hapetuksen jälkeinen tulos, eli alumiinilisäyksen jälkeen oleva alumiini-muu alumiini – 

ja tämä erotus suhteessa alumiinin syöttömäärän on jäännösalumiini (%). Tämä siksi, 

koska eri kokeissa käytettiin eri alumiinisyöttöpitoisuutta, koska se määräytyi raakave-

den KMnO4-luvun mukaan. 

Vertailtiin eri kokeiden alumiinijäännöksiä suhteessa alumiinisyöttöön (kuva 55). Kai-

kissa kokeissa alumiinijäännökset olivat parempia hapetuskemikaaleilla kuin nollanäyt-

teissä. Titaanidioksidikokeissa alumiinijäännös oli suuri, 70–100 %. Alumiinijäännös 

oli 50–70 % H2O2 1. kokeessa, peretikkahappokokeiden pienissä pitoisuuksissa sekä 

H2O2/UÄ-kokeissa. Peretikkahappokokeiden suurissa pitoisuuksissa ja NaTiOS-

näytteessä, H2O2-, H2O2/UV- sekä KMnO4-kokeessa alumiinijäännökset olivat alle 50 

%. Tosin permanganaattikokeissa permanganaattilisäyksien tulokset olivat hyvin lähellä 

nollanäytteen tulosta. 

Eri kokeiden vertailu, Al-jäännös (%)
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Kuva 55. Eri kokeiden jäännösalumiinitulokset ilman saostuskokeita. 
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Pienimmät alumiinijäännökset (%) olivat seuraavissa näytteissä: peretikkahappokokei-

den 1,29 g/l ja NaTiOS, H2O2/UV sekä KMnO4-kokeessa ja suurimmat jäännökset oli-

vat pääsääntöisesti titaanidioksidihapetuksissa. Kuvassa 56 on esitettynä alumiinimäärät 

(mg/l) kokeiden jälkeen. Tuloksista on vähennetty hapetusvaiheen alumiinipitoisuus (eli 

raakaveden alumiinipitoisuus). Tuloksien perusteella suurimmat alumiinijäännökset oli 

1. H2O2-kokeessa ja pienimmät peretikkahappokokeen 2. kokeessa ja permanganaatti-

kokeessa, mutta myös vetyperoksidikokeessa (AOP). 

Eri kokeiden vertailu, Al-jäännös (mg/l)
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Kuva 56. Eri kokeiden alumiinijäännökset (mg/l) ilman saostuskokeita. 
 
Saostuskemikaalijäännös kertoo saostuskemikaalin optimoinnista suhteessa partikkelien 

poistumiseen (Duan & Gregory 2003, 487) ja koska tässä työssä ei optimoitu saostusta 

eri saostuskemikaalipitoisuuksien perusteella vaan tehostamalla saostusta esihapetuksel-

la, niin kemikaalijäännös kertoo pääasiassa hapetuskemikaalin tehosta (Ma & Liu 2002, 

4959) suhteessa muihin pitoisuuksiin tai nollanäytteeseen, jota ei esihapetettu. Saostus-

kemikaalijäännökseen vaikuttaa myös mm. pH ja lämpötila. Lisäksi syötön suhde or-

gaaniseen ainekseen nähden on merkitsevä. Kylmien vesien aikaan saostus toimii hei-

koimmin, joten tämän perusteella toukokuun näytteet ovat olleet helpommin saostetta-

via kuin huhtikuun. Toisaalta orgaanisen aineksen pitoisuus oli toukokuun näytteissä 
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alhaisempi, mikä tekee niistä vaikeammin saostettavia. Tuloksissa ei kuitenkaan ole 

nähtävissä selvää eroa juuri huhti- ja toukokuun näytteiden välillä. 

Yhteenvetona metallipitoisuuksien poistumisesta eri kokeissa, rauta poistui parhaiten 

permanganaattikokeissa, mutta niissä myös mangaanipitoisuus kasvoi eniten. Lyijyn 

osalta poistuminen permanganaattikokeissa vaihteli, kromin osalta tulos oli pääosin 

heikko. Alumiinijäännös permanganaattikokeissa oli pieni, tosin myös nollanäytteessä. 

Vetyperoksidi poisti raudan ja lyijyn, kromikokeissa tulokset jäivät alle nollanäytteen, 

Mn-kasvu oli korkea ja pääsääntöisesti Al-jäännökset olivat suuria. Vetyperoksidi AOP 

poisti raudan, mutta ei tehostanut lyijyn ja kromin poistumista. Mangaanin kasvu H2O2-

pohjaisissa kehittyneissä hapetustekniikoissa oli keskitasoa, Al-jäännökset alle 70 %. 

Peretikkahappo poisti lyijyn, mutta alhaisella reduktiolla. Kromin osalta tulokset olivat 

epävarmoja. Peretikkahappo ei poistanut rautaa. PAA-kokeissa oli alhaiset alumiini-

jäännökset. Mangaanin kasvu oli alhaisinta peretikkahappo- ja TiO2-kokeissa. 

Titaanidioksidi poisti raudan ja lyijyn, mutta kromin poistamista se ei tehostanut. Alu-

miinijäännökset olivat suurimmat. TiO2-kokeet olivat metallien osalta pääsääntöisesti 

parhaita, mutta reduktiot raudan ja lyijyn osalta olivat pääosin heikompia kuin KMnO4- 

ja H2O2-kokeissa. Taulukossa 29. on esitettynä parhaimmat näytteet metallien poistumi-

sen osalta. 

Parhaimmat tulokset raudan poiston osalta saatiin seuraavilla kokeilla ja pitoisuuksilla 

verrattuna raakavesinäytteeseen: KMnO4-koe, KMnO4+Al (saost.), H2O2/UV, H2O2/UÄ 

40 %, H2O2 12 mg/l ja 1,16 g/l sekä TiO2. Kun otetaan huomioon myös lyijyn poisto, 

parhaimmat tulokset saatiin seuraavilla: H2O2 12, 24 mg/l ja 1,16 g/l, H2O2/UÄ 30 %, 

titaanidioksidikokeet, KMnO4 0,46 mg/l ja 1,22 mg/l. Kun otetaan huomioon myös alu-

miinijäännökset, parhaimmat tulokset saatiin seuraavilla: H2O2 12, 24 mg/l ja 1,16 g/l, 

H2O2/UÄ 30 %, KMnO4 0,46 mg/l sekä titaanidioksidikokeet. 
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Taulukko 29. Parhaimmat kokeet metallianalyysien osalta. 
 

Koe Pitoisuus/arvo
Fe Pb Cr Mn Al-jäännös

KMnO4 0,93 mg/l 97 32 -110 -10088 44,8

KMnO4 1,86 mg/l 95 31 -264 -31561 41

H2O2/UV 1,16 g/l 95 -7 58 -1581 46,8

H2O2 1,16 g/l 94 52 130 -2005 42,4

H2O2/UÄ 1,16 g/l, 40 % 94 17 178 -1551 55,1

KMnO4 0,46 mg/l 92 48 84 -9338 44,9

KMnO4 0,23 mg/l 91 42 -162 -10638 45,3

TiO2 1 mg/l 91 57 116 -523 83,8

KMnO4 + Al 1,22 mg/l (saost.) 91 77 -28 -15860 -

H2O2 12 mg/l 91 97 77 -1599 62,7

H2O2/UÄ 1,16 g/l, 30 % 86 39 175 -841 62,8

H2O2 24 mg/l 89 104 60 -1599 46,8

TiO2/UV 1 mg/l 80 61 4 -798 78,4
… … … … … …

PAA 1. koe 0,16 g/l 10 9 -6 -766 66,4
PAA 1. koe 0,32 g/l 4 6 84 -715 59,9
PAA 1. koe 0,65 g/l -29 14 34 -714 55,4
PAA 1. koe 1,29 g/l 0 -66 56 -607 45,8
PAA 2. koe 0,32 g/l 39 27 181 -556 57,1
PAA 2. koe 1,29 g/l -72 34 102 -1245 47,9

Reduktiot (%)

 

Tuloksien mukaan mangaani ei poistunut kokeissa ja myös kromituloksissa on runsaasti 

epävarmuuksia. 

8.4.5 Partikkelikoon kasvu 

Partikkelikokojen kasvu eri kokeissa saostusvaiheen jälkeen verrattuna raakaveteen on 

esitettynä kuvassa 57. Kaikissa kokeissa partikkelikoko kasvoi, mutta näissä kokeissa 

partikkelikoon kasvu oli heikompaa hapetuskemikaaleilla kuin nollanäytteessä: titaani-

dioksidikokeet, vetyperoksidipohjaiset kehittyneet tekniikat, osa peretikkahappokokeis-

ta, 1. vetyperoksidikokeen suurin pitoisuus sekä permanganaatin kolme pienintä pitoi-

suutta. Permanganaatin nollanäytteen tulos eroaa suuresti muista nollanäytteistä. 
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Eri kokeiden vertailu, partikkelikoko kasvaa (%)
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Kuva 57. Partikkelikokojen muuttuminen eri kokeissa suhteessa raakaveteen. 
 
Parhaimmat kokeet partikkelikoon kasvun osalta olivat suurin osa PAA-kokeista, Na-

TioS, H2O2-koe, KMnO4-kokeen suurin pitoisuus sekä osa saostuskokeista (Fe). Taulu-

kossa 30. on esitettynä parhaimmat ja heikoimmat kokeet partikkelikoon kasvun osalta. 

Taulukko 30. Partikkelikoot eri kokeissa, parhaimmat ja heikoimmat tulokset. 
 

Koe Pitoisuus/arvo Partikkelikoko
kasvu (%)

KMnO4 1,86 mg/l 3601

H2O2 3 mg/l 2635

H2O2 12 mg/l 1878
PAA 2. koe 0,32 g/l 1807
H2O2 6 mg/l 1606

… …
H2O2/UÄ 1,16 g/l, 30 % 499

H2O2/UV 1,16 g/l 478

TiO2/UV 1 mg/l 214

H2O2/UÄ 1,16 g/l, 40 % 100
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Kun tarkastellaan partikkelikokojen kasvua hapetusvaiheessa suhteessa raakaveteen 

(kuva 58), huomataan että PAA-kokeissa partikkelikoon kasvu tapahtui jo hapetuksessa. 

Eri kokeiden vertailu, partikkelikoko kasvaa hap-RV (%)
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Kuva 58. Partikkelikokojen muutokset eri kokeissa hapetusvaiheen jälkeen. 
 
Kuvissa 59 ja 60 on esitettynä partikkelikoon kasvut hapetuksen ja saostuksen jälkeen 

PAA- ja KMnO4-kokeilla, ja niistä nähdään, että permanganaatilla ei tapahdu kasvua 

hapetusvaiheessa, toisin kuin peretikkahapolla. Kuvista näkyy myös toistokokeiden suu-

ret keskinäiset erot. Kun vertaillaan 1. peretikkahappokokeen ja permanganaattikokeen 

tuloksia keskenään, PAA-kokeissa partikkeleiden kasvu alkaa jo hapetusvaiheessa. Par-

tikkelikoon määrityksissä toistokokeiden välillä oli suuria eroja kaikissa kokeissa. 
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Kuva 59. Peretikkahappokokeen partikkelikokotulokset. 
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Kuva 60. Permanganaattikokeen partikkelikokotulokset. 
 
Tarkasteltiin vielä ultraäänen ja UV:n vaikutusta partikkelikokoihin (taulukot 31 ja 32). 

Taulukoista nähdään, että niiden käyttö pienensi saostuskokeissa syntyviä flokkeja. 
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Taulukko 31. Partikkelikokojen z-keskiarvo sekä jakauma H2O2 AOP-kokeissa. 
 

Kumulatiivinen arvo Jakauman tulos

Z-keskiarvo PDI PDI leveys
(d nm) (d nm) ka (d nm) ala (%) ka (d nm) ala (%) ka (d nm) ala (%)

Hapetus

Nolla
testi 1 247,4 0,386 153,7 285,5 94,4 5069 5 37,79 0,6
testi 1 279,3 0,372 170,4 268,1 79,9 3308 20,1

H2O2

testi 1 217,3 0,3 119,1 234,6 95,2 5225 3 39,95 1,8
testi 1 222,1 0,346 130,5 266,8 92 4012 8

UÄ 30 %
testi 1 239,8 0,355 142,8 241,4 96 5267 4
testi 1 251,5 0,421 163,1 212,2 73,7 766,8 22,6 5213 3,7

UÄ 40 %
testi 1 388,6 0,552 288,6 357,7 89 81,7 11
testi 1 289,6 0,506 206 198,5 58,4 555,5 38,2 5376 3,4

UV
testi 1 245,8 0,329 141,1 272 93 4623 7
testi 1 197,6 0,256 100,1 226,1 97,1 4992 2,9

Saostus ja laskeutus

Nolla
testi 1 4592 0,578 3492 1527 100
testi 1 907,1 1 907,1 400,4 71 92,8 29

H2O2

testi 1 5528 0,407 3526 1684 89,3 42,89 10,7
testi 1 1885 1 1885 388,8 53,7 23,7 46,3

UÄ 30 %
testi 1 1654 1 1654 436,3 50 38,66 50
testi 1 1783 1 1783 568,7 50,5 18,45 32,9 54,86 16,6

UÄ 40 %
testi 1 557,9 0,562 418,2 370,1 70 27,81 20
testi 1 587,2 0,98 581,4 588,5 50,4 3290 43,3 54,02 5,4

UV
testi 1 2932 0,796 2615 1401 87,2 41,65 7,4 17,08 5,4
testi 1 384,3 0,805 344,7 23,47 62,7 423,1 37,3

Piikki 1 Piikki 2 Piikki 3

 

UV ja UÄ 40 % -kokeissa syntyvien partikkelien koot olivat pääasiassa pienempiä kuin 

pelkässä vetyperoksidihapetuksessa syntyvien partikkelien. 
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Taulukko 32. Partikkelikokojen z-keskiarvo sekä jakauma TiO2-kokeissa. 
 

Kumulatiivinen arvo Jakauman tulos

Z-keskiarvo PDI PDI leveys
(d nm) (d nm) ka (d nm) ala (%) ka (d nm) ala (%) ka (d nm) ala (%)

Hapetus

Nolla
testi 1 247,4 0,386 153,7 285,5 94,4 5069 5 37,79 0,6
testi 1 279,3 0,372 170,4 268,1 79,9 3308 20,1

TiO2

testi 1 228,4 0,311 127,3 259,5 95,2 4788 4,8
testi 1 240,8 0,339 140,3 272,8 91,3 4519 7,4 40,54 1,3

TiO2/UV

testi 1 285 0,378 175,3 304,9 95,4 5205 4,6
testi 1 273,2 0,337 158,6 299,8 95,9 5194 4,1

Saostus ja laskeutus

Nolla
testi 1 4592 0,578 3492 1527 100
testi 1 907,1 1 907,1 400,4 71 92,8 29

TiO2

testi 1 494,3 0,871 461,3 738,6 39 4737 31,9 109,2 15,8
testi 1 3706 1 3706 146 72 20,92 28

TiO2/UV

testi 1 592 0,65 477,2 36,49 77,4 696,3 22,6
testi 1 1207 0,98 1195 30,49 66,5 347,9 33,5

Piikki 1 Piikki 2 Piikki 3

 

UV-tehostetun titaanidioksidihapetuksen jälkeen saostuneet partikkelit olivat pienempiä 

kuin hapettaessa pelkällä titaanidioksidilla. 

8.5 Alumiini- ja rautasaostuskemikaalien vertailu 

Vaikka osassa saostuskemikaalien vertailukokeita käytettiin samoja reagensseja kuin 

Fenton-kokeissa (rauta ja vetyperoksidi), kokeita ei voida luokitella Fenton-kokeiksi, 

koska kokeet tehtiin pH-arvolla 6-7. Fenton sen sijaan tehdään yleensä pH-alueella 2-4, 

sillä prosessi on tehoton luonnonvesien pH:ssa ilman erillistä katalyyttiä. 

Nolla+Al Nolla+Fe H2O2+Al H2O2+Fe KMnO4+Al KMnO4+Fe 

Sameuden perusteella kokeissa ei ollut eroa (kuva 61). Muilla näytteillä saavutettiin sa-

meuden väheneminen 100 %:sti, kun verrattiin saostusvaiheen jälkeisiä tuloksia hape-
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tusvaiheen jälkeisiin, paitsi H2O2+Fe-kokeessa, jossa reduktio oli 85 %. Tuloksia ei voi-

tu verrata raakavedestä mitattuun sameuspitoisuuteen, sillä se oli pienempi kuin hape-

tuskokeiden jälkeiset pitoisuudet. Väriä poistui parhaiten KMnO4+Al-näytteessä (kuva 

61). Väripitoisuus kasvoi muissa rautasaostuskokeissa kuin permanganaattipohjaisessa. 

Saostuskokeissa partikkelikoot kasvoivat 600–2616 % (kuva 57), rautasaostuksissa syn-

tyvät olivat suurempia kuin alumiinilla. Saostustulokset paremmuusjärjestyksessä sil-

mämääräisen arvion perusteella oli (saostumissa ei kuitenkaan ollut suuria eroja): 

KMnO4+Fe > Nolla+Fe > H2O2+Fe > H2O2+Al > KMnO4+Al > Nolla+Al. H2O2+Fe 

saostuma hajosi herkästi. Yhdistelmä KMnO4+Fe saosti parhaiten ja rautatulokset olivat 

alumiinia parempia. Tulokset vastasivat pääosin partikkelikoko- ja sameustuloksia. 

DOC-pitoisuudet vähenivät muissa näytteissä pienissä määrin (3-14 %), paitsi 

KMnO4+Fe-näytteessä, jossa pitoisuus kasvoi (kuva 61). Parhaat kokeet orgaanisen hii-

len poistumisen perusteella olivat alumiinisaostukset ja heikoimmat olivat rautasaostuk-

sia. Hapetusvaiheessa DOC-pitoisuus kasvaa kaikissa, eniten KMnO4-Fe-näytteessä ja 

vähiten H2O2+Al-näytteessä, johtuen luultavasti reagenssien hiilipitoisuudesta. Kloro-

fyllin poiston osalta kaikki muut näytteet ovat miinuksella paitsi nolla+Al. 
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Kuva 61. Saostuskokeiden analyysituloksia. 
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Saostuskokeissa paras reduktio saatiin sameuden osalta sekä osassa kokeita värin osalta. 

Orgaaniseen aineksen osalta tulos oli heikko. 

Jäännösalumiinit suhteessa alumiinisyöttöön olivat 42,4–91 % ja pienin oli H2O2+Al-

näytteessä. Rautajäännöspitoisuudet suhteessa rautasyöttöön olivat pieniä: 0,02–1,2 %, 

pienin oli H2O2+Fe-näytteessä. Kuvassa 62. on vertailtu rauta- ja alumiinijäännöksien 

määriä keskenään, alumiinin ja raudan jäännöspitoisuuksissa oli isot erot. 
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Kuva 62. Saostuskokeiden alumiini- ja rautajäännöksien vertailua. 
 
Vastaavasti saostuskemikaalijäännökset (mg/l) on esitettynä kuvassa 63. Rautasaostuk-

sissa raudan jäännöspitoisuudet olivat 0,14–0,76 mg/l ja alumiinijäännökset 0,09–0,11 

mg/l. Alumiinisaostuksissa Al-jäännökset olivat 3,64–7,73 mg/l ja raudan jäännöspitoi-

suudet 0,01–0,03 mg/l. Alumiinin jäännökset olivat suurempia kuin raudan, vaikka 

alumiinin syöttökerroin KMnO4-lukuun nähden oli pienempi kuin raudalla. Nollanäyt-

teiden saostuskemikaalijäännökset olivat suurimpia ja vetyperoksidihapetuksissa oli 

pienimmät jäännökset. Paras raudan reduktio oli näytteessä H2O2+Al (94 %) (kuva 64). 
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Kuva 63. Saostuskokeiden alumiini- ja rautajäännöksien (mg/l) vertailua. 
 
Lyijypitoisuus pieneni muissa, paitsi Nolla+Fe-näytteessä kasvoi (kuva 64). Kromipi-

toisuus pieneni pääosin. 
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Kuva 64. Saostuskokeiden tuloksia rauta-, lyijy- ja kromimääritysten osalta. 
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Mangaanipitoisuus kasvoi kaikissa muissa paitsi H2O2+Fe-näytteessä (kuva 65). 
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Kuva 65. Mangaanipitoisuuden kasvu saostuskokeissa suhteessa raakaveteen. 
 
Nolla+Fe-näytteessä Mn-pitoisuuden kasvu oli suurin. Hapetusvaiheessa mangaanipi-

toisuus kasvoi permanganaattinäytteissä sekä Nolla+Fe-näytteessä ja pieneni Nolla+Al- 

sekä vetyperoksidinäytteissä. Mangaanipitoisuuden kasvu permanganaattinäytteissä on 

selitettävissä, mutta nolla+Fe-näytteen raakavedessä saattoi olla suurempi mangaanipi-

toisuus kuin muissa. Mangaanijäännökset ovat pieniä, korkeimmillaankin alle 0,18 

mg/l. Mangaanijäännökset suhteessa mangaanisyöttöön (KMnO4) olivat KMnO4+Al-

näytteessä 27 % ja KMnO4+Fe-näytteessä 8 %. 

Saostumien koostumuksen silmämääräisen arvion perusteella rautapohjainen saostus-

kemikaali toimi parhaiten, hapetuskemikaalien välillä ei ollut selkeää eroa. Sameuden 

perusteella kokeissa ei ollut eroa. Värin poistumisen perusteella alumiinilla saatiin pa-

remmat tulokset, sillä rauta lisää veden väriä. Permanganaatilla saatiin paremmat tulok-

set värin poistossa kuin vetyperoksidilla. DOC-pitoisuuksien poistumisen perusteella 

alumiinisaostus toimi paremmin, hapetuskokeissa ei ollut eroja. Klorofyllipitoisuuksissa 

ei selkeää eroa muuten, paitsi nollanäytteellä saatiin parhaimmat tulokset. Saostusko-

keissa rautakemikaali oli tehokkaampi, hapetuskemikaalien välillä ei ollut eroja. 
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Jäännösalumiinit suhteessa raakaveteen olivat luonnollisesti suurempia alumiinikokeissa 

(taulukko 33), vetyperoksidilla jäännökset olivat pienempiä kuin permanganaatilla. Rau-

tajäännöspitoisuudet olivat suurempia rautasaostuksissa, hapetuskemikaalien välillä ei 

ollut tältä osin eroja. Mangaanipitoisuus kasvoi eniten permanganaattikokeissa, saostus-

kemikaalien osalta ei eroja. Alumiinisaostus poisti hiukan paremmin lyijyä kuin rau-

tasaostus, hapetuskemikaalien välillä ei ollut eroja. Kromi poistui paremmin vetyperok-

sidi- kuin permanganaattikokeissa, saostuskemikaalien välillä ei ollut eroja. 

Taulukko 33. Alumiini- ja rautasaostuksien eroja. 
 

Analyysi Al Fe ei selkeetä
eroa

Väri x
Sameus x
DOC x
Klorofylli x
Partikkelikoko x
Havainnot x
Lyijy x
Mangaani x
Kromi x
Rauta x
Jäännös-Al x
Jäännös-Fe x
Jäännöskemikaalin 
määrä x

 

Kokeiden perusteella alumiinin ja raudan välillä ei ollut selkeää eroa, mutta kun huomi-

oidaan jäännöskemikaalimäärät (mg/l), niin rauta oli hiukan parempi saostuskemikaali. 

Analyysien perusteella (ilman alumiini- rauta- ja mangaanianalyysejä tai aistinvaraisia 

havaintoja) järjestys on seuraava, edullisimmasta heikompaan: Nolla+Al > KMnO4+Al 

> H2O2+Al > KMnO4+Fe > Nolla+Fe > H2O2+Fe. Erot ovat kuitenkin minimaalisia. 

Kun huomioidaan jäännöskemikaalit/raudan poisto suhteessa raakaveteen, järjestys on: 

Nolla+Al > H2O2+Al > KMnO4+Al > H2O2+Fe > KMnO4+Fe > Nolla+Fe. Toisaalta 

jäännöspitoisuudet olivat raudalla paljon pienemmät, mitä ei ole huomioitu tässä. Mikäli 

otetaan huomioon jäännöskemikaalipitoisuudet (mg/l): Nolla+Al > H2O2+Al > H2O2+Fe 
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> KMnO4+Fe tai Nolla+Fe > KMnO4+Al. Ja kun huomioidaan myös mangaanijäännök-

set: Nolla+Al > H2O2+Fe > H2O2+Al > KMnO4+Al tai KMnO4+Fe > Nolla+Fe. Jos taas 

vertaillaan kokeita suoraan koetuloksien perusteella, eikä siis käytetä prosentuaalisia 

tuloksia suhteessa raakaveteen, tulos on seuraava: H2O2+Fe > KMnO4+Fe tai H2O2+Al 

> Nolla+Al > KMnO4+Al > Nolla+Fe. Koetuloksien järjestys on hyvin erilainen, riip-

puen siitä miten tuloksia vertaillaan, sillä kokeiden keskinäiset erot ovat pieniä. Taulu-

kossa 34. on vielä vertailtu vielä permanganaatin ja vetyperoksidin eroja ja huomioiden 

kromimäärityksen virhemahdollisuudet, välillä ei ole suurta paremmuuseroa. 

Taulukko 34. Permanganaatti- ja vetyperoksidihapetuksien eroja saostuskokeissa. 
 

