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Abstract

Water in the coastal areas of Ostrobothnia typically contains high levels of humus, iron and
manganese. Organic matter and iron contained in groundwater form compounds that make water
treatment more difficult. The treatment process of such water usually resembles that used in a
traditional chemical water treatment plant. This kind of chemical treatment process is, however, an
expensive alternative in view of the resources of a small or a medium-sized treatment plant. The aim
of this research was to find out whether ozonation and oxidation with hydrogen peroxide can be used
for the treatment of water containing high amounts of organic matter.

Ozone is rather widely used in surface water plants for the final treatment of water. The most
common applications include the disinfection and oxidation of substances that cause unpleasant taste
and odour in water. This research deals with the use of ozone for the treatment of groundwater
containing iron and manganese. Since ozone is a powerful oxidizer, it is able to oxidize iron and
manganese contained in water into an insoluble form. Also a noticeable amount of organic matter is
precipitated in the same process. However, in some of the researched cases the precipitate was so fine
that it was impossible to separate it with traditional methods. A combination of ozonation and
microfiltration proved to be a successful form of treatment when dealing with this type of water.
Ozonation increased the AOC of water in all of the researched cases.

The content of bromide is reasonably low in Finnish groundwater. The median measured in
coastal Northern Ostrobothnia was 0.025 mgl-1. With the used ozone dosage, the bromate formed in
the process stayed below the limit value of 10 µgl-1. Therefore it can be stated that the formation of
bromate does not hinder ozone treatment from becoming a more common form of water treatment in
Finland. However, the formation of bromate must be taken into consideration, especially if ozonation
is made in hig pH.

Hydrogen peroxide can be used as an alternative chemical in the oxidation and precipitation
processes of iron in groundwater. The chemical is used for the oxidation of iron before filtration. If
the formed precipitate is fine, microfiltration or flocking chemical can be used to remove the
precipitate. 

Keywords: bromate, bromide, groundwater, hydrogen peroxide, iron, manganese, ozone,
water treatment
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Tiivistelmä

Pohjanmaan rannikkoseudun pohjavesille on tyypillistä korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet
yhdistettynä suureen humuspitoisuuteen. Orgaaninen aine muodostaa pohjaveden raudan kanssa
yhdisteitä, jotka vaikeuttavat vedenkäsittelyn toimintaa. Kyseisten vesien käsittely lähestyy yleensä
perinteistä kemiallista pintavesilaitosta. Kuitenkin pienten ja keskisuurten vesilaitosten resursseihin
nähden täydellinen kemiallinen käsittely on kallis vaihtoehto. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli
selvittää otsonoinnin ja vetyperoksidihapetuksen käyttökelpoisuutta näiden runsaasti orgaanista
ainetta sisältävien vesien käsittelyssä.

Otsonoinnin yleisimmät sovellutukset ovat hajua ja makua  aiheuttavien aineiden hapettaminen ja
desinfiointi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin otsonin käyttöä rauta- ja mangaanipitoisten pohjavesien
käsittelyssä. Otsoni saa voimakkaana hapettimena vedessä olevan raudan ja mangaanin hapettumaan
ei liukoiseen muotoon. Samalla kerasaostui huomattava määrä orgaanista ainetta. Kuitenkin
muodostuva sakka on joissain tapauksissa niin hienojakoista, että sen erottaminen perinteisin
menetelmin on mahdotonta. Näiden ns. ongelmavesien käsittelyssä saatiin hyviä tuloksia otsonoinnin
ja mikrosuodatuksen yhdistelmällä. Otsonointi nosti huomattavasti kaikkien tutkittujen vesien AOC-
pitoisuutta.

Bromidipitoisuudet suomen pohjavesissä olivat kohtuullisia. Pohjanmaan rannikkoseudun
pohjavesien bromidipitoisuuksien mediaani oli 0,025 mgl-1. Kaikilla vesillä käytännön
otsoniannostuksilla syntyvät bromaattimäärät alittivat 10 µgl-1 raja-arvon. Bromaattiongelma ei ole
este otsonikäsittelyn yleistymiselle Suomessa. Se on kuitenkin tiedostettava, varsinkin, jos otsonointi
tehdään korkeassa pH:ssa.

Vetyperoksidi on vaihtoehtoinen kemikaali pohjaveden raudan hapettamiseen ja saostamiseen.
Vetyperoksidia voidaan käyttää raudan saostamiseen ennen suodatusta. Mikäli muodostuva sakka on
hienojakoista, voidaan sakanerotus tehdä mikrosuodatuksella tai käyttää hyväksi
flokkauskemikaaleja.

Asiasanat: bromaatti, bromidi,  mangaani, otsoni, pohjavesi, rauta, vedenkäsittely,
vetyperoksidi
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 Käytetyt lyhenteet ja symbolit 

 
AMW Apparent molecular weight (distribution), molekyylipaino(jakauma) 
AOC Assimilable organic carbon, mikrobien biomassaan assimiloituva 

orgaaninen hiili 
AOP  Advanced oxidation processes, tehostetut hapetusmenetelmät 
AOX  Adsorbable organic halogen, adsorboituvat orgaaniset halogeenit 
AWWA American Water Works Association 
α  Aktiivisuuskerroin, moll-1

BAC  Biological activated carbon, biologinen aktiivihiili (suodatus) 
BAT   Best available technology, paras käytettävissä oleva tekniikka 
BDOC Biodegradable dissolved organic carbon, biohajoava liuennut 

orgaaninen hiili 
BDOCrapid BDOC60 min = DOC0 – DOC60 min , nopeasti hajoava DOC: DOC hetkellä 

nolla – DOC 60 min kontaktiajan jäleen 
BOM  Biodegradable organic matter, biohajoava orgaaninen aine 
CFU  Colony forming unit, pesäkeluku 
COD  Chemical oxygen demand, kemiallinen hapenkulutus 
  (CODMn × 3,94 = KMnO4-luku l. kaliumpermanganaatinkulutus) 
DBP  Disinfection by-products, desinfioinnissa syntyvät sivutuotteet 
DOC  Dissolved organic carbon, liuennut orgaaninen hiili (<0,45 µm) 
E°  Normaalipotentiaali, V 
Eh Redoxpotentiaali 
EBCT Empty Bed Contact Time, laskennallinen kontaktiaika tyhjässä 

suodattimessa 
GAC  Granular activated carbon, rakeinen aktiivihiili 
HA  Humic acid, humushappo 
HAA   Haloacetic acids, haloetikkahappo 
IC  Inorganic carbon, epäorgaaninen hiili  
K  Liukoisuustulo 
k  reaktionopeusvakio 
kH  reaktionopeusvakio 



 

kD  Kilodalton, molekyylikoon mitta 
Liukoinen 0,45 µm suodattimen läpäisevä rauta tai mangaani (SFS 3044) 
MAP  Microbially available phosporus, mikrobeille käyttökelpoinen fosfori 
MCL   Maximum Contaminant Level, suurin sallittu pitoisuus, USA talousvesi 
MCLG  Maximum Contaminant Level Goal, tavoite suurimmalle sallitulle 

pitoisuudelle, USA talousvesi 
Meql-1  Milliekvivalenttia (litra)-1

M-1 S-1   Reaktiovakio, (Mooli x sekunti)-1

mvp  metriä vesipatsasta, paineen yksikkö 
MW  Molecuar weight, molekyylipaino 
NOM  Natural Organic Matter, luonnollinen orgaaninen aine 
NPOC Non purgeable organic carbon, haihtumaton orgaaninen hiili  
NTP Normaaliolosuhteet, 101,325 kPa ja  273,15 K 
∆O3  Siirretty otsonimäärä, syötöstä vähennetty kolonnin läpi kaasumaisena 

mennyt osuus 
∆O3TOC-1 Siirretyn otsoonin määrän (mgl-1) suhde veden organisen hiilen 

pitoisuuteen (mgl-1) 
PAC  Powdered activated carbon, jauhemainen aktiivihiili 
(s) Suodatettu 0,45 µm suodattimella 
(ss)  Suodatettu 0,1 µm suodattimella 
(st)  Suodatettu (1 dl) kahden Schleicher & Shuell S597½ suodatinpaperin 

läpi, vastaa lähinnä Toveco Oy:n jatkuvatoimista hiekkasuodatinta. 
Valmistajan suositus. Markkinointi Suomessa Raisio engineering. 

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 
(sw) Suodatettu Whatmannin suodatinpaperilla nro 40, erotuskyky 8 µm 
TC   Total carbon, kokonaishiili 
THM  Trihalomethane, trihalometaani 
THMFP  Trihalomethane formation potential, THM:n muodostumispotentiaali 
TIC   Total inorganic carbon, epäorgaanisen hiilen kokonaismäärä 
TOBr   Total Organic Bromine, orgaanisesti sitoutunut bromi 
TOC   Total organic carbon, orgaaninen hiili 
TOXFP Total organic halogen formation potential, orgaanisten halogeenien 

muodostumispotentiaali 
TTHMs   Total trihalomethanes, trihalometaanit 
UF  Ultrafiltration, ultrasuodatus  
VOC   Volatile organic carbon, haihtuva orgaaninen hiili 
VVY  Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 



 

 Käytetyt analyysimenetelmät 

 
Alkaliniteetti SFS 3003 
AOC Standardimenetelmän (American public health association 1992) 

modifikaatio, jossa lisättiin 100 µl ravinneliuosta ravinnetasapainon 
säilyttämiseksi (Kansanterveyslaitos, ympäristöterveyden osastoryhmä, 
Kuopio,). 

Bromaatti Menetelmä viitteessä Pantsar-Kallio & Manninen 1998 
Bromi  ICP-MS M11, inductively coupled plasma mass spectrometer, Lahden 
  tutkimuslaboratorion sisäinen menetelmä M11 
Bromidi  Menetelmä viitteessä Manninen 1990. 

GTK:n aineistossa ionikromatokrafisesti, vuodesta 1992 ISO 10302-1 
menetelmään perustuen. 

Ca  SFS 3018 
CO2   NaOH-titraus, vesianalyysikomietean mietintö 1968 s. 3.18 – 3.19. 
COD  SFS 3036 
DOC  SFS 1484 
Fe  SFS 3028 

Fotometrinen määritys, photometer PF-10 Macherey-Nagel, visocolor 
iron (DEV), tällöin erikseen mainittu. 

Fe 2+  Fotometrinen määritys, photometer PF-10 Macherey-Nagel, visocolor 
iron (DEV). Polarografinen määritys mainittu erikseen, tarkempi 
kuvaus kohdassa 6.8.5. 

Fe 3+  Fotometrinen määritys, photometer PF-10 Macherey-Nagel, visocolor 
iron (DEV). Polarografinen määritys mainittu erikseen, tarkempi 
kuvaus kohdassa 6.8.5. 

Hehkutusjäännös SFS 3008 
IC  SFS 1484 
Kiintoaine SFS 3037 
Kloridi  SFS 3006 
Kok N  SFS 3021 
Kok P  SFS 3026 



 

Kovuus  SFS 3003 
KMnO4-luku SFS 3036 
Mg  SFS 3018 
Mn  SFS 3033 
NH4-N  SFS 3032 
O2   WTW oxi 340 / WTW cellox 325 
O3 vedestä Lovibond photometer PC11, DPD 1&3 
O3 ilmasta International ozone Association, quality assurance committee, revised 

standardized prosedure 011/96. 
pH  SFS 3021 
Redox WTW multiline P4 / SenTix ORP.  Tutkimustuloksien redoxpotentiaalit 

Pt-elektrodilla, vertailuelektrodi Ag/AgCl (3M KCl) elektrodilla 
mitattuja. Standardi vetyelektrodi    +  221 mV (+5 °C). 

(s)  0,45 µm suodatus käyttäen imusuodatusta tai ruiskusuodatusta. 
  0,45 µm on liukoisten metallien raja standardin SFS 3044 mukaan. 
Sameus  SFS 3024 
Si GFAAS Perkin Elmer A-Analyst 600, grafiittiuunilla varustettu 

atomiabsorptiospektrofotometri 
(ss)  0,1 µm imusuodatus 
(st) Painovoimainen suodatus kahdella Schleiher & Schuell 597½ (∅ 150 

mm) suodatinpaperilla. Suodatus siten että yhden paperiparin lävitse 
menee vain 100 ml vettä, jonka jälkeen vaihdetaan suodatuspaperit. 
Jatkuvatoimisten Toveko-suodatinten kiintoaineen erotuskyvyn 
arvioimismnetelmä. 

(sw) Painovoimainen suodatus Whatman Whatmannin suodatinpaperilla nro 
40, erotuskyky 8 µm. 

Sähkönjohtavuus SFS 3022 
TC  SFS 1484 
TOC  SFS 1484 
Väri  SFS 3031 



 Sisällysluettelo 

Abstract 
Tiivistelmä 
Esipuhe 
Käytetyt lyhenteet ja symbolit 
Käytetyt analyysimenetelmät 
Sisällysluettelo 
1  Johdanto ja työn tausta ....................................................................................................................17 

1.1 Lähtökohta ..............................................................................................................................17 
1.2 Suomen pohjavesien laatu .......................................................................................................18 
1.3 Suomen pohjavesien käsittelytarve .........................................................................................20 
1.4 Pohjavesien käsittelyn kehitys .................................................................................................22 
1.5 Tutkimuksen tavoite ja suoritus................................................................................................23 

2  Pohjaveden rauta ja mangaani ........................................................................................................25 
2.1.Raudan esiintymismuodot .......................................................................................................25 
2.2 Mangaanin esiintymismuodot .................................................................................................27 
2.3 Raudan ja mangaanin hapetus-pelkistysreaktiot .....................................................................29 

2.3.1. Kemialliset reaktiot ....................................................................................................29 
2.3.2. Mikrobiologiset reaktiot .............................................................................................33 

3  Bromi ..............................................................................................................................................34 
3.1 Bromin alkuperä ......................................................................................................................34 
3.2 Raakavesilähteiden bromipitoisuudet, aiemmat tutkimukset ..................................................35 
3.3 Tämän tutkiuksen bromikartoitukset .......................................................................................36 

3.3.1 Bromikartoituksen menetelmät ....................................................................................37 
3.3.2 Bromikartoitus GTK:n aineistosta ...............................................................................37 
3.3.3 Pohjanmaan bromikartoitus .........................................................................................40 

4  Bromaatti ........................................................................................................................................42 
4.1 Bromaatin terveysvaikutukset ja raja-arvot .............................................................................42 
4.2 Bromaatin muodostumisreaktiot .............................................................................................43 
4.3 Bromaatin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ......................................................................43 
4.4 Otsonoinnissa syntyvän bromaatin määrän mallintaminen .....................................................46 
4.5 Bromaatin muodostumisen minimointi ...................................................................................48 
4.6 Bromaatin poisto .....................................................................................................................49 

5  Otsoni .............................................................................................................................................50 



 

5.1 Otsonin ominaisuuksia ............................................................................................................50 
5.2 Otsonin reaktiot vedessä .........................................................................................................52 
5.3 Otsonin ja vetyperoksidin reaktiot vesiliuoksessa ...................................................................54 
5.4 Veden otsoninkulutus ..............................................................................................................55 
5.5 Otsonin käyttö vedenkäsittelyssä ............................................................................................56 

5.5.1 Yleistä ..........................................................................................................................56 
5.5.2 Desinfionti ja levän hapetus .........................................................................................58 
5.5.3 Rauta ja mangaani .......................................................................................................59 
5.5.4 Makua ja hajua aiheuttavat aineet ................................................................................59 
5.5.5 Mikrohaitakkeet ...........................................................................................................59 
5.5.6 Värinpoisto ...................................................................................................................59 
5.5.7 Orgaanisten aineiden hapettaminen .............................................................................60 
5.5.8 Trihalometaanien muodostumispotentiaalin sekä kloorin tarpeen vähen-

täminen ......................................................................................................................63 
5.5.9 Koagulaation tehostaminen ..........................................................................................63 

6  Otsonointi raudan ja mangaanin hapettamisessa ............................................................................66 
6.1 Prosessiolosuhteiden vaikutus otsonointiin .............................................................................66 

6.1.1 Otsonimäärä ja reaktioaika ..........................................................................................66 
6.1.2 Orgaanisten aineiden vaikutus hapetustehokkuuteen ...................................................67 
6.1.3 Orgaanisten aineiden eri kokofraktioiden vaikutus hapetukseen .................................72 
6.1.4 Happamuuden  vaikutus otsonoinnin tehokkuuteen ....................................................73 
6.1.5 Alkaliniteetin vaikutus otsonin hapetustehokkuuteen ..................................................75 

6.2 Otsonoinnin yhdistäminen muihin prosessiyksiköihin ............................................................76 
6.2.1 Otsonointi ja vetyperoksidi ..........................................................................................76 
6.2.2 Otsoni ja fysikaalinen suodatus ...................................................................................76 
6.2.3 Otsoni ja biologinen suodatus ......................................................................................78 
6.2.4 Otsonointi ja aktiivihiilisuodatus .................................................................................80 
6.2.5 Kemiallinen käsittely ja otsonointi ..............................................................................81 

7  Vetyperoksidi ..................................................................................................................................82 
7.1 Yleistä .....................................................................................................................................82 
7.2 Vetyperoksidin käyttö vesilaitostoiminnassa ...........................................................................83 