Analyysi KMnO4  H2O2 ei selkeetä
eroa

Väri x
Sameus x
DOC x
Klorofylli x
Partikkelikoko x
Havainnot x
Lyijy x
Mangaani x
Kromi x
Rauta x
Jäännös-Al x
Jäännös-Fe x

 

Näillä tarkasteluilla ei saada merkittäviä eroja saostus- tai hapetuskemikaaleille. Tulok-

set hapetuskemikaalien kesken ovat hyvin samantasoisia, vaikka pitoisuudet olivat eri 

suuruusluokkaa; permanganaattikokeilla päästään samalle tasolle pienissä pitoisuuksissa 

kuin vetyperoksidilla suurissa pitoisuuksissa. Vaikka jäännösmangaani on huomioitu, 

niin vastaavasti vetyperoksidijäännöstä ei ole huomioitu vertailussa. Mikäli ne huomioi-

taisiin, paranisi tilanne permanganaattihapetuksen osalta. Lisäksi osa Nolla+Al ja 

H2O2+Al –kokeista on tehty isoimmilla tilavuuksilla kuin muut kokeet. 

Vertaillaan saostuskemikaalien keskinäistä eroa partikkelikoon kasvun osalta. Taulu-

kossa 35 on esitettynä saostuskokeissa syntyvät partikkelikoot. 
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Taulukko 35. Partikkelikokojen z-keskiarvo sekä jakauma saostuskokeissa. 
 

Kumulatiivinen arvo Jakauman tulos

Z-keskiarvo PDI PDI leveys
(d nm) (d nm) ka (d nm) ala (%) ka (d nm) ala (%) ka (d nm) ala (%)

Hapetus

Nolla + Al
testi 1 247,4 0,386 153,7 285,5 94,4 5069 5 37,79 0,6
testi 2 279,3 0,372 170,4 268,1 79,9 3308 20,1

Nolla + Fe
testi 1 330,7 0,539 242,8 327,5 87,4 4871 12 24,68 0,5
testi 2 236,8 0,34 138 234,9 95,1 5186 4,9

H2O2+Al 

testi 1 217,3 0,3 119,1 234,6 95,2 5225 3 39,95 1,8
testi 2 222,1 0,346 130,5 266,8 92 4012 8

H2O2+Fe

testi 1 257,5 0,353 152,9 280,3 97,5 5374 2,5
testi 2 313,2 0,435 206,7 270,2 94,5 60,13 5,5

KMnO4+Al

testi 1 213,5 0,319 120,6 245,2 96,6 5064 3,4
testi 2 262,6 0,381 162,2 279,4 84,6 4583 10,3 66,77 5,1

KMnO4+Fe

testi 1 237,1 0,321 134,3 264,1 94,4 51,96 3,8 5385 1,8
testi 2 277,8 0,371 169,2 272,6 91,1 5198 5,6 56,69 3,3

Saostus ja laskeutus

Nolla + Al
testi 1 4592 0,578 3492 1527 100
testi 2 907,1 1 907,1 400,4 71 92,8 29

Nolla + Fe
testi 1 9687 0,75 8389
testi 2 3247 1 3247 326,9 100

H2O2+Al 

testi 1 5528 0,407 3526 1684 89,3 42,89 10,7
testi 2 1885 1 1885 388,8 53,7 23,7 46,3

H2O2+Fe

testi 1 6759 0,181 2876 3363 100
testi 2 6394 0,575 4849 2099 100

KMnO4+Al

testi 1 631,7 0,721 536,6 290,3 54,1 4929 30,3 0,7081 15,6
testi 2 3473 0,603 2696 1096 100

KMnO4+Fe

testi 1 7871 0,492 5520 1194 83,9 16,33 9,4 1,368 6,7
testi 2 7702 0,445 5139 1594 86,6 20,78 13,4

Piikki 1 Piikki 2 Piikki 3
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Rautasaostuksessa syntyvät partikkelit olivat isompia ja jakauma pääsääntöisesti pie-

nempi kuin alumiinikloridilla. Kun tämä huomioidaan kemikaalien keskinäisessä vertai-

lussa, osoittautui rautasulfaatti kokeiden perusteella hieman tehokkaammaksi koagulan-

tiksi. Suurimmat partikkelit pienimmällä jakaumalla saatiin rautasaostuksella yhdessä 

vetyperoksidihapetuksen kanssa. Erot kokeiden välillä olivat kuitenkin pieniä. 

8.6 Suodattimen ja näytetilavuuden vaikutukset 

Vertailtiin eri suodattimien (0,2 ja 0,45 µm) vaikutusta liuenneen orgaanisen hiilen mää-

ritystulokseen (taulukko 36) sekä näytteen tilavuuden vaikutusta analyysituloksiin. 

Taulukko 36. Suodattimien vertailun tulokset suodattimien väliset erot (%). 
 
Näyte DOC [mg/l] muutos-%

Nollanäyte 0,1755
9.4 raakavesi 0,2 µm 0,1572
9.4. raakavesi 0,45 µm 0,1505 -4 %
KMnO4 1.86 mg/l saost 0,2 µm 0,1539
KMnO4 1.86 mg/l saost 0,45 µm 0,1647 7 %

 

Vertailujen perusteella suodattimella ei ollut vaikutusta näytteen DOC-pitoisuuteen, sil-

lä ensimmäisissä näytteissä suurempi pitoisuus saatiin 0,2 µm ja toisessa vertailussa taas 

0,45 µm –suodattimella. Muutosprosentit verrattuna 0,2 µm suodatinta 0,45 µm suodat-

timeen olivat -4 ja 7 %. Pitoisuudet olivat pieniä, sillä nollanäytteessä oli suurempi 

DOC-pitoisuus kuin raakavedessä tai permanganaattihapetetussa näytteessä. Lisäksi 

otos oli pieni, joten tulos on hyvin epävarma. 

Vetyperoksidikokeiden, jotka toistettiin eri tilavuuksilla (800 ja 400 ml), perusteella ar-

vioitiin näytteen tilavuuden vaikutusta tuloksiin. Muutoksella ei havaittu olevan vaiku-

tusta pH-arvoon ja väriin. Sameusarvot olivat suurempia pienemmissä tilavuuksissa. 

400 ml näytteissä DOC-pitoisuus oli pienempi hapetusvaiheen ja suurempi saostusvai-

heen jälkeen. Vastaavasti 400 ml:n tilavuudessa partikkelikoot olivat suurempia hape-

tusvaiheen ja pienempiä saostusvaiheen jälkeen. Klorofyllin, alumiinin, kromin ja lyijyn 

suhteen tulokset vaihtelivat, osittain pienempi tilavuus kasvatti, ja osittain pienensi pi-

toisuuksia. Vaihtelua oli myös rauta- ja mangaanitulosten osalta hapetusvaiheen jälkeen, 

mutta saostusvaiheen jälkeen pitoisuudet olivat suurempia pienemmässä tilavuudessa. 



     
 
 

166 

8.7 Tuloksien vertailu vesilaitoksen käyttötarkkailutuloksiin 

Vesilaitoksella ei seurata veden laatua välittömästi laskeutusvaiheen jälkeen vaan vasta 

lähtevästä vedestä puhdasvesisäiliöstä, jolloin flotaatioaltaasta lähtevä vesi käsitellään 

vielä hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksella, UV-desinfioinnilla sekä kloorauksella. Vertail-

tiin kuitenkin suuntaa-antavasti kokeellisen osuuden laskeutuksen jälkeisiä arvoja otok-

seen vesilaitoksen lähtevän veden laadusta. 

Vertailtiin seuraavia parametreja: alumiinijäännös, pH ja sameus. Vesilaitoksen tulokset 

puhdasvesialtaaassa olivat alumiinijäännöksen osalta 0,01…0,04 mg/l, pH-arvo oli vä-

lillä 7,8…8,7 sekä sameusarvot 0,05…0,21 FTU. Vastaavasti kokeellisen osuuden tu-

lokset olivat: alumiinijäännös 3,32…10,6 mg/l, pH 2,9…4,9 ja sameus 0,00…22 NTU. 

Sameuden osalta laskeutusvaiheen jälkeen kokeissa päästiin pääosin lähelle 0 NTU, mi-

kä on hyvä tulos, sillä sameutta poistuu vielä hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksissa. pH-

arvot olivat hyväksyttävällä tasolla muissa paitsi peretikkahappokokeissa, joissa pH-

arvo laski alhaiselle tasolle. pH säädetään vielä prosessin loppuvaiheessa kalkilla. Ko-

keiden alumiinijäännökset olivat suuria ja vaikka ne poistuvat suodatusvaiheissa ne 

saattavat aiheuttaa ongelmia prosessin seuraavissa vaiheissa. Rautajäännökset olivat ko-

keissa 0,11…0,15 mg/l eli huomattavasti pienempiä kuin alumiinijäännökset. 

8.8 Teoriaosuuden tulosten tarkastelu 

Kokeellisen osuuden tulosten tarkastelun lisäksi tarkastellaan laadullisia muuttujia. 

Hapetusmenetelmien desinfiointitehoa ei tutkittu kokeellisessa osuudessa, mutta sitä 

tarkasteltiin teorian pohjalta. Kaikilla kokeissa käsitellyillä tekniikoilla on desinfiointi-

teho, joka tosin vaihtelevat eri tekniikoilla. Kokeissa käsitellyistä tekniikoista mikään ei 

anna desinfiointisuojaa verkostoon, vaikka peretikkahapon osalta lupaava tutkimus on 

jo tehty. Tosin tässä työssä kartoitetaan tekniikoita prosessin alkupäähän. Kaikilla me-

netelmillä on kyky desinfioida bakteereja. Menetelmistä TiO2/UV, H2O2/UV ja peretik-

kahappo tehoavat alkueläimiin ja viruksiin. 

Raakavesille, joissa orgaanisen aineksen ja kiintoaineksen pitoisuudet ovat korkeita, 

soveltuvat KMnO4-, H2O2- sekä ultraäänihapetukset, ja tekniikoista eivät sovellu pere-

tikkahappo ja UV/H2O2. Orgaanista ainesta poistavat kirjallisuuskatsauksen perusteella 

kaikki muut menetelmät paitsi vetyperoksidihapetus perinteisenä hapetusmenetelmänä. 
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Peretikkahapon osalta on vähän tutkimustietoa aiheesta. Vetyperoksidi perinteisenä ha-

petustekniikkana ei kirjallisuuden perusteella tehoa leväsoluihin ja toksiineihin. Peretik-

kahaposta ei löytynyt tutkimustietoa toksiinien osalta ja levien osaltakin vain vähän. 

Ainakin permanganaatti, H2O2/UV ja TiO2/UV parantavat hajua ja makua ja niiden li-

säksi ainakin ultraääni tehostaa koagulaatiota. Metalleja poistaa TiO2/UV ja ultraääni, 

jotka hapettavat useat eri yhdisteet. Kaliumpermanganaatti hapettaa raudan ja mangaa-

nin. Vetyperoksidi tehoaa jossain määrin rautaan ja tehostettuna menetelmänä useam-

paan yhdisteeseen. Klooraukset eivät tehoa metalleihin. 

Vetyperoksidijäännökset vedestä voidaan poistaa mm. aktiivihiilisuodatuksella. Per-

manganaattihapetuksen MnO2 voi tukkia suodattimen ja lyhentää siten suodattimien pe-

suvälejä. Peretikkahapolla tuotteina ovat ainoastaan karboksyylihapot ja asetaatit, mutta 

peretikkahapon osalta aihe vaatinee lisätutkimuksia. Kehittyneet hapetustekniikat ovat 

ympäristöystävällisiä eikä toksisia yhdisteitä pääasiassa synny, useassa tekniikassa, ku-

ten TiO2/UV:ssä ja ultraäänessä, syntyy vetyperoksidia. 

Lisäksi tarkasteltiin teorian pohjalta eri hapetusmenetelmien mahdollista yhdistämistä 

laitoksen vedenkäsittelyprosessiin. TiO2/UV- ja ultraäänimenetelmissä ei ole vielä so-

velluksia laitosmittakaavassa puhtaan veden valmistuksessa. Peretikkahappoa käytetään 

jäteveden, muttei puhtaan veden puolella. Valittaessa uusia kemikaaleja ja laitteistoja 

vesilaitokselle on huomioitava vedenkäsittelykemikaaleja koskeva standardointimenet-

tely (Lahti et al. 2011). 

Tarkasteltiin myös menetelmien työturvallisuusasioita ja pääasiassa kokeellisessa osuu-

dessa käsitellyt tekniikat ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä lukuun ottamatta peretikka-

happoa. Kiinteä kaliumpermanganaatti on ilmeisesti hankalampi käyttää kuin nestemäi-

siä reaktantteja, kuten helppokäyttöistä vetyperoksidia. UV:ssa ja ultraäänessä ei tarvita 

erillisiä reagensseja. 

Taulukossa 1 ja liitteessä 2 esitettyjen kustannustarkastelujen perusteella perinteiset 

kemialliset hapetusmenetelmät tulevat edullisemmiksi kuin UV tai ultraääni, tosin ultra-

ääni saattaa olla näistä kahdesta tekniikasta kustannustehokkaampi. Alhaisimmat kus-

tannukset ovat vetyperoksidilla ja permanganaatilla. Ultraäänikokeissa käytetty hape-

tusaika ei ollut kustannustehokas, muutama sekunti on realistisempi aika. 
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9 POHDINTA 

Tässä osioissa pohditaan tarkemmin tuloksia sekä niihin liittyviä virhetekijöitä. 

9.1 Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen 

Työssä käytettyjen esihapetusmenetelmien ja niissä käytettyjen pitoisuuksien ja tehojen 

valinta perustuu pääsääntöisesti aiempiin tutkimuksiin. Peretikkahaposta ei tämän tut-

kimuksen kirjallisuusselvityksessä saatu tietoa aiemmista valideista tutkimuksista, mut-

ta menetelmää tutkittiin vesilaitoksen intressien sekä kokemuksen vuoksi. Joidenkin ha-

petuskemikaalien osalta tässä työssä käytetyt pitoisuudet eivät vastanneet niitä aiempien 

tutkimuksien optimipitoisuuksia, joita työssä oli alun perin tarkoitus soveltaa, johtuen 

työskentelyvirheistä tämän työn kokeellisessa osuudessa. Kaikille työssä käytetyille pi-

toisuusskaaloille löytyy kuitenkin perusteluja aiemmista tutkimuksista. 

Kokeellisen osuuden tuloksia verrattiin nollanäytteen, raakavesianalyysien, vesilaitok-

sen käyttötarkkailun ja viranomaisvalvonnan tuloksien lisäksi kirjallisuusarvoihin. 

Muut hapetusmenetelmät tehosivat teorian mukaan leviin tai mikrokystiineihin, paitsi 

vetyperoksidi, peretikkahaposta ei löytynyt tietoa. Permanganaattihapetus alensi kloro-

fyllipitoisuutta, mikä vastaa aiempia tutkimustuloksia (Chen & Yeh 2005, 4420-4428; 

Chen et al. 2009, 840–846). Klorofyllitulokset olivat epävarmoja ja vetyperoksidin osal-

ta tulokset olivat selvästi heikompia kuin muissa kokeissa, sillä pitoisuudet kasvoivat. 

Teorian perusteella polyalumiinikloridi tehoaa paremmin syanobakteereihin kuin ferri-

sulfaatti (Zamyadi et al. 2013, 2694), mutta tässä kokeessa alumiini ja raudan välille ei 

saatu selkeää eroa klorofyllin poiston osalta. 

Kaikissa kokeissa veden sameus ja orgaanisen aineksen pitoisuus vähenivät ainakin jos-

sain määrin saostuksen jälkeen, mikä vastaa aiempia tutkimustuloksia. Permanganaatti-

hapetuksella ei suurta vaikutusta veden orgaanisen aineksen poistumiseen väri- ja DOC-

analyysien perusteella, mikä ei vastannut aiempia tutkimustuloksia (mm. Liu et al. 

2011, 481–486). Tulos johtui todennäköisesti vertailukohteena olleen raakavesinäytteen 

pienistä pitoisuuksista. Teorian mukaan vetyperoksidi ei tehoa orgaaniseen ainekseen. 

Tämä toteutui pääosin myös kokeissa. Teorian mukaan H2O2/UV, H2O2/ultraääni ja 

TiO2/UV tehoavat orgaaniseen ainekseen ja tämä toteutuu myös kokeissa. 
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Teorian perusteella ainakin kaliumpermanganaatti- ja ultraäänihapetukset tehostivat 

koagulaatiota. Permanganaatilla saatiin hyviä tuloksia sekä värin ja sameuden poistossa 

ja partikkelikoon kasvussa saostusvaiheessa. Ultraääni tehosti myös värin ja sameuden 

poistoa, mutta ei antanut hyviä tuloksia partikkelikoon kasvun osalta. 

Peretikkahappo lisää veden orgaanisen hiilen pitoisuutta, mikä näkyi DOC-

pitoisuuksien kasvamisessa hapetusvaiheissa. Tämä vastaa kirjallisuudessa esitettyjä 

tuloksia. Peretikkahapetus suurissa pitoisuuksissa vaikutti myös pieniin klorofyllipitoi-

suuksiin. Antonelli et al. (2009, 6579–6584) tutki peretikkahapon vaikutusta leviin eikä 

saanut yhtä hyviä tuloksia, tosin pitoisuudetkin olivat pienempiä. 

Vetyperoksidihapettimen lisäys veteen lisäsi veden väriä ja sameutta, mikä vastaa aiem-

pia tutkimustuloksia. Peretikkahapon ja vetyperoksidin lisäys alensivat raakaveden 

pH:ta. Muilla hapettimilla pH:n alentumista ei todettu. Pääsääntöisesti näytteissä alu-

miinijäännös kasvoi kun pH kasvoi, rauta ei ollut yhtä pH-riippuvainen. 

Permanganaattihapetus lisää veden mangaanipitoisuutta, mikä nousee esille useissa tut-

kimuksissa, kuten Sallanko (2003, 177) sekä Liu et al. (2011, 481–486). Mangaanipitoi-

suus kasvoi kaikissa hapetuskokeissa ja muiden kuin permanganaatin osalta tulokset 

eivät vastaa aiempia tutkimustuloksia. Vetyperoksidi ja permanganaatti poistivat rau-

dan. Samankaltaisiin tutkimustuloksiin pääsi myös Sallanko (2003, 146, 176). 

Titaanidioksidi yhdistettynä UV:n ei ollut huomattavasti tehokkaampi kuin pelkkä titaa-

nidioksidi. Tämä ei vastaa kirjallisuudessa esitettyjä tietoja. 

9.2 Luotettavuustarkastelut 

Mittauksien määrä, toistokokeista ja rinnakkaismittauksien määrästä (pääsääntöisesti 

kolme rinnakkaista mittausta) riippumatta, oli luotettavuuden näkökulmasta alhainen. 

Kokeiden määrä yksittäisen hapetuskokeen osalta kullekin pitoisuudelle ei ollut riittävä 

tuloksien tilastolliseen tarkasteluun, muuten kuin aritmeettisen keskiarvon osalta. Työn 

tarkoitus oli kuitenkin kartoittaa useita eri menetelmiä ja pitoisuuksia, jotta saadaan 

alustavaa tietoa eri hapetusmenetelmistä jatkotutkimuksia varten. 

Tässä työssä käytetyt lähteet ovat mahdollisimman uusia ja alkuperäisiä. Tosin mukana 

on myös nk. heikkoja lähteitä, kuten opinnäytetyö sekä internetlähteitä. Lähdeaineistoa 
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on paljon ja sen perusteella havaittiin ns. tietoaukko peretikkahapon käytöstä talousve-

den hapetusmenetelmänä, josta ei löytynyt tutkimuksia. Käytetty lähdeaineisto ei siten 

vastaa tietoaukkoon peretikkahapetuksen osalta, mutta tässä työn kokeellinen osuus 

pyrkii vastaamaan siihen. 

Virhelähteitä on paljon, mutta työssä on tehty laaja virhetarkastelu ja sen tuloksia on 

sovellettu jatkotutkimusehdotuksissa. 

Työssä tavoiteltiin vain alustavia tuloksia useista eri menetelmistä. Vaikka kaikki hape-

tus- ja saostuskokeet toistettiin ja kaikki analyysit tehtiin vähintään kolmeen kertaan ja 

poikkeavat tulokset jätettiin huomioimatta, niin kutakin menetelmää tulisi testata vielä 

useampaan kertaan, jotta saadaan luotettavia tuloksia, sillä kokeessa on monta vaihetta, 

jotka voivat aiheuttaa virheen. Vaikka varsinaisia toistokokeita oli suhteessa vähän, saa-

tujen tuloksien luotettavuutta tarkasteltiin vertailemalla rinnakkaisia analyysejä ja tois-

tokokeita keskenään. Kokeiden tuloksia verrattiin myös muihin pitoisuuksiin ja nolla-

näytteisiin, sekä raakaveteen ja vesilaitoksen tuloksiin. Lisäksi tarkasteltiin eri paramet-

rien riippuvuutta keskenään ja arvioitiin tuloksia aiemman tutkimustiedon perusteella. 

Lisäksi matriisina oli muuttuva luonnonvesi ja näytteet kussakin kokeessa eri vesistä. 

Kokeissa on myös useita muita keskinäisiä eroja (pH:n säätö, saostuskemikaalien an-

nostelu), jotka heikentävät niiden keskinäisen vertailun luotettavuutta ja ne on käsitelty 

tarkemmin virhetarkastelun yhteydessä. 

Toistokokeiden avulla on mahdollista arvioida työn reliabiliteettia. Useissa analyyseissä 

toistokokeet olivat yhteneviä, mutta useissa analyyseissä oli suuriakin eroja eivätkä ne 

ole konsistentteja. 

Vaikka osa toistokokeista on yhteneviä, kokeissa saattaa esiintyä myös systemaattisia 

virheitä. Reagenssi ja katalyytti on lisätty kokeissa liian aikaisin, mikä vääristää tulok-

sia. Kokeita ei ole uusittu, joten tutkimus ei ole tältäkään osin täysin validi, mutta tuot-

taa alustavaa tietoa eri menetelmien soveltuvuudesta. 

Kokeisiin valitut menetelmät ja tutkittavat parametrit antavat paljon tietoa tutkimuksen 

kohteesta. Näytteistä olisi kannattanut tosin lisäksi tutkia myös liuennut happi, mutta 

sitä ei tässä työssä tutkittu, koska analyysi olisi vaatinut erillistä näytteiden esikäsittelyä, 

erityisesti pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. Myös sähköjohtavuus olisi ollut hyvä para-
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metri mm. ICP-tulosten arvioinnin kannalta. Lisäksi olisi ollut hyvä tutkia kutakin näy-

tettä vastaava raakavesi sekä sen KMnO4-luku, jolloin vertailu raakavesitulokseen olisi 

ollut luotettavampaa. Tämä olisi kuitenkin kasvattanut suuresti toimitettavia vesimääriä 

sekä analyysimääriä. 

Kokeissa käytetyt hapetuskemikaalipitoisuudet tai -tehot eivät anna riittävää tietoa so-

veltuvasta skaalasta. Jatkotutkimusehdotuksissa on esitetty tutkimuksessa esiin tulleet 

seikat, joihin tutkimusta kannattaisi laajentaa. 

9.3 Virhe- ja herkkyystarkastelut 

Virhetarkastelut tehtiin kokeisiin ja analyyseihin vaikuttavien tekijöiden kautta. Tulok-

sien virhearviointiin vaikuttaa mittaustuloksien lukumäärä, joka tässä kokeessa oli kuta-

kin menetelmää ja pitoisuutta kohti alhainen, sillä työllä haettiin vain alustavia tuloksia 

eri menetelmistä. Kaikkia tuloksia, erityisesti eri kokeiden välisiä tuloksia, pitää vertail-

la suhdelukuina, ei ”absoluuttisina lukuina”. 

Herkkyystarkastelu tehtiin vertailemalla tilavuuden vaikutusta hapetuskokeisiin, suoda-

tuksen vaikutusta DOC-analyysiin sekä reagenssitarkastelun kautta. Suodattimen vaiku-

tus on käsitelty kohdassa 8.6. 

Kokeissa käytettiin osittain eri näytetilavuuksia ja tilavuuden muutoksella oli tarkaste-

luiden perusteella jonkin verran vaikutusta. Pienemmässä tilavuudessa tulokset olivat 

heikompia seuraavien muuttujien osalta: sameus, DOC, partikkelikoko, rauta ja man-

gaani. Tämä vaikuttaa pääasiassa permanganaatti- ja vetyperoksidikokeiden keskinäi-

seen vertailuun sekä saostuskokeiden verrattavuuteen suhteessa aiempiin kokeisiin. 

Pilottikokeen erot laitokseen 

Pilottikokeen mittakaava pyrittiin mitoittamaan laitoksen etäisyyksien ja arvojen perus-

teella. Kokeen sekoitus- ja flokkausvaiheet erosivat vesilaitoksen sekoitusmenetelmästä 

(hydraulinen sekoitus) eikä tuloksia sellaisenaan voi soveltaa laitokselle. Laitoksella 

käytössä oleva polyalumiinikloridi on tehokkaampi saostuskemikaali kuin kokeissa käy-

tetty alumiinikloridi. Myös pilottikokeen selkeytysvaihe (laskeutuminen) erosi vesilai-

toksen selkeytyksestä (flotaatio). Lisäksi näytteiden laskeutusaika vaihteli jonkin verran. 
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Kaikki työssä käytetyt pitoisuudet eivät ole soveltuvia vedenkäsittelyprosessiin. Rea-

genssien pitoisuudet ja annosteluajankohdat vaikuttavat reagoineisiin hapetuspitoisuuk-

siin ja kontaktiaikoihin. Pilottikokeissa UV-säteilytyksessä käytännön syistä käytetty 

pitkä hapetusaika (1 minuutti) sekä käytetyt tehot ovat suuria verrattuna laitoksella to-

dellisuudessa sovellettuihin, ja siten tulokset saattavat olla parempia kuin käytännössä. 

Koska vetyperoksidi ja titaanidioksidi syötettiin veteen ennen UV-säteilytystä, niin ha-

petuskemikaalit saattavat heikentää UV:n tehoa. Myös ultraäänikokeessa käytetyt tehot 

ja ajat ovat suuria verrattuna laitoksella todennäköisesti todellisuudessa käytettyihin. 

Kaikista näytteistä ei saatu käyttötarkkailutuloksia, eikä vertailua voitu niiden osalta 

tehdä vesilaitoksen näytteisiin. 

Koejärjestelyt 

Näytteiden kuljetusmatka oli vähintään 3-4 tuntia ja näytteitä säilytettiin lämpimässä 

kuljetustilassa. Näytteiden säilytys olisi suositeltavaa pimeässä 4 ºC lämpötilassa, mikä 

ei toteutunut kuljetuksen aikana ja klorofylli- ja värianalyysien osalta kuljetusjärjestely 

saattoi vaikuttaa tuloksiin. Kuljetettavien näytteiden rajatun vesitilavuuden vuoksi ja 

kokeisiin menevän suuren vesimäärän vuoksi raakavedestä tutkittiin juuri ennen kokeita 

raakavesi vain kertaalleen, kun vastaavasti kokeisiin meneviä näytteitä oli kuitenkin vii-

si kutakin testiä kohden (toistokokeen kanssa yhteensä 10 kpl). 

Osassa kokeissa, esim. metallianalyysien yhteydessä, olisi voinut olla parempi verrata 

saostuskokeiden jälkeen mitattuja metallipitoisuuksia hapetuskokeiden jälkeisiin pitoi-

suuksiin kuin yhteen raakavesinäytteeseen. Näyteveteen ei hapetuskokeessa lisätty ana-

lysoitavia metalleja, paitsi mangaania permanganaattihapetuskokeissa, mutta siitä huo-

limatta hapetuskokeiden jälkeiset tulokset poikkesivat raakavesinäytteen arvosta. Toi-

saalta on teoreettisesti mahdollista, että esimerkiksi hapetuskokeessa käytetyistä dekant-

terilaseista voi jäädä jäänteitä veteen, jolloin hapetuskokeen jälkeinen näyte ei olisi hyvä 

vertailukohde, mutta tämä riski on yhtälailla olemassa myös käsiteltäessä raakavettä. 

Pääsääntöisesti metallien kanssa olisi voinut käyttää vertailuarvona hapetuskokeen tu-

losta, mutta koska se ei ole mahdollista kaikkien analyysien, kuten orgaanisen hiilen 

(peretikkahappo), klorofyllin (näytteen käsittely), värin, sameuden, pH:n ja partikkeli-

koon kohdalla, päätettiin vertailukohtana pitää kaikissa kokeissa raakavedestä otettua 
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näytettä. Osassa sameusanalyysejä vertailu jouduttiin tosin tekemään myös hapetettuun 

näytteeseen nähden raakavesinäytteen alhaisen sameuden vuoksi. 

Luonnonvesi matriisina on haastava, sillä sen tarkasta koostumuksesta ei ole tietoa ja 

raakavesi on eri kokeissa koostumukseltaan aina erilainen. Tästä syystä on syytä tulok-

sissa katsoa ainoastaan prosentuaalista eroa, ennen ja jälkeen, eikä eri kokeita voi vara-

uksetta vertailla keskenään. Erityisen suuret erot raakavesissä on huhti- ja toukokuun 

näytteiden välillä väri-, sameus-, DOC- ja alumiinipitoisuuksissa, jotka ovat toukokuun 

näytteissä pienempiä. Nämä pienet pitoisuudet eivät välttämättä tarvitse käsittelyssä esi-

hapetusta vaan pelkkä saostus riittää niiden poistamiseen. Huhtikuun humuspitoisemmat 

raakavedet ovat myös helpommin saostettavissa kuin toukokuun raakavesinäytteet, jo-

ten tämä hankaloittaa eri hapetusmenetelmien vertailua keskenään. 

Tulosten painottuminen pieniin, huomattavasti alle talousvesirajan oleviin pitoisuuksiin 

on otettava huomioon tulosten tulkinnassa ainakin klorofylli-, DOC- ja metallianalyy-

seissä. 

Eri hapetuskemikaalipitoisuuksia verrattiin nollanäytteeseen ja useissa kokeissa nolla-

näytteellä päästiin parempiin tuloksiin kuin hapetuskemikaalilisäyksillä. Mikäli hape-

tuskokeen tulos oli heikompi kuin nollanäytteen tulos, niin hapetuskemikaali todettiin 

huonoksi vaihtoehdoksi suhteessa ko. analyysin. 

Kantaliuoksien konsentraatioita ei tarkistettu. Saostuskemikaalin annostuksissa ja 

KMnO4-luvun tarkkuudessa on eroa alkupään kokeissa ja myös pH:n säätö vaihteli eri 

kokeissa. Jäännösalumiinitulosten vertailu oli ongelmallista, sillä vertailu tehtiin suh-

teessa kemikaalisyöttöön, joka taas määräytyi raakaveden permanganaattiluvun perus-

teella. Koska näytteen humuspitoisuus ei kuitenkaan todellisuudessa vastannut raakave-

den arvoja (kuva 29), niin koagulantin syöttö saattoi joissain näytteissä olla liian suuri 

suhteessa raakavetenä käytetyn näytteen orgaanisen aineksen määrään, jolloin tämä nä-

kyy tuloksissa liian suurena jäännöskemikaalimääränä. 

Näytteen säilytysajat eri kokeissa vaihtelivat. Näytekanistereissa oli huolellisesta sekoi-

tuksesta huolimatta havaittavissa laskeutumista (20 l kanisteri). Näytteitä piti myös ko-

keiden yhteydessä säilyttää käytännön syistä huoneenlämmössä (kohtalaisen suuret näy-

temäärät ja kokeen aikataulu). Klorofyllinäytteitä säilytettiin viileässä ja pimeässä, mut-
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ta suositus, alle 8 tunnin säilytysaika ylittyi, näytteiden säilytysaika oli kuitenkin alle 24 

tuntia. Väri- ja partikkelikoko olisi pitänyt määrittää hapetuskokeiden yhteydessä, mutta 

aikataulullisesti se ei onnistunut. Virhe toistuu kaikissa näytteissä ja tuloksia käsitellään 

prosentuaalisina muutoksina eri prosessin vaiheissa. 

Niissä kokeissa, jotka on tehty eri osissa (UV- ja ultraäänikokeet), näytteiden säilytys-

ajat erosivat verrattuna kokeisiin, joissa näytteet käsiteltiin samanaikaisesti. Näissä 

myös hapetusajat pitkittyivät kemiallisiin kokeisiin nähden, koska näytteiden siirto UV-

kaapista ja ultraäänilaitteelta flokkulaattoriin aiheutti viipymää hapetusvaiheeseen. 

Mahdollisesti tuloksiin saattaa myös vaikuttaa se, että osa kokeista tehtiin reaktorissa ja 

osa dekantterilaseissa. Lisäksi UV-kokeissa näyte kuplitettiin, muissa kokeissa ei. 

Näytteiden laskeutumisajat vaihtelivat käytännön syistä eri kokeissa. Tosin partikkeli-

koko mitattiin vasta jälkeenpäin ja sameus pyrittiin mittaamaan aina laskeutuneesta 

näytteestä. 

Reagenssitarkastelu 

KMnO4-, peretikkahapon 2. kokeessa, H2O2- sekä saostuskokeissa reaktion pysäyttävä 

reagenssi lisättiin näytteeseen liian aikaisin. PAA 1. kokeessa ja TiO2-kokeissa ei käy-

tetty reagensseja. Reaktiota nopeuttavaa katalyyttiä käytettiin ainoastaan vetyperoksidi-

kokeissa. KMnO4-kokeissa oli reagenssia ylimäärin, joten annostellusta permanganaa-

tista on reagoinut vain pieni osuus. 

Ensimmäisessä peretikkahappokokeessa ei ole käytetty reagenssia, eli reaktiota ei ole 

lainkaan pysäytetty. Peretikkahapon ja natriumtiosulfaatin välisen moolisuhteen pitäisi 

olla vähintään 6, joten toisessa kokeessa reagenssia on ollut liian vähän ja osa hapetus-

kemikaalista on jäänyt vaikuttamaan. Reagenssin vaikutusta PAA-kokeissa voidaan ar-

vioida karkeasti vertailemalla keskenään eri päivinä ja eri raakavesillä tehtyjä kokeita. 

Ilman reagenssia paremmat tulokset saatiin värin poistossa, sen sijaan reagenssin kanssa 

paremmat tulokset saatiin sameuden ja kromin osalta. Suurimmassa osassa analyysejä 

(partikkelikoko, lyijy, mangaani, jäännösalumiinit, DOC, klorofylli, rauta) kokeiden vä-

lillä ei havaittu selkeää eroa. Sen sijaan kuvien 66 ja 67 perusteella reagenssin lisäys 

lisää väriä ja tämä väri korreloi jossain määrin DOC-pitoisuuden kanssa. 
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Kuva 66. Peretikkahapon 1. kokeen väri- ja DOC-tulokset. 
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Kuva 67. Peretikkahapon 2. kokeen väri- ja DOC-tulokset. 
 
Reagenssin vaikutusta arvioitiin tarkastelemalla myös erikseen 2. peretikkahappokokeen 

natriumtiosulfaattituloksia. Tuloksien perusteella natriumtiosulfaatilla saattoi olla vaiku-
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tusta ainakin klorofyllin poistumiseen, partikkelikoon kasvuun sekä jäännösalumiinin 

määrään. Natriumtiosulfaatin hapetusvaikutus tulee ottaa huomioon arvioitaessa myös 

permanganaattikokeiden tuloksia. Tosin pelkällä nollanäytteellä saatiin yleisesti ottaen 

paremmat tulokset kuin nollanäytteellä, johon oli lisätty natriumtiosulfaattia. 

Ensimmäisessä vetyperoksidikokeessa oli KH2PO4-reagenssia ja katalyyttiä ylimäärä. 

Sen sijaan toisessa H2O2-kokeessa, eli ultraäänen ja UV:n sekä saostuskokeiden yhtey-

dessä tehdyissä kokeissa oli 51 % liian vähän reagenssia ja katalyyttiä, jolloin vetyper-

oksidin reaktiota ei ole kokonaan pysäytetty, vaan sen hapetusvaikutus on jatkunut. 

Hapetuskokeet 

1. peretikkahappokokeessa veden pH-arvoa ei tarkastettu NaOH:n lisäyksen jälkeen. 

Peretikkahappolisäys laskee pH:-arvoa ja lipeää olisi pitänyt annostella enemmän. 2. 

peretikkahappokokeen 1. toistokokeessa lipeää lisättiin vakiomäärä, mutta 2. toistoko-

keessa NaOH-lisäys määräytyi näytteiden pH-arvon mukaan, sillä pH-arvot olivat 1. 

kokeiden jälkeen liian alhaisia. 2. kokeessa pH:t mitattiin pH-paperilla ja säädettiin si-

ten, että ennen saostusta liuoksen pH-arvo oli välillä 6-7. Lisätyt lipeämäärät ja siten 

näyteveden lopullinen NaOH-pitoisuus (0,0001…9,1 mM) vaihtelivat suuresti. 

Saostuskokeiden permanganaattikokeen alumiini- ja rautasaostuskemikaalien osalta 

ICP:lle, UV:lle ja partikkelimääritykseen menevät koeputket oli merkitty väärin ja näyt-

teet olivat todennäköisesti menneet ristiin. Tämä on huomioitu esitetyissä tuloksissa. 

Analyysivirheet 

Vesilaitoksen raakavesinäytteiden (tehty ulkopuolisissa laboratorioissa) metallipitoisuu-

det ovat eri luokkaa kun laboratorion analyysien tulokset, tosin näytteet on otettu eri 

ajankohtana ja eri kohdasta. Usein rauta- ja mangaanipitoisuudet kulkevat ’käsi kädes-

sä’ ainakin pohjavesissä, mutta eivät aina (Komulainen, esitelmä 29.8.2013). Tämän 

kokeen tuloksissa rauta- ja mangaanipitoisuudet eivät korreloi. 

Alumiinilla osa näytetuloksista oli yli standardisuoran pitoisuuksien. Useissa ana-

lyyseissä tuloksia oli alle standardisuoran, osa arvoista oli negatiivisia. Tällaisia tuloksia 

ei tulisi tutkimustyössä huomioida, mutta tässä työssä nämä tulokset ovat käytössä 

suuntaa-antavina arvoina, jotka on merkitty ja huomioitu tuloksien analyysissä. Tulok-
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set on ilmoitettu prosentuaalisena muutoksena suhteessa raakavesinäytteestä mitattuun. 

Kromikokeissa raakavesillä oli negatiivisia arvoja ja poistumisessa suurin osa kromin 

tuloksista on yli 100 %:sia. Mangaanipitoisuudet kasvoivat lähes kaikissa kokeissa. 

ICP-OES –tekniikassa on useita interferenssityyppejä, joista metallituloksia saattaisi 

selittää ionisoitumisinterferenssi. Ilmiö syntyy ionisoitumisen tasapainotilan muutoksis-

ta ja osoittaa emission intensiteetin muutoksen aiheuttaen ionisoitumisen tasapainon 

muutoksen, kun yhdisteet sisältävät helposti ionisoituvia alkuaineita, kuten alkalimetal-

leja. Esimerkiksi natrium ja kalium saattavat häiritä määrityksiä. Yleisesti tämä tuottaa 

suuremman neutraalin viivan intensiteetin ja vähentää ionisen, eli spektriviivan intensi-

teettiä. (Morishige & Kimura 2008, 107.) 

Näytteisiin lisätty natriumhydroksidi saattaa siten aiheuttaa ionisoitumisinterferenssin 

metallimäärityksiin. Lisäksi määrityksiä saattavat häiritä raakaveden ja hapetuskemikaa-

lien yhdisteet. NaOH:n lisäysmääriä tarkasteltiin metallianalyysituloksien ja erityisesti 

mangaanitulosten yhteydessä. Peretikkahappokokeissa mangaanin kasvu on pienintä 

verrattuna muihin kokeisiin, kahden PAA-kokeen keskinäinen ero ei ole suuri, vaikka 

NaOH-pitoisuudet ovat näytteissä hyvin eri luokkaa. Alkaalin lisäyksellä ja mangaanipi-

toisuudella ei sen perusteella näyttäisi olevan suoraa yhteyttä. Toki raakavedessäkin on 

määritystä häiritseviä ioneja, sillä raakavesien korkean johtokyvyn (määritysten kes-

kiarvo 92,7 mS/m) perusteella vedessä on ioneja, jotka kohottavat veden sähkönjohta-

vuutta. Nämä ionit saattavat häiritä ICP-mittauksia. Tarkempia analyysejä näiden ionien 

osalta ei ole tehty. Näytteiden ionisoitumisinterferenssin vaikutusta mangaanituloksiin 

tai muihin metallianalyyseihin ei näiden tietojen perusteella voida suoraan osoittaa. 

Orgaanisen liuenneen hiilen määrityksessä epäorgaaninen hiili poistettava ennen TOC-

määritystä kuplittamalla näyte, koska näyte voi orgaanisen hiilen lisäksi sisältää hiilidi-

oksidia tai karbonaatti-ioneja. Kuplitus ei kuitenkaan kaikkien näytteiden mittauksessa 

toiminut, on niiden hiilitulos todennäköisesti liian suuri. Eli syanaatti- ja tiosyanaattipi-

toisuudet tulevat todennäköisesti myös mitatuiksi (SFS-EN 1484:1997, 4). Kaikki 

DOC-analyyseissä käytetyt astiat happopestiin, lukuun ottamatta näyteputkia, joissa 

näytteitä säilytettiin pakastimessa näytteenoton ja analyysin välillä. Tämä on saattanut 

vaikuttaa näytetuloksiin siten, että pitoisuudet ovat todellista suurempia. Myös suodatin 

itsessään voi lisätä DOC-pitoisuutta. Kokeissa käytettiin eri suodatinkokoja ja niiden 
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käytön vaikutusta on tarkasteltu kohdassa 8.6. Analyyseissä käytetyt näytemäärät olivat 

liian pieniä, mikä vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Näytteitä ei voitu kuitenkaan lai-

mentaa isompaan tilavuuteen, koska näytteiden DOC-pitoisuudet olivat alhaisia. 

Klorofyllituloksien luotettavuuteen vaikutti todennäköisesti pieni näytetilavuus, erityi-

sesti 400 ml:n näytteissä. Suodatuksia tehtiin rinnan 3 kpl, jolloin suodatettava tilavuus 

oli pieni (50 tai 100 ml). Tilavuutta rajoittivat toistokokeet sekä useat analyysit ja niihin 

tarvittava vesimäärä. Suodatuksessa saostumat eivät sekoittuneet näytteissä kunnolla ja 

jäivät usein pois suodatuksesta. Etanoliuuttovaiheessa uuttoputket vuotivat ja useita 

näytteitä jouduttiin poistamaan. Kaikista näytteistä ei pystynyt arvioimaan, oliko putki 

vuotanut, ja lisäksi useat rinnakkaiskokeet puuttuvat, mikä vaikuttaa tulosten luotetta-

vuuteen. Osassa raakavesinäytteitä oli negatiivisia lähtöarvoja, eli klorofyllejä ei todet-

tu, mikä näkyy tuloksissa yli 100 % kasvuina suhteessa kokeiden jälkeiseen arvoon. 

Veteen huonosti liukenevat yhdisteet voivat häiritä pH-määritystä. Näytteiden ei annettu 

lämmetä huoneenlämpötilaan (25±2 °C), vaan pH-arvot määritettiin suoraan näytteistä. 

Veden sameusmittausta voivat häiritä vedessä olevat valoa absorboivat liuenneet aineet 

eli värilliset aineet sekä ilmakuplat (SFS –EN ISO 7027:2000, 4). 

Värimäärityksessä käytetty menetelmä ei ollut standardin mukainen (ei suodatusta vaan 

orgaanisen aineksen aiheuttaman värin mittauksessa suodatusta kompensoitiin vähen-

tämällä 254 nm arvosta aallonpituutta 750 nm vastaava arvo), joten tulokset eivät ole 

vertailukelpoisia standardin mukaisten värianalyysien kanssa. Koska näytteitä ei suoda-

tettu, niin suodatuksen aiheuttamia lisähäiriöitä (mahdolliset hapetusreaktiot tai suoda-

tuksesta syntyvät mahdolliset saostumat) ei tarvitse huomioida virhetarkastelussa. Sen 

sijaan liukenemattomat aineet saattavat aiheuttaa häiriöitä värin mittaukseen. 

Partikkelikoon määritys ei anna todellista kuvaa partikkelien koosta saostuksen ja las-

keutuksen jälkeen, eikä anna mahdollisuutta vertailla flokkien hajoamista, sillä määri-

tysten ajoituksen vuoksi flokkien hajoaminen on jo tapahtunut. 

Kumulatiivinen analyysi (eng. cumulants analysis) antaa vain kaksi arvoa, partikkeli-

koon keskiarvon (z-keskiarvo) ja leveysparametrin eli polydispersiteetti-indeksin (eng. 

polydispersity index, Pdi). Z-keskiarvo on DLS-menetelmän tärkein ja stabiilein arvo. 

Se on intensiteetin keskiarvo ja se lasketaan signaalin intensiteetistä. Arvoa voidaan ai-
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noastaan verrata toisten tekniikoiden kanssa, mikäli näytteestä saadaan vain yksi piikki, 

sillä näyte on tällöin monodisperssi ja valmistettu oikeaan dispersioon. Kaikissa muissa 

tapauksissa arvoa voidaan ainoastaan käyttää vertailtaessa näytteitä, jotka on mitattu 

samasta dispersiosta, samalla tekniikalla. (Malvern 2012, 4-8.) 

Partikkelit olivat hyvin erikokoisia kokeiden eri vaiheissa, mikä aiheutti ongelmia mää-

rityksissä. Raakavesinäytteillä ja hapetetuilla näytteillä ilmeni seuraavia ongelmia: näy-

te oli hyvin polydisperssi, eikä välttämättä soveltunut DLS-mittauksiin/kumulatiiviseen 

analyysiin, ja että näytteen pitoisuus oli liian alhainen. Laskeutuksen jälkeisillä näytteil-

lä taas seuraavia: Z-keskiarvo oli yli määritysrajan, näytteen konsentraatio liian korkea 

tai näytteessä oli suuria partikkeleja tai kasautumia. Kokeissa tarkasteltiin pinta-alan 

keskiarvoa, joka keskittyy vain pieniin hiukkasiin, mutta olisi ollut parempi käyttää tila-

vuuden keskiarvoa, jolloin olisi saatu tietoa kaikista erikokoisista partikkeleista. 

Tarkoituksena oli tutkia tehtyjen analyysien lisäksi näytteistä myös sähkönjohtavuus, 

mutta analyysi jäi tekemättä. Lisättyjen kemikaalien ja saostussuolojen vaikutusta veden 

johtavuuteen olisi ollut mielenkiintoista seurata. Lisäksi raakaveden sähkönjohtavuudet 

ovat olleet korkeita ja analyysi olisi ollut merkittävä tulosten tarkastelun kannalta. 

9.4 Avaintulokset 

Multibarrier-ajattelun mukaisesti hapetusmenetelmiä tarkasteltiin orgaanisen aineksen 

poistumisen ja erityisesti syanobakteeripitoisuuksien poistumisen kannalta. Huomiota 

kiinnitettiin myös teorian perusteella annettuun desinfiointitehoon. 

Teorian perusteella kaikilla tarkastelluilla hapetusmenetelmillä on kyky desinfioida bak-

teereja. Viruksiin ja alkueläimiin tehoavat vetyperoksidi, peretikkahappo ja TiO2/UV. 

Mikään menetelmistä ei ilmeisesti anna desinfiointisuojaa verkostoon, tosin peretikka-

hapon osalta joitain tutkimuksia asiasta on tehty. Tutkituissa tekniikoissa ei teorian pe-

rusteella synny ei-toivottuja desinfioinnin sivutuotteita. 

Kaikki muut menetelmät tehosivat teorian mukaan leviin tai mikrokystiineihin, paitsi 

vetyperoksidi. Peretikkahaposta ei löytynyt tietoa aiheesta. Laboratoriokokeissa saadut 

klorofyllitulokset olivat hyvin epävarmoja, mutta perinteisen vetyperoksidihapetuksen 

osalta tulokset olivat selvästi heikompia. Klorofyllikokeiden perusteella parhaimmat 

hapetustulokset saatiin permanganaatilla, mutta myös peretikkahappo yhdessä reagens-
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sin kanssa sekä H2O2/UV-menetelmä antoivat hyviä tuloksia. Tosin permanganaatin ja 

peretikkahapon kanssa käytetty reagenssi saattoi tehostaa klorofyllin poistumista. 

Teorian perusteella kokeissa tarkastellut tekniikat hapettavat orgaanisen aineksen perin-

teistä vetyperoksidihapetusta lukuun ottamatta. Peretikkahapon osalta ei löytynyt tutki-

mustietoa, paitsi että tiedetään sen nostavan veden DOC-arvoa. Veden orgaanista aines-

ta kuvaavien muuttujien perusteella (DOC ja väri) soveltuvimmat kokeet olivat pääsään-

töisesti titaanidioksidi- sekä tehostetut H2O2-kokeet. Kun otetaan huomioon klorofylli-

tulokset, niin parhaat kokeet olivat TiO2-, KMnO4- (erityisesti pitoisuus 1,86 mg/l) sekä 

tehostetut vetyperoksidikokeet, heikoimmat pelkät vetyperoksidikokeet. TiO2-kokeissa 

hapetusvaikutusta ei ollut pysäytetty, mutta sen sijaan KMnO4-kokeissa reagenssia oli 

ylimäärin, joten ne eivät ole keskenään vertailukelpoisia, titaanidioksidilla on etumatkaa 

suhteessa permanganaattiin. Toisaalta TiO2-kokeissa käytetty pitoisuus on alhainen. 

Parhaimmat tulokset kiintoaineksen poiston osalta arvioitaessa sitä veden sameuden ja 

värin perusteella saatiin vetyperoksidihapetuksella yhdessä ultraäänen (ja UV:n) kanssa, 

titaanidioksidikokeilla sekä isoilla permanganaattipitoisuuksilla. 

Teorian perusteella tutkitut tekniikat tehostavat koagulaatiota, tosin peretikkahaposta ei 

löytynyt tutkimustietoa. Permanganaatilla saatiin hyviä tuloksia sekä värin ja sameuden 

poistossa että partikkelikoon kasvussa. Perinteinen vetyperoksidihapetus tehosti pienis-

sä pitoisuuksissa partikkelikoon kasvua, mutta ei antanut hyviä tuloksia kiintoaineksen 

tai orgaanisen aineksen poistossa. Sen sijaan vetyperoksidihapetus yhdessä ultraäänen 

tai UV:n kanssa antoivat päinvastaisen tuloksen; ne tehostivat kiintoaineksen ja orgaani-

sen aineksen poistoa, mutta eivät antaneet hyviä tuloksia partikkelikoon kasvun osalta. 