8  Kohdelaitosten kuvaus ....................................................................................................................86 
8.1 Kalajoki ...................................................................................................................................87 
8.2 Kempele Tuohino ....................................................................................................................88 
8.3 Liminka ...................................................................................................................................90 
3.4 Aiemmat tutkimukset Limingassa ...........................................................................................92 

9  Otsonointikokeiden laboratoriomittakaavan koejärjestelyt .............................................................94 
9.1 Otsonointikokeet .....................................................................................................................91 
9.2 Prosessiparametrikokeet ..........................................................................................................96 
9.3 Bromaattikokeet ......................................................................................................................94 
9.4 AOC-kokeet .............................................................................................................................97 
9.5 Otsonointi-vetyperoksidikokeet ..............................................................................................97 
9.6 Polarografiset kokeet ...............................................................................................................97 
9.7 Ultrasuodatuskokeet ................................................................................................................99 

10  Otsonoinnin laboratoriokokeiden tulokset ....................................................................................100 
10.1 Otsonointikokeet ...................................................................................................................100 

10.1.1 Kalajoki ...................................................................................................................100 
10.1.2 Kempele ..................................................................................................................102 
10.1.3 Liminka ...................................................................................................................105 



 

10.1.3.1 Aarnio ...........................................................................................................105 
10.1.3.2 Kukkala .......................................................................................................107 
10.1.3.3 Monttu .........................................................................................................111 
10.1.3.4 Aarnion, Kukkalan ja Montun raakavesien sekoitus ....................................112 
10.1.2.5 Aarnion ja Kukkalan raakavesien sekoitus ..................................................113 
10.1.3.6 Aarnion ja Kukkalan kuivasuodatettu vesi ...................................................114 

10.2 Prosessiparametrikokeet ........................................................................................................116 
10.3 Bromaattikokeet ....................................................................................................................118 
10.4 AOC-kokeet ...........................................................................................................................118 
10.5 Otsoni-vetyperoksidikokeet ..................................................................................................119 
10.6 Polarografiset kokeet .............................................................................................................120 
10.7 Ultrasuodatuskokeet...............................................................................................................124 
10.8 Yhteenveto laboratoriokokeiden tuloksista.............................................................................129 

11  Otsonoinnin pilotkokeet ................................................................................................................131 
11.1 Kalajoki .................................................................................................................................131 
11.2 Liminka Kukkala ...................................................................................................................132 

11.2.1 Otsonointi yhdistettynä biologiseen prosessiin .......................................................132 
11.2.2 Otsonointi yhdistettynä mikrosuodatukseen ...........................................................141 

12  Vetyperoksidikokeet laboratoriomittakaavassa .............................................................................144 
12.1 Kalajoen laboratoriomittakaavan tutkimukset .......................................................................144 
12.2  Kempeleen laboratoriomittakaavan tutkimukset ..................................................................145 
12.3 Limingan laboratoriomittakaavan tutkimukset ......................................................................146 

12.3.1 Vetyperoksidihapetus ..............................................................................................146 
12.3.2 Polarografiset kokeet ...............................................................................................148 
12.3.3 Ultrasuodatuskokeet ................................................................................................150 
12.3.4 Vetyperoksidi ja kemiallinen flokkaus ....................................................................154 

13  Vetyperoksidikokeet pilotmittakaavassa .......................................................................................156 
13.1 Kalajoen pilotkokeet .............................................................................................................156 

13.1.1 Pikasuodatuskokeet .................................................................................................156 
13.1.2 Dynasand-kokeet ....................................................................................................158 

13.1.2.1 Dynasad-suodatin ........................................................................................158 
13.1.2.2 Koejärjestelyt ...............................................................................................159 
13.1.2.3 Kokeiden tulokset ........................................................................................161 

13.2 Limingan Kukkalan pilotkokeet ............................................................................................164 
13.2.1 Vetyperoksidihapetus ja suodatus ...................................................................164 
13.2.2 Mikrosuodatus yhdistettynä vetyperoksidi- ja PIX-käsittelyyn ......................165 

14  Tulosten tarkastelu ........................................................................................................................168 
14.1 Bromidi ja bromaatti .............................................................................................................168 
14.2 Otsoni ....................................................................................................................................170 
14.3 Vetyperoksidi .........................................................................................................................176 
14.4 Kemiallisen hapettamisen vaikutus suodatustulokseen..........................................................178 
14.5 Eroavaisuudet vesien laaduissa .............................................................................................180 
14.6 Otsonin ja vetyperoksidin yhdistäminen muuhun vedenkäsittelyprosessiin .........................181 

 
 
15  Johtopäätökset ..............................................................................................................................184 

15.1 Kohdelaitoksille suositeltavat vedenkäsittelyprosessit ..........................................................184 
15.2 Bromidi ja bromaatti .............................................................................................................185 
15.3 Otsoni ....................................................................................................................................185 



 

15.4 Vetyperoksidi .........................................................................................................................186 
16  Jatkotutkimusehdotukset ...............................................................................................................187 
17  English summary ..........................................................................................................................188 
Lähdeluettelo ......................................................................................................................................188 
 

 



1 Johdanto ja työn tausta 

1.1  Lähtökohta 

Pohjaveden käyttö talousvetenä on useista eri syistä pintavettä parempi ratkaisu. Pohjave-
den laatu ja lämpötila ovat tasaisia vuodenajoista riippumatta. Pohjaveden saastumisvaara 
on myös pienempi kuin pintavedellä sekä sen hygieeninen laatutaso ja makuominaisuudet 
puoltavat pohjaveden käyttöä talousveden raakavetenä. 

Maamme vesilaitosten käyttämästä vedestä on nykyisin pohjavettä tai tekopohjavettä 
yhteensä 59 % (SYKE 2002). Pohjaveden ja tekopohjaveden käyttöä ollaan lisäämässä ja 
onkin ennustettu, että vuonna 2010 niiden osuus vesilaitosten raakavedestä voisi nousta 
aina 70 %:iin vedenhankinnasta. Pohjaveden lisääntynyt käyttö vesihuoltotarkoituksiin 
vaatii uusien esiintymien käyttöönottoa. Uusien, mahdollisesti aiempaa heikkolaatuisem-
pien, pohjavesivarojen käyttöönotto ja vanhojen ottamoiden lisääntynyt vedenotto sekä 
mahdolliset vedenlaadussa aikojen myötä tapahtuneet laadunmuutokset, kuten rautapitoi-
suuden nousu, ovat luoneet tarvetta perinteisten pohjavedenkäsittelymuotojen 
tehostamiselle. 

Pohjavesilaitoksilla ovat suurimpina ongelmina rauta ja mangaani. Kyseisten paramet-
rien suhteen talousveden laatuvaatimuksissa on siirtymävaihe. Vanhassa STM:n päätök-
sessä (74/1994) raudalle ja mangaanille on ns. teknis-esteettiset laatuvaatimukset. Näiden 
vaatimusten mukaan talousveden raudan enimmäispitoisuus on 0,2 mgl -l ja mangaanipi-
toisuus 0,05 mgl -l (VVY 1994). Uudessa STM:n asetuksessa talousveden laatuvaatimuk-
sista ja valvontatutkimuksista, 461/2000, on talousveden rauta- ja mangaanipitoisuudelle 
annettu laatusuositukset (osoitinmuuttujien tavoitteellinen enimmäisarvo), jotka vastaavat 
suuruudeltaan aiempia määräyksiä. Uudet määräykset ovat tulleet voimaan 26.5.2000, 
mutta nyt on kuitenkin menossa siirtymävaihe ja talousveden laadun tulee olla uuden ase-
tuksen vaatimusten mukaista viimeistään 25.12.2003 (VVY 2000).  

Juomaveden raudan ja mangaanin raja-arvoissa on jonkin verran maakohtaisia eroja. 
Esimerkiksi USEPA:n raja-arvo talousveden rautapitoisuudelle on 0,3 mgl -1 ja man-
gaanipitoisuudelle sama kuin Suomessa 0,05 mgl -1. Toisaalta vaikka Hollannissa on voi-
massa samat EU-direktiivin mukaiset rajat kuin Suomessa, siellä maakohtainen ohjearvo 
talousveden rautapitoisuudelle on 0,05 mgl -1 ja tavoitearvo alle 0,03 mgl -1 (Sharma ym. 
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1999). Lisäksi vesijohtoveden laadun arviointiperusteena syövyttävyyden vähentämiseksi 
on esitetty taulukon 1 mukaista arviointia. 
 
Taulukko 1. Yleinen vesijohtoveden laadun arviointiperuste syövyttävyyden vähentämi-
seksi (VVY 2000). 

Parametri Suositus 
pH > 7,5 
Alkaliniteetti mmoll-1 > 0,6 
Kalsium mgl-1 > 10 
Happi mgl-1 > 2 
Alkaliniteetti (mmoll-1) 
(Sulfaatti (mgl-1) /48  +  Kloridi (mgl-1) / 35,5) 

 
≥ 1,5 

 
Talousveden sisältämien hapettuvien aineiden osalta vuoden 1994 STM:n määräyk-

sessä oli teknis-esteettinen raja-arvo KMnO4-luvun osalta 12 mgl -1 ja COD:n osalta 3,0 
mgl -l. KMnO4-luvun osalta oli voimassa myös laatutavoite alle 8 mgl -l. Vuoden 2000 
määräyksissä on COD:n osalta laatusuosituksena enimmäispitoisuus 5,0 mgl -l. 

Raudan ja mangaanin osalta tapahtuvat sosiaali- ja terveysministeriön talousveden 
laatuvaatimusten tai laatusuositusten ylitykset eivät ole harvinaisia. Raudan ja mangaanin 
esiintyminen yhdessä orgaanisen aineen kanssa vaikeuttaa vedenpuhdistusprosessien toi-
mintaa. Varsinkin Pohjanmaan rannikkoalueella on paljon pohjavesiä, joissa nämä on-
gelmat esiintyvät yhtäaikaa. Rauta- ja mangaaniongelman suuruutta kuvaa hyvin Oulun 
yliopiston rakentamistekniikan osastolla yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-
kuksen kanssa tehty tutkimus (Vesaaja 1998), jossa kartoitettiin Pohjois-Pohjanmaan ym-
päristökeskuksen alueella toimivien vesilaitosten jakaman veden laatua. Tutkimuksen 
mukaan vedenlaadussa oli silloin voimassa olleiden teknis-esteettisten talousveden laatu-
vaatimusten osalta ylityksiä mangaanin osalta 42 %:ssa pohjavesilaitoksista, raudan osal-
ta 27 %:ssa  pohjavesilaitoksista ja KMnO4-luvun osalta 10 %:ssa pohjavesilaitoksista. 

1.2  Suomen pohjavesien laatu 

Suomen pohjavedet ovat yleensä pehmeitä ja happamia. Lisäksi yleisiä käsittelytarvetta 
aiheuttavia epäpuhtauksia ovat rauta ja mangaani. Taulukossa 1 on esitetty Suomen poh-
javeden laadun keskiarvoja geologialtaan erilaisissa muodostumissa. Kyseiseen tauluk-
koon on myös lisätty talousveden raja-arvot. Taulukosta ilmenee selvästi Pohjanmaan 
pohjavesiesiintymien korkeat rauta, mangaani ja orgaanisen aineen pitoisuudet. On huo-
mattava, että Pohjanmaan pohjavesiesiintymistä valtaosa on synkliinisiä. 
 

 
 
 

 



 19

Taulukko 2. Suomen pohjavesien laadun keskiarvoja geologialtaan erityyppisissä 
esiintymissä ja vastaavat talousveden raja-arvot tai osoitinmuuttujien laatusuositukset 
(mukaeltuna Hatva 2002  ja VVY 2000 mukaan). 

Parametri Antikliiniset 
pohjavesiesiin-
tymät 

Pohjanmaan syn-
kliiniset ja anti-
kliiniset pohja-
vesiesiintymät 

Peitteiset pohja-
vesiesiintymät 

Talousveden 
raja-arvot tai 
osoitinmuuttujat 
 

pH 6,5 6,2 6,9 6,5 - 9,5 

O2 mgl-1 7,7 2 0,04  

Alkaliniteeti 

mmoll-1

0,57 0,59 1,9  

CO2 mgl-1 23,2 42 21,7  

Fe mgl-1 0,01 5 1,5 0,20 

Mn mgl-1 0,05 0,29 0,43 0,05 

KMnO4 mgl-1 3,1 9,3 3,4 19,75 

Kovuus °dH 1,9 2,4 7,3  

Sähkönj. mSm-1 10,9 14,7 43,2 250 

NH3-N  mgl-1 1,6 0,4 2 50 

Cl mgl-1 9,2 8,4 34 250 

SO4 mgl-1 7,8 29,9 45,7 250 

 
Pohjavettä sisältävien muodostumien eli akviferien veden laadun määrää pääasiassa 

esiintymän geologinen rakenne ja virtauskuva taulukon 2 mukaan. Hyvälaatuiset pohja-
vedet löytyvät ympäristöönsä vettä luovuttavista eli antikliinisista harjumuodostumista. 
Mikäli vettä virtaa ympäristöstä harjumuodostelmaan päin kuten synkliinisissä harju-
muodostumissa, se heikentää pohjaveden latua. Myös savikerrostumien peittämien ker-
rostumien kauemmin maaperässä viipyneet salpavedet ovat yleensä mineralisoituneempia 
kuin esim. harjun ydinosan pohjavesi (Lahermo ym. 1990). Pohjaveden laatuun vaikutta-
vat paitsi muodostuman rakenne myös maa-aineksen raekoko ja mineraalikoostumus. 
Tärkeitä ovat myös maan humus- ja savipitoisuus. Edellä mainittujen geologisten tekijöi-
den lisäksi pohjaveden laatuun vaikuttavat myös ilmastolliset ja merelliset tekijät ja ihmi-
sen vaikutus. 

Pohjavesien pitoisuuksien ylitykset talousveden osoitinmuuttujina käytettävien raudan 
ja mangaanin osalta ovat yleisiä. Ko parametrien osalta suurimmat pitoisuudet sijoittuvat 
Suomen länsirannikolle. Myös KMnO4-kulutus länsirannikon pohjavesissä on yleensä 
korkea, luokkaa 20 mgl -1 (kuva 1). Pohjanmaan pohjavesien suuret orgaanisen aineen ja 
raudan ja mangaanin pitoisuudet selittyvät paljolti alueen geologisella rakenteella ja siitä 
johtuvasta pohjaveden epäedullisesta virtauskuvasta. Pohjanmaalla on yleistä, että harjut 
ovat ns. piiloharjuja, joissa karkearakeinen maalajittuma on pääosin hienojakoisempien ja 
eloperäisten maakerrostumien alla ja virtauskuva on myös usein synkliininen. 
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Fe
1. Pohjavesien rauta- ja m
tuminen Suomen pohjavesiss
aivoista ja KMnO4-kulutukse

aan pintaosassa olevan orga
 liukenevan hiilidioksidin m
pautumista. Rapautumisreak
 alkaliniteettia muodostava
 emäskationeita kuten kalsiu
nen 1992) 

1.3   Suome

 kohdassa 1.1 todettiin, yl
appamuus ja syövyttävyys s
 tarkastellen käsittelyä vaativ
n käsittelytoimenpiteet riip
ri parametrien välisistä vuo
a raudan ja mangaanin poist
Mn
angaanipitoisuuden sekä KMnO4-kulutuksen alueellinen 
ä. Pohjavesien rauta- ja mangaanipitoisuudet määritetty 
t kuilu- ja porakaivoista. (Lahermo ym. 1990) 

anisen aineen kerros lisää myös hajoamisen tuloksena 
äärää ja tehostaa siten silikaatti- ja karbonaattimineraa-
tioihin osallistuva hiilidioksidi neutraloituu ja muuttuu 
ksi bikarbonaatiksi. Samalla mineraaleista vapautuu 
mia, magnesiumia, natriumia, kaliumia ja piihappoa. 

n pohjavesien käsittelytarve 

eisimmät pohjaveden käsittelyä vaativat ominaisuudet 
ekä liiallinen rauta tai mangaanipitoisuus. Maantieteel-
ia pohjavesiä on eniten Pohjanmaalla. Tarvittavat poh-
puvat veden laadusta yksittäisen parametrin suhteen 
rovaikutuksista. Esim. orgaanisen aineen pitoisuus vai-
oa, jos KMnO4-luku pohjavedessä on yli 10 mgl -1. Toi-
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saalta jos KMnO4-luku on alle 5 mgl -1, niin orgaanisen aineen pitoisuus ei yleensä vai-
keuta raudan ja mangaanin poistoa (Hatva 1989). Pohjavedenkäsittelyn vaatimuksia raa-
kavesilähteen laadun mukaan on käsitelty Suomen kaupunkiliiton julkaisussa vesilaitos-
ten raakavesiluokitus. Taulukossa 3 on lyhyt yhteenveto ko. suosituksista. 

 
Taulukko 3. Pohjaveden laadun mukaiset suositeltavat käsittelymenetelmät Suomen 
kaupunkiliiton (1984) raakavesiluokituksen mukaan. Vedenlaatutiedoista on vain pää-
parametrit tässä taulukossa. 