Titaanidioksidikokeiden tulokset olivat kehittyneiden vetyperoksidikokeiden kanssa 

samantyyppisiä. Parhaimmat tulokset partikkelikokojen kasvun osalta saatiin KMnO4 

1,86 mg/l-näytteellä, vetyperoksidin pienillä pitoisuuksilla sekä NaTiOS-näytteellä. 

UV- ja UÄ-hapetukset pääosin pienensivät partikkeleja verrattuna vastaaviin tuloksiin 

pelkällä hapetuskemikaalilla, ultraviolettisäteilytyksen jälkeen saostuneet partikkelit 

olivat pienempiä. Toisaalta pienempi partikkelikoko ei tuloksien perusteella tarkoita 

huonompaa saostustulosta, sillä menetelmä kuitenkin tehoaa hapetettaviin muuttujiin. 

Sen sijaan UV- ja ultraäänikokeissa syntyvät saostumat saattavat olla pienempiä, mutta 

kiinteämpiä kuin muilla tekniikoilla syntyvät. 
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Parhaimmat kokeet metallianalyysien perusteella, kun otetaan huomioon raudan ja lyi-

jyn poisto sekä alumiinijäännökset, olivat H2O2 isoissa pitoisuuksissa perinteisenä ja 

tehostettuna tekniikkana, titaanidioksidikokeet sekä KMnO4-kokeiden pienin pitoisuus. 

Tuloksien osalta on syytä huomioida mahdollisen ionisaatiointerferenssin vaikutus. 

Peretikkahapon 1. kokeissa hapetusvaikutusta ei ollut pysäytetty natriumtiosulfaatti-

reagenssilla. Peretikkahapon 2. kokeessa suurin osa hapetuskemikaalista oli pysäytetty 

reagenssilla, mutta pitoisuudet olivat joka tapauksessa suuria. Tästä huolimatta PAA:lla 

saadut tulokset olivat pääosin heikompia kuin muilla hapetusmenetelmillä. Lisäksi 

myös natriumtiosulfaatin on todettu olevan potentiaalinen hapetin, ja kokeiden perus-

teella hapetusvaikutus on todettavissa ainakin alumiinijäännöksen, partikkelikoon kas-

vun ja klorofyllin poistumisen osalta. Tämä on osittain vaikuttanut tuloksiin peretikka-

happo-, mutta myös permanganaattikokeissa. PAA:lla saavutettiin hyviä tuloksia kloro-

fyllin, kromin ja lyijyn poiston sekä alumiinijäännösten perusteella, mutta sen vaikutus 

DOC-pitoisuuksiin ja veden väriin sekä heikot tulokset sameuden, partikkelikoon ja 

raudan osalta eivät vakuuttaneet sen käyttöä esihapettimena testatulle raakavedelle. 

Pitoisuuden optimointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota permanganaatin mangaani-

dioksidijäännöksen sekä jäännösvetyperoksidin vuoksi. Ensimmäisessä H2O2-kokeessa 

reagenssia oli ylimäärin ja 2. kokeessa sekä saostuskokeissa vain puolet vetyperoksidis-

ta oli pysäytetty, mikä tulee huomioida kun vertaillaan vetyperoksidin pitoisuuksia, eli 

tämä antaa paremman hapetustehon isommilla kuin pienemmillä pitoisuuksilla. 

UV-tehostuksella oli eri tehostavat vaikutukset vetyperoksidiin ja titaanidioksidiin. Mo-

lemmissa kokeissa UV tehosti DOC:n ja klorofyllin poistumista. UV-pohjaisissa teknii-

koissa tulee teorian perusteella kiinnittää huomioita veden ominaisuuksiin, jotka saatta-

vat heikentää UV:n tehoa. Näiden kokeiden perusteella UV kuitenkin tehosti värin pois-

tumista vetyperoksidikokeissa. Ultraääni tehosti vetyperoksidihapetusta väri-, DOC-, 

mangaani- ja kromianalyyseissä. Suurempi teho (40 %) oli ultraäänistä tehokkaampi. 

Muista tekniikoista on sovellus laitosmittakaavassa (peretikkahapon osalta sovellus on 

jätevesipuolelta), paitsi TiO2/UV- ja ultraäänitekniikoista. Vaikka titaanidioksidin ja 

ultraäänen osalta tulokset olivat vesilaitoksen raakaveden kannalta lupaavia, niitä ei 

voida suositella laitokselle, koska kaupallista sovellusta ei vielä ole. Karkean kustannus-

tarkastelun osalta parhaimmat tekniikat ovat vetyperoksidi ja permanganaatti. 
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Kokeiden perusteella alumiinin ja raudan paremmuuden välillä ei ollut selkeätä eroa, 

mutta kun otetaan huomioon jäännöskemikaalimäärät sekä rautasaostuksessa syntyvien 

partikkelien jakaumat, niin rautakemikaali osoittautui tehokkaammaksi saostuskemikaa-

liksi. Kokeiden alumiinijäännökset olivat suuria ja vaikka ne poistuvat suodatusvaiheis-

sa ne saattavat aiheuttaa ongelmia prosessin seuraavissa vaiheissa. Teorian perusteella 

polyalumiinikloridi tehoaa paremmin syanobakteereihin kuin ferrisulfaatti. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa laitoksille, joissa on vastaavanlainen 

prosessi ja raakaveden laatu. Kokeet on toteutettu laboratoriomittakaavassa, eikä niitä 

voi soveltaa sellaisenaan pilotti- tai laitosmittakaavaan. Tutkimus on tehty jar-testillä 

flokkulaattorissa, jossa sekoitustyyppi on tietynlainen. Kokeissa käytetty UV-lamppu ja 

ultraäänilaite ovat tehoiltaan korkeampaa tasoa suhteessa kokeiden vesitilavuuksiin, ett-

eivät tulokset ole verrannollisia vesilaitoksen arvoihin. 

Tutkimus on tehty tiettynä vuodenaikana, eikä tutkimustuloksia voi sellaisenaan sovel-

taa raakavesille muina vuodenaikoina, jolloin mm. raakaveden lämpötila, orgaanisen 

aineksen ja kiintoaineen pitoisuus poikkeavat testiolosuhteista. Kokeellisessa tutkimuk-

sessa ei tutkittu mikrobiologisia vaikutuksia eikä mahdollisia sivutuotteita. 

Tulokset antavat uutta tietoa peretikkahapon hapetustehoista. Lisäksi saadaan tietoa ky-

seisen raakaveden hapetusmahdollisuuksista. 

9.5 Kohdelaitokselle suositeltavat esihapetusmenetelmät 

Vesilaitokselle suositellaan teorian sekä kokeiden perusteella kiintoaineksen ja orgaani-

sen aineksen poiston kannalta KMnO4- ja H2O2+UV-esihapetuksia, jotka tehostivat ve-

denkäsittelyä nykyistä vesilaitoksen prosessia kuvaavan näytteen tuloksiin nähden (nol-

lanäyte). Parhaimmat tulokset partikkelikokojen kasvun osalta saatiin kaliumperman-

ganaatilla ja vetyperoksidilla, jotka olivat myös karkean kustannustarkastelun perusteel-

la edullisimmat tekniikat. Metallianalyysien perusteella sen sijaan permanganaatti ja 

vetyperoksidi sellaisenaan ja yhdessä UV:n kanssa nousivat tehokkaimmiksi, näistä jäl-

kimmäisellä on teorian perusteella tehokkain desinfiointikyky. Titaanidioksidin osalta 

tulokset olivat yksiä parhaimmista ja myös ultraäänitekniikka antoi lupaavia tuloksia, 

mutta koska olemassa olevaa kaupallista sovellusta ei vielä ole, niin nämä tekniikat on 

jätetty pois suosituksista. 
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Permanganaatin osalta orgaanisen aineksen ja kiintoaineksen poistumisen sekä partikke-

likokojen kasvun osalta parhaimmat tulokset saatiin isoimmilla pitoisuuksilla, mutta 

metallianalyysien osalta pienemmillä pitoisuuksilla. Myös vetyperoksidin osalta tulok-

set vaihtelivat. On syytä huomioida vetyperoksidijäännökset prosesseissa, permanga-

naattihapetuksen vaikutus veden mangaanipitoisuuteen sekä edelleen MnO2-ionin vai-

kutus suodattimeen. Lisäksi H2O2/UV-menetelmän osalta on syytä huomioida UV-

lampun likaantuminen esikäsittelyvaiheessa. 

Sameuden osalta laskeutusvaiheen jälkeen kokeissa päästiin pääosin lähelle arvoa 0 

NTU, mikä on hyvä tulos, sillä seuraavista prosessivaiheista sameutta poistuu vielä 

hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksissa. pH-arvo on hyväksyttävällä tasolla tarkastelluissa 

tekniikoissa, tosin vetyperoksidilla pH laskee hieman alhaisemmaksi kuin permanga-

naattikokeissa, mikä voi johtua myös lipeän annostelusta. pH säädetään kuitenkin vielä 

prosessin loppuvaiheessa kalkilla. Kokeiden alumiinijäännökset olivat suuria ja vaikka 

ne poistuvat suodatusvaiheissa ne saattavat aiheuttaa ongelmia prosessin seuraavissa 

vaiheissa. Rautajäännökset olivat kokeissa alumiinijäännöksiä alhaisempia. 

Perinteiset hapetusmenetelmät, vetyperoksidi ja permanganaatti olisi hyvä syöttää ve-

teen ennen saostusvaihetta, mutta H2O2/UV-tekniikassa parempi sijoituskohta saattaisi 

olla vasta laskeutumisvaiheen jälkeen, ennen suodatusta, prosessin keskivaiheilla. Tässä 

tapauksessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota vetyperoksidiannostelun optimointiin. 

Teorian perusteella vesilaitoksella kannattaa ottaa huomioon myös otsonointi sellaise-

naan ja tehostettuna hapetustekniikkana prosessin keskivaiheilla sekä ferraattihapetus. 

Kokeiden perusteella rautasulfaatti soveltuu paremmin vesilaitokselle saostuskemikaa-

liksi kuin nykyisin käytössä oleva alumiinikloridi, mutta erot olivat hyvin pieniä ja ver-

tailussa rautasulfaatilla oli suuremmat syöttöpitoisuudet. Kokeiden perusteella klorofyl-

lien poiston osalta saostuskemikaaleilla ei ollut eroa, mutta teorian perusteella polyalu-

miinikloridi tehoaa paremmin syanobakteereihin kuin ferrisulfaatti, joten saostuskemi-

kaalin vaihtoon ei liene syytä. Sen sijaan prosessin nykyinen saostuskemikaali saattaisi 

tehostua lisäämällä prosessiin saostuksen apuaineita. 
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10 JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Tämän työn kokeellisessa osuudessa saadut tulokset ovat alustavia ja edellyttävät vielä 

runsaasti laboratoriotutkimusta sekä kokeita laajemmassa mittakaavassa. Kokeet tehtiin 

keväällä ja lisää kokeita tulisikin tehdä eri vuodenaikoina, pahimpaan leväaikaan ja sa-

teiseen aikaan sekä kylmimpien vesien aikaan. 

Kohdelaitoksen osalta kannattaisi jatkaa tutkimuksia kaliumpermanganaattihapetuksella 

sekä vetyperoksidihapetuksella, jota on tehostettu UV-säteilyllä. Hyviä tuloksia saatiin 

myös tekniikoilla, joista ei ole vielä sovelluksia laitosmittakaavassa (H2O2/ultraääni, 

TiO2/UV). Titaanidioksidista kannattaa testata jauheen sijasta kalvoa, sillä jauhemaisen 

kemikaalin käyttö edellyttää partikkelien erottamista vedestä, mikä ei ole prosessin kan-

nalta edullista. 

Koska permanganaatilla parhaimmat tulokset saatiin isoimmalla pitoisuudella, kannattaa 

tutkimuksia jatkaa pitoisuudella 1,86 mg/l ja sitä suuremmilla. Vetyperoksidin syöttö 

tulee vielä optimoida, mutta pääsääntöisesti parhaimmat tulokset saatiin yli 20 mg/l pi-

toisuuksilla. Pitoisuuksien optimoinnissa tulee huomioida jäännösmangaanin ja –

vetyperoksidin määrät. Myös reagenssin annosteluun ja lisäysajankohtaan kannattaa 

kiinnittää huomiota. Ultraäänen ja UV:n vaikutusta kannattaa tutkia eri parametreilla. 

Saostuksen osalta tulisi tehdä lisätutkimuksia erilaisilla rauta- ja alumiinipohjaisilla ke-

mikaaleilla. Kokeita tulisi tehdä myös eri sekoitusparametreilla ja pilotilla, joka vastaa 

paremmin laitoksen prosessia. Koagulanttien vertailu edellyttää tarkempaa syötön opti-

mointia ja kustannustarkastelua. Näiden kokeiden perusteella rautasulfaatti ei tuo mer-

kittävää lisäarvoa alumiinikloridiin nähden. Nykyisen PAC-kemikaalin tehoa voisi mah-

dollisesti lisätä kuitenkin esimerkiksi apukoagulanttien avulla. 

Tutkittaviin analyyseihin voisi tässä työssä olleiden analyysien lisäksi lisätä mm. säh-

könjohtavuus ja happipitoisuus sekä mikrobiologiset tutkimukset. Myös orgaanisten ai-

neiden ja erityisesti levien osalta kannattaa tehdä laajempia tutkimuksia. Lisäksi tulisi 

kartoittaa prosessissa mahdollisesti syntyvät sivutuotteet, sekä tutkia myös vähentääkö 

esihapetus kloorauksen tarvetta ja siten siitä aiheutuvia desinfioinnin sivutuotteita. 

Vetyperoksidikokeissa klorofyllipitoisuus kasvaa lineaarisesti vetyperoksidipitoisuuden 

kasvaessa. Tämä ilmiö vaatinee vielä lisäselvityksiä. 
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Vesilaitokselta olisi hyvä ottaa kokeita varten vastaavat käyttötarkkailunäytteet ennen 

suodatusta, jotta voitaisiin verrata laboratoriotuloksia laitoksen vastaaviin arvoihin. Ko-

keellisessa osuudessa tulisi ottaa näytteitä useammin, jolloin voidaan arvioida olisiko 

mahdollista sijoittaa hapettimen syöttökohta laitokselle. 

Permanganaatin käytössä laitoksella tulee kiinnittää erityistä huomiota suodattimien pe-

suväleihin, joita jäännösmangaani lyhentää. Permanganaattihapetuksessa syntyvät man-

gaanidioksidi-ionin vaikutus suodattimiin, niiden pesuväleihin sekä kokonaisman-

gaanipitoisuuksiin tulisi tutkia. Jatkotutkimuksia vaatisivat myös vetyperoksidijäännök-

sien vaikutukset prosessiin. 

Tämän kokeen perusteella UV- ja ultraäänihapetus vaikuttavat heikentävästi saostusvai-

heessa syntyviin partikkelikokoihin ja -jakaumiin ja tehostetussa vetyperoksidi- tai ti-

taanidioksidihapetuksessa syntyi pienempiä partikkeleja kuin hapetuksessa pelkällä ve-

typeroksidilla tai titaanidioksidilla. Tosin syntyvät flokit vaikuttivat silmämääräisesti 

pieniltä, mutta eivät herkästi hajoavilta. Ultraääntä ilmeisesti käytetään joissain sovel-

luksissa partikkelikoon pienentämiseen, joten tulos on tässä mielessä looginen. Tosin 

siinä tapauksessa ultraäänen käyttö tehostajana saostuksessa, jossa tavoitellaan mahdol-

lisimman suuria flokkeja, ei ole perusteltua. Mikäli UV:n vaikutus on sama kuin ultra-

äänellä, saattaisi parempi sijoituskohta hapettimille olla ennemmin selkeytyksen jäl-

keen, koaguloidulle vedelle. Toisaalta tekniikat kuitenkin tehostavat saostumistehoa 

useilta muilta osin, joten UV:lla ja ultraäänellä syntyvien flokkien tarkastelu edellyttäisi 

jatkotutkimuksia mm. niiden hajoavuuden osalta. 

Hapetuksen mahdolliset edut, myös keskellä prosessia, laskeutusvaiheen jälkeen ennen 

suodatuksia, olisi hyvä kartoittaa muistakin tekniikoista. Esimerkiksi otsonointia väli-

vaiheena ennen suodatusta voisi harkita, teorian perusteella ei kuitenkaan esiotsonointi-

na raakavedelle ennen saostusta. Lisätutkimuksia vaatisivat myös sähkökemialliset me-

netelmät, PCD ja ferraatti, koska niistä ei ole vielä riittävästi kokemuksia talousveden 

käsittelyssä. Peretikkahapon osalta ei saatu lupaavia tuloksia laitoksen kannalta, mutta 

näiden tutkimuksien perusteella peretikkahappo saattaa vaikuttaa klorofyllipitoisuuteen 

ja sitä kannattaisi vielä tutkia. Teorian perusteella peretikkahappo vaikuttaa talousve-

denkäsittelyssä lupaavalta desinfiointiaineelta hapettimen sijaan. 
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11 YHTEENVETO 

Tämä diplomityö käsittelee Suomen Sokeri Oy:n vesilaitoksen saostusprosessia ja sen 

kehittämismahdollisuuksia mahdollisen esihapetuksen sekä vaihtoehtoisen saostuske-

mikaalin osalta. Nykyisin vesilaitoksella on käytössä polyalumiinikloridisaostus ilman 

esihapetusta. Esihapetus olisi mahdollista sijoittaa joko laitokselle menevään putkeen tai 

altaaseen ennen saostusta. Mahdollisina esihapetusvaihtoehtoina haluttiin tarkastella 

ainakin hapetuskemikaaleista kaliumpermanganaattia sekä peretikkahappoa. 

Työn tavoitteena oli kartoittaa laitokselle soveltuvat esihapetusmenetelmät. Toinen ta-

voite oli tarkastella rautakemikaalia saostuskemikaalivaihtoehtona nykyiselle polyalu-

miinikloridille. Työssä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmetodeja. 

Kokeellisessa osuudessa tarkasteltiin useita eri menetelmiä. Tulokset ovat suuntaa-

antavia ja työssä painotettiin jatkotutkimusaiheiden kartoittamista. 

Kirjallisuusosiossa kartoitettiin vaihtoehtoiset hapetusmenetelmät ja selvitettiin niiden 

vaikutukset veden laatuun, erityisesti orgaanisen aineksen, mutta myös kiintoaineksen ja 

metallien saostamiseen sekä tarkasteltiin tekniikoita myös desinfiointikyvyn sekä mah-

dollisten sivutuotteiden kannalta. Huomioon otettiin myös kustannusarvio sekä työtur-

vallisuustekijät. Kokeellisessa osuudessa tutkittiin potentiaalisia hapetusmenetelmiä eri 

pitoisuuksissa. Lisäksi arvioitiin saostuskemikaalin vaihdon, nykyisestä alumiinipohjai-

sesta rautapohjaiseen tuomia etuja. 

Potentiaalisia hapetusmenetelmiä olivat KMnO4, H2O2/UV, peretikkahappo, TIO2/UV 

ja ultraääni. Hapetuskokeet tehtiin laboratoriomittakaavassa eri pitoisuuksilla ja arvoilla 

ja rinnan tehtiin nk. nollanäyte, jota ei esihapetettu. Raakaveden laatu sekä veden laadut 

hapetusvaiheen sekä saostus- ja laskeutusvaiheen jälkeen analysoitiin kokeiden yhtey-

dessä orgaanisen aineksen, kiintoaineksen sekä metallien osalta. Mikrobiologista laatua 

ei analysoitu. Eri hapetuspitoisuuksia ja/tai tehoja vertailtiin keskenään sekä raakave-

teen. Lisäksi verrattiin eri hapetusmenetelmiä. Tuloksien analysoinnissa hyödynnettiin 

myös vesilaitoksen käyttötarkkailun ja viranomaisvalvonnan tuloksia sekä kirjallisuus-

arvoja. Kokeelliset osuudet ja tulokset kuvattiin tarkasti ja toistettavuus toteutuu. Työssä 

tehtiin luotettavuus-, herkkyys- ja virhetarkastelut ja ne on huomioitu työn tuloksissa. 
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Vesilaitokselle suositellaan kokeellisen osuuden sekä kirjallisuustarkastelun perusteella 

esihapetusta kaliumpermanganaatilla tai vetyperoksidilla sellaisenaan sekä tehostettuna 

UV-säteilyllä. Permanganaatin ja vetyperoksidin optimipitoisuudet vaihtelivat, mutta 

pääosin parhaimmat tulokset saatiin isoilla pitoisuuksilla. Peretikkahapolla saadut tulok-

set olivat pääosin heikompia kuin muilla hapetusmenetelmillä. Sillä saavutettiin hyviä 

tuloksia klorofyllin, kromin ja lyijyn poiston osalta sekä alumiinijäännösten perusteella, 

mutta vaikutukset liuenneen orgaanisen hiilen määrään ja veden väriin sekä heikot tu-

lokset sameuden, partikkelikoon ja raudan osalta eivät vakuuttaneet sen käyttöä esiha-

pettimena testatulle raakavedelle. Kokeiden perusteella rautasulfaatti soveltuu parem-

min vesilaitokselle saostuskemikaaliksi kuin nykyisin käytössä oleva alumiinikloridi, 

mutta erot saostuskemikaaleilla olivat hyvin pieniä. Teorian perusteella polyalumiini-

kloridi tehoaa paremmin syanobakteereihin kuin ferrisulfaatti, joten saostuskemikaalin 

vaihtoon ei tämän tutkimuksen perusteella ole tarvetta. 

Tulokset ovat sovellettavissa laitoksille, joissa on vastaavanlainen prosessi ja raakave-

den laatu. Kokeet on toteutettu laboratoriomittakaavassa, eikä niitä voi soveltaa sellai-

senaan pilotti- tai laitosmittakaavaan. Tulokset antavat uutta tietoa peretikkahapon vai-

kutuksista. Lisäksi saadaan tietoa kyseisen raakaveden hapetusmahdollisuuksista. 

Useita jatkotutkimusaiheita kartoitettiin. Kohdelaitoksen osalta kannattaisi jatkaa tutki-

muksia suositelluilla esihapetusmenetelmillä. Hapetuskemikaalien pitoisuuksien opti-

moinnissa tulee huomioida jäännösmangaani ja –vetyperoksidi. Hyviä tuloksia saatiin 

myös tekniikoilla, joista ei ole vielä sovelluksia laitosmittakaavassa (H2O2/ultraääni, 

TiO2/UV). Ultraäänen ja UV:n vaikutusta kannattaa tutkia eri parametreilla ja syntyvien 

flokkien tarkastelu edellyttäisi jatkotutkimuksia mm. niiden hajoavuuden osalta. 

Orgaanisen aineksen ja erityisesti levien ja niiden toksiinien osalta kannattaa tehdä laa-

jempia tutkimuksia. Myös desinfiointikyvyt tulisi tutkia laboratoriokokein. Prosessissa 

mahdollisesti syntyvät sivutuotteet tulisi tutkia, sekä tarkastella vähentääkö esihapetus 

kloorauksen tarvetta. Eri hapetusmenetelmien mahdolliset edut laskeutusvaiheen jäl-

keen, ennen suodatuksia olisi hyvä kartoittaa. 

Saostuskemikaalien osalta tulisi tehdä lisätutkimuksia myös eri rauta- ja alumiinipohjai-

silla saostuskemikaaleilla Nykyisen PAC-kemikaalin tehoa voisi mahdollisesti lisätä 

apukoagulanttien avulla. 
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LIITTEET 

Liite I Yhteenveto hapetusmenetelmistä 

Hapetusmenetelmä Klooraukset Otsoni O3/H2O2 KMnO4 H2O2 PAA UV H2O2/UV Fenton Ferraatti TiO2/UV Ultraääni

 Soveltuu
 raakavesille, joissa

 orgaanisen aineksen
 ja kiintoaineksen
pitoisuus korkeita ei

kyllä, mutta ei 
bromidipitoisil
le vesille

kyllä, 
kalsiumioni 
 tehostaa 
levien 
hapetusta kyllä ei ei ei kyllä kyllä kyllä

Edellytykset muille 
prosessin vaiheille

org. aineksen 
poisto

otsonoinnin 
jälkeen 
aktiivihiili-
suodatus

otsonoinnin 
jälkeen 
aktiivihiili-
suodatus

MnO2 
tukkii 
hiekka-
suodattime
n

jäännös-
H2O2 
voidaan 
poistaa esim. 
aktiivihiili-
suodatuksella

jauhemainen 
TiO2 tulee 
erottaa vedestä

Häiriötekijät
orgaaninen 
aines Bromidi

org. aines, 
kiintoaines

org. aines, 
kiintoaines, 
CaCO3, 
sameus

org. aines, 
kiintoaines, 
sameus, 
raskasmetallit

pH-riippuvainen ei kyllä ei ei kyllä kyllä ei ei

Desinfiointiteho kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä

Tehoaa viruksiin kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Tehoaa alkueläimiin kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Antaa suojan 
verkostoon kyllä ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei

Hapetuspotentiaali 
(V) 1,36...1,57 2,07 2,8 1,68 1,78 2,8 2,2 2,8 2,8

Hapettaa orgaanisen 
aineksen kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä rajallinen kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Parantaa hajua ja 
makua ei kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä

Metallien 
hapetuskyky ei Fe, Mn kyllä

Fe, Mn, 
H2S Fe, H2S As kyllä kyllä

Koagulaation 
tehostus kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Tehoaa leväsoluihin kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä kyllä

Tehoaa 
levätoksiineihin kyllä kyllä kyllä kyllä ei

ei 
matalapaine-
lampuilla kyllä kyllä kyllä kyllä

DBPs, mutageenit kyllä ei ei ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa ei ei tiedossa ei tiedossa

Muut (sivu)tuotteet
HAAs, 
dalapon

bromaatti, 
AOC jäännös H2O2

lisää 
kok.Mn-
määrää

jäännös 
H2O2

karboksyylihapot, 
 asetaatit (hyvä 
ravinto 
mikrobeille) jäännös H2O2 H2O2 H2O2

Ympäristöystävällinen ei kyllä kyllä kyllä

Tekniikkaa

olemassa, 
kehittynyt, 
myös 
pistemäinen 
klooraus 
mahdollista 
(verkosto)

olemassa, 
kehittynyt

olemassa, 
kehittynyt

olemassa, 
kehittynyt

olemassa, 
kehittynyt

kloorauslaitteisto 
mukaeltuna 
soveltuu

olemassa, 
kehittynyt

olemassa, 
kehittynyt

partikkelien 
lisäys suoraan 
veteen

Sovellus 
laitosmittakaavassa kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä jätevesilaitokset kyllä kyllä ei ei

Käsiteltävyys
helppo-

käyttöinen
työturvallisuus
-tekijät

työturvallisuus
-tekijät

kiinteä, 
vaikeampi 
käsitellä 

kuin 
nestemäiset

helppo-
käyttöinen

hyvin 
reaktiivinen

helppo-
käyttöinen

helppo-
käyttöinen

helppo-
käyttöinen

helppo-
käyttöinen

helppo-
käyttöinen

Muuta huomioitavaa
veteen hajua 
ja makua

valmistus 
lähellä 
käyttökohdetta

otsonin 
valmistus 
lähellä 
käyttökohdetta

biohajoava, lyhyt 
kontaktiaika ei reagensseja

vetyperoksidin 
 lisäys 
tehostaa 
prosessia

jauhe täytyy 
erottaa vedestä, 
myös 
kalvomuodossa

ei 
reagensseja
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Liite II Hapetusmenetelmien kustannustarkastelu 

 

Hapetusmenetelmä Klooraukset Otsoni O3/H2O2 KMnO4 H2O2 PAA UV UV/ H2O2 Fenton Ferraatti TiO2/UV Ultraääni

Kustannukset yleisesti alhainen korkea korkea alhainen? alhainen

keskitasoa, 2-
3*kloori, 
sama kuin 
UV,  
alhaisemmat 
kuin 
otsonilla keskitasoa keskitasoa keskitasoa keskitasoa korkea

Investointikustannukset alhainen korkea korkea alhainen? alhainen alhainen korkea

korkea, 2-
3*aktiivi-
hiilen keskitasoa alhaiset korkea

Käyttökustannukset alhainen korkea korkea alhainen? alhainen

vielä korkea 
(ei niin 
suurta 
menekkiä) korkea korkea keskitasoa

alhaiset 
käyttökustannukset, 
huoltokustannukset 
voivat olla korkeita alhainen
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Liite III Hapettimien pitoisuudet ja tehot 

Hapetusmenetelmä Viittaus artikkeliin (tekijät, vuosi) Matriisi Käyttö Mittakaava pH Pitoisuudet, arvot yms Kontaktiajat Reagenssit, katalyytit Huomioita

KMnO4

Sallanko 2003 pohjavesi hapetus laboratorio 0…5 mg/l Raudan ja mangaanin hapetus, molemmat onnistui
0…10 mg/l Raudan ja mangaanin hapetus, molemmat onnistui, Fe 7,5 mg/l, Mn 10 mg/l

Ma et al. 2001 talousvesi esihapetus laboratorio 0,5…4 mg/l 50 min Pintaveden (suuri orgaanisen aineksen pitoisuus) esihapetus
KMnO4-hapetus soveltuu raakavesille, joiden orgaanisen aineksen pitoisuus ja sameus
ovat korkeita
Mangaanidioksidin rooli hapetuksessa on merkittävä
Havaittiin, että mangaanidioksidi voi adsorboitua orgaaniseen ainekseen, jolloin
muodostuu isompia partikkeleja, flokkitiheys lisääntyy ja orgaanisen aineksen
poistuminen tehostuu
Mangaanidioksidi adsorboi humushappoja ja tehostaa sen poistumista suodatuksessa

laitosmittakaava 0,5 mg/l Jäännösmangaanipitoisuus saadaan alennettua suodatuksen jälkeen 
hyväksyttäviin pitoisuuksiin, kunhan permanganaattia ei yliannostella

Lu et al. 2008 talousvesi esihapetus laboratorio 0,5…2 mg/l Hapetus kaliumpermanganaatti komposiiteilla (PPC)
Havaitsivat, että PPC tehostaa koagulaatiota ja suodatusta sekä
orgaanisen aineksen ja sameuden poistoa

laitosmittakaava 0,2…2 mg/l Optimaalinen PPC syöttö oli 0,5 mg/l
Sameuden poisto heikkeni kun PPC pitoisuus ylitti 1,5 mg/l

Liang et al. 2009 talousvesi esihapetus laboratorio 0…1 mg/l Esihapetus permanganaatilla ja kloorilla (yhdessä)
Permanganaatin käyttö vähensi kloorin määrää ja tehosti kloorausta ja vähensi
desinfioinnin sivutuotteita

pilotti Optimisyöttö 0,5 mg/l KMnO4 ja 2,5 mg/l kloori
Suuremmat KMnO4-pitoisuudet (0,7 ja 1,0 mg/l) lisäsivät sameutta
mangaanidioksidi saattaa edistää hiukkasten syntymistä flokkulaatiossa

Rodriquez et al. 2007a talousvesi esihapetus laboratorio 0,2…1,25 mg/l Mikrokystiinien hapetus permanganaatilla
Jo suhteellisen alhaisilla permanganaattipitoisuuksilla (1-1,25 mg/l) saatiin vähennettyä
mikrokystiinipitoisuudet alle WHO.n raja-arvon 1 ug/l.
Hapetuspitoisuudet pitää optimoida, jotta voidaan poistaa mikrokystiinit hajottamatta
soluja

Rodriquez et al. 2007b talousvesi esihapetus laboratorio 0…1,5 mg/l Otsonoinnin, kloorin, klooridioksidin ja permanganaatin vertailua
syanotoksiinien hapetuksessa
Otsoni oli menetelmistä tehokkain ja hapetti kaikki kolme toksiinia, permanganaatti
hapetti anatoksiinit ja mikrokystiinit ja kloori cylindrospermopsin-toksiinit ja mikrokystiinit
pH ei ollut merkittävä tekijä permanganaattihapetuksissa

Rodriquez et al. 2008 talousvesi esihapetus laboratorio 1,0…3,5 mg/l 30 minuutin jälkeen reaktio Mikrokystiinien hapetus, kloori ja KMnO4, reaktiotuotteiden toksisuus
pysäytettiin Na2S2O3:lla Kloori ja permnaganaatti todettiin kokeiden perusteella mahdollisiksi vaihtoehdoiksi

MC.n poistoon luonnonvesistä  
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Hall et al. 2000 laboratorio 2...10 mg/l Leväsolujen sekä liuenneen mikrokystiini-LR:n ja anatoksiini-1:n poisto 
Otsoni, kloori, klooridioksidi, KMnO4, H2O2, UV
Vain otsoni ja KMnO4 tehokkaita
Tosin raakaveden käsittely KMnO4:lla edellytti jopa 10 mg/l pitoisuuksia

Ho et al. 2009 talousvesi esihapetus laboratorio Permanganaatti ei hapeta saksitoksiinia

Chen & Yeh 2005 talousvesi esihapetus 1…3 mg/l 60 min Levän poisto permanganaattihapetuksella, kalsiumin vaikutus
Permanganaatti tehostaa leväsolujen hapetusta
Kalsium ioni tehostaa levän hapetusta, sekä silloittamalla että neutraloimalla
varauksen

Chen et al. 2005 talousvesi esihapetus 6,7 0,1 M 0,5 M NaTiOS MCRR.n hapetusta voidaan kiihdyttää lisäämällä reaktion lämpötlaa sekä
5…10 mg/l hapettimen konsentraatiota

Chen et al. 2009 talousvesi esihapetus laboratorio 0,5…2,1 mg/l 60 min KMnO4 ja otsonin vaikutukset levän koagulointiin
1,5 mg/l KMnO4-syötöllä ei havaittu solujen hajoamista
Yli 1,7 mg/l KMnO4-pitoisuuksilla koagulaatio ei enää tehostunut

pilotti Kalsiumin läsnäolo tehosti levän koagulaatiota
Mahdollisesti siksi, että positiivisesti varautuneet kalsiumionit muodostavat sillan
joka yhdistää negatiivisesti varautuneet MNO2 ja leväsolut yhdessä.
Permanganaatilla parempi teho levän poistossa kuin otsonilla.

Ding et al. 2010 talousvesi esihapetus laboratorio 1…2 mg/l Mikrokystiinien hapetus
desinfiointi KMnO4, otsoni, UV, ultraääni ja eri klooraukset

KMnO4, vapaa kloori, klooridioksidi, monokloramiini ja otsoni tehosivat ainakin osittain
Muut menetelmät kuten UV ja ultraääni eivät tehonneet
KMnO4 tehokkain, desinfioi sekä hapetti kuusi mikrokystiiniä tyypillisissä desinfiointipitoisuuksissa
mangaanidioksidin muodostuminen ongelmana

Westrick et al. 2010 talousvesi kirjallisuuskatsaus Mikrokystiinien hapetus KMnO4:llä ei ole pH-riippuvainen

Liu et al. 2011 talousvesi esihapetus laitosmittakaava 0,5…1,4 mg/l Mangaanidioksidin vaikutus vesissä, joissa alhainen sameus
KMnO4-hapetus soveltuu myös tällaisiin raakavesiin
MnO2:lla suuri vaikutus sameuden ja CODMn poistossa
KMnO4-hapetus lisää väriä ja Mn-pitoisuuksia
Jäännösmangaani mahdollista poistaa seuraavissa yksikköprosesseissa

Myllykangas et al. 2003 talousvesi esihapetus pilotti 0,11 mg/l * 2, 3, 4 KMnO4, H2O2, UV:n, otsonin ja kloorin vertailu bromidipitoisen veden 
240-260 nm (UV) hapetuksen tuotteiden mutageenisuuksissa
5,7 mW/cm2, 48 mJ/cm2 KMnO4-kloori-käsittelyssä raakaveden bromidi lisäsi mutageenisyyttä vain vähän

Alhaisimmat mutageenisuusarvot saatiin H2O2/O3/kloori-käsittelyllä

Chen & Valentine 2008 talousvesi esihapetus 10 mg/l KMnO4, H2O2, UV:n, otsonin ja kloorin vertailu NDMA:n 
muodostumisessa esihapetuksessa NOM:sta
Muodostuminen ei riippunut hapettimesta

Jones et al. 2012 talousvesi esihapetus 1…3 mg/l Vertailtiin KMnO4, H2O2 ja ClO2 -esihapetuksia I-THM -muodostamisessa
KMnO4 vähensi sivutuotteita, ClO2 lisäsi, H2O2:lla ei vaikutuksia

kokeissa käytetyt 0…1,86 mg/l 0…0,18 mg/l NaTiOS
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PAA

Humphreys et al. 2013 juomavesi desinfiointi laboratorio 7,5...8,5 20, 10, 5 ja 2,5 g/l 30 s…15 min vastaava tai jopa parempi desinfiointikyky verrattuna klooripohjaisiin
sienikasvuston desinfioinnissa klooripohjainen tehokkaampi
häiriöitekijät: orgaaninen aines

Monarca et al. 2002 juomavesi desinfiointi laboratorio 1,5 mg/l 90 min tutkittiin mutageenien ja desinfioinnin sivutuotteiden muodostumista
0,2…2 mg/l 60 min verrattiin natriumhypokloriitiin ja klooridioksidiin

pilotti 1,5…3 mg/l 90 min PAA desinfioi, mutta sen teho on heikompi
PAA:n sivutuotteena ainoastaan karboksyylihapot (ei mutageenisia)

Profaizer et al. 1997 juomavesi desinfiointi laboratorio 7,6…8,1 0,5…1,5 mg/l 5…50 min 3 l dekka: PAA soveltuu juomaveden desinfiointiin
31,6 g/l NaTioS heikompi desinfiointikyky kuin kloorilla
0,25 g/l katalyyttiä alle 30 min kontaktiajat edellyttävät PAA-pitoisuuden nostoa
(moolisuhde NatioS/PAA väh 6) PAA lisää TOC-pitoisuutta (1 ppm PAA - 0,4-0,5 ppm TOC)

pilotti 7,9…8,5 1…4 mg/l 5...30 min edelleen AOC-pitoisuutta
Lämpötilariippuvuus hyvin samantyyppinen kuin kloorilla: 
lämpötilan lasku 20 asteesta 10:een edellyttää 60-70 % pidempää kontaktiaikaa

Kauppinen et al. 2012 desinfiointi laboratoriopilotti, 0,2...1,8 mg/l 48…96 h 20 mg/l NaTiOS verrattiin PAA:ta ja kloorausta kontaminoituneen verkoston desinfioinnissa
verkosto Adenoviruksen desinfiointi PAA:lla kesti 24 h, kloorilla 24-48 h

Toisaalta PAA:ssa yhdessä biofilmissä adenovirus+, kun taas kloorauksessa desinfiointi oli onnistunut 
Sekä PAA että kloori tehosivat heterotrofisiin bakteereihin ja biofilmeihin
PAA ei tuota merkittäviä määriä DBP:tä, mutta syntyvät asetaatit ovat hyvä ravinto mikrobeille

Sisti et al. 2012 juomavesi desinfiointi 2…50 mg/l 0,5…5 h Verrattiin PAA:ta ja klooria sekä niiden yhdistelmää talousveden desinfioinnissa
PAA ei ollut hyvä vaihtoehto klooraukselle
PAA+klooriyhdistelmä ei ollut tehokas

Mattle et al. 2011 jätevesi desinfiointi laboratorio 3,0…5,0 5…103 mg/l PAA ei ole pH-riippuvainen

Dell'Erba et al. 2007 jätevesi desinfiointi laboratorio 2…8 mg/l 40 min Tutkittiin desinfioinnin sivutuotteita (aldehydit ja halogenoidut fenolit)
0,5, 30, 500 mg/l 50, 120 min Todettiin aldehydejä

pilotti 3…13 mg/l 30 min NaTiOS
katalyytti (bovine liver)

Bianchini et al. 2002 jätevesi hapetus laboratorio 6,5...7,1 2…8 mg/l 30 min NaTiOS PAA+H2O2 ja PAA+H2O2/UV 
PAA desinfioi, H2O2 ei desinfioinut
UV tehosti reaktiota?

Veschetti et al. 2003 jätevesi desinfiointipilotti 6,6...8,1 0,5…4 mg/l 8…38 min NaTiOS PAA vs natriumhypokloriitti (desinfiointi, AOX-muodostuminen)
katalyytti (bovine liver) Desinfiointikyky sama molemmissa

PAA annoostus 3-8 kertaa suurempi kuin natriumhypokloriitilla
PAA ei tuottanut AOX:ja, sen sijaan kloorauksessa AOX:ja syntyi

Koivunen & Heinonen-Tanski 2005 jätevesi desinfiointipilotti 2…7 mg/l 4…27 min NaTioS PAA desinfiointi eri jätevesille
5…15 mg/l katalyytti (bovine) Mikrobit, orgaaninen aines ja kiintoaines heikensi desinfiointitehoa

PAA hyvä vaihtoehto jätevesien desinfiointimenetelmäksi
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Rossi et al. 2007 juomavesi desinfiointi laboratorio 1…15 mg/l 6…54 min NaTioS Kontaktiajan merkitys suurempi pienissä pitoisuuksissa

jätevesi katalyytti (bovine) Parhaimmat pitoisuudet välillä 2..5 mg/l

Caretti & Lubello 2003 jätevesi desinfiointipilotti 2…8 mg/l 10…30 min PAA, UV, PAA/UV, UV/PAA
100-300 mJ/Cm2 (UV) UV/PAA oli tehokkaampi kuin pelkkä UV tai pelkkä PAA, mutta PAA/UV tehokkain
20 W (UV) PAA 5 mg/l:lla totaalinen bakteerien inaktivointi

Gehr et al. 2003 jätevesi desinfiointi 1,5…6 mg/l 30...120 min NaTioS Vertailtiin PAA:n, UV:n ja otsonoinnin desinfiointitehoja
hapetus 100 mg/l PAA ei ollut soveltuva jäteveden desinfiointiin

253,7 nm (UV) katalyytti Korkea orgaanisen aineksen pitoisuus heikensi PAA:n tehoa
10-30 mJ/cm2 (UV) 50 mg/l Edellyttää yli 6 mg/l pitoisuutta, kun 1,5-2 mg/l oli taloudellisesti järkevä pitoisuusalue

Kitis 2004 jätevesi desinfiointi Hyviä puolia: helppo ja edullinen toteuttaa, toimii orgaanisen aineksen läsnäollessa
ei mutageeneja tai DBPs, ei pH riippuvainen, lyhyt kontaktiaika, tehokas
Huonoja puolia: asetaattihappo lisää orgaanista ainesta sitä myöten mahdollistaa 
mikrobien kasvun, PAA-kemikaalin hinta

Gonzáles et al. 2012 jätevesi desinfiointi laboratorio 10-20 mg/l 1,5...7,5 min PAA, UV, PAA/UV
254 nm, 72,4 W (UV)

10 min PAA pit 30 mg/L oli tehokkain
254 nm, 72,4 W (UV) UV 13 mJ/cm2 oli tehokkain

synergiaa ei todettu, johtuen ehkä veden huonosta laadusta
pilotti 10-30 mg/l 10 min

3-20 mJ/cm2

Wagner et al. 2002 jätevesi desinfiointi 1,0...1,6 mg/l NaTioS PAA vs H2O2
100 mg/l
katalyytti PAA:lla päästää pienillä pitoisuuksilla samoihin tuloksiin kuin isoilla H2O2-pitoisuuksilla
50 mg/l

Antonelli et al. 2009 jätevesi desinfiointi laboratorio 2 mg/l 1 h NaTiOS PAA toimii 2 mg/l pitoisuuksissa
hapetus paremmin bakteereille

vaikutus levään heikompi
PAA:n mahdollinen toksinen vaikutus vaatii lisätutkimuksia

Stampi et al. 2002 jätevesi desinfiointi laboratorio 2 mg/l 20 min PAA vs. ClO2
hapetus Molemmat tehosivat bakteereihin, SS ja COD, mutta eivät vaikuttaneet pH:seen

PAA on soveltuvat vaihtoehto klooridioksidille jätevesien desinfioinnissa
PAA ei ollut aluksi yhtä tehokas, mutta kun lisättiin sekoitus tulokset paranivat

Stampi et al. 2001 jätevesi desinfiointi laboratorio 1,5-2 mg/l 20 min Peretikkahappo tehoaa bakteereihin ja soveltuu jätevesien desinfiointiin
hapetus PAA helpompi käsitellä kuin monet muut vastaavat menetelmät

kokeissa käytetyt 0; 0,16…1,29 g/l NaTiOS 0; 1,02; 4,10 g/l
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H2O2, H2O2/UV

Sallanko 2003 pohjavesi hapetus laboratorio 0…500 mg/l Raudan ja mangaanin hapetus, useita eri pohjavesiä
Pääasiassa rauta hapettui, mangaani ei. Vertailussa ollut KMnO4-hapetus hapetti myös mangaanin.

laitos 0,1…5 mg/l Sekä rauta että mangaani poistui, pitoisuus 3,3 mg/l optimi
0…8 mg/l Rauta poistui, mangaani ei

Bianchini et al. 2002 jätevesi hapetus laboratorio λ=253,7 nm, 17 W (UV) 5 s PAA+H2O2/UV 
120 mW s/cm2 (UV)

H2O2 ei tehostanut UV:ta pienissä pitoisuuksissa, 8 mg/l lievä parannus
2…8 mg/l 30 min

Wagner et al. 2002 jätevesi desinfiointi laitos >100 mg/l 2 h katalyytti PAA vs H2O2
50 mg/l

Tarvittavat pitoisuudet taloudellisesti epäkannattavia

Keen et al. 2013 vapaa kloori Vertailtiin eri kemikaaleja jäännösvetyperoksidin sammuttamiseen
bovine katalyytti Bovine katalyytti on usein käytetty laboratoriokokeissa
sulfiitti Katalyytti ei ole käytännöllinen laitosmittakaavassa
natriumtiosulfaatti NaTiOS ei svellu kompleksisuuden vuoksi vetyperoksidin sammutukseen

Vapaa kloori on hyvä, mutta ongelmana sivutuotteet
Bovine katalyytti suositeltava

Vilhunen et al. 2010 useita hapetus laboratorio 6,4-6,5 25…200 mg/l 0…90 min KH2PO4 Orgaanisen aineksen poisto UV fotolyysillä ja UV/H2O2-menetelmällä
λ=254 nm, 24,4 mW/cm2 (UV) bovine katalyytti useita matriiseja (kemiallisesti saostettu, sähkösaostettu vesi)

reagenssin ja katalyytin seosta Pelkällä H2O2:lla ei vaikutusta, vaikutus yhdessä UV:n kanssa
100-400 ul jäännösH2O2 TOC ja UV254 vähenivät, vaikka lähtökohtaisesti pitoisuudet olivat jo pieniä
määrästä riippuen Jäännösvetyperoksidin määrä oli merkityksetön

Li et al. 2009 talousvesi hapetus laboratorio 0…3 mmol/l 0…90 min Mikrokystiinin hapetus UV/H2O2-menetelmällä, pelkkä UV, pelkkä H2O2
(alle 10 mg/l) UV toimii sekä vetyperoksidin kanssa että ilman
λ=253,7 nm, 75 W (UV) Pelkällä H2O2:lla ei vaikutusta, vaikutus yhdessä UV:n kanssa

Paras tulos saadaan korkeilla UV intensiteetillä, korkeilla vetyperoksidipitoisuuksilla
ja alhaisella pH:lla
CO3- ja NO3- -anionit heikensivät hapetusta

Rudra et al. 2005 hapetus laboratorio neutraali 0,1…5 % liuos, 40 % w/w60 min H2O2/UV
4…200 mg/l testattiin vaikutusta trihalometaaneihin
83,7 W (UV) 15...90 min H2O2 ja UV yhdessä poistivat tehokaaasti THM:t

4 mg/l pitoisuus, neutraalissa pH:ssa 90 minuutin kontaktiajalla tuotti parhaimman tuloksen
H2O2:n pitoisuuden lisäys ei tehostanut hapetusta
H2O2/UV:n ei todettu vaikuttavan heikentävästi veden laatuun

Cantwell & Raymond 2008 λ=254 nm Koliformisten bakteerien inaktivointi suodattamattomasta pintavedestä UV:lla
20…40 mJ/cm2 Luonnonvesissä olevat partikkelit pystyvät kuljettamaan koliformisia bakteereja ja E. coli -bakteereja

suojaten niitä UV-säteilyltä aallonpituudella 254 nm ja syöttöön 40 mJ/cm2 asti (suurin mahd. syöttö)
Tämä ilmiö todettiin vesissä, joiden sameus oli niinkin alhainen kuin 0,8 NTU
Silti UV:lla saavutettiin bakteerien inaktivointia.  
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Hall et al. 2000 laboratorio Leväsolujen sekä liuenneen mikrokystiini-LR:n ja anatoksiini-1:n poisto 
Otsoni, kloori, klooridioksidi, KMnO4, H2O2, UV
Vain otsoni ja KMnO4 tehokkaita
Vetyperoksidi ei alentanut mikrokystiinipitoisuuksia
UV tehosi sekä mikrokystiineihin, että anatoksiineihin, mutta tarvittavat pitoisuudet
korkeita , jopa 20 0000 mWs/cm2

Ding et al. 2010 talousvesi esihapetus laboratorio λ=254 nm Mikrokystiinien hapetus
desinfiointi 0…2500 mJ/cm2 KMnO4, otsoni, UV, ultraääni ja eri klooraukset

KMnO4, vapaa kloori, klooridioksidi, monokloramiini ja otsoni tehosivat ainakin osittain
Muut menetelmät kuten UV ja ultraääni eivät tehonneet
UV:n vaikutus matalapainelampulla ei ollut riittävän tehokas

Westrick et al. 2010; Westrick 2008 talousvesi kirjallisuuskatsaus Vedenkäsittelyssä käytettävät matala- ja keskipaine UV-lamput eivät ole
riittävän tehokkaita syanotoksiinien hapetukseen

Jin et al. 2012 talousvesi esihapetus laboratorio 6,9...7,1 10 mg/l katalyytti 4 g/ll vertailtiin otsonointia ja H2O2/UV -hapetuksia eri yhdisteille
H2O2/UV menetelmä soveltuu hyvin yhdisteille, joilla on alhainen reaktiivisuus otsonille

Pablos et al. 2013 jätevesi hapetus laboratorio 100 mg/l Tutkittiin UV-C/H2O2 tehokkuutta mikropollutanttien hapetuksessa
λ=254 nm, 1,63 W (UV-C) Vetyperoksidin lisäys tehosti desinfiointia

Energiankulutuksen kannalta vetyperoksidilisäys kannattava
Vetyperoksidijäännökseen tulee kiinnitää huomiota

Liu et al. 2003 talousvesi hapetus laboratorio 0,10 % H2O2 ei hapettanut mikrokystiinejä