Luokka Tärkeimpien muuttujien raja-arvot Raakaveden käsittelytarve 

I Erinomainen KMnO4-luku < 3 mgl -1

pH 6-7 

O2 > 2 mgl -1

Fe < 0,06 mgl -1 

Mn < 0,02 mgl -1

pH:n säätö vapaan hiilidioksidin sitomi-

seksi (alkalointi) 

II Hyvä KMnO4-luku < 5 mgl -1

pH 6-7 

O2 < 2 mgl -1

Fe < 1,0 mgl -1

Mn < 0,05 mgl -1

Alkalointi 

Raudanpoisto 

 - ilmastus, suodatus 

- biologinen käsittely (pikasuodatus, hi-

dassuodatus, jälleenimeytys, VYR-

menetelmä) 

 
III Tyydyttävä KMnO4-luku < 10 mgl -1

pH 5-6,5 

O2 < 1 mgl -1

Fe < 5,0 mgl -1

Mn < 0,50 mgl -1

Ammonium < 1,0 mgl -1

Kokonaiskovuus > 3 mmoll -1

Alkalointi 

Raudan, mangaanin, ammoniumin poisto 

 - Kemiallinen käsittely (ilmastus + sel-

keytys + suodatus) 

 - biologinen käsittely (hidassuodatus, 

jälleenimeytys) 

Kokonaiskovuuden alentaminen. 

IV Huono KMnO4-luku < 40 mgl -1

pH 4-6,5 

Eh-potentiaali < 200 mV 

Fe > 5,0 mgl -1

Mn > 0,50 mg -1l 

Ammonium < 2,0 mgl -1

 

Alkalointi 

Raudan, mangaanin, ammoniumin, orgaa-

nisen aineksen poisto 

 - kemiallinen käsittely (hapetus-saostus-

selkeytys-suodatus) 

 - biologinen käsittely (hidas-suodatus, 

jälleenimeytys) 

Desinfiointi 

Aktiivihiilisuodatus 

V Sopimaton KMnO4-luku > 40 mgl -1

Ammonium > 2,0 mgl -1

Mineraaliöljy > 50 µgl -1

Elohopea > 2 µgl -1

Ei sovellu raakavedeksi kuin poikkeus-

tapauksessa 
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1.4  Pohjavesien käsittelyn kehitys 

Vuoteen 1917 mennessä maamme kaupunkeihin oli valmistunut 16 vesilaitosta. Kaupun-
geissa vesilaitostoimintaa lisäsi erityisesti palosammutusveden tarve. Olemassa olevista 
vesilaitoksista 10 jakoi pohjavettä ja vain kolmessa näistä vesi puhdistettiin. Käytettyinä 
menetelminä oli Mikkelissä ilmastettu pikasuodatus (raudanpoisto). Vaasassa oli myös 
raudanpoistolaitos. Prosessina Vaasassa oli hidassuodatus, jonka edessä oli pisarointi-
ilmastus sekä soodan ja myöhemmin kalkin lisäys. (Tanhuala 1994)  

Vastaavasti maaseudulle perustettiin erisuuruisia vesiyhtymiä. Näiden liikkeelle pane-
vana voimana oli suurelta osin karjan tarvitsema suuri vesimäärä. Vuoteen 1920 mennes-
sä oli perustettu 20 kpl 3 - 20 taloudelle vettä jakavaa vesiyhtymää ja 3 kpl 21 - 100 ta-
louden vesiyhtymää. (Wäre 1950) 

Vuonna 1955 kaupunkien ja kauppaloiden vesilaitoksista pohjavettä käytti 43 %. Vas-
taavasti maaseudun pienistä vesilaitoksista 77 % jakoi pohjavettä. Maaseudun suurem-
missa laitoksissa pohjavedenkäyttö oli hieman harvinaisempaa: 21 - 100 talouden laitok-
sista 60 % sekä suurista laitoksista 45 % käytti pohjavettä raakavetenään. Pohjavesi otet-
tiin yleensä lähteestä. Lähteestä vetensä ottavia laitoksia oli 68 % maaseudun pohjavesi-
laitoksista. (Suomen kaupunkiliitto 1958) 

Maaseudulla v. 1956 olleista 218:sta pohjavesilaitoksesta vain 12 käsitteli pohjaveten-
sä. Vaikka Suomen pohjavedet ovat yleensä syövyttäviä, vain kahdeksalla maaseudun 
vesilaitoksella oli käytössä alkalointi. Vastaavasti kaupunkien ja kauppaloiden 38:sta poh-
javesilaitoksesta 13 jakoi käsittelemätöntä vettä. (Suomen kaupunkiliitto 1958) 

Taajamien pohjavesilaitoksista kuudessa poistettiin rautaa, viidessä poistettiin rautaa 
ja mangaania sekä yhdessä pelkästään mangaania. Raudan hapettamiseen käytettiin 
yleensä ilmastusta. Puolet taajamien pohjavesilaitoksista käytti alkalointia. Alkalointiin 
käytettiin yleisimmin kalkkia, mutta myös sooda ja lipeä olivat käytössä. (Suomen 
kaupunkiliitto 1958) 

1960-luvulla pohjavedenkäsittely oli edelleen melko vähäistä. Vuonna 1963 vielä 53 
% maaseudun pohjavesilaitoksista jakoi käsittelemätöntä vettä. Tällöin yleisimmät käsit-
telymenetelmät olivat veden alkalointi, ilmastus ja pikasuodatus (Vesihuoltokomitea 
1967). 1960-luvun puolivälissä kokeiltiin Suomessa ensimmäisiä kertoja kaliumperman-
ganaatin (KMnO4) käyttöä pohjaveden raudan ja mangaanin hapettamiseen. Myös teko-
pohjaveden muodostamismenetelmän kehitys ja käyttöönotto ajoittuu samaan ajankoh-
taan. 1960-luvun lopulla tapahtui VYR-menetelmän kehittäminen, jossa rauta ja mangaa-
ni saadaan saostumaan maaperään johtamalla hapetettua pohjavettä takaisin maahan ve-
denottokaivon ympärillä olevien putkien kautta (Tanhuala 1994). 

Suomessa ensimmäinen pohjaveden biologinen käsittely otettiin käyttöön 1930-
luvulla. Tällöin Iska Herttuan kokeiden perusteella Lapuan Simpsiöllä otettiin käyttöön 
rinnevalutus pohjaveden puhdistuksessa (Turunen 1985). Suuremmassa mittakaavassa 
biologisia menetelmiä, kuten hidassuodatusta ja kuivasuodatusta, ryhdyttiin käyttämään 
pohjaveden raudan ja mangaanin poistamisessa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. 
Myös pohjaveden jälleenimeytyksen käyttöönotto ajoittuu ko. ajankohtaan. 1990-luvun 
alussa ryhdyttiin pohjaveden alkaloinnissa käyttämään kalkkikivisuodatusta (Tanhuala 
1994). 
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1.5  Tutkimuksen tavoite ja suoritus 

Tämän tutkimuksen tavoitteet ovat syntyneet käytännöllisen ongelmanasettelun pohjalta, 
pienten ja keskisuurten pohjavesilaitosten ongelmista, kun käytetty raakavesi sisältää lii-
kaa rautaa, mangaania ja orgaanista ainetta. Tällöin käytössä olevilla hapettamiseen ja 
suodatukseen perustuvilla sekä biologisilla käsittelymenetelmillä suoritetussa pohjave-
denpuhdistuksessa voi esiintyä ongelmia. Toisaalta pienten ja keskisuurten pohjavesilai-
tosten resurssit eivät aina mahdollista ongelmavesien tapauksessa investointeja täydelli-
seen kemialliseen vedenkäsittelyyn. 

Tässä tutkimuksessa on perehdytty vahvojen hapettimien, otsonin ja vetyperoksidin, 
käyttömahdollisuuksiin pohjaveden raudan ja mangaanin sekä orgaanisen aineen poista-
misessa. Vahvana hapettimena hyvin tunnettu kloori on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, 
koska se tuottaa erityisesti humuspitoisessa pohjavedessä orgaanisia klooriyhdisteitä. 
Otsonoinnin soveltamismahdollisuuksien kartoittamiseksi on selvitetty myös otsonoinnis-
sa syntyvän haitallisen bromaatin määrää ja olemassa olevien bromaatin muodostumisen 
ennakointimenetelmien soveltuvuutta Pohjanmaan pohjavesille. Lisäksi kirjallisuusosassa 
on selvitetty bromaatin muodostumisen vaikuttavia tekijöitä sekä bromaatin poistoon 
käyttökelpoisia menetelmiä. Otsonoinnissa syntyvän bromaatin muodostumiseen liittyen 
on kartoitettu Suomen pohjavesien bromidipitoisuuksia. 

Vahvojen hapettimien käytön soveltamistutkimuksissa on myös perehdytty raudan ja 
mangaanin sekä orgaanisen aineen käyttäytymiseen hapetuksessa sekä suodatuksessa. 
Näiden hapettimien vaikutusta on tutkittu lähinnä muodostuvan sakan erotettavuuden eli 
suodatettavuuden kannalta. 

Vetyperoksidin käyttöä on tutkittu myös flokkauksen apuaineena humus- ja rautapi-
toisen pohjaveden käsittelyssä. Tutkimuksessa on testattu myös mikrosuodatuksen sovel-
tuvuutta hapettimilla tai hapettimilla ja koagulanteilla aikaansaadun sakan erottamiseen. 
Itse suodatuksen tai kemiallisen flokkauksen teoria on jätetty tämän tutkimuksen ulko-
puolelle. 

Pohjavesien puhdistukseen kuuluu olennaisena osana käyttöveden alkalointi. Vaikka 
alkalointi liittyi yhtenä olennaisena asiana tämän tutkimuksen taustalla olleeseen TEKES-
projektiin, se on jätetty omana laajana asiakokonaisuutena tämän väitöskirjatyön ulko-
puolelle. 
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Tutkimus perustui kirjallisuusselvityksiin, laboratoriokokeisiin ja kentällä tehtyihin 
pilotkokeisiin. Kohdelaitoksina olivat vesilaitokset Limingasta, Kempeleestä ja Kalajoel-
ta. Suoritettujen selvitysten ja kokeiden aikataulu ilmenee kuvasta 2. 
 
       1998  1999   2000     2001 
 Bromaattiselvitykset     ----          - 
 Bromidiselvitykset     ----- 
 Otsonoinnin kirjallisuustutkimukset   -----------                 -    -- 
 Humuskemian selvitykset         -------- 
 Lab.-tutkimukset O3:lla Liminka,Kempele,Kalajoki,    -----------   -  -  - 
 Otsonoinnin pilotlaitteiston rakentaminen         ------ 
 Otsonoinnin pilotkokeet Liminka, Kalajoki                  -----    --- 
 Vetyperoksidin kirjallisuusselvitykset                     -----           - 
 Vetyperoksidin laboratoriotutkimukset                     -       -         - 
 Vetyperoksidilla pilotkokeet Liminka,Kalajoki                     -       --- 
 Täydentävät humuskemian selvitykset                                 --- 
  

Kuva 2. Suoritettujen tutkimusten ja pilotkokeiden aikataulu. 

 

 



2 Pohjaveden rauta ja mangaani 

2.1  Raudan esiintymismuodot 

Maaperässä yleisimmät raudan oksidimineraalit ovat magnetiitti (Fe3O4), hematiitti 
(Fe2O3), limoniitti (vesipitoisia rautaoksideja) ja ilmeniitti (FeTiO3). Raudan tärkeimmät 
sulfidimineraalit ovat magneettikiisu (FeS2), rikkikiisu (FeS) ja markasiitti (FeS2) (La-
hermo ym. 1996). Suurin osa liukoisesta raudasta on peräisin verrattain helposti hajoavis-
ta mafisista silikaateista ja biotiitista, joka on moreenin hienoainesta (Aatos ym. 1994). 
Nortonin (1989) mukaan rauta- ja mangnesiumsilikaattien sekä biotiitin rapautuminen 
ovat pohjavesien tärkeimmät raudan lähteet. Rauta esiintyy pohjavesissä kahdessa eri 
hapetusmuodossa: 
 

- kahdenarvoisena ferrorautana, Fe2+, joka on liuenneena. 
- kolmenarvoisena ferrirautana, Fe3+, joka on yleensä saostuneena. 

 
Raudan kierto maaperässä on monimutkainen geo- ja biokemiallinen prosessi, johon 

vaikuttavat mm. hiilidioksidipitoisuus sekä epäorgaaniset ja orgaaniset likandit. Hapetus-
pelkistysolosuhteilla ja pH:lla on merkittävä vaikutus raudan esiintymismuotoon (kuva 
3). Kuvassa on teoreettiset yhdisteiden esiintymisrajat on ilmaistu viivoin ja havaitut olo-
suhteet pistein. Teoreettiset olosuhteet: lämpötila 5,5 °C ja ilmanpaine 105 Pa. Antikliini-
sissä esiintymissä on pohjaveden karbonaattipitoisuudeksi oletettu 25 mgl -1 bikarbonaat-
tina ja rikkiyhdisteiden määräksi 10 mgl -1 sulfaattina. Pohjanmaan synkliinisissä esiinty-
missä on vastaavasti karbonaattipitoisuudeksi oletettu 50 mgl -1 bikarbonaattina ja rik-
kiyhdisteiden määräksi 25 mgl -1 sulfaattina. Kuvan 3A antikliinisten pohjavesimuodos-
tumien veden rautapitoisuuden mediaaniarvo on alle 0,01 mgl -1 ja maksimiarvo 0,05 
mgl -1. Vastaavasti kuvan 3B synkliinisten pohjavesimuodostumien veden rautapitoisuuk-
sien mediaaniarvo on 2,65 mgl -1 maksimiarvon ollessa 37,4 mgl -1 ja minimiarvon 0,05 
mgl -1. 
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Kuva 3. Raudan eri muotojen esiintymisen riippuvuus pH:sta ja redoxpotentiaalista antiklii-
nisissä pohjavesimuodostumissa (A) ja Pohjanmaan synkliinisissä pohjavesi-esiintymissä (B). 
Kuvassa α on aktiivisuus kerroin (mgl -1), Eh on redoxpotentiaali ja (s) tarkoittaa kiinteää 
olomuotoa. Kuvan pisteet esittävät havaittuja olosuhteita erityyppisiissä pohjavesiesiintymis-
sä (mukaeltuna Hatva 1989 mukaan). 

 
Pelkistävissä olosuhteissa esiintyvä ferrorauta (Fe2+) on liukoinen kationi. Jos vedessä 

on runsaasti sulfaatteja, liuennutta rautaa on myös FeSO4

-

 muodossa (Hem 1989). Ferro-
rauta esiintyy yleensä veteen liuenneena bikarbonaattina (Fe(HCO3)2). Ferrirauta (Fe3+) on 
liukoinen vain erittäin happamissa olosuhteissa, kun pH on alle 3. Sen tavallisin muoto 
luonnonvesissä on kolloidinen ferrihydroksidi (Fe(OH)3). Ferrihydroksidin liukoisia muo-
toja ovat Fe(OH)2

-

, FeO+, FeOH2+ ja Fe3+ (Hem & Cropper 1959). Ferrirauta voi muodos-
taa liukoisia kompleksiyhdisteitä epäorgaanisten ligandien kanssa (OH

-

, SO4

2-, 
 Cl

-

, F
-

, NO3

-

). Tällaisia ovat esim. FeOH2+ ja Fe(OH)2

+ muodot (Hem 1989). Ferroraudan 
kompleksinmuodostamiskyky on pohjavesissä vallitsevissa olosuhteissa heikompi kuin 
ferriraudan (Hem 1960).  