Chen & Valentine 2008 talousvesi esihapetus 10 mg/l KMnO4, H2O2, UV:n, otsonin ja kloorin vertailu NDMA:n 
muodostumisessa esihapetuksessa NOM:sta
Muodostuminen ei riippunut hapettimesta

Jones et al. 2012 talousvesi esihapetus 2…5 mg/l Vertailtiin KMnO4, H2O2 ja ClO2 -esihapetuksia I-THM -muodostamisessa
KMnO4 vähensi sivutuotteita, ClO2 lisäsi, H2O2:lla ei vaikutuksia

kokeissa käytetyt 0…24,0 mg/l, 1,16 g/l
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Ultraääni

Profaizer et al. 1997 juomavesi desinfiointi 34 kHz 5...30 min Ultraääni + PAA (1…3 mg/l)
80 W Ultraääni ei pääosin tehostanut PAA:n vaikutusta ensimmäisen 5 min jälkeen

Ei merkittävää tehostusta

Ding et al. 2010 talousvesi esihapetus laboratorio 42 kHz Mikrokystiinien hapetus
desinfiointi KMnO4, otsoni, UV, ultraääni ja eri klooraukset

KMnO4, vapaa kloori, klooridioksidi, monokloramiini ja otsoni tehosivat ainakin osittain
Muut menetelmät kuten UV ja ultraääni eivät tehonneet
Muita taajuuksia ei tutkittu, mutta esimerkiksi 20 kHz on tyypillinen ultraäänikokeissa

Song et al. 2005 talousvesi esihapetus laboratorio 640 kHz 0…8 min Mikrokystiinin poisto ultraäänellä
Valittu taajuus tehokas

Song et al. 2006 talousvesi esihapetus laboratorio 640 kHz Mikrokystiinien hapetus ultraäänellä
500 W Kokeiden mukaan ultraääni voi tehokkaasti hapettaa mikrokystiinit

OH-radikaalien reaktiossa syntyy vetyperoksidia, joka voi inhiboida mikrokystiinien hapetusta
Ultraäänihapetus ei ole kustannustehokas menetelmä, sillä aplikaatiota ei vielä ole

Zhang et al. 2006 talousvesi esihapetus laboratorio 20...1320 kHz 5 min Mikrokystiinien hapetus ultraäänellä
32…80 W Poistuminen tehostui suuremmilla taajuuksilla ja suuremmilla tehoilla
0,0224…0,114 min-1 Toisaalta suuret taajuudet ja tehot aiheuttivat mikrokystiinien vapautumisen ja

tästä syystä ultraäänin teho alle 48 W on suositeltava

Zhang et al. 2009 talousvesi saostuksen laboratorio 7,3…7,9 150 kHz 1…60 s Saostuksen tehostus ultraäänellä, mikrokystiinien poistuminen
tehostus 15…80 W 1…5 s ultraäänihapetus riittää

23,6…128,5 W/cm2 Tehokkuus ja energiankulutus huomioon ottaen 30 W oli optimi äänen intensiteetti
Optimaalinen intensiteetti oli 47,2 W/cm2

Wu et al. 2012 talousvesi esihapetus 20, 580, 1146 kHz 5...30 min Mikrokystiinien hapetus ultraäänellä
40, 80 % sekä maksimi Taajuudet tehokkuusjärjestyksessä: 20 > 580 > 1146 kHz
jäähdytyksen kanssa
0,0018…0,0493 W/cm3

kokeissa käytetyt 24 kHz
30 %, 40 %
0,2 s-1, 0,4 s-1
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TiO2, TiO2/UV

Westrick et al. 2010 talousvesi kirjallisuuskatsaus TiO2 hapettaa mikrokystiinin parhaiten pH 3:ssa, joka eil ole käytännöllinen
talousveden valmistuksessa

Westrick 2008 talousvesi kirjallisuuskatsaus TiO2 yhdessä UV:n kanssa hapettaa mikrokystiinit, mutta menetelmä ei ole
kustannustehokas

Pablos et al. 2013 jätevesi hapetus laboratorio Degussa P25 0,1 g/l Tutkittiin UV-A/TiO2 tehokkuutta mikropollutanttien hapetuksessa
λ=365 nm, 0,91 W (UV-A) UV-A/TiO2 ei ollut yhtä tehokas kuin UV-C/H2O2 säteilytys
λ=254 nm, 1,63 W (UV-C)

Hsu et al. 2013 talousvesi hapetus laboratorio 6,9...7,1 0...500 mg/l TiO2-O3, mikrokystiinien hapetus
TiO2 tehostaa mikrokystiinien hapetusta
Sivutuotteita syntyy vähemmän, mitä enemmän lisättiin TiO2:sta 

Liu et al. 2003 talousvesi hapetus laboratorio Degussa P25 1 % 60 min Valokatalyyttinen mikrokystiinin hapetus, sivutuotteet ja hajoamisprosessi
H2O2 42,8 mM Sekä Mikrokystiini-LR:n toksisuus että hajoamistuotteet pystytään eliminoimaan valokatalyysillä
480 W (UV)

Chai et al. 2000 talousvesi hapetus laboratorio Degussa P25 0,01…10 g/l31…220 min TiO2/UV.n desinfiointiteho
100 W (UV) TIO2-lisäys tehosti UV.n desifiointitehoa yli 27-kertaisesti
10…70 W/m2 (UV) Optimaalinen TiO2-pitoisuus 0,1 g/l

Optimaalinen UV intensiteetti 50 W/m2

kokeissa käytetyt 1 mg/l

 



 Liite V, 1(14)     

 

Liite IV Hapetus- ja saostuskokeiden tulokset 

hapetin mg/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (4) (5) HUOM HUOM zeta tulos HUOM
PDI PDI with 254 750

(d nm) (d nm)

16.4. R 19,0 19,6 19,9 6,9 6,7 6,9 25 25 27 0,159 321,8 0,356 192,1 Liian vähän näytettä
17.4. J 9,0 9,7 10,0 6,8 6,9 7,2 27 30 29 0,120 374,5 0,474 257,9 0,5816 0,0410

17.4. KMnO4 Nolla 1 H 9,9 10,3 10,5 6,8 6,9 6,9 24 24 0,158 491,8 0,417 317,5 0,5653 0,0298
17.4. KMnO4 0,23 1 H 10,0 10,2 10,4 6,8 6,8 6,8 25 27 27 0,183 363,5 0,432 239,1 0,5084 0,0279
17.4. KMnO4 0,46 1 H 10,1 10,8 11,1 6,8 6,9 7,0 23 22 22 0,200 347,4 0,372 211,8 0,5572 0,0354
17.4. KMnO4 0,93 1 H 10,9 11,2 11,6 7,0 7,0 7,2 21 22 22 360,4 0,543 265,6 0,5518 0,0416
17.4. KMnO4 1,86 1 H 10,6 11,1 11,2 6,9 7,0 7,0 23 23 21 499,7 0,498 352,6 0,5962 0,0337

17.4. KMnO4 Nolla 1 S 11,3 11,7 11,9 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,145 10590 0,658 8595 0,4042 0,0322
17.4. KMnO4 0,23 1 S 11,0 11,1 11,5 4,5 4,5 4,5 4,7 5,2 4,6 0,69 0,148 3510 1 3510 0,5612 0,0486
17.4. KMnO4 0,46 1 S 10,9 11,2 11,4 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,144 3063 0,903 2910 0,6654 0,0618
17.4. KMnO4 0,93 1 S 10,6 10,6 10,7 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,143 5775 0,504 4100 0,6215 0,0592
17.4. KMnO4 1,86 1 S 10,6 10,7 10,7 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,128 18610 0,561 1,39E+04 0,1655 0,1761 Vähän näytettä

17.4. KMnO4 Nolla 2 H 10,5 10,6 10,8 6,7 6,8 6,8 23 26 24 0,191 382,4 0,56 286,3 0,6046 0,0427
17.4. KMnO4 0,23 2 H 10,3 10,3 10,4 6,8 6,8 6,8 20 21 21 0,140 316,2 0,373 193,1 0,5324 0,0412
17.4. KMnO4 0,46 2 H 10,4 10,4 10,5 6,8 6,9 6,8 24 23 22 0,200 310 0,46 210,2 0,4745 0,0287
17.4. KMnO4 0,93 2 H 10,4 10,6 10,6 6,8 6,8 6,8 22 22 22 0,173 383,6 0,578 291,6 0,5570 0,0362
17.4. KMnO4 1,86 2 H 6,1 6,5 6,7 7,1 7,0 7,0 23 22 21 0,154 314,8 0,414 202,5 0,5726 0,0356

17.4. KMnO4 Nolla 2 S 6,8 7,1 7,4 4,6 4,6 4,6 12 14 16 3,1 0,126 4602 0,294 2495 0,2438 0,0174
17.4. KMnO4 0,23 2 S 9,0 9,0 9,2 4,6 4,6 4,5 3,9 3,2 4,5 0,125 5100 0,875 4770 0,2229 0,0178
17.4. KMnO4 0,46 2 S 8,9 9,0 9,1 4,6 4,6 4,5 21 26 19 0,135 4142 1 4142 0,2180 0,0158
17.4. KMnO4 0,93 2 S 9,0 9,1 9,2 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,143 4416 0,603 3428 0,1972 0,0142
17.4. KMnO4 1,86 2 S 9,2 9,3 9,3 4,6 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,140 7163 0,737 6151 0,1935 0,0133

PHT sameus
DOC 

mg/l, kapvm

Hape
tustes
ti

Raakavesi, 
Juuri ennen 
vai H vai S 

jälkeen Väri
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hapetin mg/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (4) (5) HUOM HUOM zeta tulos HUOM
PDI PDI with 254 750

(d nm) (d nm)

18.4. R 9,8 9,8 9,9 6,6 6,6 6,7 32 31 35 0,160 344,3 0,504 244,5 0,6478 0,0441
22.4. J 6,6 7,9 6,7 6,6 25 24 25 0,167

22.4. PAA Nolla 1 H 9,7 9,9 10,0 6,8 6,7 6,7 26 26 26 0,174 309,8 0,44 205,4 0,6627 0,0507
22.4. PAA 0,16 1 H 9,6 9,6 9,6 3,7 3,7 3,7 24 23 24 0,418 1182 0,798 1056 0,4164 0,0441
22.4. PAA 0,32 1 H 9,8 10,0 9,9 3,4 3,4 3,4 24 25 24 0,453 944,3 0,418 610,6 0,4203 0,0394
22.4. PAA 0,65 1 H 10,0 10,0 10,1 3,1 3,1 3,1 22 23 22 0,837 1204 0,789 1070 0,5698 0,0432
22.4. PAA 1,29 1 H 10,1 10,2 2,9 2,9 2,9 23 23 21 1,598 2248 0,422 1460 0,7421 0,0407

22.4. PAA Nolla 1 S 10,0 10,2 10,1 4,4 4,4 4,4 0,00 0,00 0,00 0,197 3717 0,417 402 0,1829 0,0089
22.4. PAA 0,16 1 S 9,9 10,0 10,0 3,6 3,6 3,6 13 11 11 0,340 4487 0,429 2937 0,2294 0,0164
22.4. PAA 0,32 1 S 9,9 10,1 10,1 3,4 3,4 3,4 15 13 15 0,407 2954 0,493 2074 0,2796 0,0247
22.4. PAA 0,65 1 S 10,0 10,0 10,1 3,1 3,1 3,1 16 16 15 16 0,209 7173 0,664 5844 0,3879 0,0363
22.4. PAA 1,29 1 S 10,0 10,2 10,0 2,9 2,9 2,9 18 18 18 0,248 1455 0,895 1377 0,6107 0,0476

22.4. PAA Nolla 2 H 10,1 10,2 10,1 6,9 6,8 6,8 26 26 26 0,140 229,5 0,382 141,9 0,7147 0,0660
22.4. PAA 0,16 2 H 10,1 10,1 10,2 3,6 3,6 3,6 27 26 24 24 0,260 1006 0,669 822,5 0,3760 0,0381
22.4. PAA 0,32 2 H 10,2 10,2 10,3 3,4 3,4 3,4 25 26 25 0,631 1459 0,624 1152 0,3076 0,0237 1.tulos hylätty (0,3834 -0,229)
22.4. PAA 0,65 2 H 10,1 10,2 10,2 3,1 3,1 3,1 23 27 26 26 0,579 1448 0,406 922,8 0,5597 0,0406
22.4. PAA 1,29 2 H 10,3 10,3 10,3 2,9 2,9 2,9 23 23 23 0,957 2933 0,969 2886 0,6571 0,0426

22.4. PAA Nolla 2 S 10,0 10,3 10,1 4,3 4,4 4,4 0,65 0,00 0,50 0,191 3971 1 3971 1,0450 0,1281
22.4. PAA 0,16 2 S 10,1 10,2 10,3 4,2 4,2 4,2 1,4 1,4 1,2 0,192 6495 1 6495 0,1483 0,0131
22.4. PAA 0,32 2 S 10,3 10,3 10,7 4,4 4,4 4,4 2,9 2,8 2,6 0,221 2341 1 2341 0,1742 0,0186
22.4. PAA 0,65 2 S 10,4 4,3 4,3 4,3 6,5 6,6 6,8 0,249 2680 0,661 2179 0,1822 0,0204
22.4. PAA 1,29 2 S 10,2 4,4 4,3 4,3 22 21 21 0,693 3929 0,913 3755 0,2754 0,0367

PH sameus

DOC 
mg/l, ka Väripvm

Hape
tustes
ti

Raakavesi, 
Juuri ennen 
vai H vai S 

jälkeen

T
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hapetin mg/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (4) (5) HUOM HUOM zeta tulos HUOM
PDI PDI with 254 750

(d nm) (d nm)

23.4. R ja J samassa!! 7,6 7,9 8,0 6,3 6,2 6,3 16 16 16 0,093 327,8 0,349 193,8 0,5637 0,0210

23.4. H2O2 Nolla 1 H 10,6 10,6 10,6 6,4 6,3 6,4 20 20 20 0,097 255,6 0,297 139,4 0,6853 0,0324
23.4. H2O2 3 1 H 10,6 10,6 10,6 6,6 6,6 6,6 19 18 19 0,109 309,5 0,362 186,2 0,5685 0,0148
23.4. H2O2 6 1 H 10,8 11,0 11,0 6,7 6,8 6,8 20 18 18 19 0,097 271 0,399 171,2 0,6388 0,0360
23.4. H2O2 12 1 H 11,0 11,0 11,1 6,9 6,9 6,9 19 19 20 0,097 255 0,314 142,9 0,5926 0,0153
23.4. H2O2 24 1 H 11,0 11,0 11,0 7,1 7,1 7,1 17 18 19 18 0,107 280,3 0,326 160,1 0,5869 0,0173

23.4. H2O2 Nolla 1 S 10,8 10,8 10,8 4,2 4,2 4,2 0,93 0,86 1,9 0,70 0,106 2947 1 2947 0,2994 0,0128
23.4. H2O2 3 1 S 10,7 10,8 10,9 4,0 4,0 4,0 0,23 0,00 0,00 1,2 0,096 11130 0,815 1,01E+04 0,2838 0,0235
23.4. H2O2 6 1 S 10,6 10,6 10,8 3,9 3,9 3,9 0,00 0,00 0,00 0,117 5337 0,484 3714 0,3354 0,0148
23.4. H2O2 12 1 S 10,6 10,8 10,7 3,8 3,8 3,8 0,56 0,01 0,00 0,085 7448 0,632 5919 0,2867 0,0220
23.4. H2O2 24 1 S 7,3 7,4 3,7 3,7 0,00 0,00 0,00 0,085 617,2 0,589 473,8 0,3289 0,0211

23.4. H2O2 Nolla 2 H 4,7 5,0 5,2 6,6 6,6 6,6 19 18 18 0,096 337,9 0,432 222,1 0,5610 0,0125
23.4. H2O2 3 2 H 5,2 5,6 5,9 6,8 6,8 6,8 19 19 19 0,111 295,8 0,389 184,5 0,5934 0,0245
23.4. H2O2 6 2 H 7,1 7,3 7,5 6,9 6,8 6,9 20 20 19 19 koeputki rikki 457,7 0,549 339 0,6565 0,0294
23.4. H2O2 12 2 H 5,8 6,1 6,4 7,0 7,0 6,9 20 18 18 18 koeputki rikki 321 0,416 206,9 0,6223 0,0233
23.4. H2O2 24 2 H 5,7 6,0 6,3 7,2 7,2 7,2 19 19 19 koeputki rikki 322,7 0,482 224,2 0,6090 0,0212

23.4. H2O2 Nolla 2 S 7,4 7,7 7,8 4,3 4,2 4,3 0,00 0,00 0,00 0,053 0,3037 0,0110
23.4. H2O2 3 2 S 7,4 7,6 7,7 4,1 4,0 4,1 0,00 0,00 0,00 0,070 6798 0,627 5384 0,3116 0,0152 Liian vähän näytettä
23.4. H2O2 6 2 S 7,8 8,0 8,2 3,9 3,9 3,9 0,33 1,1 1,5 sekoittunut 0,057 5846 0,585 4471 0,3054 0,0185
23.4. H2O2 12 2 S 7,8 7,9 8,0 3,9 3,9 3,9 0,00 0,00 0,00 0,086 5519 0,281 2924 0,3703 0,0267
23.4. H2O2 24 2 S 8,1 8,2 8,3 3,7 3,7 3,7 0,00 0,00 0,00 0,052 3478 0,584 2659 0,3214 0,0175
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hapetin mg/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (4) (5) HUOM HUOM zeta tulos HUOM
PDI PDI with 254 750

(d nm) (d nm)

7.5. R 10,8 10,9 10,9 7,1 7,1 7,1 2,6 2,8 2,0 0,109 224,3 0,319 126,7 0,3013 0,0040

7.5. PAA+NaTioS Nolla 1 H 8,6 8,8 9,0 7,1 7,1 7,1 3,5 3,5 2,8 0,084 232,4 0,313 130 0,3137 0,0063
7.5. NaTioS 1 H 9,9 10,3 10,5 7,2 7,3 7,3 0,98 1,6 1,5 0,192 252,5 0,322 143,2 3,7362 0,0065
7.5. PAA+NaTioS 0,32 1 H 8,9 9,1 9,1 3,8 3,8 3,8 0,41 2,0 1,3 0,603 688,4 0,83 627,1 1,3428 0,0082
7.5. PAA+NaTioS 1,29 1 H 9,1 9,3 9,3 2,9 2,9 2,9 6,7 5,1 7,1 1,309 1484 0,82 1344 4,5812 0,0107

7.5. PAA+NaTioS Nolla 1 S 9,6 10,0 10,1 4,6 4,6 4,6 0,00 0,00 0,00 0,118 1503 1 1503 0,0669 0,0011
7.5. NaTioS 1 S 10,6 10,7 10,8 4,7 4,7 4,7 0,00 0,00 0,00 0,118 7091 1 7091 3,4208 0,0042
7.5. PAA+NaTioS 0,32 1 S 10,6 10,6 10,6 4,8 4,8 4,8 0,00 0,00 0,00 0,304 2593 0,752 2248 0,9880 0,0015
7.5. PAA+NaTioS 1,29 1 S 10,3 10,5 10,4 4,9 4,9 4,9 0,81 0,56 0,12 0,576 1331 0,767 1165 3,5360 0,0127

8.5. PAA+NaTioS Nolla 2 H 10,0 10,2 10,4 7,1 7,1 7,2 3,4 2,6 2,3 0,195 235,1 0,396 147,9 0,3200 0,0068
8.5. NaTioS 2 H 10,5 10,9 11,1 7,2 7,3 7,4 2,5 2,3 2,8 0,190 251,2 0,329 144 2,0782 0,0063
8.5. PAA+NaTioS 0,32 2 H 11,0 11,0 11,0 4,1 4,1 4,1 1,1 1,1 1,5 0,236 731,9 0,902 695,2 1,5754 0,0129
8.5. PAA+NaTioS 1,29 2 H 10,2 10,3 10,4 4,1 4,1 4,1 1,6 1,6 1,7 0,915 829,5 0,603 644,4 4,2005 0,0110

8.5. PAA+NaTioS Nolla 2 S 10,9 10,9 11,0 4,6 4,6 4,6 0,00 0,00 0,00 0,086 1321 1 1321 0,1035 0,0010
8.5. NaTioS 2 S 10,7 10,8 10,9 4,7 4,7 4,7 0,00 0,00 0,00 0,267 1464 1 1464 1,8898 0,0038
8.5. PAA+NaTioS 0,32 2 S 10,9 11,0 11,0 11,4 11,4 11,3 6,6 6,1 6,3 6,4 0,073 2565 1 2565 0,8934 0,0204
8.5. PAA+NaTioS 1,29 2 S 10,9 11,0 11,0 4,8 4,8 4,8 4,8 6,9 5,0 6,2 0,358 1453 0,693 1209 4,1996 0,0186

PH sameus
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hapetin mg/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (4) (5) HUOM HUOM zeta tulos HUOM
PDI PDI with 254 750

(d nm) (d nm)

9.5. J 11,5 11,4 11,4 7,2 7,2 7,3 4,3 4,4 4,7 koeputki rikki 286,7 0,494 201,4 0,3485 0,0123

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 H 11,6 11,7 11,7 6,9 7,0 7,0 6,3 6,1 6,0 0,192 247,4 0,386 153,7 0,3342 0,0092
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 H 11,6 11,7 11,8 7,3 7,3 7,3 7,2 11 11 11 0,146 217,3 0,3 119,1 0,3129 0,0070
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 1 H 11,4 11,5 11,5 7,2 7,3 7,3 6,3 6,0 6,3 0,134 239,8 0,355 142,8 0,3172 0,0067
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 1 H 11,5 11,5 11,6 7,1 7,1 7,1 12 6,9 6,8 11 7,0 0,130 388,6 0,552 288,6 0,2977 0,0237
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 1 H 11,5 11,6 11,7 6,7 6,8 6,8 14 13 13 13 0,116 245,8 0,329 141,1 0,3768 0,0120

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 S 11,6 11,7 11,8 4,5 4,5 4,5 21 20 19 sekoittunut 0,089 4592 0,578 3492 0,2317 0,0149
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 S 11,9 11,9 11,9 4,2 4,2 4,2 0,00 0,00 0,00 0,077 5528 0,407 3526 0,3287 0,0239
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 1 S 11,6 11,6 11,7 4,2 4,2 4,2 0,00 0,00 0,00 0,073 1654 1 1654 0,1212 0,0028
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 1 S 12,1 12,1 12,1 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,082 557,9 0,562 418,2 0,1368 0,0055
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 1 S 11,7 11,7 11,8 4,1 4,1 4,1 0,00 0,00 0,00 0,072 2932 0,796 2615 0,1711 0,0091

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 H 12,0 12,1 12,1 7,1 7,3 7,3 18 16 15 14 14 0,089 279,3 0,372 170,4 0,3241 0,0080
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 H 12,0 12,0 12,1 7,4 7,4 7,4 15 14 15 15 0,080 222,1 0,346 130,5 0,3044 0,0052
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 2 H 11,9 11,9 11,9 7,3 7,3 7,3 12 11 11 13 0,146 251,5 0,421 163,1 0,3527 0,0086
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 2 H 11,9 11,9 11,9 7,3 7,3 7,3 12 12 12 11 0,114 289,6 0,506 206 0,1823 0,0155
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 2 H 11,9 11,9 12,0 6,5 6,5 6,6 12 7,1 11 6,9 0,075 197,6 0,256 100,1 0,3074 0,0035

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 S 11,9 11,9 11,9 4,4 4,4 4,4 0,00 0,00 0,00 0,098 907,1 1 907,1 0,1891 0,0115
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 S 11,9 12,0 12,0 4,1 4,1 4,1 6,7 11 13 sekoittunut 0,126 1885 1 1885 0,3152 0,0220
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 2 S 11,8 11,9 11,9 4,2 4,2 4,2 0,00 0,00 0,00 0,084 1783 1 1783 0,0868 0,0053
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 2 S 11,8 11,8 11,9 4,2 4,2 4,2 0,00 0,00 0,00 0,059 587,2 0,98 581,4 0,1819 0,0066
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 2 S 11,9 11,9 11,9 4,0 4,0 4,0 0,00 0,00 0,00 0,076 384,3 0,805 344,7 0,1504 0,0047
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hapetin mg/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (4) (5) HUOM HUOM zeta tulos HUOM
PDI PDI with 254 750

(d nm) (d nm)

9.5. J 11,5 11,4 11,4 7,2 7,2 7,3 4,3 4,4 4,7 koeputki rikki 286,7 0,494 201,4 0,3485 0,0123

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 H 11,6 11,7 11,7 6,9 7,0 7,0 6,3 6,1 6,0 0,192 247,4 0,386 153,7 0,3342 0,0092
9.5. TiO2 1 1 H 11,6 11,7 11,7 7,1 7,1 7,1 4,4 4,4 5,5 4,5 0,099 228,4 0,311 127,3 0,3385 0,0077
9.5. TiO2+UV 1 1 H 11,9 11,9 11,9 7,1 7,1 7,1 0,29 0,00 0,00 0,28 0,27 0,109 285 0,378 175,3 0,3834 0,0157

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 S 11,6 11,7 11,8 4,5 4,5 4,5 21 20 19 sekoittunut 0,089 4592 0,578 3492 0,2317 0,0149
9.5. TiO2 1 1 S 11,7 11,7 11,7 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,095 494,3 0,871 461,3 0,1371 0,0017
9.5. TiO2+UV 1 1 S 11,8 11,8 11,8 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,065 592 0,65 477,2 0,1210 0,0024

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 H 12,0 12,1 12,1 7,1 7,3 7,3 18 16 15 14 14 0,089 279,3 0,372 170,4 0,3241 0,0080
9.5. TiO2 1 2 H 11,8 11,8 11,9 7,1 7,1 7,1 3,7 2,5 1,6 0,083 240,8 0,339 140,3 0,3350 0,0060
9.5. TiO2+UV 1 2 H 11,9 11,9 11,9 7,1 7,1 7,1 14 16 16 0,147 273,2 0,337 158,6 0,3869 0,0136

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 S 11,9 11,9 11,9 4,4 4,4 4,4 0,00 0,00 0,00 0,098 907,1 1 907,1 0,1891 0,0115
9.5. TiO2 1 2 S 11,8 11,8 11,8 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,081 3706 1 3706 0,0780 0,0015
9.5. TiO2+UV 1 2 S 11,9 11,9 11,9 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,101 1207 0,98 1195 0,1003 0,0014

Väri
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hapetin mg/l 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (4) (5) HUOM HUOM zeta tulos HUOM
PDI PDI with 254 750

(d nm) (d nm)

9.5. J 11,5 11,4 11,4 7,2 7,2 7,3 4,3 4,4 4,7 286,7 0,494 201,4 0,3485 0,0123

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 1 H 11,6 11,7 11,7 6,9 7,0 7,0 6,3 6,1 6,0 0,192 247,4 0,386 153,7 0,3342 0,0092
9.5. Nolla+Fe 1 H 11,4 11,4 11,4 7,3 7,2 7,2 15 15 16 15 0,102 330,7 0,539 242,8 0,3195 0,0056
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 1 H 11,6 11,7 11,8 7,3 7,3 7,3 7,2 11 11 11 0,146 217,3 0,3 119,1 0,3129 0,0070
9.5. H2O2+Fe 1 H 11,5 11,5 11,5 7,4 7,4 7,4 11 11 11 0,179 257,5 0,353 152,9 0,3543 0,0105
9.5. KMnO4+Fe 1 H 11,8 11,8 11,9 7,1 7,1 7,0 4,4 2,1 3,1 0,211 213,5 0,319 120,6 0,2752 0,0079
9.5. KMnO4+Al 1 H 12,0 12,0 12,1 7,2 7,1 7,2 1,6 0,74 0,80 0,80 0,158 237,1 0,321 134,3 0,3122 0,0101

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 1 S 11,6 11,7 11,8 4,5 4,5 4,5 21 20 19 sekoittunut 0,089 4592 0,578 3492 0,2317 0,0149
9.5. Nolla+Fe 1 S 11,7 11,8 11,8 3,5 3,5 3,5 89 77 82 0,118 9687 0,75 8389 0,5968 0,0330
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 1 S 11,9 11,9 11,9 4,2 4,2 4,2 0,00 0,00 0,00 0,077 5528 0,407 3526 0,3287 0,0239
9.5. H2O2+Fe 1 S 11,8 11,8 11,8 3,8 3,8 3,8 2,2 1,8 0,00 0,131 6759 0,181 2876 0,4379 0,0183
9.5. KMnO4+Fe 1 S 11,7 11,7 11,7 3,5 3,5 3,5 0,00 0,00 0,00 0,187 631,7 0,721 536,6 0,0608 0,0005
9.5. KMnO4+Al 1 S 11,7 11,7 11,7 4,5 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,114 7871 0,492 5520 0,2709 0,0162

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 2 H 12,0 12,1 12,1 7,1 7,3 7,3 18 16 15 14 14 0,089 279,3 0,372 170,4 0,3241 0,0080
9.5. Nolla+Fe 2 H 11,9 11,9 11,9 7,2 7,2 7,2 15 15 15 0,151 236,8 0,34 138 0,3258 0,0093
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 2 H 12,0 12,0 12,1 7,4 7,4 7,4 15 14 15 15 0,080 222,1 0,346 130,5 0,3044 0,0052
9.5. H2O2+Fe 2 H 11,6 11,6 11,6 7,5 7,5 7,4 15 16 15 0,138 313,2 0,435 206,7 0,3828 0,0119
9.5. KMnO4+Fe 2 H 11,9 11,9 11,9 7,1 7,1 7,1 7,2 7,0 5,7 0,138 262,6 0,381 162,2 0,3361 0,0139
9.5. KMnO4+Al 2 H 11,8 11,8 11,9 7,3 7,2 7,1 4,0 3,4 3,3 0,077 277,8 0,371 169,2 0,3274 0,0078

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 2 S 11,9 11,9 11,9 4,4 4,4 4,4 0,00 0,00 0,00 0,098 907,1 1 907,1 0,1891 0,0115
9.5. Nolla+Fe 2 S 11,9 11,9 12,0 3,5 3,5 3,5 0,00 0,00 0,00 0,094 3247 1 3247 0,1202 0,0042
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 2 S 11,9 12,0 12,0 4,1 4,1 4,1 6,7 11 13 sekoittunut 0,126 1885 1 1885 0,3152 0,0220
9.5. H2O2+Fe 2 S 11,8 11,8 11,8 3,9 3,9 3,9 0,00 0,00 0,00 0,087 6394 0,575 4849 0,5075 0,0248
9.5. KMnO4+Fe 2 S 11,7 11,7 11,8 3,5 3,5 3,6 0,00 0,00 0,00 0,089 3473 0,603 2696 0,3523 0,0221
9.5. KMnO4+Al 2 S 11,9 11,9 11,9 4,4 4,5 4,5 0,00 0,00 0,00 0,081 7702 0,445 5139 0,1145 0,0071
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hapetin mg/l Al1670 Al3082 Cd2288 Cr3593 Fe2599 Fe3734 Mn2576 Mn2794 Pb2169 Pb2203

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

16.4. R 0,140563 0,122211 -0,0002732 -0,00308991 0,181247 0,171696 0,00131258 -0,367202 0,00580174 0,00396867
17.4. J 0,126761 0,110415 0,00018537 0,00052948 0,181184 0,174691 0,00136399 -0,306202 0,0125431 0,00260446

17.4. KMnO4 Nolla 1 H 0,920354 0,674568 0,00014119 -0,00248507 0,754661 0,712499 0,00544472 -0,382851 0,00214762 0,0029448
17.4. KMnO4 0,23 1 H 0,104422 0,085804 -0,000214 -0,00400291 0,166919 0,165696 0,00703337 -0,329305 -0,0102149 0,00241222
17.4. KMnO4 0,46 1 H 0,946498 0,708511 -0,00016226 -0,00045746 0,81804 0,784659 0,137739 -0,206042 0,0180618 0,0114775
17.4. KMnO4 0,93 1 H 0,249294 0,203495 1,36E-05 0,00423057 0,323817 0,308644 0,340022 0,0150514 0,0112666 0,00348878
17.4. KMnO4 1,86 1 H 0,168847 0,131669 -0,00013904 -0,00019472 0,254754 0,26708 0,865351 0,556497 -0,00294765 0,00449698

17.4. KMnO4 Nolla 1 S 9,65212 4,8953 1,34E-05 -0,00339232 0,0269674 0,0204645 0,0253699 -0,347667 0,005174 0,00132343
17.4. KMnO4 0,23 1 S 9,74083 4,76464 -0,00019176 0,00265507 0,0247487 0,0221249 0,152285 -0,19003 0,0140026 0,00234457
17.4. KMnO4 0,46 1 S 9,48749 4,97823 -0,00011923 0,00084171 0,0140286 0,0151241 0,159188 -0,177266 0,00481172 0,00265623
17.4. KMnO4 0,93 1 S 9,61352 4,99718 0,00217007 -3,93E-06 0,0113609 0,00060625 0,169942 -0,169624 0,00700038 0,00150938
17.4. KMnO4 1,86 1 S 8,3477 4,44837 0,00037771 0,00020917 0,00863193 0,0117888 0,480654 0,116092 0,0103881 0,00244389

17.4. KMnO4 Nolla 2 H 0,120407 0,104271 0,00124424 0,00064404 0,170979 0,163453 0,00315772 -0,362775 0,00819911 0,00328372
17.4. KMnO4 0,23 2 H 0,112274 0,097168 -0,00026284 -0,00090859 0,182115 0,178478 0,0094292 -0,361282 0,002052 0,00320113
17.4. KMnO4 0,46 2 H 0,14198 0,117406 -0,0001523 0,00440094 0,231979 0,220641 0,078935 -0,274982 0,0173856 0,00243358
17.4. KMnO4 0,93 2 H 0,169958 0,133228 -0,00016659 -0,00065606 0,264263 0,257674 0,330217 -0,016118 -0,00302961 0,00468353
17.4. KMnO4 1,86 2 H 0,176987 0,142456 1,33E-05 0,0026654 0,271582 0,269139 0,896923 0,596278 0,00578125 0,00413528

17.4. KMnO4 Nolla 2 S 9,3675 4,88905 -0,00010225 8,47E-05 0,0249141 0,0255404 0,0228203 -0,344982 0,00056422 0,0023938
17.4. KMnO4 0,23 2 S 9,53716 4,86047 -0,00027291 -0,00105855 0,021979 0,00785093 0,135122 -0,202681 -0,00182753 0,00146834
17.4. KMnO4 0,46 2 S 9,35632 4,77449 -0,0001476 -0,00125644 0,013491 0,0109264 0,0934171 -0,243457 0,00754859 0,00073551
17.4. KMnO4 0,93 2 S 9,39132 4,74703 0,00066725 0,00420342 0,0130764 0,0101661 0,102759 -0,231381 0,0114836 0,00298137
17.4. KMnO4 1,86 2 S 8,14145 4,44738 1,33E-06 4,66E-05 0,00687631 0,00673555 0,366788 0,0467545 -8,38E-05 0,00208216
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9 

hapetin mg/l Al1670 Al3082 Cd2288 Cr3593 Fe2599 Fe3734 Mn2576 Mn2794 Pb2169 Pb2203

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

18.4. R 0,147316 0,126597 -0,00011974 0,00225932 0,181658 0,166908 0,00378065 -0,321403 0,00403273 0,00184119
22.4. J

22.4. PAA Nolla 1 H 0,146925 0,124229 4,70E-05 0,00056809 0,192397 0,176058 0,0015517 -0,324439 0,012707 0,00292771
22.4. PAA 0,16 1 H 0,352196 0,27582 0,0001363 -0,00114062 0,483501 0,461082 0,0387567 -0,293999 0,00984593 0,00672272
22.4. PAA 0,32 1 H 0,373367 0,281876 0,00470814 0,00162989 0,486837 0,48654 0,0420315 -0,28286 0,00228422 0,00408971
22.4. PAA 0,65 1 H 0,411718 0,320169 0,0136173 0,00094182 0,515207 0,49635 0,0438955 -0,273718 0,0105153 0,00413386
22.4. PAA 1,29 1 H 0,441165 0,334271 0,00169916 0,00371851 0,615346 0,582332 0,0470594 -0,278085 0,0041147 0,00506801

22.4. PAA Nolla 1 S C 0 6,16666 -0,00016148 0,00076239 0,0325871 0,0344561 0,0105511 -0,298581 0,00514705 0,00250991
22.4. PAA 0,16 1 S C 0 8,1433 -0,00022958 0,00371916 0,196911 0,190324 0,036117 -0,266465 0,00292246 0,00129289
22.4. PAA 0,32 1 S C 0 8,62911 0,00460858 0,00042538 0,247951 0,240943 0,0388805 -0,273441 0,0124548 0,0021926
22.4. PAA 0,65 1 S C 0 8,44035 0,0353189 0,00074001 0,369873 0,353639 0,042325 -0,267748 0,0132534 0,0025959
22.4. PAA 1,29 1 S C 0,70259 3,76914 0,00283623 0,00098442 0,185291 0,176282 0,0191198 -0,116155 0,00821319 0,00492322

22.4. PAA Nolla 2 H 0,137996 0,122977 -0,00012264 -0,00017462 0,171209 0,170556 0,00070116 -0,314623 -0,00078933 0,00317265
22.4. PAA 0,16 2 H 0,41184 0,321512 0,00224596 0,00132792 0,617947 0,610917 0,0403668 -0,337353 0,00501627 0,0042693
22.4. PAA 0,32 2 H 0,358661 0,277304 -0,00026745 0,00251794 0,489535 0,46575 0,039666 -0,267119 0,00696286 0,00260304
22.4. PAA 0,65 2 H 0,375144 0,283073 0,00922101 -8,65E-05 0,5269 0,508053 0,0408322 -0,263385 0,0021203 0,00256886
22.4. PAA 1,29 2 H 0,468796 0,362787 0,0006852 0,00200124 0,597009 0,560065 0,0415691 -0,279386 0,00871137 0,00911665

22.4. PAA Nolla 2 S C 0 6,15819 -0,00016812 0,00012264 0,0267526 0,0263053 0,0109318 -0,35157 -0,00074595 0,00164367
22.4. PAA 0,16 2 S C 0 6,41132 0,00151296 0,00107017 0,115227 0,110686 0,0293904 -0,240294 0,00806213 0,00204941
22.4. PAA 0,32 2 S 8,89277 4,51448 -0,00036373 0,00029636 0,0814671 0,0811629 0,02273 -0,154463 0,00075848 0,00127922
22.4. PAA 0,65 2 S 6,78282 3,80349 0,0102833 0,00223014 0,0887238 0,0765174 0,0191947 -0,135508 0,00287421 0,00058054
22.4. PAA 1,29 2 S C 0 6,54964 0,00101411 0,00652917 0,158586 0,158028 0,0343295 -0,227361 -0,00098023 0,00119055
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hapetin mg/l Al1670 Al3082 Cd2288 Cr3593 Fe2599 Fe3734 Mn2576 Mn2794 Pb2169 Pb2203

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

23.4. R ja J samassa!! 0,139483 0,119691 0,00022843 0,00601833 0,210471 0,189133 0,00140885 -0,283946 -0,00362084 0,00366258

23.4. H2O2 Nolla 1 H 0,21811 0,179701 0,00013899 -0,00206669 0,209823 0,193218 0,00644414 -0,180744 0,00149198 0,00343271
23.4. H2O2 3 1 H 0,217951 0,178269 -2,89E-05 -0,00095344 0,235228 0,218472 0,00298615 -0,191124 -0,00104015 0,00256836
23.4. H2O2 6 1 H 0,23547 0,192112 -6,52E-05 -0,00180921 0,223949 0,215969 0,0011655 -0,191576 0,0084748 0,00205981
23.4. H2O2 12 1 H 0,211528 0,178103 0,00065056 0,0039847 0,257518 0,250627 0,00087131 -0,152256 0,0105036 0,00283331
23.4. H2O2 24 1 H 0,201961 0,168316 0,00027298 0,00032229 0,250167 0,233581 0,00141758 -0,191934 0,0178356 0,00288423

23.4. H2O2 Nolla 1 S C 0 10,4098 -4,02E-05 -0,00145138 0,0887459 0,0915008 0,0239922 -0,163273 0,0153096 0,00017176
23.4. H2O2 3 1 S C 0 8,62226 0,000606 -0,00024415 0,0575036 0,0495829 0,0254099 -0,654162 0,0121219 0,00021168
23.4. H2O2 6 1 S C 0 9,40405 -1,52E-05 0,00648679 0,0243986 0,0292784 0,0230214 -0,176405 3,66E-05 0,00166822
23.4. H2O2 12 1 S C 0 8,89573 0,00150508 0,00252042 0,0229729 0,0137525 0,0234299 -0,149844 0,00836569 0,00041953
23.4. H2O2 24 1 S C 0 8,08549 0,00069097 0,00163517 0,0210703 0,0224186 0,024755 -0,153156 0,0112631 -0,00028083

23.4. H2O2 Nolla 2 H 0,22983 0,186927 0,00034357 0,00151544 0,156944 0,145717 0,00137384 -0,158293 0,00379518 0,00237794
23.4. H2O2 3 2 H 0,189954 0,161014 0,00174108 -0,00125239 0,220589 0,208641 0,00209174 -0,148697 0,0115581 0,00147883
23.4. H2O2 6 2 H 0,214376 0,175702 7,24E-05 1,11E-05 0,251434 0,229197 0,00078908 -0,202445 0,00790903 0,00346617
23.4. H2O2 12 2 H 0,192804 0,156855 -6,79E-06 -0,00071412 0,229226 0,214842 0,00057431 -0,136033 0,00231059 0,00055387
23.4. H2O2 24 2 H 0,191428 0,164948 -1,62E-05 0,00508763 0,23863 0,234991 0,00077769 -0,170519 -0,00600728 0,00260392

23.4. H2O2 Nolla 2 S C 0 11,0624 0,00019924 0,00151975 0,0982882 0,0957547 0,0230137 -0,123705 0,00759568 0,00032253
23.4. H2O2 3 2 S C 0 9,4738 -1,48E-05 0,00212885 0,0330441 0,0356965 0,0225234 -0,159988 0,015746 0,00168971
23.4. H2O2 6 2 S C 0 9,01622 -0,00010058 5,10E-05 0,0213516 0,0171535 0,0228276 -0,156192 0,00601695 0,00051912
23.4. H2O2 12 2 S C 0 8,81613 0,00058672 0,00030654 0,0196155 0,0194273 0,0244363 -0,156066 0,00756641 -0,00017635
23.4. H2O2 24 2 S C 0 7,39141 0,00027472 0,00316634 0,0185636 0,0188965 0,0231248 -0,149137 0,00753064 -4,61E-05
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hapetin mg/l Al1670 Al3082 Cd2288 Cr3593 Fe2599 Fe3734 Mn2576 Mn2794 Pb2169 Pb2203

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

7.5. R 0,088806 0,081759 -1,91E-06 0,0013694 0,136744 0,132513 0,0013916 -0,260819 0,00816571 0,00234738

7.5. PAA+NaTioS Nolla 1 H 0,091861 0,080625 7,64E-05 0,00535944 0,15325 0,150405 0,00243322 -0,260149 0,00986073 0,00342398
7.5. NaTioS 1 H 0,061786 0,050258 4,84E-05 -0,00109336 0,127246 0,139252 0,00453408 -0,213399 -0,004821 0,00218008
7.5. PAA+NaTioS 0,32 1 H 0,183179 0,152804 6,87E-06 -0,00032264 0,498673 0,497174 0,0217976 -0,218871 0,00369806 0,00295406
7.5. PAA+NaTioS 1,29 1 H 0,216054 0,215934 0,00230853 0,0302514 2,64585 2,58363 0,167774 -0,066121 -0,00206687 0,00238376

7.5. PAA+NaTioS Nolla 1 S 7,85063 4,31171 -5,28E-05 0,00010017 0,0170194 0,0114382 0,00493168 -0,26188 0,0008658 0,00188674
7.5. NaTioS 1 S 5,02947 3,02119 -0,00023423 -0,00189732 0,0463088 0,0421018 0,0158086 -0,203516 0,00598738 0,00236921
7.5. PAA+NaTioS 0,32 1 S 8,94811 4,76913 0,00011149 -0,00055859 0,169905 0,154973 0,0181068 -0,206759 0,00562162 0,00156039
7.5. PAA+NaTioS 1,29 1 S 6,09818 3,53481 0,00086639 -0,00124712 0,227856 0,214643 0,0150522 -0,144888 0,00408914 0,00186204

8.5. PAA+NaTioS Nolla 2 H 0,091764 0,080055 -6,04E-05 0,00043469 0,164061 0,158574 0,00175951 -0,276235 0,00480803 0,00306754
8.5. NaTioS 2 H 0,057727 0,050194 -4,47E-05 -0,00032838 0,12392 0,118141 0,00435394 -0,23036 0,00248402 0,00250887
8.5. PAA+NaTioS 0,32 2 H 0,134627 0,115029 0,00033869 0,00787381 0,531812 0,538611 0,0231287 -0,218995 0,00583476 0,00348217
8.5. PAA+NaTioS 1,29 2 H 0,256779 0,201453 0,00138798 -0,00011812 0,452845 0,452668 0,0226179 -0,202756 -1,34E-05 0,00401756

8.5. PAA+NaTioS Nolla 2 S 8,49679 4,62349 -0,00014295 -0,00050925 0,0214887 0,022297 0,00455746 -0,258522 0,00318054 0,00236986
8.5. NaTioS 2 S 6,28266 3,7163 -0,00016254 0,00038005 0,0292524 0,0259213 0,0115419 -0,256574 0,00034846 0,00230274
8.5. PAA+NaTioS 0,32 2 S 10,5604 5,09646 -0,00010013 -0,00165355 0,00667168 0,00718467 0,00015329 0,0012702 0,00772653 0,00184613
8.5. PAA+NaTioS 1,29 2 S 10,0776 4,92593 0,00082594 0,00118221 0,248815 0,240977 0,0223901 -0,237763 0,0037238 0,00123615
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hapetin mg/l Al1670 Al3082 Cd2288 Cr3593 Fe2599 Fe3734 Mn2576 Mn2794 Pb2169 Pb2203

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

9.5. J 0,080203 0,082786 4,08E-06 0,00199026 0,172153 0,170248 0,00070952 -0,265648 0,0072361 0,00236921

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 H 0,063249 0,076639 0,00039222 -0,00514408 0,155548 0,155362 -0,00038371 -0,326167 0,0289688 0,00125384
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 H 0,066502 0,081871 1,28E-05 -0,00663545 0,133226 0,155915 0,00321319 -0,325308 0,0175057 0,00334367
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 1 H 0,059431 0,074744 5,69E-05 -0,0024284 0,113624 0,119496 0,0134797 -0,320742 0,0170226 0,00217286
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 1 H
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 1 H 0,071292 0,084719 -0,00013036 0,00012104 0,114258 0,127417 4,31E-05 -0,333086 0,0158594 0,00392038

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 S 9,9312 6,64534 0,00011091 -0,0019509 0,0221482 0,0342277 0,00576221 -0,337502 0,0105377 0,00207341
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 S 4,59093 3,76369 0,00066334 -0,00118979 0,00036972 0,0147848 0,016009 -0,312125 0,01802 0,00092173
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 1 S 10,0763 6,77318 4,54E-05 -0,0035214 0,00966952 0,034027 0,00337672 -0,340519 0,0225413 0,00163116
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 1 S 5,94331 4,5954 0,0010762 -0,00250831 -0,00515263 0,00552907 0,00996956 -0,317067 0,0115211 0,00282152
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 1 S 5,13093 4,10158 0,00032067 -0,00106721 -0,00627991 0,00738457 0,0124681 -0,313966 0,0285068 0,00088815

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 H 0,0665511 0,088102 6,46E-05 0,00328597 0,109959 0,118325 -8,35E-05 -0,338683 0,0119157 0,00321717
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 H 0,0649 0,080355 0,00019476 -0,00333245 0,139084 0,156278 0,00324996 -0,33376 0,0152802 0,00417882
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 2 H 0,061816 0,083316 0,00037586 -0,00389142 0,210697 0,206695 -0,000559141 -0,367462 0,0189805 0,00037079
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 2 H 0,056276 0,07194 -2,31E-05 -0,00050372 0,0619985 0,066696 0,0180532 -0,308875 0,0286684 0,00288559
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 2 H 0,073822 0,088942 1,25E-05 0,00270278 0,156915 0,154492 -8,44E-05 -0,32861 0,01976 0,00303073

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 S C 2,3844 8,80847 0,00077462 -0,00195574 0,0159628 0,0294152 0,00473636 -0,337632 0,0220633 0,00176983
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 S 3,48149 3,51955 0,00058646 -4,21E-07 -0,00513052 0,00413048 0,0138686 -0,320552 0,0239681 0,00136235
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 2 S 4,45685 3,94387 -9,64E-05 0,00054596 -0,0105684 0,0134754 0,00997413 -0,322621 0,0131822 0,00123706
9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 2 S 6,32442 4,80715 0,00117914 -0,00058089 -0,00430774 0,0142902 0,0134618 -0,314527 0,0231515 0,00109117
9.5. H2O2+UV/UÄ UV 2 S 4,55704 3,93565 -0,00010744 0,00273202 -0,0107135 0,00908602 0,0113793 -0,324084 0,0217691 0,00416257
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hapetin mg/l Al1670 Al3082 Cd2288 Cr3593 Fe2599 Fe3734 Mn2576 Mn2794 Pb2169 Pb2203

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

9.5. J 0,080203 0,082786 4,08E-06 0,00199026 0,172153 0,170248 0,00070952 -0,265648 0,0072361 0,00236921

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 H 0,063249 0,076639 0,00039222 -0,00514408 0,155548 0,155362 -0,00038371 -0,326167 0,0289688 0,00125384
9.5. TiO2 1 1 H 0,07293 0,098412 2,32E-05 0,00098845 0,11314 0,116662 0,0005078 -0,332855 0,0145256 0,00127902
9.5. TiO2+UV 1 1 H 0,080858 0,101557 7,79E-05 -0,00175047 0,162632 0,163604 0,00572434 -0,328074 0,0172077 0,00050868

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 S 9,9312 6,64534 0,00011091 -0,0019509 0,0221482 0,0342277 0,00576221 -0,337502 0,0105377 0,00207341
9.5. TiO2 1 1 S 13,8561 7,59959 -0,00022398 0,00017488 0,00724213 0,0130638 0,00524868 -0,335924 0,019548 0,0012204
9.5. TiO2+UV 1 1 S 10,9036 6,86841 8,81E-06 -0,00054001 0,0223859 0,0330049 0,00658289 -0,335108 0,0138892 0,00070831

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 H 0,066551 0,088102 6,46E-05 0,00328597 0,109959 0,118325 -8,35E-05 -0,338683 0,0119157 0,00321717
9.5. TiO2 1 2 H 0,079619 0,101271 -0,00018279 -0,00301849 0,11676 0,115077 0,00051473 -0,337188 0,0219939 0,00323816
9.5. TiO2+UV 1 2 H 0,077405 0,095929 -8,89E-05 0,00479448 0,137099 0,137675 0,00584302 -0,33217 0,0158018 0,00129581