Bikarbonaatti- ja sulfaattiyhdisteet ovat pohjavesissä tärkeimpiä raudan esiintymis-
muotoon vaikuttavia yhdisteitä. Raudan liukoisuuteen bikarbonaatti vaikuttaa puskuroi-
malla veden ja rajoittamalla raudan liukoisuutta. Vedessä, jossa sulfaatti on pelkistynyt 
sulfidiksi, voi rauta saostua sulfidina. (Hem 1963)  
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2.2  Mangaanin esiintymismuodot 

Mangaani on raudan ja titaanin jälkeen yleisin raskasmetalli. Pääosa kallio- ja maaperän 
mangaanista on piilevänä tummissa päämineraaleissa. Maannoksessa mangaania on saos-
tunut eniten humus- ja rikastumiskerrokseen, mutta sitä on myös syvemmällä maassa. 
Mangaania esiintyy erityisesti vyöhykkeessä, jossa pohjaveden pinta vaihtelee. (Lahermo 
ym. 1996) 

Mangaani esiintyy luonnonvesissä yleensä kahden, kolmen tai neljän arvoisena. Kah-
denarvoinen mangaani (Mn2+) on pohjavedessä liuenneessa muodossa (Laitinen & Toivo-
nen 1990). Korkeammilla hapetusarvoilla esiintyvät mangaaniyhdisteet ovat oksideiksi 
saostuneina kuten, MnO2, Mn2O3, Mn3O4 (Hem 1963). Toisaalta, hapetusluvulla VII man-
gaani muodostaa vesiliukoista purppuranpunaista permanganaattia (MnO4

-) . Pohjavedessä 
mangaanin olomuotoon vaikuttavat merkittävästi pH ja vallitseva redoxpotentiaali (kuva 
4). Kuvassa on esitetty teoreettiset eri yhdisteiden esiintymisalueet viivoin ja havaitut 
olosuhteet pistein. Teoreettisissa olosuhteissa pohjaveden lämpötilaksi on oletettu 5,5 °C 
ja ilmanpaineeksi 105 Pa. Antikliinisissa esiintymissä karbonaattipitoisuudeksi on oletet-
tu 25 mgl -1 bikarbonaattina ja rikkiyhdisteiden pitoisuudeksi 10 mgl -1 sulfaattina. Poh-
janmaan synkliinisissä esiintymissä on karbonaattipitoisuudeksi oletettu 50 mgl-1 bikar-
bonaattina ja rikkiyhdisteiden pitoisuudeksi 25 mgl -1 sulfaattina. Kuvan 4A antikliinisten 
pohjavesimuodostumien veden mangaanipitoisuuden mediaaniarvo on alle 0,01 mgl -1 
maksimiarvon ollessa 0,07 mgl -1. Vastaavasti kuvan 4B Pohjanmaan synkliinisten pohja-
vesimuodostumien veden mangaanipitoisuuksien mediaaniarvo on 2,65 mgl -1 maksimiar-
von ollessa 37,4 mgl -1 ja minimiarvon 0,05 mgl -1. 
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Kuva 4. Mangaanin eri muotojen esiintymisen riippuvuus pH:sta ja redoxpotentiaalista anti-
kliinisissä pohjavesimuodostumissa (A) ja Pohjanmaan synkliinisissä pohjavesiesiintymissä 
(B). Kuvassa α on aktiivisuus kerroin (mgl -1) ja (s) tarkoittaa kiinteää olomuotoa. Kuvan 
pisteet esittävät havaittuja olosuhteita erityyppisissä pohjavesiesiintymissä (mukaeltuna Hat-
va 1989 mukaan). 

 
Liukoinen kahdenarvoinen mangaani hapettuu hitaasti joutuessaan kosketuksiin hapen 

kanssa. Hapettunut mangaani jää aluksi liuokseen kolloidisena hydroksidina, joka saostuu 
sopivissa oloissa. Mangaani voi myös muodostaa liukoisia komplekseja bikarbonaatin ja 
sulfaatin kanssa (Hem 1963). Myös humusaineet stabiloivat mangaanisooleja ja edistävät 
pelkistämällä sekä kompleksoimalla mangaanioksidien liukenemista (Zajicek & Pojasek 
1976). Pohjavedessä oleva bikarbonaatti vähentää mangaanin liukoisuutta.  

Maaperässä mangaani saostuu hapettavissa olosuhteissa pinta-aktiivisina hydrokseina 
ja vesipitoisina oksideina, jotka ovat mikrobiologisen bakteeritoiminnan tärkeä energian-
lähde (Adrianio 1986). Eräät rautayhdisteitä hapettavat bakteerit, kuten leptothrix- ja eri-
tyisesti metallogeniuslajit katalysoivat myös mangaaniyhdisteiden hapettumista ja saos-
tumista (Seppänen 1988). Mangaanin hapettumista ja sitä seuraavaa saostumista kataly-
soivat myös rautasaostumien ja kasvien pinnat (Whitney 1975, Vuorinen 1985). 
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2.3  Raudan ja mangaanin hapetus-pelkistysreaktiot 

Pohjavedessä esiintyvät rauta ja mangaani ovat yleensä kahdenarvoisessa muodossa. Ve-
denkäsittely perustuu useimmiten näiden aineiden hapettamiseen ja siten muodostuneen 
sakan erottamiseen. Seuraavassa onkin käsitelty lyhyesti raudan ja mangaanin hapettami-
sen teoriaa. Tarkemmin otsonointi- ja vetyperoksidihapetuksen olosuhteiden vaikutusta 
reaktioihin on käsitelty luvuissa 6 ja 7. 

2.3.1  Kemialliset reaktiot 

 
Rauta 

 
Raudan poisto perustuu yleensä kahdenarvoisen raudan hapettamiseen hapella ja hydrok-
sidisakan muodostamiseen. Kyseisen reaktion mahdollistavat olosuhteet ilmenevät kuvas-
ta 3. Ko. reaktioyhtälö on (Faust & Aly 1998): 
 

O2(g) + 4Fe2+ + 10 H2O ⇔ 4Fe(OH)3(s) + 8H+                  (1) 
 

jossa   log K = 11,6  E0= +0,177 V 
 

Kahdenarvoisen raudan hapettuminen on liuoksissa, joiden pH on yli 5, ensimmäisen 
kertaluokan reaktio sekä Fe(II) ja O2 konsentraatioiden suhteen ja toisen kertaluokan re-
aktio OH- ionin suhteen. Näin ollen yhden pH-asteen nousu reaktioympäristössä aiheuttaa 
100-kertaisen reaktionopeuden nousun. Raudan hapettumisnopeuden muutos pH:n myötä 
käy hyvin ilmi kuvasta 5a. Raudan hapettuminen on hyvin hidasta pH:n ollessa alle 6. 
Katalyytit, kuten Cu2+ ja Co2+, voivat pieninäkin määrinä lisätä reaktionopeutta huomatta-
vasti. Myös kolmen arvoisen raudan kanssa komplekseja muodostavat anionit, kuten 
HPO4

2-, lisäävät reaktionopeutta. Kahdenarvoisen raudan hapetuskinetiikka voidaan il-
maista yhtälöllä (Stumm & Lee 1961, Singer & Stumm 1970, Millero ym. 1987, Stumm 
& Morgan 1996): 
 

  
2

2])][([)]([
OpOHIIFek

dt
IIFed −=

−
             (2) 

 
Edellä mainitussa yhtälössä k = 8,0 (±2,5) × 1013 min-1atm-1mol-2l2 lämpötilassa  

20 °C. Kyseinen yhtälö voidaan ilmaista myös muodossa: 
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H
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dt

IIFed H
+=

−
             (3) 

 
jossa  20 °C  kH  = 3 × 1012 min-1mol1l-1.  

      Minuuttia       Minuuttia

       Minuuttia

 

Kuva 5. Raudan ja mangaanin hapettaminen hapella. Kokeissa käytettyjen liuosten rauta ja 
mangaanipitoisuudet ovat olleet alle 5 × 10-4 M. (a) HCO3

--liuoksessa olevan Fe(II):n hapet-
tuminen kolmessa eri pH:ssa. (b) HCO3

--liuoksessa olevan Mn(II):n saostuminen kolmessa eri 
pH:ssa. (c) Mn(II):n autokatalyyttinen hapettuminen HCO3

--liuoksessa. (d) pH:n vaikutus 
Fe(II):n ja Mn(II):n hapettumisnopeuksiin. (mukaeltuna Singer & Stumm 1970 mukaan) 

 
Kahdenarvoinen rauta hapettuu ja saostuu otsonilla seuraavan periaatteen mukaisesti: 
 
   O3 ⇒ O2               H2O  
 2 Fe2+           ⇒  2Fe3+  ⇒ 2Fe(OH)3(s)          (4) 

  



 31

Edellä mainitun raudan saostumisen mekanismi on seuraava (Hart ym. 1983): 
 

 Fe2+ + O3  ⇒ Fe3+ + O3

-             (5) 

 O3

-

  ⇔ O
-

 + O2               (6) 

 O
- + H2O ⇒ OH + OH

-

             (7) 

 OH + Fe2+ ⇒ OH
-

 + Fe3+             (8) 

 OH + O3  ⇒ HO2 + O2             (9) 
 

Reaktioiden seurauksena syntynyt Fe3+ reagoi veden alkaliniteetin kanssa ja muodos-
taa Fe(OH)3:a (Droste 1997): 
 
 Fe3+ + 3OH

-

 ⇒ Fe(OH)3 (s)           (10) 
 

Reaktio 6 ei ole aina dominoivana, vaan myös suora Fe2+:n hapettuminen O3:lla on 
mahdollista, eli: 
 
 O3

-

 + Fe2+ + H2O ⇒ O2 +Fe3+ + 2OH
-           (11) 

 
Raudan hapettuminen vetyperoksidilla tapahtuu suorasti ja epäsuorasti seuraavien re-

aktioyhtälöiden mukaisesti (Tarver 1994): 
 

2 Fe2+ + H2O2 + 2 H+ ⇒ 2 Fe3+ + 2 H2O          (12) 

H2O2   ⇒ H2O + ½ O2              (13) 

2 Fe2+ + ½ O2 + H2O ⇒ 2 Fe3+ + 2 OH
-              

(14) 

 
Raudan hapettuminen permanganaatilla tapahtuu seuraavasti (Droste 1997): 

 
3Fe2+ + MnO4

- + 5OH
-

 + 2H2O ⇒ 3Fe(OH)3(s) + MnO2        (15)
 
 

Mangaani 
 
Mangaanin poisto vedestä perustuu myös yleensä kahdenarvoisen mangaanin hapet-

tamiseen hapella ja mangaanioksidisakan (MnO2, Mn3O4) muodostamiseen. Mangaanin 
hapettaminen vaatii hapettavammat olosuhteet kuin raudan hapettaminen. Kyseiset reak-
tiot mahdollistavat olosuhteet ilmenevät kuvasta 4. Ko. yhdisteiden muodostumiseen joh-
tavat reaktioyhtälöt ovat (Faust & Aly 1998): 
 
 Mn2+ + 2H2O ⇔ MnO2(s) + 4H+ + 2e-           (16) 

jossa  log K = 41,6  E0=+1,228 
 

O2 + 2Mn2+ + 2H2O ⇔ 2MnO2(s) + 4H+           (17) 
jossa E0 = 0,0 
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Mangaanin hapettuminen vaatii rautaa korkeamman pH:n (kuva 5d). Hapetusolosuh-
teiden pH-ero on n. 3 yksikköä, joka on otettava huomioon vesilaitoksilla, joiden raaka-
vedessä on liikaa sekä rautaa että mangaania. Mangaanin hapettuminen ei myöskään ta-
pahdu samalla tavalla kuin raudan hapettuminen (kuva 5). Kuvasta ilmenevä liukoisen 
mangaanin väheneminen ajan myötä viittaa autokatalyyttiseen reaktioon, jonka nopeus 
voidaan ilmaista (Morgan & Stumm 1964): 

 

])][([)]([)]([
20 MnOIIMnkIIMnk

dt
IIMnd

+=
−

         (18) 

 
Yhtälön 18 sopivuus kokeellisiin tuloksiin on hyvä kuvan 5c mukaan. Mangaanin au-

tokatalyyttinen hapettuminen voidaan ilmaista reaktioyhtälöillä (Morgan & Stumm 
1964): 
 
 Mn(II) + O2  ⇒ MnO2(s)           (19) 

 Mn(II) + MnO2(s) ⇒ Mn(II) ⋅ MnO2(s)          (20) 

 Mn(II) ⋅ MnO2(s ) ⇒ 2MnO2(s)          (21) 

 
Ko. yhtälöt on tarkoitettu lähinnä visualisointiin, eikä niitä ole tasapainotettu veden 

eikä protonien suhteen. Reaktiot 19 ja 21 ovat hitaita. Vain reaktio 20 on nopea. Mangaa-
nin saostuminen edellä olevan mukaan ei ole stökiömetristä. Kiinteässä faasissa esiinty-
vän mangaanin on todettu esiintyvän keskimäärin muodossa MnO1,3 - MnO1,9, jolloin 30 – 
90 % mangaanista on hapettunut MnO2:ksi. Edellä oleva selittyy sillä, että hapettuneella 
mangaanilla on suurehko sorptiokapasiteetti Mn(II):n suhteen. Mn(II):n ja Mn(IV):n suh-
teet kiinteässä faasissa riippuvat pH:sta ym. olosuhteista. Toisaalta mangaanin hapettami-
sen tuloksena syntyvät hydroksidit voivat olla kolloidisessa muodossa ja silloin ne eivät 
saostu, kuten MnO2. Toisaalta kolloidiset raudan ja mangaanin oksidit voivat sorption ja 
autokatalyysin ansiosta parantaa mangaanin poistumista. 
 
Mangaanin hapettuminen otsonilla tapahtuu seuraavasti (Langlais ym. 1991): 
 
  O3⇒O2       H2O    

Mn2+      ⇒   Mn4+         ⇒    MnO2(s)           (22) 
 
Mangaanin hapettuminen permanganaatilla tapahtuu seuraavasti (Droste 1997): 
 
  3Mn2+ + 2MnO4

-

 + 4OH
-

 ⇒ 5MnO2(s) + 2H2O         (23) 
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2.3.2  Mikrobiologiset reaktiot 

Mikrobit ovat osana raudan ja mangaanin kiertokulkua luonnossa. Ne vaikuttavat omalta 
osaltaan mineraalien rapautumiseen sekä maaperässä ja vedessä tapahtuviin metallien 
saostumis- ja liukenemisprosesseihin. Pohjavesien bakteerit pelkistävät rautaa ja mangaa-
nia liukenevaan muotoon suoraan entsymaattisesti tai epäsuorasti muuttamalla ympäris-
töolosuhteita. Epäsuora vaikutus voi tapahtua, kun bakteerit kuluttavat pohjavedestä 
liuenneen hapen, jolloin syntyneessä anaerobisessa tilassa rauta ja mangaani pelkistyvät 
ja liukenevat veteen bikarbonaatteina ja osittain varastoituvat maaperään sulfideina yhtä-
löiden 24 ja 25 mukaan (Seppänen 1986): 
 

Fe2O3 + 3 H2S ⇒ FeS + H2O + S            (24) 

FeS + 2 H2CO3 ⇒ Fe(HCO3)2 + H2S           (25) 

 
Liukoisen raudan ja mangaanin hapettuminen maaperässä ja pohjavedessä voi tapah-

tua bakteerien ja muiden organismien vaikutuksesta. Klassisen teorian mukaan tietyt bak-
teerit voivat käyttää hyväkseen raudan ja mangaanin hapetuksessa syntyvää energiaa 
(Hatva ym. 1985). Bakteerien aiheuttama kahdenarvoisten raudan ja mangaanin oksidien 
hapettuminen voidaan esittää tapahtuvan yhtälöiden 26 ja 27 mukaisesti (Beger 1966, 
Hatva ym. 1971, Seppänen 1990): 
 

2FeO + O + 3H2O ⇒ 2 Fe(OH)3 + 253 kal.           (26) 

2 MnO + O2 + 2H2O ⇒ 2 MnO(OH)2 + 40 kal.          (27) 
 

On mahdollista, että raudan ja mangaanin hapettuminen tapahtuu bakteerin aineen-
vaihdunnan sivutuotteena. Bakteerien pinnalla pH-arvo on suhteellisen korkea, tällöin ko. 
olosuhteissa liukoinen rauta ja mangaani hapettuvat ja saostuvat. Mikroskooppihavainnot 
lukuisista pohjavesi- ja suodatinnäytteistä ovat osoittaneet, että jonkinlainen kemiallinen 
autokatalyyttinen prosessi olisi tärkein raudan ja mangaanin saostumiseen vaikuttava teki-
jä. Ensimmäisessä vaiheessa bakteerien solut tai tyhjät kuoret saavat korkean pH-arvonsa 
ansiosta pienen määrän rautaa saostumaan. Nämä bakteerien päälle syntyneet saostumat 
katalysoivat jatkossa raudan laajempaa saostumista. (Hatva ym. 1973) 

Bakteerien metebolisissa prosesseissa syntyy vetyperoksidia joko väli- tai lopputuot-
teena (Gorlenko ym. 1983). Vetyperoksidi voi saostaa pelkistynyttä rautaa ja mangaania 
oksideina bakteerien pinnalle. Organismien vapauttama vetyperoksidi hapettaa raudan 
neutraalissa tai heikosti happamassa ympäristössä jopa ilman katalaasia, bakteerien erit-
tämää hapetusreaktiota edistävää entsyymiä. (Seppänen 1988 ja 1990, Hatva ym. 1985) 
Erilaisissa ympäristöissä viihtyviä rauta- ja mangaanibakteerisukuja tunnetaan useita. 
Yleisimmin Suomen pohjavesissä esiintyviä sukuja ovat sauvamaiset leptothrix ja gallio-
nella. Muita rauta- ja mangaanipkteerisukuja ovat mm. sphaerotilus, siderocapsa, nau-
maniella, ochrobium ja siderococcus (Hatva & Seppänen 1983). 

  



3 Bromi 

Pohjavesissä esiintyvä bromi (Br) on sinänsä harmiton aine joka esiintyy yleensä bromi-
dimuodosssa (Br-). Kuitenkin käsiteltäessä vettä voimakkailla hapettimilla, esim. otsonil-
la, bromidista saattaa muodostua bromaattia (BrO3

-
). Bromaatti taas on luokiteltu mah-

dollisesti karsinogeeniseksi aineeksi. Bromaatin ominaisuuksia ja muodostumista on kä-
sitelty tarkemmin luvussa 4. 