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 S C 2,3844 8,80847 0,00077462 -0,00195574 0,0159628 0,0294152 0,00473636 -0,337632 0,0220633 0,00176983
9.5. TiO2 1 2 S 10,3964 6,68666 -0,00031604 -0,00081244 0,00418836 0,0168999 0,00359623 -0,336328 0,0214286 0,00081605
9.5. TiO2+UV 1 2 S 9,80683 6,48408 0,00017615 0,004363 0,0196844 0,0356547 0,00616093 -0,336719 0,0153185 0,00115473
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hapetin mg/l Al1670 Al3082 Cd2288 Cr3593 Fe2599 Fe3734 Mn2576 Mn2794 Pb2169 Pb2203

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

9.5. J 0,080203 0,082786 4,08E-06 0,00199026 0,172153 0,170248 0,00070952 -0,265648 0,0072361 0,00236921

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 1 H 0,063249 0,076639 0,00039222 -0,00514408 0,155548 0,155362 -0,00038371 -0,326167 0,0289688 0,00125384
9.5. Nolla+Fe 1 H 0,073794 0,067041 -5,81E-05 0,00039283 0,13298 0,11827 0,00112176 -0,260357 0,0033165 0,00222518
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 1 H 0,066502 0,081871 1,28E-05 -0,00663545 0,133226 0,155915 0,00321319 -0,325308 0,0175057 0,00334367
9.5. H2O2+Fe 1 H 0,054894 0,056886 0,00020639 0,00057767 0,145963 0,127858 0,00518981 -0,25396 0,0055272 0,0011835
9.5. KMnO4+Fe 1 H 0,106794 0,101585 8,04E-05 0,0008621 0,162686 0,147646 0,192234 -0,111156 0,00991469 0,00264418
9.5. KMnO4+Al 1 H 0,082595 0,079479 0,00063166 0,000847 0,201453 0,194668 0,281433 0,0377559 0,00894038 0,00335997

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 1 S 9,9312 6,64534 0,00011091 -0,0019509 0,0221482 0,0342277 0,00576221 -0,337502 0,0105377 0,00207341
9.5. Nolla+Fe 1 S 0,086908 0,102893 0,00021667 -0,00101345 0,805864 0,787631 0,182851 -0,130525 0,0211563 0,002716
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 1 S 4,59093 3,76369 0,00066334 -0,00118979 0,00036972 0,0147848 0,016009 -0,312125 0,01802 0,00092173
9.5. H2O2+Fe 1 S 0,073111 0,090221 0,00031444 -0,00148261 0,128758 0,150156 0,00053413 -0,344114 0,0142564 0,00039837
9.5. KMnO4+Fe 1 S 8,39047 5,99322 0,00019387 0,00397712 -0,0004771 0,0134278 0,116901 -0,205974 0,0219933 0,00087938
9.5. KMnO4+Al 1 S 0,073351 0,12112 0,00169085 0,00447364 0,363527 0,359255 0,0313087 -0,295388 0,0205074 0,00262428

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 2 H 0,066551 0,088102 6,46E-05 0,00328597 0,109959 0,118325 -8,35E-05 -0,338683 0,0119157 0,00321717
9.5. Nolla+Fe 2 H 0,087806 0,105396 -9,08E-05 -0,00030675 0,174706 0,183328 0,262152 -0,035329 0,0130428 0,00338383
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 2 H 0,0649 0,080355 0,00019476 -0,00333245 0,139084 0,156278 0,00324996 -0,33376 0,0152802 0,00417882
9.5. H2O2+Fe 2 H 0,092775 0,107343 -6,61E-06 0,00141979 1,09225 1,04857 0,0177116 -0,322005 0,0137109 0,00071976
9.5. KMnO4+Fe 2 H 0,056921 0,078918 -6,22E-05 6,83E-05 0,146385 0,153248 0,00504983 -0,329007 0,0233919 0,0027148
9.5. KMnO4+Al 2 H 0,089176 0,10172 -0,0002103 -0,0008373 0,177421 0,177973 0,277154 -0,017078 0,019027 0,00290844

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 2 S C 2,3844 8,80847 0,00077462 -0,00195574 0,0159628 0,0294152 0,00473636 -0,337632 0,0220633 0,00176983
9.5. Nolla+Fe 2 S 0,08086 0,09613 -1,93E-05 -0,00119898 0,765549 0,732562 0,173683 -0,140921 0,0195373 0,00313744
9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2+Al 2 S 3,48149 3,51955 0,00058646 -4,21E-07 -0,00513052 0,00413048 0,0138686 -0,320552 0,0239681 0,00136235
9.5. H2O2+Fe 2 S 0,079829 0,096652 -1,01E-05 -0,00070895 0,125495 0,127698 -9,51E-06 -0,339995 0,0170755 0,00299237
9.5. KMnO4+Fe 2 S 0,092152 0,105718 0,00218287 -0,00352625 0,103156 0,109168 0,0412559 -0,289493 0,0201448 0,00160155
9.5. KMnO4+Al 2 S 10,7184 6,94746 -4,69E-05 0,00112111 0,00344002 0,0167713 0,109577 -0,207237 0,0204695 0,00019406
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 Liite V, 1(7)    

 

Liite V Hapetus- ja saostuskokeiden tulokset, klorofylli 

 

alaraja
0,01

yläraja
0,8

hapetin mg/l
750 nm 665 nm

17.4. J I 0,043 0,045
II 0,048 0,050
III 0,053 0,058

17.4. KMnO4 Nolla 1 H I 0,000 0,000
II
III 0,001 0,001

17.4. KMnO4 0,23 1 H I
II 0,003 0,001
III 0,052 0,057

17.4. KMnO4 0,46 1 H I 0,030 0,041
II 0,016 0,018
III 0,016 0,017

17.4. KMnO4 0,93 1 H I 0,044 0,048
II 0,002 0,002
III 0,006 0,007

17.4. KMnO4 1,86 1 H I 0,020 0,032
II 0,072 0,079
III 0,124 0,140

17.4. KMnO4 Nolla 1 S I 0,110 0,145
II 0,058 0,065
III 0,172 0,192

17.4. KMnO4 0,23 1 S I 0,006 0,006
II 0,189 0,198
III 0,007 0,006

17.4. KMnO4 0,46 1 S I 0,002 0,002
II 0,001 0,001
III 0,016 0,018

17.4. KMnO4 0,93 1 S I 0,001 0,000
II 0,029 0,031
III 0,022 0,026

17.4. KMnO4 1,86 1 S I 0,023 0,026
II 0,001 0,001
III 0,011 0,011

17.4. KMnO4 Nolla 2 H I 0,011 0,010
II 0,009 0,011
III 0,011 0,009

17.4. KMnO4 0,23 2 H I 0,027 0,027
II 0,037 0,041
III 0,024 0,025

17.4. KMnO4 0,46 2 H I 0,009 0,009
II 0,005 0,005
III

17.4. KMnO4 0,93 2 H I 0,012 0,013
II 0,011 0,012
III 0,032 0,036

17.4. KMnO4 1,86 2 H I 0,015 0,018
II 0,005 0,004
III 0,018 0,019

17.4. KMnO4 Nolla 2 S I 0,007 0,007
II 0,012 0,014
III 0,004 0,016

17.4. KMnO4 0,23 2 S I 0,008 0,008
II 0,006 0,005
III

17.4. KMnO4 0,46 2 S I 0,031 0,036
II 0,010 0,011
III 0,046 0,048

17.4. KMnO4 0,93 2 S I 0,002 0,001
II 0,022 0,023
III 0,002 0,002

17.4. KMnO4 1,86 2 S I 0,040 0,044
II 0,044 0,047
III

pvm
hapetus

koe

1/2/3 
klorof 
suodat
us UV tulos

Raakavesi, 
Juuri ennen vai 
H vai S jälkeen

 



     
 
  

2 

alaraja
0,01

yläraja
0,8

hapetin mg/l
750 nm 665 nm

18.4. R I 0,001 0,002
II 0,000 -0,001
III -0,005 -0,001

22.4. J I 0,004 0,001
II 0,000 0,000
III 0,000 0,000

22.4. PAA Nolla 1 H I 0,000 0,013
II 0,000 -0,001
III 0,000 -0,001

22.4. PAA 0,16 1 H I 0,085 0,098
II
III 0,001 0,001

22.4. PAA 0,32 1 H I 0,000 0,000
II -0,001 -0,001
III 0,000 0,002

22.4. PAA 0,65 1 H I -0,001 -0,001
II -0,001 -0,001
III 0,000 -0,001

22.4. PAA 1,29 1 H I -0,001 -0,001
II -0,001 -0,001
III 0,000 -0,001

22.4. PAA Nolla 1 S I 0,000 0,000
II 0,000 0,000
III 0,000 -0,001

22.4. PAA 0,16 1 S I 0,001 0,000
II 0,002 0,000
III 0,000 -0,001

22.4. PAA 0,32 1 S I 0,000 -0,001
II 0,000 0,000
III -0,001 -0,001

22.4. PAA 0,65 1 S I 0,000 -0,001
II 0,000 -0,001
III -0,001 -0,001

22.4. PAA 1,29 1 S I 0,008 0,008
II 0,000 -0,001
III 0,000 -0,001

22.4. PAA Nolla 2 H I
II 0,001 0,000
III 0,000 0,000

22.4. PAA 0,16 2 H I 0,000 0,000
II 0,000 -0,001
III 0,000 0,003

22.4. PAA 0,32 2 H I 0,000 0,000
II 0,000 -0,001
III 0,000 0,000

22.4. PAA 0,65 2 H I 0,000 0,000
II 0,000 0,000
III 0,000 0,000

22.4. PAA 1,29 2 H I -0,001 -0,001
II -0,001 -0,001
III

22.4. PAA Nolla 2 S I 0,000 0,041
II 0,001 -0,001
III 0,000 0,000

22.4. PAA 0,16 2 S I 0,000 0,000
II 0,003 0,000
III

22.4. PAA 0,32 2 S I 0,000 -0,001
II 0,000 0,000
III 0,000 -0,001

22.4. PAA 0,65 2 S I -0,001 0,002
II -0,001 -0,001
III 0,000 -0,001

22.4. PAA 1,29 2 S I 0,001 0,000
II 0,067 0,074
III 0,000 -0,001

UV tulos
hapetus

koe

Raakavesi, 
Juuri ennen vai 
H vai S jälkeen

1/2/3 
klorof 
suodat
uspvm

 



     
 
  

3 

alaraja
0,01

yläraja
0,8

hapetin mg/l
750 nm 665 nm

23.4. R ja J samassa!! I 0,000 0,000
II
III -0,001 -0,001

23.4. H2O2 Nolla 1 H I 0,000 0,000
II -0,001 -0,001
III -0,001 -0,001

23.4. H2O2 3 1 H I 0,001 0,001
II 0,003 0,003
III 0,001 0,000

23.4. H2O2 6 1 H I 0,011 0,005
II 0,001 0,001
III 0,002 0,002

23.4. H2O2 12 1 H I 0,005 0,003
II 0,035 0,042
III 0,001 0,001

23.4. H2O2 24 1 H I 0,007 0,007
II 0,001 0,000
III 0,001 0,001

23.4. H2O2 Nolla 1 S I -0,001 -0,001
II 0,000 -0,001
III 0,001 0,001

23.4. H2O2 3 1 S I 0,004 0,004
II 0,001 0,001
III 0,001 0,001

23.4. H2O2 6 1 S I 0,001 0,001
II 0,001 0,001
III 0,008 0,004

23.4. H2O2 12 1 S I 0,001 0,001
II 0,001 0,005
III 0,001 0,000

23.4. H2O2 24 1 S I 0,001 0,000
II 0,000 0,003
III

23.4. H2O2 Nolla 2 H I 0,001 0,001
II 0,001 0,002
III 0,001 0,001

23.4. H2O2 3 2 H I 0,000 0,000
II 0,002 0,002
III 0,001 0,002

23.4. H2O2 6 2 H I 0,001 0,001
II 0,002 0,002
III 0,000 0,001

23.4. H2O2 12 2 H I 0,002 0,003
II 0,004 0,004
III 0,033 0,041

23.4. H2O2 24 2 H I 0,001 0,002
II 0,001 0,001
III 0,001 0,001

23.4. H2O2 Nolla 2 S I 0,001 0,001
II 0,003 0,003
III 0,001 0,001

23.4. H2O2 3 2 S I 0,001 0,001
II 0,001 0,001
III 0,001 0,002

23.4. H2O2 6 2 S I 0,002 0,002
II 0,003 0,011
III 0,002 0,003

23.4. H2O2 12 2 S I 0,001 0,001
II 0,001 0,001
III 0,003 0,004

23.4. H2O2 24 2 S I 0,023 0,025
II 0,002 0,001
III 0,001 0,003

pvm UV tulos
hapetus

koe

Raakavesi, 
Juuri ennen vai 
H vai S jälkeen

1/2/3 
klorof 
suodat
us

 



     
 
  

4 

alaraja
0,01

yläraja
0,8

hapetin mg/l
750 nm 665 nm

7.5. R I 0,000 0,002
II 0,001 0,003
III 0,000 0,001

7.5. PAA+NaTioS Nolla 1 H I 0,006 0,009
II 0,007 0,008
III 0,000 0,002

7.5. NaTioS 1 H I 0,000 0,001
II
III

7.5. PAA+NaTioS 0,32 1 H I 0,001 0,001
II 0,009 0,012
III 0,001 0,002

7.5. PAA+NaTioS 1,29 1 H I 0,001 0,002
II 0,001 0,002
III 0,000 0,001

7.5. PAA+NaTioS Nolla 1 S I 0,000 0,000
II 0,004 0,005
III 0,000 0,001

7.5. NaTioS 1 S I 0,000 0,001
II
III

7.5. PAA+NaTioS 0,32 1 S I 0,000 0,001
II 0,000 0,000
III 0,000 0,001

7.5. PAA+NaTioS 1,29 1 S I 0,000 0,000
II 0,000 0,001
III 0,000 0,001

8.5. PAA+NaTioS Nolla 2 H I 0,000 0,002
II 0,000 0,002
III 0,000 0,002

8.5. NaTioS 2 H I 0,001 0,002
II
III

8.5. PAA+NaTioS 0,32 2 H I 0,002 0,004
II 0,001 0,002
III 0,000 0,001

8.5. PAA+NaTioS 1,29 2 H I 0,001 0,002
II 0,001 0,001
III 0,004 0,006

8.5. PAA+NaTioS Nolla 2 S I 0,000 0,001
II 0,001 0,002
III 0,001 0,004

8.5. NaTioS 2 S I 0,001 0,001
II
III

8.5. PAA+NaTioS 0,32 2 S I 0,000 0,002
II 0,000 0,001
III 0,001 0,003

8.5. PAA+NaTioS 1,29 2 S I 0,001 0,003
II 0,000 0,003
III 0,001 0,002

hapetus
koe

Raakavesi, 
Juuri ennen vai 
H vai S jälkeen

1/2/3 
klorof 
suodat
uspvm UV tulos

 



     
 
  

5 

alaraja
0,01

yläraja
0,8

hapetin mg/l
750 nm 665 nm

9.5. R I 0,000 0,001
II 0,025 0,027
III 0,000 0,001

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 H I 0,021 0,024
II 0,011 0,014
III 0,014 0,016

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 H I 0,001 0,002
II 0,001 0,001
III 0,001 0,002

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 1 H I 0,000 0,001
II 0,004 0,006
III 0,007 0,010

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 1 H I 0,005 0,006
II 0,001 0,003
III 0,001 0,003

9.5. H2O2+UV/UÄ UV 1 H I 0,001 0,001
II 0,002 0,002
III 0,001 0,001

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 S I 0,017 0,018
II 0,006 0,009
III 0,017 0,019

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 S I 0,011 0,016
II 0,001 0,003
III 0,000 0,002

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 1 S I 0,001 0,002
II 0,005 0,008
III 0,001 0,003

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 1 S I 0,000 0,002
II 0,000 0,002
III -0,002 0,002

9.5. H2O2+UV/UÄ UV 1 S I 0,001 0,002
II 0,002 0,003
III

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 H I 0,022 0,025
II 0,001 0,002
III

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 H I 0,000 0,001
II 0,000 0,000
III

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 2 H I 0,003 0,005
II 0,003 0,004
III -0,003 0,004

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 2 H I 0,000 0,001
II 0,001 0,003
III 0,001 0,002

9.5. H2O2+UV/UÄ UV 2 H I 0,003 0,002
II 0,002 0,004
III 0,001 0,000

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 S I 0,011 0,014
II 0,000 0,000
III 0,000 0,002

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 S I 0,000 0,000
II 0,000 0,000
III 0,000 0,000

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 30% 2 S I 0,002 0,003
II 0,001 0,002
III 0,005 0,008

9.5. H2O2+UV/UÄ UÄ 40% 2 S I 0,000 0,001
II 0,001 0,003
III 0,001 0,003

9.5. H2O2+UV/UÄ UV 2 S I 0,004 0,005
II 0,002 0,003
III 0,002 0,003

UV tulos
hapetus

koe
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suodat
uspvm

 



     
 
  

6 

alaraja
0,01

yläraja
0,8

hapetin mg/l
750 nm 665 nm

9.5. R I 0,000 0,001
II 0,025 0,027
III 0,000 0,001

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 H I 0,021 0,024
II 0,011 0,014
III 0,014 0,016

9.5. TiO2 1 H I 0,000 0,001
II 0,000 0,002
III 0,000 0,002

9.5. TiO2+UV 1 H I 0,000 0,001
II 0,000 0,001
III 0,000 0,000

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 1 S I 0,017 0,018
II 0,006 0,009
III 0,017 0,019

9.5. TiO2 1 S I 0,000 0,001
II 0,000 0,003
III 0,000 0,002

9.5. TiO2+UV 1 S I 0,000 0,002
II 0,000 0,001
III 0,000 0,001

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 H I 0,022 0,025
II 0,001 0,002
III

9.5. TiO2 2 H I 0,000 0,001
II 0,000 0,000
III 0,000 0,002

9.5. TiO2+UV 2 H I 0,000 0,001
II 0,001 0,002
III 0,000 0,001

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla 2 S I 0,011 0,014
II 0,000 0,000
III 0,000 0,002

9.5. TiO2 2 S I 0,000 0,002
II 0,000 0,001
III 0,000 0,002

9.5. TiO2+UV 2 S I 0,001 0,001
II 0,000 0,001
III 0,000 0,002

pvm UV tulos
hapetus

koe

Raakavesi, 
Juuri ennen vai 
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us

 

 



     
 
  

7 

alaraja
0,01

yläraja
0,8

hapetin mg/l
750 nm 665 nm

9.5. R I 0,000 0,001
II 0,025 0,027
III 0,000 0,001

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 1 H I 0,021 0,024
II 0,011 0,014
III 0,014 0,016

9.5. Nolla+Fe 1 H I 0,000 0,000
II 0,000 0,000
III

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 H I 0,001 0,002
II 0,001 0,001
III 0,001 0,002

9.5. H2O2+Fe 1 H I 0,000 0,001
II 0,001 0,001
III

9.5. KMnO4+Fe 1 H I 0,005 0,007
II 0,000 0,001
III

9.5. KMnO4+Al 1 H I 0,001 0,002
II 0,001 0,002
III 0,001 0,002

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 1 S I 0,017 0,018
II 0,006 0,009
III 0,017 0,019

9.5. Nolla+Fe 1 S I 0,000 0,000
II 0,000 0,000
III

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 1 S I 0,011 0,016
II 0,001 0,003
III 0,000 0,002

9.5. H2O2+Fe 1 S I 0,000 0,000
II 0,000 0,001
III 0,001 0,001

9.5. KMnO4+Fe 1 S I 0,000 0,000
II 0,002 0,003
III 0,000 0,001

9.5. KMnO4+Al 1 S I 0,000 0,000
II 0,005 0,007
III

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 2 H I 0,022 0,025
II 0,001 0,002
III

9.5. Nolla+Fe 2 H I 0,000 0,001
II 0,000 0,000
III

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 H I 0,000 0,001
II 0,000 0,000
III

9.5. H2O2+Fe 2 H I 0,001 0,002
II 0,004 0,005
III

9.5. KMnO4+Fe 2 H I 0,000 0,001
II 0,001 0,001
III

9.5. KMnO4+Al 2 H I 0,005 0,004
II 0,022 0,026
III

9.5. H2O2+UV/UÄ Nolla+Al 2 S I 0,011 0,014
II 0,000 0,000
III 0,000 0,002

9.5. Nolla+Fe 2 S I 0,008 0,009
II 0,001 0,002
III 0,015 0,019

9.5. H2O2+UV/UÄ H2O2 1,16 2 S I 0,000 0,000
II 0,000 0,000
III 0,000 0,000

9.5. H2O2+Fe 2 S I 0,024 0,031
II 0,000 0,000
III 0,025 0,028

9.5. KMnO4+Fe 2 S I
II 0,061 0,067
III

9.5. KMnO4+Al 2 S I 0,030 0,034
II 0,000 0,003
III

hapetus
koe

Raakavesi, 
Juuri ennen vai 
H vai S jälkeen

1/2/3 
klorof 
suodat
uspvm UV tulos



  Liite VI, 1(2)     

Liite VI Tilavuusvertailu 

TC pH sameus

hapetin pitoisuus 1 2 3 ka 1 2 3 ka

800 vs 400 

erotus % 1 2 3 ka

800 vs 400 

erotus % HUOM

9.5. 11,5 11,4 11,4 11,4 7,2 7,2 7,3 7,2 4,3 4,4 4,7 4,5

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ Nolla 1 11,6 11,7 11,7 11,7 6,9 7,0 7,0 7,0 -4 % 6,3 6,1 6,0 6,1 -151 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 1 11,6 11,7 11,8 11,7 7,3 7,3 7,3 7,3 -1 % 7,2 11 11 11 9,8 -48 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ Nolla 1 11,6 11,7 11,8 11,7 4,5 4,5 4,5 4,5 1 % 21 20 19 20,0 100 % sekoittunut

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 1 11,9 11,9 11,9 11,9 4,2 4,2 4,2 4,2 1 % 0,00 0,00 0,00 0,0 100 %

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ Nolla 2 12,0 12,1 12,1 12,1 7,1 7,3 7,3 7,2 14 18 16 15 14 15,4

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 2 12,0 12,0 12,1 12,0 7,4 7,4 7,4 7,4 15 14 15 15 14,5

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ Nolla 2 11,9 11,9 11,9 11,9 4,4 4,4 4,4 4,4 0,00 0,00 0,00 0,0

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 2 11,9 12,0 12,0 12,0 4,1 4,1 4,1 4,1 6,7 11 13 10,3 sekoittunut

PHT C sameus

pvm

hapetus

testi

V näyte 

(ml)

hapetin pitoisuus

DOC 

(mg(l)

800 vs 400 

erotus % HUOM! zeta (nm)

800 vs 400 

erotus % PDI (nm) PDI leveys (nm) 254 750

Uvabs väri 

(m-1)

800 vs 400 

erotus %

Klorofylli 

(ug/l)

800 vs 400 

erotus %

9.5. koeputki rikki 286,7 0,494 201,4 0,3485 0,0123 33,6 1,4

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ Nolla 1 0,192 54 % 247,4 -13 % 0,386 153,7 0,3342 0,0092 32,5 3 % 3,6 -22 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 1 0,146 45 % 217,3 -2 % 0,3 119,1 0,3129 0,0070 30,6 2 % 1,0 19 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ Nolla 1 0,089 -10 % 4592 80 % 0,578 3492 0,2317 0,0149 21,7 18 % 2,7 -43 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 1 0,077 -64 % 5528 66 % 0,407 3526 0,3287 0,0239 30,5 4 % 3,2 62 %

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ Nolla 2 0,089 279,3 0,372 170,4 0,3241 0,0080 31,6 4,4

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 2 0,080 222,1 0,346 130,5 0,3044 0,0052 29,9 0,80

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ Nolla 2 0,098 907,1 1 907,1 0,1891 0,0115 17,8 3,9

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 2 0,126 1885 1 1885 0,3152 0,0220 29,3 1,2

UV abs

pvm

V näyte 

(ml)

hapetus

testi

 



       
 
  

2 

hapetin pitoisuus Al3082

800 vs 400 

erotus % Cr3593

800 vs 400 

erotus % Fe3734

800 vs 400 

erotus % Mn2576

800 vs 400 

erotus % Pb2203

800 vs 400 

erotus %

ppm ppm ppm ppm ppm

9.5. 0,083 0,002 0,170 0,001 0,002

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ Nolla 1 0,077 -15 % -0,005 164 % 0,155 24 % 0,000 78 % 0,001 -157 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 1 0,082 2 % -0,007 50 % 0,156 0 % 0,003 -1 % 0,003 -25 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ Nolla 1 6,645 -33 % -0,002 0 % 0,034 14 % 0,006 18 % 0,002 15 %

9.5. 800 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 1 3,764 6 % -0,001 100 % 0,015 72 % 0,016 13 % 0,001 -48 %

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ Nolla 2 0,088 0,003 0,118 -8,35E-05 0,003

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 2 0,080 -0,003 0,156 0,003 0,004

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ Nolla 2 8,808 -0,002 0,029 0,005 0,002

9.5. 400 H2O2+UV/UÄ pelkkä H2O2 2 3,520 0,000 0,004 0,014 0,001

pvm

V näyte 

(ml)

hapetus

testi

 