3.1  Bromin alkuperä 

Bromidia voi kulkeutua veteen sekä luonnollisista lähteistä että ihmisen toiminnan seura-
uksena. Bromipitoisen maa- ja kallioperän luonnollisen hajoamisen sekä rapautumisen 
yhteydessä bromi liukenee bromidi-ioneina (Br-) ja rikastuu eliöihin ja orgaanista ainetta 
sisältäviin sedimentteihin. Suolaisessa merivedessä on bromidia, joka voi kulkeutua myös 
pohjaveteen meriveden päästessä akviferiin. Joidenkin maataloudessa käytettävien lan-
noitteiden sekä viljan peittausaineiden tiedetään myös sisältävän bromideja, jotka saatta-
vat kulkeutua suotovesien mukana pelloilta pohjaveteen. Peltojen suotovesien bromidipi-
toisuudet voivat vaihdella välillä 0,01 - 6,0 mgl -1 (Wegman ym. 1981).Talvisin teiden 
liukkauden estoon käytetty maantiesuola sisältää niin ikään bromidia. Paikallisesti mer-
kittäviä bromidin lähteitä saattavat olla teollisuuden jätevedet. (Siddiqui ym.1995) 

Kallio- ja maaperässä bromi on epätasaisesti jakautuneena. Bromidipitoisuudet ovat 
kallioperässä kohonneita joidenkin malmien ja grafiittiliuskeiden alueella, esim. Outo-
kummun alueella. Moreenissa taas suurimmat pitoisuudet esiintyvät Pohjois- ja Lounais-
Suomessa lähellä rannikkoa. Rannikkoseutujen bromidipitoisuudet ovat yleensä suurem-
pia kuin kallioperässä, mikä johtuu bromin kulkeutumisesta tuulen ja sateen mukana me-
rialueelta mantereelle ja rikastumisesta maaperän orgaaniseen ainekseen. (Rankama & 
Sahama 1950, Koljonen 1992, Lahermo ym. 1996) 
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3.2  Raakavesilähteiden bromidipitoisuuksien aiemmat tutkimukset 

Suomen pintavesien bromidipitoisuuksia on selvitetty 1978 Mäkisen pintavesien haloge-
nidikartoituksessa. Tutkimuksessa oli kaikkiaan 178 havaintopaikkaa eri puolilla Suomea. 
Pintavesien bromidipitoisuuksien keskiarvo oli koko maassa 60 µgl -1. Rannikolla havaitut 
bromidipitoisuudet olivat noin kolme kertaa niin suuria kuin sisämaassa (kuva 6). Suu-
rimmat veden bromidipitoisuudet Mäkisen tutkimuksessa todettiin Laihianjoessa (680 µgl 

-1) ja Sirppujoessa (440 µgl -1). Vastaavasti Euroopan mittakaavassa jokivesien bromidipi-
toisuuksien keskiarvo on 150 µgl -1(n=13) ja pohjavesien 102 µgl -1 (n=5) (Legube ym. 
1995). Vastaavasti USA:ssa jokivesien bromidipitoisuuksien keskiarvo on 101 µgl -1 
(n=110) ja pohjavesien 96 µgl -1 (n=37) sekä rannikkoalueen pohjavesien 210 µgl –1 (n=11) 
(Amy ym. 1993).  

  

Kuva 6. Pintavesien bromidipitoisuuksien jakaantuminen virtaamahavaintopaikoilla vuonna 
1974 otetuissa näytteissä (Mäkinen 1978). 

 
Suomen purovesien geokemiallisessa kartoituksessa v. 1991 otettiin 1162 näytettä. 

Vain noin kymmenessä näytteessä bromidipitoisuus ylitti käytössä olleen 0,5 mgl -1 määri-
tysrajan. Suurimmat pitoisuudet olivat Lounais-Suomen ja Pohjanmaan rannikkoalueen 
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puroissa (Lahermo ym. 1996). Bromidia on myös syvällä kallioperässä olevissa suolaisis-
sa vesissä (Nurmi ym. 1988, Blomqvist ym. 1986, Halonen ym. 1990). Kaivovesissä suu-
rimmat bromipitoisuudet ovat olleet Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Pohjois-Suomessa 
(kuva 7). 

             

Kuva 7. Kaivovesien bromi- ja kloridipitoisuuksien alueellinen jakautuminen Suomessa (Kol-
jonen 1992). 

3.3  Tämän tutkimuksen bromikartoitukset 

Bromidikartoitukset tehtiin valtakunnallisesti GTK:n tietokannoista. Käytössä oli v. 1997 
loppuun mennessä kerätty aineisto. Lisäksi suoritettiin tarkempi alueellinen selvitys Poh-
janmaan rannikkoalueelta. 
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3.3.1  Bromikartoituksen menetelmät 

Geologian tutkimuskeskuksen laboratoriossa bromidi on analysoitu käsittelemättömästä 
näytteestä ionikromatografisesti. Vuodesta 1992 lähtien analysointi on perustunut stan-
dardiin ISO 10304-1. Määritysraja on vaihdellut eri vuosina. Vuosina 1990 - 1991 bromi-
din määritysraja oli 1 mgl -1. Vuodesta 1992 vuoden 1995 toukokuuhun asti määritysraja 
oli 0,2 mgl -1. Kesäkuusta 1995 vuoden 1996 syyskuuhun asti määritysraja oli 0,03 mgl -1. 
Nykyinen bromidin määritysraja 0,1 mgl -1 on ollut voimassa vuoden 1996 lokakuusta 
alkaen. GTK:n aineiston tilastomatemaattinen käsittely tehtiin SPSS- ja Excel- ohjelmil-
la. Pohjanmaan bromidikartoituksen näytteet analysoitiin ICP-MS:llä määritysrajan olles-
sa 0,01 mgl -1. 

3.3.2  Bromikartoitus GTK:n aineistosta  

Geologian tutkimuskeskuksen rekisterissä oli bromidimääritys 1906 pohjaveden havain-
topisteestä. Lisäksi GTK:n rekisterissä oli tiedot 55 pohjaveden seurantakohteen bromi-
dipitoisuudesta. 

Kertaluontoisten pohjavesinäytteiden (n = 1906) bromidipitoisuuksien tarkastelussa 
on huomioitava, että bromidin määritysraja on muuttunut useampia kertoja vuosien kulu-
essa (taulukko 4). Suurin osa (64,6 %) pohjavesien bromidipitoisuuksista on pienempi 
kuin analysointihetkellä käytetty määritysraja. Pienessä osassa (6 %) määrityksiä pitoi-
suusarvo on määritysrajan tuntumassa. Nämä näytteet ovat saaneet todellisen tuloksen (!-
arvo), joka on kuitenkin on hieman epävarma. Analysoiduista näytteistä 29 %:ssa oli yli 
määritysrajan oleva bromidipitoisuus. 

 
Taulukko 4. Bromidianalyysien  lukumäärä eri määritysrajojen mukaan. 

Näyte Lukumäärä % 
Kaikki näytteet 1906 100 
Näyte, jolla tarkka arvo 560 29,3 
!-arvo (epävarma tulos) 115 6  
< määritysraja (kaikki) 1231 64,6 
< 1,0 mgl -1 150 7,9 
< 0,2 mgl -1 419 22 
< 0,1 mgl -1 271 14,2 
< 0,03 mgl -1 391 20,5 

 
Alle määritysrajan olevien analyysitulosten suuri määrä ja määritysrajan muuttuminen 

tekee aineiston tilastollisen käsittelyn vaikeaksi. Tilastollinen käsittely kuitenkin tehtiin, 
jotta saataisiin yleiskuva Suomen pohjavesien bromidipitoisuuksista. Alle määritysrajan 
olevat arvot on tilastollisessa käsittelyssä laskettu määritysrajan suuruisiksi. Tästä johtuen 
tilastolliset tunnusluvut ovat todellista suurempia. Tilastollisessa käsittelyssä aineistosta 
on kuitenkin poistettu vuosina 1990 - 1991 otetut näytteet, yhteensä 150 kpl, joiden bro-
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midipitoisuus on alle silloisen määritysrajan 1,0 mgl -1. Tämä siksi, että määritysraja 1,0 
mgl-1 on selkeästi suurempi, kuin luonnontilaisten pohjavesien bromidipitoisuudet ovat. 
Tällöin käsiteltävien näytteiden kokonaismääräksi jää 1753. 

Geologian tutkimuskeskuksen rekisteristä saatujen pohjavesien havaintopisteiden 
bromidipitoisuuksien luokittelu pitoisuuksien mukaan on esitetty kuvassa 8. Kuvasta il-
menee, että rannikolla pohjavesien bromidipitoisuudet ovat sisämaata korkeammat. 

              

Kuva 8. Pohjavesien bromidipitoisuuksien alueellinen jakauma GTK:n tietokannan mukaan. 
Vuosien 1990-1991 havainnot merkitty eri symbolilla korkeamman määritysrajan (1,0 mgl -1) 
vuoksi. 
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GTK:n aineiston pienemmällä määritysrajalla, 0,03 mgl -1, analysoitujen 586:n pohja-

vesinäytteen bromidipitoisuuksien keskiarvo oli 0,13 mgl -1 ja mediaaniarvo 0,03 mgl -1 
sekä 75 % fraktiili 0,1 mgl -1 ja 95 % fraktiili 0,27 mgl -1. 

Porakaivovesien, joita oli yli puolet aineistosta, bromidipitoisuuksien jakauma oli hy-
vin samankaltainen kuin koko aineistossa (kuva 9). Analyysimenetelmien epäherkkyys ja 
muuttuneet määritysrajat ilmenevät jakaumasta selväsi. Porakaivoaineiston bromidipitoi-
suuksien mediaani oli alle 0,1 mgl -1 ja keskiarvo 0,27 mgl -1 standardipoikkeaman ollessa 
1,27 mgl -1. Vastaavat luvut koko aineistossa olivat: mediaani alle 0,1 mgl -1, keskiarvo 
0,24 mgl -1 ja standardipoikkeama 1,26 mgl -1. 

 

Kuva 9. Kalliopohjavesien bromidipitoisuuksien kertymäfunktio. 
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3.3.3  Pohjanmaan bromikartoitus 

Pohjanmaan rannikkoseudulla tehtiin vuonna 1998 bromidimääritykset kuvassa 10 esite-
tyistä paikoista. Kaikki mukana olleet pohjavedet olivat kunnallisten vesilaitosten käyt-
tämiä vesiä ja bromidimääritykset tehtiin määritysrajalla 0,01 mgl -1. Näiden 18 pohjave-
den bromidipitoisuuksien keskiarvo oli 0,05 mgl -1 ja bromipitoisuuksien keskiarvo vas-
taavasti 0,11 mgl -1 (taulukko 5). Keskiarvon määrityksessä kaikki alle määritysrajan ole-
vat tulokset on katsottu määritysrajan suuruisiksi. 
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P

 

Kuva 10. Pohjanmaan pohjavedenottamoiden bromidipitoisuuksien kartoituksen näytteen-
ottopaikkojen sijainti. 
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Taulukko 5. Pohjavesilaitosten raakavesien bromidi- ja bromipitoisuuksia. Kaikki näytteet 
on  otettu helmikuussa 1998. 

Paikka Bromidi mgl -1 Bromi ICP-MS mgl -1  

Kempele Munkkanen kaivo 2 0,07 0,16  
Kempele Tuohino kaivo 1 0,19 0,39  
Kovjoki Vatten, Uusikaarlepyy 0,05 0,05  
Kärsämäki, Porkankangas  <0,01  
Lappavesi Oy Lapua, Kuortane, Alajärvi     
- Raudanpoistoon menevä seos <0,01 0,02  
- Kalkinsyöttöön menevä seos  <0,01  
Liminka Foudila 0,10 0,25  
Liminka Aarnio 0,02 0,05  
Liminka Monttu 0,15 0,39  
Liminka Kukkala 0,02 0,05  
Molbe Vatten Ab Korsnäs (Vägvig) 0,02 0,04  
Närpes Vatten Ab Närpiö (Valsberg) 0,03 0,04  
Oravais kommun vattenver, Oravainen 
(Kangan) 

<0,01 0,02  

Oulaisten Vesiosuuskunta (VAE 1) <0,01 0,01  
Oulaisten Vesiosuuskunta (VAE 2) <0,01 0,01  
Poronkankaan Vesi Oy Jurva 0,03 0,02  
Pudasjärven Vesiosuuskunta  <0,01  
Replot Vattenverk Mustasaari (Björköby) 0,16 0,40  

Keskiarvo       0,05    0,11 
 
Lisäksi otettiin vesinäytteet Oulujoen vedestä ja Kempeleen käsitellystä vedestä 

seuraavin tuloksin: 
 
 Oulujoki    Bromi  < 0,01 mgl-1

 Kempele Tuohino lähtevä  Bromidi  0,10 mgl-1

     Bromi     0,24 mgl-1

 

  



4 Bromaatti 

4.1  Bromaatin terveysvaikutukset ja raja-arvot 

Bromaatti on vahva hapetin, jonka on osoitettu eläinkokeissa aiheuttavan mm. munuais-
kasvaimia (Kurokawa ym. 1990). Bromaatin on todettu olevan genotoksinen aine johtuen 
sen kromosomeille aiheuttamasta vahingosta (Melnick 1992). USEPA on tutkimuksissaan 
päätynyt juomaveden bromaattipitoisuuksilla 0,05; 0,5 ja 5 µgl -1 syöpäriskeihin* 10 -6, 
10-5 ja 10-4 (Patel 1992). WHO:n asiantuntijaryhmä päätyi eläinkokeiden perusteella 
USEPA:n tutkimusten kanssa samaan tulokseen vuoden 1991 raportissaan (Hiisvirta ja 
Sauri 1994). Siddiqui ym. (1996) mukaan WHO esitti kuitenkin vuonna 1994 syöpäriski-
en 10-6, 10-5 ja 10-4 arvojen juomaveden bromaattipitoisuudelle olevan 0,30; 3 ja 30 µgl -1. 

Linearisoidun syöpäriskimallin soveltuvuutta juomaveden bromaatin aiheuttaman 
syöpäriskin arviointiin on kuitenkin kyseenalaistettu. Bull ja Kopfler (1991) ovat toden-
neet, että mahdollisesti juomaveden bromaattipitoisuuden tulee ylittää jokin tietty kyn-
nyspitoisuus, ennen kuin sillä on vaikutusta solujen DNA:han. Tällöin Ihmisille vahingol-
liset juomaveden bromaattipitoisuudet saattavat olla huomattavan suuria, todennäköisesti 
välillä 100 - 1000 µgl -1 (Bull & Kopfler 1991). 

Juomaveden bromaattipitoisuuden maksimiarvoksi (MCL = Maximum Contaminant 
Level) USEPA on asettanut 10 µgl -1 ja tavoitearvoksi (MCLG = Maximum Contaminant 
Level Goal) on asetettu 0 µgl -1 (AWWA 1999). WHO on esittänyt ohjearvoksi juomave-
den bromaattipitoisuudelle 25 µgl-1 lähinnä käytännöllisestä analyysitarkkuudesta johtuen 
(Siddiqui ym. 1996). EU:n juomavesikomissio on asettanut bromaatin sallituksi enim-
mäispitoisuudeksi talousvedelle 10 µgl -1. Tämä raja on voimassa Suomessakin aiempien 
STM:n vedenlaatunormien (raja 25 µgl -1) siirtymäajan päätyttyä 25.12.2003 (VVY 
2000). Talousvesiasetus velvoittaa mahdollisuuksien mukaan pyrkimään raja-arvoa alem-
piin pitoisuuksiin desinfiointitehoa vaarantamatta. 
 
* Syopäriskitaso 10-6 tarkoittaa yhtä ylimääräistä syöpää miljoonan käyttäjän elinikäisessä altistumisessa 
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4.2  Bromaatin muodostumisreaktiot 

Bromaatin muodostumismekanismi vaihtelee riippuen otsonoitavan veden laadusta ja 
käsittelyolosuhteista. Käytettäessä otsonia vedenkäsittelyssä syntyy otsonin reagoidessa 
käsiteltävän veden kanssa aina myös OH-radikaaleja (OH⋅), jotka voivat osallistua otso-
nin ohella bromidin hapetusreaktioihin. Bromaatin muodostumisen kolmeksi tärkeim-
mäksi reitiksi on esitetty: bromidin suora hapettuminen bromaatiksi (28), bromidin suora-
epäsuora hapettuminen bromaatiksi (29) ja bromidin epäsuora-suora hapettuminen bro-
maatiksi (30) (Haag & Hoigne 1983). 
 

-  Br-  OBr
O3⎯ →⎯ -  BrO

O3⎯ →⎯ 2

-  BrO
O3⎯ →⎯ 3

-              (28) 
 

-  Br-  HOBr/ OBr
O3⎯ →⎯ -  BrO⋅  BrO

HO⋅⎯ →⎯ Dispr.*⎯ →⎯⎯ 2

-  BrO
O3⎯ →⎯ 3

-          (29) 
 

-  Br-  Br⋅  BrO⋅  BrO
HO⋅⎯ →⎯ O3⎯ →⎯ Dispr.*⎯ →⎯⎯

2

-  BrO
O3⎯ →⎯

3

-            (30) 
 
* Dispr. = Disproportionation 
 

Bromaatin muodostuminen voi tapahtua myös muiden reaktioiden kautta, kuten kar-
bonaattiradikaalien reaktioiden seurauksena (Haag & Hoigne 1983). 

4.3  Bromaatin muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

Bromaattia muodostuu käsiteltäessä bromidipitoista vettä vahvoilla hapettimilla, kuten 
otsonilla. Juomaveden valmistuksessa tapahtuvan otsonoinnin yhteydessä muodostuvan 
bromaatin määrään vaikuttavat yleisimmin seuraavat tekijät: bromidipitoisuus, pH, am-
moniumpitoisuus, otsonin syöttömäärä, DOC, kontaktiaika, lämpötila, alkaliniteetti ja 
vetyperoksidin käyttö (Song ym. 1996, 1997). 

Veden bromidipitoisuudella on suora vaikutus bromaatin syntyyn. Aiemmissa tutki-
muksissa on esitetty, ettei bromaattia synny kuin tietyn kynnysarvon ylittävällä otsonin-
syötöllä. Tämä kynnysarvo on veden laadusta riippuvainen. Siddiqui ja Amy (1993) ha-
vaitsivat, ettei bromaattia muodostu veden bromidipitoisuuden ollessa alle 250 µgl -1. 
Kokeissa veden pH oli 7,5, DOC 4 mgl -1 ja otsonin syöttömäärä 6 mgl -1 sekä bromaatin 
määritysraja  25 µgl -1. Krasner ym. (1993) havaitsivat tutkimuksissaan bromaattia synty-
vän, kun otsonoitava vesi sisälsi bromidia yli 180 µgl -1. Toisaalta vesissä, joiden bromi-
dipitoisuudet olivat alle 100 µgl -1, ei bromaattia syntynyt määritysrajan ylittäviä pitoi-
suuksia. Kokeissa bromaatin määritysraja oli 5 µgl –1 (Krasner ym. 1993). 

Veden pH-arvolla on huomattavan suuri vaikutus bromaatin syntyyn. pH:n noustessa 
bromaatin muodostuminen lisääntyy huomattavasti (kuva 11). Otsonoinnin yhteydessä 
pH:n laskeminen yhdellä pH-yksiköllä vähentää useassa tapauksessa bromaatin syntymis-
tä 50 - 60 % (Song ym. 1997, Krasner ym. 1993). 
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Kuva 11. Veden pH:n vaikutus otsonoinnissa syntyvään bromaatti määrään. Käyrät kuvaa-
vat eri tutkimuksissa saatuja tuloksia: 1 - Symons ym. 1994, 2 - 6 Siddiqui & Amy 1993 ja 7 - 
8 Song ym. 1997. 

 
Otsonoitavan veden ammoniakkityppi (NH3) vähentää yleensä sekä syntyvän bromaa-

tin että muodostuvien orgaanisten bromiyhdisteiden määrää. Aiemmissa kokeissa eri ve-
sillä tulokset ammoniakkitypen vaikutuksesta bromaatin syntyyn ovat olleet vaihtelevia. 
Osaltaan aiempien tulosten hajontaa selittää se, että otsonoitavan veden pH:n laskiessa 
veden ammoniumpitoisuuden vaikutus syntyvän bromaatin määrään pienenee. Tämä joh-
tuu siitä, että NH3 reagoi OH-radikaalien kanssa monta kertaluokkaa nopeammin kuin 
protonoitunut ammonium, NH4

+ (Siddiqui ym. 1995). NH3:n ja NH4
+:n välinen dissosioi-

tuminen on taasen pH-riippuvainen ja tasapaino on neutraaleissa ja happamissa olosuh-
teissa NH4

+:n puolella niin, että jo pH:ssa 7 tasapaino on jo lähes täysin NH4
+:n puolella. 

Siddiqui ja Amy (1995) havaitsivat tutkimuksessaan käsiteltävän veden ammoniu-
minpitoisuuden lisäyksen pienentävän otsonoinnissa syntyvän bromaatin määrää 80 % 
veden pH:n ollessa 8,5, veden pH-arvolla 7,5 väheni bromaatti 78 % ja pH arvolla 6,5 oli 
vähenemä enää 32 %. Kokeissa veden bromidipitoisuus oli 1000 µgl-1, NH3-N lisäys 1 
mgl-1 ja otsonointi 2,9 mgl-1. Song ym. (1997) havaitsivat yli 40 % reduktion otsonoinnis-
sa syntyvän bromaatin määrässä, kun veden ammoniumpitoisuutta lisättiin 0,07 mgl -1 
pH:ssa 7,5. 

Otsonin syöttömäärällä, joka ilmoitetaan yleisimmin suhteena mgO3mgDOC -1, on 
suuri vaikutus bromaatin syntyyn. Orgaaninen aine vaikuttaa otsonin tehoon siten, että 
otsoniannostuksen ollessa pieni veden orgaanisen aineen määrään verrattuna, käyttää 
helposti hapettuva orgaaninen aine suurimman osan otsonista. Tällöin bromaatin synty-
minen on vähäisempää (kuva 12). 
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Kuva 12. Otsonin syöttömäärän vaikutus otsonoinnissa syntyvän bromaatin määrään eri 
otsonoitavan veden pH-arvoilla veden DOC-arvon ollessa 3,4 mgl -1 ja 7 mgl -1. Tulokset on 
saatu vedellä, jonka Bromidipitoisuus on 1 mgl -1 (mukaeltuna Siddiqui & Amy 1993 mu-
kaan). 

 
Bromaatin muodostuksen minimoimisen kannalta olisi suositeltavaa käyttää lyhyttä 

viipymää otsonoinnissa. Otsonoitaessa bromaatin muodostus on suurinta alkuvaiheessa 
noin kahden minuutin aikana (kuva 13). Kuitenkin bromaattia muodostuu vielä jopa puo-
lenkin tunnin kontaktiajan jälkeen. Otsonoinnin alkuvaiheessa tapahtuvasta nopeasta 
bromaatin muodostumisesta voisi päätellä, että bromaattia muodostuu pääasiassa radikaa-
lien vaikutuksesta. Samaa käsitystä vahvistaa otsonoinnin yhteydessä käytetyn vetyper-
oksidin bromaatin muodostusta lisäävä vaikutus, mikä on havaittu useissa tutkimuksissa 
(Siddiqui ym. 1995). 
 

 

Kuva 13. Otsonoinnissa käytetyn reaktioajan vaikutus otsonoinnissa syntyvän bromaatin 
määrään eri otsonoitavan veden ammoniakkityppipitoisuuksilla. Tulokset on saatu vedellä, 
jossa pitoisuudet ovat olleet: Br- on 400 µgl -1, O3 on 6 mgl -1, DOC on 3 mgl -1 ja pH on 7,5 (mu-
kaeltuna Song ym. 1997 mukaan). 
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Veden lämpötilan nousu lisää bromaatin muodostumista. Lämpötilan noustessa yhdel-
lä asteella bromaatin muodostuminen lisääntyy 2 - 3 % (Siddiqui & Amy 1993, Siddiqui 
ym. 1995). 

Vetyperoksidin käyttö yhdessä otsonin kanssa lisää radikaalinmuodostumisen kautta 
juomaveden makua ja väriä aiheuttavien aineiden hapettumista (Langlais ym. 1991). Ve-
typeroksidin käyttö otsonoinnin yhteydessä vähentää näin ollen bromidin hapettumista 
otsonin vaikutuksesta suoraan bromaatiksi, mutta lisää epäsuorien hapetusreaktioiden 
kautta muodostuvan bromaatin määrää. Radikaalireaktioiden kautta syntyvä bromaatti on 
yleensä määräävä orgaanista ainetta sisältävissä vesissä. Toisaalta vesissä, jotka eivät 
sisällä DOC:tä, sekä radikaalireaktio että otsonin suorat reaktiot ovat merkitseviä (Ozekin 
ym. 1998). Vetyperoksidin käytön vaikutuksesta syntyvän bromaatin määrään onkin ai-
emmissa tutkimuksissa ristiriitaisia tuloksia. Vetyperoksidin vaikutus bromaatin syntyyn 
on vaihdellut välillä –64 %:sta + 78%:in (Westerhoff ym. 1993, Krasner ym. 1993, Kruit-
hof & Meijers 1993, Siddiqui & Amy 1993, Amy ym. 1993, Song ym. 1997). Sen sijaan 
vetyperoksidin käytön on todettu vähentävän syntyvien orgaanisten bromiyhdisteiden 
määrää. Esim. Song ym. (1997) totesivat orgaanisten bromiyhdisteiden määrän vähene-
vän 76 - 86 % vetyperoksidin syöttömäärän ollessa 2,1 mgl -1 verrattuna pelkän otsonin 
käyttöön. 

4.4  Otsonoinnissa syntyvän bromaatin määrän mallintaminen 

Otsonoinnissa syntyvän bromaatin määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten edeltä on 
käynyt ilmi. Näin ollen bromaatin määrää ei voida teoreettisesti laskea pelkkien veden-
laatutietojen perusteella. Bromaatin muodostumisen ennustamiseen on kuitenkin kehitetty 
empiirisä kaavoja (Siddiqui ym. 1995 ja Song ym. 1996). 

Siddiqui ym. (1995) esittivät diagrammin, jonka avulla otsonoidun veden bromaatti 
pitoisuutta voidaan ennustaa tiedettäessä veden bromidipitoisuus ja pH sekä käytetty ot-
sonimäärä (O3:DOC) (kuva 14). Diagrammin avulla saadaan ennuste siitä, miten paljon 
bromaattia muodostuisi veden lämpötilan ollessa 20 °C ja alkaliniteetin ollessa 50 
mgCaCO3l-1. Diagrammin antamaa bromaatin muodostumisennustetta joudutaan korjaa-
maan kaavan 31 avulla, jos veden lämpötila on eri kuin 20 °C. Vastaavasti, jos veden al-
kaliniteetti on suurempi kuin 50 mgCaCO3l -1, joudutaan saatua bromaatti määrää kor-
jaamaan kaavan 32 avulla. 
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Kuva 14. Otsonoinnissa syntyvä bromaattimäärä käsiteltävän veden laadun perusteella arvi-
oituna. Viivat osoittavat veden eri pH tasoilla muodostuvan bromaatin määrän. Viivoja vas-
taavat veden pH-tasot ylimmästä viivasta lukien ovat 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 ja 8,5. Kuvaaja on teh-
ty pintavedelle, jonka lämpötila on 20 °C ja alkaliniteetti 50 mgCaCO3l

 -1(Siddiqui ym. 1995). 

 
BrO3

-
new = BrO3

-
20 × (1,043)(T-15)            (31) 

 
missä: BrO3

-
new = korjattu bromaattipitoisuus, µgl -1  

 BrO3
-
20 = bromaattipitoisuus veden lämpötilan ollessa 20°C, µgl -1

 T = veden lämpötila, °C 
 
 
BrO3

-
new = BrO3

- × Alknew - 50(0,135)             (32) 
 
missä: BrO3

-
new = korjattu bromaattipitoisuus, µgl -1

 BrO3
- = bromaattipitoisuus veden alkaliniteetin ollessa 50 mgl –1, µgl -1

 Alk = veden alkaliniteetti, mgCaCO3l -1, alkaliniteetti > 50  
 

Song ym. (1996, 1997) tekivät omia otsonointikokeita ja keräsivät lisäksi aiemmista 
tutkimuksista tietoa siitä, miten raakaveden bromidipitoisuus, veden pH, alkaliniteetti, 
käytetty otsonin syöttömäärä, ammoniumtypen lisäys, reaktioaika ja orgaaninen aine vai-
kuttivat otsonoinnissa syntyvän bromaatin määrään. Aineistonsa perusteella he esittivät 
empiirisen kaavan, jonka avulla voidaan ennustaa otsonoinnissa syntyvän bromaatin mää-
rää. Tehtäessä ennusteita bromaatin muodostumisesta kyseisen kaavan avulla, on huomi-
oitava kaavaan eri vedenlaatuparametreille esitetyt lisäehdot. Lisäksi veden lämpötilan 
tulee olla noin 20 °C, jotta kyseistä kaavaa voitaisiin suoraan käyttää. Muissa lämpöti-
loissa syntyviä bromaatti määriä arvioitaessa voidaan kaavan antamia arvoja korjata kaa-
van 31 avulla. 
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BrO3
- = 10-6,11 × Br- 0,88 × DOC-1,18 × NH3-N-0,18 × O3

1,42 × pH5,11 × IC0,18 × t0,27      (33) 
 
missä: BrO3

- = bromaattipitoisuus, µgl -1, BrO3
- ≥ 2  

 Br- = otsonoitavan veden bromidipitoisuus, µgl -1, 100 ≤ Br- ≤ 1000 
 DOC = liuennut orgaaninen hiili, mgl -1, 1,5 ≤ DOC ≤ 6,0 
 NH3-N = ammoniakkityppi, mgNl -1, 0,005 ≤ NH3-N≤ 0,70 
 O3 = otsonin syöttömäärä, mgl -1, 1,5 ≤ O3 ≤ 6,0 
 pH = otsonoitavan veden pH-arvo, 6,5 ≤ pH ≤ 8,5 

IC = epäorgaanisen hiilen määrä, mg CaCO3l -1, 1,0 ≤ IC ≤ 216 
 t = reaktioaika, min, 0 ≤ t ≤ 30 
Kaavan 33 laatimiseen käytetyssä mittausaineistossa n = 630 ja R2 = 0,94  
 

Kaavalla 33 voidaan arvioida eri tyyppisten pohjavesien bromaatin muodostusta otso-
nointia suunniteltaessa. Ohessa on esimerkin omaisesti laskettu tyypillisen Pohjanmaan 
pohjaveden bromaatin muodostuminen. Laskelmassa käytetty veden laatu on seuraava: 
 
 - Br- = 100 µgl -1

 - DOC = 5,0 mgl -1

 - NH3-N = 0,1 mgl -1

 - O3 = 6,0 mgl -1 (suhde O3:DOC = 1,2) 
 - pH = 6,5 
 - IC = 30 mgl -1

 - t = 15 min 
- T = 5°C 

 
Bromaattia muodostuisi veden lämpötilan ollessa 20 °C (kaava 33): 
BrO3

- = 10-6,11×1000,88×5,0-1,18×0,1-0,18×6,01,42×6,55,11×300,18×150,27 = 7,03 µgl -1 ≈ 7 µgl -1

Saatua bromaatin määrää korjataan kaavan 31 avulla, koska pohjaveden lämpötila on 
yleensä n. 5 C°: 
BrO3

-
new = 7,03 µgl -1 × (1,043)(5-15) = 4,6 µgl -1 ≈ 5 µgl -1

 
Laskentakaavojen perusteella otsonoidun veden bromaattipitoisuus olisi noin 5 µgl -1. 

Bromaatin muodostusta esimerkin tapauksessa voitaisiin pienentää mm. nostamalla ve-
den ammoniakkityppipitoisuutta (kaava 33). Toisaalta laskelmassa käytetty raakaveden 
bromidipitoisuus, 100 µgl -1, on erittäin korkea verrattuna Suomen pohjavesissä esiinty-
viin pitoisuuksiin. 

4.5  Bromaatin muodostumisen minimointi 

Bromaatin muodostus otsonoinnin yhteydessä yleensä vähenee käsiteltävän veden bromi-
dipitoisuuden laskiessa, pH:n alentuessa, lämpötilan laskiessa, otsonin syöttömäärän pie-
netessä ja kontaktiajan lyhetessä. Otsonoitavan veden ammoniumpitoisuuden nouseminen 
ja vetyperoksidin käyttö on joissain tutkimuksissa niin ikään vähentänyt syntyvän bro-
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maatin määrää. Lisäksi OH-radikaaleja sitovien aineiden lisäys käsiteltävään veteen on 
myös vähentänyt bromaatin muodostusta (Siddiqui ym. 1995). 

USEPA on ehdottanut parhaaksi olemassa olevaksi tekniikaksi (BAT = Best Available 
Technology) bromaatin muodostumisen minimoinnissa otsonoinnin suorittamisen alhai-
sessa pH:ssa (Siddiqui ym. 1995). Suomen valmiiksi happamia humuspitoisia pohjavesiä 
käsiteltäessä ei pH:n säädöstä bromaatin muodostumisen minimoimiseksi aiheudu yli-
määräisiä kustannuksia. Kovia ja emäksisiä vesiä käsiteltäessä voidaan käyttää veden 
pH:n säädön asemasta OH-radikaaleja sitovia lisäaineita vähentämään bromaatin muo-
dostusta. Tällaisia ovat mm. etanoli, formiaati ja isopropanoli (Siddiqui & Amy 1994, 
Krasner ym. 1993, Ozekin 1994, Song ym. 1997). 

4.6  Bromaatin poisto 

Bromaattia on mahdollista poistaa koagulanttien avulla, lähinnä ferrosulfaatilla. Siddiqui  
ym. (1994) saivat jartest-kokeissa ferrosulfaattiannostuksella 60 mg/l 96 %:n bromaatti-
reduktion. Ferroraudan teho perustuu bromaatin ja ferroraudan väliseen reaktioon, jossa 
syntyy bromidia ja kolmenarvoista ferrirautaa. Myös Gordon ym. (2002) ovat raportoi-
neet hyviä tuloksia kahdenarvoisen raudan käytöstä bromaatin pelkistimenä. 

Myös aktiivihiilellä on mahdollista poistaa veden bromaattia. Granuloidun aktiivihii-
len bromaatinpoistokyvyn on todettu olevan jauhemaista parempi. Hiililaadulla on huo-
mattava merkitys saavutettaviin tuloksiin kummassakin tapauksessa (Siddiqui ym. 1994). 
Lisäksi bromaattia on mahdollista poistaa HEEB-säteilytyksellä (high-energy electron 
beam irration) tai UV-säteilytyksellä (Siddiqui ym. 1996). 

 



5 Otsoni 

5.1  Otsonin ominaisuuksia 

Otsoni (O3) on hapen allotrooppinen muoto. Se on pysymätön kaasu ja siten se on 
valmistettava paikanpäällä. Otsoni on myrkyllinen voimakas hapetin, jolla on ominai-
nen ärsyttävä pistävä haju. Yleisesti käytetyistä vedenkäsittelykemikaaleista otsonilla 
on suurin hapetuspotentiaali (taulukko 6). 
 
Taulukko 6. Eri vedenkäsittelykemikaalien standardielektrodipotenttiaalit ja vastaavat 
puolireaktiot (AWWA 1999). 

Hapetin Puolireaktio E°,V 
Kloori Cl2(g) + 2e- ⇒ 2Cl- 1,36 
Otsoni, -hapan O3 + 2H+ + 2e- ⇒ O2 + H2O 2,07 
             -emäksinen O3 + H2O ⇒ O2 + 2OH- 1,24 
Permanganaatti,-hapan MnO4

- + 4H+ + 3e- ⇒ MnO2 + 2H2O 1,68 
                         -neutraali MnO4

- + 8H+ + 5e- ⇒ Mn2

+ + 4H2O 1,49 
                         -emäksinen MnO4

- + 2H2O + 3e- ⇒ MnO2 + 4HO- 0,58 
Vetyperoksidi, -hapan H2O2 + 2H+ + 2e- ⇒ 2H2O 1,78 
                        -emäksinen HO2

- +2e- + H2O ⇒ 3HO- 0,85 
 

Otsonin kiehumispiste on –111,5 °C. Se on sinertävä kaasu, joka on n. 1,5 kertaa 
ilmaa raskaampaa ominaispainon ollessa 2,1 gl -1. Otsoni valmistetaan yleensä ko-
ronapurkausmenetelmällä, jossa kuivattu ilma tai happi johdetaan suurijännitteisten 
elektrodien väliin. Elektrodien välinen jännite on yleensä 8 - 15 kV. Otsonaattorin 
tuottaman ilman otsonipitoisuus täysimittakaavan sovellutuksissa on yleensä välillä   
4 - 10 gm -3. Pieniä määriä otsonia voidaan valmistaa myös UV-säteilytyksellä. Otso-
nin tuotossa aikaisemmin sähköenergian kulutus on ollut melko suurta. Ot-
sonigeneraattorien kehitys on kuitenkin saanut energiankulutuksen pienentymään 
niin, että ilmasta otsonin valmistavan matalapainejärjestelmän ominaisenergiankulu-
tus on n. 25 WhgO3

 -1 (Langlais ym. 1991). Kun otsoni valmistetaan hapesta, otsonin-
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tuoton energiakulutus jäähdytys mukaan lukien on tyypillisesti luokkaa 8 WhgO3 

-1

 (O3 
water systems 2001). Otsonin tuoton energiankulutus pienenee laitoskoon kasvaessa 
ja itse otsonin tuotannossa tarvittava energiamäärä on pienempi, mikäli otsoni valmis-
tetaan hapesta ilman sijaan (kuva 15). 

 

        

Kuva 15. Otsonointilaitoksen koon ja otsonintuottotavan vaikutukset otsonintuotannon 
energiankulutukseen (mukaeltuna Geering 1999 mukaan). 

 
Otsoni on veteen melko niukkaliukoinen kaasu (taulukko 7). Toisaalta sen pitoi-

suus otsonaattorin tuottamassa kaasussa on pieni. Näin ollen otsonin liuotuksen ve-
teen on oltava tehokasta. Pienissä vesilaitoksissa ja uimahalleissa otsonointi tapahtuu 
yleensä ejektorilla, kun taas suurilla vesilaitoksilla on yleensä diffuusioilmastimet.  

 
Taulukko 7. Otsonin ja hapen liukoisuus veteen eri lämpötiloissa normaalipaineessa 
(Casey 1997). 

Lämpötila, °C O3 liukoisuus, mgl -1 O2 liukoisuus, mgl -1

0 41,4 14,7 
10 29,8 11,3 
20 18,9 9,0 
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5.2  Otsonin reaktiot vedessä 

Otsoni reagoi vesiliuoksessa kahdella tavalla, joko molekylaarisen otsonin suoralla 
reaktiolla tai epäsuorasti otsonin hajoamisen yhteydessä syntyvien radikaalien kautta 
(Hoigne ym. 1985). Veteen liuenneen otsonin hajoamisnopeuteen vaikuttavat monet 
tekijät, kuten UV-säteily, otsonikonsentraatio, pH, TOC jne. (Tomiyasu ym. 1985). 
Normaalissa vedenkäsittelytekniikassa vallitsevissa olosuhteissa veteen liuenneen 
jäännösotsonin hajoaminen tapahtuu n. 10 - 40 min puoliintumisajalla. Otsonin puo-
liintumisaika on tapauskohtaista suunnittelua varten kuitenkin aina varmistettava la-
boratoriokokein (AWWA 1999). 

Molekylaarisen otsonin reaktiot vedessä ovat erittäin selektiivisiä ja rajoittuvat 
tyydyttämättömiin aromaattisiin ja alifaattisiin yhdisteisiin sekä tiettyihin funktionaa-
lisiin ryhmiin. Molekylaarinen otsoni voi rakenteensa vuoksi reagoida kolmella eri 
tavalla (Bailey 1978): 

 
a) Griegee mekanismi (rengasrakenteen lisäys). Dipolisen luonteensa johdosta otsoni 

voi tuottaa otsonidia muodostamalla rengasrakenteen tyydyttämättömän sidoksen 
kohdalle. Vedessä otsonidi hajoaa karbonyyliyhdisteeksi (aldehydi tai ketoni) ja 
amfoteeriseksi ioniksi, joka johtaa nopeasti hydroksi-hydroperoksidin muodostu-
miseen, joka puolestaan hajoaa karbonyyliyhdisteeksi ja vetyperoksidiksi. 

 
b) Elektrofiilinen reaktio. Elektrofiilinen reaktio tapahtuu molekyylin osissa, joissa on 

suuri elektronitiheys ja erityisesti tietyissä aromaattisissa yhdisteissä. Erityisen re-
aktiivisia otsonin kanssa ovat aromaattiset yhdisteet, joissa on substituenttina 
elektronin luovuttajaryhmä (OH, NH2 tms.) orto ja para asemissa, koska tällöin 
elektronitiheydet kasvavat em. kohdissa suuriksi. Aromaattiset yhdisteet, joissa on 
elektronin luovuttajaryhmä, joka voi olla fenoli tai aniliini (C6H5NH2), reagoivat 
nopeasti otsonin kanssa. 

 
c)   Nukleofiilinen reaktio. Nukleofiilinen reaktio tapahtuu molekyylin kohdissa, jois-

son elektronivajaus, usein miten hiilessä, joka on yhdistynyt elektronin sitovan 
ryhmän kanssa. 
 

Otsonin hajoamisreaktiot vedessä tuottavat radikaaleja, jotka voivat reagoida vedessä 
olevien epäpuhtauksien kanssa. Tällaisia eritäin reaktiivisia radikaaleja ovat mm. hyd-
roperoksidiradikaali HO2

-

⋅, superoksidiradikaali O2

-

⋅ ja otsonidiradikaali O3

-

⋅ (Tomiy-
asu ym. 1985, Grasso 1987). Otsonin hajoamisreaktion kulkuun vaikuttavat monet eri 
aineet (Hoigne & Bader 1983 a&b). Reaktiotapahtumaan vaikuttavat aineet voidaan 
luokitella kuvan 16 mukaan (Hoigne ym. 1985).  
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Kuva 16. Otsonin hajoamisreaktiot radikaalireaktiossa (mukaeltuna Hoigne ym. 1985 
mukaan) 

 
Yhdisteet, jotka voivat indusoida superoksidi-ionin,  O2

-, muodostumisen ovat ra-
dikaalireaktion käynnistäviä initiaattoreita. Tällaisia ovat mm. eräät epäorgaaniset 
aineet (hydroksyyli-ioni OH-, hydroperoksidi-ioni HO2

- ja eräät kationit) ja orgaaniset 
aineet (glyoksaalihappo, muurahaishappo ja humusaineet). Myös ultraviolettivalo voi 
toimia initiaattorina. Tämä otsonin radikaalireaktion aktivoituminen UV-
säteilytyksellä tai vetyperoksidin ja otsonin yhdistetty käyttö on perusta em. yhdis-
telmien käytölle tehostetun hapetuksen menetelmissä, AOP (advanced oxidation pro-
cess). 

Radikaalireaktiota edistäviä promoottoreita ovat kaikki orgaaniset ja inorgaaniset 
aineet, jotka kykenevät muodostamaan superoksidi-ionin hydroksyyliradikaalista.  O2

-

:n reaktionopeus otsonin kanssa on paljolti riippuvainen otsonin reaktioista muiden 
vedessä olevien aineiden kanssa. Promoottoreina voivat toimia mm. muurahaishappo, 
glyoksaalihappo, primääriset alkoholit, humushapot ja orgaaniset aineet, jotka sisältä-
vät aryyliryhmän. Epäorgaanisista anioneista promoottoreina voivat toimia mm. fos-
faatit. 

Yhdisteet, jotka kuluttavat OH-radikaaleja tuottamatta superoksidi-ionia, O2

-, in-
hibioivat radikaalireaktiota. Inhibiittoreina voivat toimia mm. bikarbonaatti- ja karbo-
naatti-ionit, kolmenarvoiset alkoholit ja humusaineet sekä alkyyliryhmät. Inhibiitto-
reiden läsnäolo estäessään radikaalireaktion tapahtumisen hidastaa otsonin hajoamis-
ta. Tästä seuraa: 
 

a) otsonia on enemmän käytettävissä suoraan molekylaariseen hapettami-
seen, joka on huomattavasti radikaalireaktiota selektiivisempi. 

b) OH-radikaalien indusoimaa hapettumista tapahtuu vähemmän. 
 
Edellä mainitun käytännön merkitys on siinä, että esimerkiksi karbonaatin pois-

taminen pehmentämällä vaikuttaa otsonointireaktion luonteeseen. Päinvastainen vai-
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kutus otsonin reaktioihin on Suomessa yleisellä kalkkikivialkaloinnilla, joka taas lisää 
molekylaarisen hapettamisen osuutta. 

5.3  Otsonin ja vetyperoksidin reaktiot vesiliuoksessa 

Otsonin käyttö yhdessä vetyperoksidin (H2O2) tai UV-säteilytyksen kanssa kuuluvat 
niin sanottuihin tehostetun hapetuksen menetelmiin, AOP (advanced oxidation pro-
cess). Vetyperoksidi ja UV-säteilytys yhdistettynä otsonointiin indusoivat otsonin 
hajoamista radikaalireaktion kautta ja tuottavat hydroksyyliradikaaleja, jotka ovat 
molekylaarista otsonia tehokkaampia hapettimia (Langlais 1997, Langlais ym. 1991). 
 
Vetyperoksidi on heikko happo. Vesiliuoksessa se dissosioituu perhydroksyyli-
ioniksi: 
 
 H2O2 + H2O ⇔ HO2

-

 + H3O
+                  (34) 

 
Vetyperoksidin reaktiot otsonin kanssa ovat hitaita, kun taas perhydroksyyli-ioni 

on erittäin reaktiivinen. Otsonin hajoaminen vetyperoksidin vaikutuksesta on pH-
riippuvainen hajoamisnopeuden kasvaessa pH:n noustessa ja se on esitetty kuvassa 
17. 

 

            

Kuva 17. Otsonin hajoamisprosessi hydroperoksidi-ionin vaikutuksesta (Langlais ym. 
1991, Staehelin & Hoigne 1982). 
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5.4  Veden otsoninkulutus 

Vedessä olevat epäpuhtaudet kuluttavat otsonia. Eri aineiden hapettamiseen tarvittavia 
stökiömetrisiä otsoniannostuksia voidaan käyttää teoreettisessa tarkastelussa. Vedessä 
olevat epäpuhtaudet ja niiden väliset vuorovaikutukset ovat kuitenkin niin monimuo-
toisia, että kokeellinen veden otsoninkulutuksen määrittäminen on tarpeellinen (Lang-
lais ym. 1991). Veden otsoninkulutuksen kinetiikkaan vaikuttavat: pH, TOC, karbo-
naatti-ionikonsentraatio, 254 nm UV-absorbanssi, kiintoaine, bikarbonaatti-
ionikonsentraatio, mangnesiumkovuus ja kalsiumkovuus (Oke ym. 1999).  

Veden otsoninkulutuksen arvioiminen on tärkeä työväline vedenkäsittelyn suun-
nittelussa, esim. desinfioinnin mitoituksessa. Veden otsoninkulutus voidaan määrittää 
yksinkertaisesti veden jäännösotsonipitoisuuden ja liuotetun otsonin (∆O3) välisestä 
kuvaajasta (kuva 18). Otsoninkulutus on tällöin veteen siirretyn otsonimäärän (ot-
sonisyöttö - läpimennyt otsoni) ja vedessä olevan jäännösotsonin välinen erotus. Ve-
den otsoninkulutus on riippuvainen myös eri prosessiparametreista, kuten otsonointi-
aika, reaktorin ominaisuudet ja otsoniannostus (Langlais ym. 1991). 
 

 

Kuva 18. Veden otsoninkulutuksen määrittäminen graafisesti jäännösotsonin ja ot-
soniannostuksen avulla (mukaeltuna Langlais ym. 1991 mukaan).  

 
O3 Water systems (2002) suosittaa, että talousveden otsonikäsittelyn suunnittelun 

yhteydessä tehtäisiin vähintään seuraavat analyysit: Fe, Mn, H2S, tanniinit, lämpötila, 
pH, kovuus, alkaliniteetti, kiintoaine, nitraatti ja nitriitti. Veden otsonitarpeen määrit-
telyssä he esittävät taulukon 8 mukaisia osittain kokemusperäisiä eri aineiden ot-
soninkulutuksia. 
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Taulukko 8. Minimiotsonimääriä, jotka olisi varattava kaivoveden käsittelyssä eri 
tarkoituksiin (O3 water systems 2002). 

Epäpuhtaus Tarvittava otsonimäärä 
Rauta (Fe) 0,25 mgmg -1

Mangaani (Mn) 0,5 mgmg -1

Vetysulfidi (H2S) 3,0 mgmg -1

Tanniinit 0,1 mgmg -1

Desinfiointiin 0,5 mgl-1

5.5  Otsonin käyttö vedenkäsittelyssä 

5.5.1  Yleistä 

Otsonia voidaan käyttää vedenkäsittelyssä moneen tarkoitukseen. Seuraavassa on 
lueteltu yleisimmät otsonin käyttötarkoitukset vesilaitoksilla. 
 
 - Desinfiointi ja levien hapetus 
 - Epäorgaanisten aineiden hapettaminen 
 Raudan ja mangaanin hapettaminen 
 - Orgaanisten mikrohaitakkeiden hapettaminen 
 Makua ja hajua aiheuttavat aineet 
 Fenoliyhdisteet 
 Torjunta-aineet 
 - Orgaanisten aineiden hapettaminen 
 Väri 
 Orgaanisten aineiden biohajoavuuden parantaminen 

Trihalometaanien muodostumisen (THMFP) vähentäminen, orgaanisten ha-
loidien muodostumisen vähentäminen (TOXFP) sekä kloorin tarpeen pienen-
täminen 

 - Koagulaation parantaminen 
 

Otsonin käyttö vesilaitoksilla on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmenel-
lä. Kuvassa 19 on esitetty otsonia käyttävien vesilaitosten lukumäärän kehitys 
USA:ssa. 
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Kuva 19. Otsonia käyttävien vesilaitosten lukumäärän kehitys USA:ssa (mukaeltuna 
Overbeck 2000 mukaan). 

 
USA:ssa otsonoinnin yleisin käyttö on ollut makua ja hajua aiheuttavien aineiden 

hapettaminen (kuva 20). Otsonin käyttö desinfioinnin sivuaineiden välttämisessä on 
lisääntynyt huomattavasti ollen toiseksi suurin käyttökohde. Toisaalta USA:n pienillä 
vesilaitoksilla, alle 10 000 liittyjää tai keskimääräinen vedenjakelu alle 3 800m3d-1, 
otsonin yleisin käyttö on ollut raudan ja mangaanin hapettaminen (kuva 21). Euroo-
passa, etenkin Ranskassa, otsonoinnin tärkein käyttökohde on ollut desinfiointi 
(Langlais ym. 1991). Suomessa otsonia käytetään pääasiassa pintavesilaitoksilla ha-
jua sekä makua aiheuttavien aineiden hapettamiseen sekä desinfiointiin. Sen käytöllä 
on pyritty korvaamaan tai vähentämään kloorikemikaalien käyttöä, jotta kloorautunei-
ta sivutuotteita ei syntyisi. Pääosa vesihuoltotekniikan otsonitutkimuksesta onkin pai-
nottunut pintavesien käsittelyyn. 

 

               

Kuva 20. Otsonin käyttökohteet USA:n vesilaitoksilla, DBP = desinfioinnin sivutuotteiden 
ehkäisy (mukaeltuna Langlais ym. 1991 mukaan). 
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Kuva 21. Otsonin käyttötarkoitus USA:n pienillä vesilaitoksilla (mukaeltuna Overbeck 
2000 mukaan). 

 
Otsonia käytetään sekä esi- että jälkiotsonointina. Esiotsonointi suoritetaan ve-

denkäsittelyn alkuosassa ja yleensä sillä pyritään tehostamaan koagulaatiota sekä 
desinfioimaan ja ehkäisemään orgaanista kasvua laitoksen sisällä. Jälkiotsonointi suo-
ritetaan prosessin loppuvaiheessa. Siinä osa orgaanisesta aineesta muuttuu biohajoa-
vaksi ja poistetaan otsonointia seuraavassa suodatuksessa. Otsonointi kasvattaa veden 
AOC:n (assimiloituva orgaaninen hiili) määrää ja sitä on seurattava aina aktiivihiili- 
tai biosuodatus verkostokasvuongelmien välttämiseksi. 

5.5.2  Desinfiointi ja levän hapetus 

Otsonoinnin desinfiointitehokkuuden pääkriteeri on saavuttaa tietty minimi otsonipi-
toisuus vedessä määrätyn ajan. Tätä desinfiointitehokkuutta kuvataan ns. Ct-arvolla. 
Laboratoriomittakaavassa määritetyt talousveden desinfiointiin tarvittavat Ct-arvot 
ovat olleet suuruusluokkaa 0,4 mgl -1 × 4 min (Coin ym. 1967). Täysimittakaavaisilla 
laitoksilla kontaktiaikaa on kuitenkin yleensä nostettu 4:stä minuutista 10 - 12 mi-
nuuttiin. On kuitenkin huomattava, että vaaditun 0,4 mgl -1 jäännösotsonipitoisuuden 
saavuttaminen on vaatinut yleensä 3 - 4 mgl -1 otsoninsyötön (Langlais ym. 1991). 

Levän hapettamisella tarkoitetaan yleensä planktonin ja eläinplanktonin poistoa 
hapettamalla. Planktonin eliminointi on tärkeää, koska osa niistä voi läpäistä veden-
käsittelyprosessin ja aiheuttaa veden laadun heikkenemistä verkostossa. Ne voivat 
myös aiheuttaa häiriöitä vedenkäsittelyprosessiin heikentämällä koagulaatiota ja flok-
kausta sekä lisäämällä suodattimien huuhtelutiheyttä (Langlais ym. 1991). 
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5.5.3  Rauta ja mangaani 

Raudan ja mangaanin hapettaminen otsonilla perustuu sen huomattavan suureen ha-
petuskykyyn. Otsoni on vaihtoehtoinen hapettamismenetelmä ilmastuksen, hapen, 
kloorin, klooridioksidin, vetyperoksidin ja kaliumpermanganaatin kanssa. Menetel-
mää on käsitelty tarkemmin kohdassa 6.6. 

5.5.4  Makua ja hajua aiheuttavat aineet 

Otsonilla voidaan tehokkaasti poistaa vedestä makua ja hajua aiheuttavia yhdisteitä. 
Prosessin tehokkuus vaihtelee erityyppisillä vesillä ja erilaisilla makua ja hajua aihe-
uttavilla aineilla. Käytetyt otsoniannostukset maun ja hajun poistamisessa ovat olleet 
käytännön sovellutuksissa 1,5 - 3,5 mgl -1 (Langlais ym. 1991, Rice & Netzer 1984). 

Otsonin yhdistäminen suodatukseen on tehokas tapa poistaa vedestä makua ja ha-
jua aiheuttavia aineita. Otsonoinnin jälkeinen suodatus voi olla hiekkasuodatus tai 
yleisemmin aktiivihiilisuodatin (GAC). Otsoni sinänsä voi monissa tapauksissa pois-
taa makua ja hajua aiheuttavat aineet. Mikäli makua ja hajua aiheuttavat yhdisteet 
ovat tyydyttyneitä, otsoni tehoaa niihin heikosti. Toisaalta taas esim. tyydyttymättö-
miin aldehydeihin otsonihapetus tehoaa erittäin hyvin (Hayes & Burch 1989). 

5.5.5  Mikrohaitakkeet 

Mikrohaitakkeilla käsitetään yleensä synteettisiä orgaanisia kemikaaleja, joita joutuu 
vesiin ihmisen toiminnan seurauksena. Näitä ovat mm. hiilivedyt, fenoliyhdisteet, 
klooratut liuottimet ja tuhohyönteisten torjunta-aineet. Useat näistä aineista voidaan 
hapettaa otsonilla tai tehostetulla hapetuksella (AOP), kuten otsonin ja vetyperoksidin 
yhteiskäytöllä. Otsonikäsittely hajottaa yleensä ko. aineet välituotteiksi, harvemmin 
loppuun saakka hiilidioksidiksi ja vedeksi. Näin ollen hapettamisen sivutuotteita jää 
veteen. Näiden sivutuotteiden mahdollinen myrkyllisyys onkin usein syytä tarkistaa. 
(Langlais 1997) 

5.5.6  Värinpoisto 

Värinpoisto voidaan tehdä joko esiotsonoinnilla tai väliotsonoinnilla. (Langlais 
ym. 1991). Otsonoinnin yhdistäminen aktiivihiilisuodatukseen on käyttökelpoinen 
prosessiyhdistelmä käsiteltäessä voimakkaasti värillisiä vesiä. Klimikina ym. (1987) 
käsittelivät kokeissaan voimakkaasti värillistä vettä ja sai pelkällä otsonoinnilla an-
nostuksella 8 - 13 mgl -1 värireduktioksi 20 - 60 % ja otsonointia seuraavan aktiivihii-
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lisuodattimen (pintakuorma 5 - 10 mh -1) jälkeinen värireduktio koko prosessilla oli 90 
- 95 %. 

Otsonoinnin yhdistämisellä hidassuodatukseen on myös saatu hyviä värinpoistotu-
loksia. Greaves ym. (1988) saivat tutkimuksissaan otsonoinnin ja hidassuodattimen 
yhdistelmällä 60 - 70 % värireduktioita. 

Värinpoistossa viipymäksi otsonireaktorissa suositellaan 3 - 6 min ja käytännön 
otsoniannostukset ovat olleet 0,7 - 2 mgl -1 otsonoinnin ollessa prosessin loppuosassa. 
Mikäli otsonointi on prosessin alkupäässä, on tarvittu hieman suurempia otsoniannos-
tuksia. Sovelluskohteen prosessin suunnittelu vaatii lähes aina pilotmittakaavaisia 
kokeita, sillä jokainen vesi ja puhdistusprosessi on erilainen ja esim. otsonikaasun 
väkevyydellä voi olla merkitystä tulokseen. (Langlais ym. 1991, Rice & Netzer 1984) 

5.5.7  Orgaanisten aineiden hapettaminen 

Orgaanisten aineiden täydellinen hajottaminen otsonilla hiilidioksidiksi ja vedeksi ei 
ole yleensä kannattavaa, koska tällöin tarvittavat otsoniannostukset nousevat kohtuut-
toman suuriksi. Aiemmissa tutkimuksissa orgaanisen aineen täydelliseen hajottami-
seen tarvittavissa otsonimäärissä on ollut huomattavia eroja, mikä johtunee vesien ja 
orgaanisen materiaalin eroista. Gilbert (1978) osoitti tutkimuksissaan, joissa hän ot-
sonoi puhtaassa vedessä olevaa COD:tä, että 1 kg COD:tä kohti tarvitaan 1,2 kg otso-
nia pH-alueella 3 - 7. Teollisuuden prosessiveden valmistuksessa on tarvittu yleensä 
yhden DOC gramman poistoon 0,5 - 1,5 g otsonia (Böhme 1999 ). Toisaalta likaisissa 
jätevesissä yhtä kiloa COD:tä kohti tarvitaan 2 - 5 kg otsonia (AWWA 1985). Pintave-
sissä otsonia tarvitaan 15 mg yhtä poistettua milligrammaa COD:ta kohden (Rice & 
Netzer 1984). On kuitenkin huomattava, että pohjavesissä oleva orgaaninen aines on 
veden kiertokulussa lajittunutta ja ettei se ole yhtä helposti hajoavaa kuin esim. jäte-
vesien orgaaninen aines. 

Vedenkäsittelyssä käytettävillä otsoniannostuksilla Odegaard (1997) sai otsonoin-
nilla aikaan 34 % CODMn-reduktion ja 21 % TOC-reduktion. Vesi oli modifioitua pin-
tavettä, jonka väri oli 48 mgPtl -1, CODMn 5,4 mgO2l

 -1 ja TOC 5,0 mgl -1. Otsoniannos-
tus oli 7 mgl -1, joten O3TOC -1 suhde oli 1,4 ja yhden TOC-gramman poistamiseen 
tarvittiin 7,3 g otsonia. 

Otsonilla tapahtuvan hapettamisen myötä vedessä olevan orgaanisen aineen mole-
kyylikoko pienenee. Otsonointi lisää myös orgaanisen aineen biohajoavuutta. 

Vedessä olevien humusaineiden pilkkoutuessa muodostuu pienemmän molekyyli-
painon omaavia yhdisteitä, pääosin aldehydejä ja karboksyylihappoja (Camel & Ber-
mond 1998). Orgaanisen aineen molekyylikokojakauman muuttumista otsonoinnin 
aikana on tutkinut Silver-järven vedellä Carlson ja Silverstein (1997). Kokeissaan he 
fraktioivat veden liuenneen orgaanisen aineen käyttäen ultrasuodatuslaitteistoa. Ko-
keissa huomattiin selvä pienempien molekyylien määrän kasvu (kuva 22). Samalla 
otsonointi lisäsi happamuutta. 
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Kuva 22. Molekyylikoon jakauman muuttuminen otsonoitaessa Silver-järven vettä ot-
soniannostuksella 1 mgO3mgDOC -1 (mukaeltuna Carlson & Silverstein 1997 mukaan). 

 
Otsonoinnin sekä otsonoinnin ja vetyperoksidin vaikutusta orgaanisen aineen bio-

hajoavuuteen on raportoitu useassa eri lähteessä (Volk ym. 1997, Goel ym. 1995, 
Hacker ym. 1994, AWWA 1994, Allemane ym. 1993). Kokeissa käytetyt otsonin ja 
TOC:n suhteet ovat olleet yleisimmin luokkaa 0,5 – 2 ja ko. annostuksilla saavutetut 
AOC-pitoisuuden nousut luokkaa 50 – 400 %. Vesikohtaiset erot tuloksissa ovat kui-
tenkin huomattavat. Vetyperoksidia kokeissa on käytetty otsonoinnin apuaineena 
syöttömäärien ollessa 0,05 – 0,5 kertainen käytettyyn otsonimäärään nähden. Vety-
peroksidin käytöllä otsonoinnin apuaineena on edellä mainituissa tutkimuksissa saa-
vutettu huomattavia AOC-pitoisuuden lisäyksiä verrattuna pelkkään otsonointiin, 
joissain tapauksissa AOC-lisäykset ovat olleet jopa yli 100 %. 

TOC:n molekyylikoolla on raportoitu olevan vaikutusta AOC:n muodostumiseen 
otsonoinnissa. Goel ym. (1995) tulivat tutkimuksissaan siihen johtopäätökseen, että 
orgaaninen aine on sitä heikommin biohajoavaa mitä suurempi osa siitä oli suurimo-
lekyylistä (>10 kD). Vastaavasti otsonointi lisäsi parhaiten suurimolekyylistä or-
gaanista ainetta sisältävien vesien biohajoavuutta. 

Allemane ym. (1993) päätyivät tutkimuksissaan siihen, että veteen otsonoinnin 
apuaineeksi lisätty vetyperoksidi lisätessään hydroksyyliradikaalien muodostumista 
tehostaa orgaanisen aineen hapettumista. Vedessä oleva alkaliniteeti taas stabiloi ot-
sonia ja vähentää radikaalireaktioita.  

Suomalaisilla vesillä otsonointikokeita ja otsonointi-vetyperoksidikokeita ovat 
tehneet mm. Miettinen ym. (1998). He tekivät kokeet Kallaveden rantaimeytetyllä 
vedellä, joka oli käsitelty perinteisellä kemiallisella laitoksella. Käytetty otsoniannos-
tus oli 0,5 mgO3 mgTOC -1 ja 2,7 mgO3l

 -1. Kokeissa veden viipymä kontaktorissa oli 
30 minuuttia. Vetyperoksidi lisättiin veteen ennen otsonikontaktoria ja H2O2 O3 

-1 suhde 
oli 0,4. Vetyperoksidi lisäsi huomattavasti otsonin tehoa orgaanisen aineen biohajo-
avuuden lisäämisessä (taulukko 9). Kokeessa määritettiin AOC:n lisäksi vedessä ole-
van NPOC:n (non purgeable organic carbon) pitoisuudet. 
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Taulukko 9. Otsonin ja vetyperoksidin vaikutus Kallaveden rantaimeytettyyn ja 
kemiallisella laitoksella käsitellyn veden (PW) orgaanisen hiilen biohajoavuuteen 
(Miettinen ym. 1998). 

Vesi AOC µgl -1 NPOC 
mgl -1

PW 110 3,3 
PW+O3 450 3,1 
PW+O3+H2O2 840 2,6 

 
Orgaanisen aineen hapettamisessa käytettävät kontaktiajat voivat olla lyhyitä. 

BDOC:n muodostumisen kannalta optimaalinen kontaktiaika aika oli Volkin ym. 
(1993a) tutkimusten mukaan 5 minuuttia. Vahala ym. (1998) totesivat että 4 min kon-
taktiajalla AOC:n muodostus on suurempaa kuin pitemmillä kontaktiajoilla. Kokeis-
saan hän käytti hiekkasuodatettua kemiallisesti käsiteltyä vettä. 

Vedenkäsittelyssä tarvittavat O3TOC -1 suhteet, joilla orgaaninen aine pilkkoontuu 
pienemmiksi ja polaarisemmiksi yhdisteiksi, ovat yleensä alle 1,2 (Tuhkanen ym. 
1992). Optimaalisen AOC:n tai BDOC:n tuottoon tarvitut otsonimäärät ovat vaihdel-
leet eri tutkimuksissa taulukon 10 mukaan välillä 0,4 – 1,5 mgO3mgTOC -1. 

 
Taulukko 10. Optimaalliset AOC:n tai BDOC:n (biodegradable dissolved organic 
carbon) tuottoon tarvitut otsonimäärät eri tutkimuksissa. 

mgO3mgTOC -1 Vesi Viite 
0,4 - 0,5 pintavesi Vahala ym. 1997 
0,5 – 1,0 jokivesi & hiek-

kasuod. jokivesi 
Volk ym. 1993b 

0,5 Oisejoen vesi Volk ym. 1993a 
0,25 suodatettu Seinejoen 

vesi 
Volk ym. 1993a 

0,6 – 1,0 pintavesi Carlson & Amy 1997 
1,0 pintavesi Volk ym. 1997 
1,0 – 1,5 pintavesi Carlson & Silverstein 1997 

 
Kun otsonointia käytetään yhdessä biosuodatuksen kanssa ja otsonoinnin tarkoitus 

on tehostaa biosuodatuksen orgaanisen aineen poistoa ovat optimaalisen O3-
annostukset samaa luokkaa kuin desinfioinnissa. Suuremmat O3-annostukset ei juuri-
kaan lisää 60 minuutissa hajoavan BDOCrapid:in muodostumista. Kuitenkin optimaali-
nen DOC:n ja BOM:n (biodegradable organic matter) poisto vaatii merkittävästi pi-
temmän kontaktiajan suodattimessa kuin otsonoinnin sivutuotteiden poisto. (Carlson 
& Amy 2001) 

Vesijohtovedessä suuret AOC-pitoisuudet saattavat aiheuttaa verkostokasvua. Eu-
roopassa suositukset verkostoveden suurimmasta AOC-pitoisuuksista ovat vaihdelleet 
välillä 10 - 50 µgl -1 (Miettinen ym. 1997).  

AOC:n lisääntyminen otsonoinnissa ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka tehostaa 
otsonoinnin jälkeisen biosuodatuksen tehoa. Lehtola ym. (2001) ovat tutkimuksissaan 
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havainneet, että  AOC sekä MAP (mikrobeille käyttökelpoinen fosfori) lisääntyvät 
otsonoinnissa. Tutkimuksissaan he havaitsivat, että otsonoidussa vedessä mikrobien 
kasvua rajoitti fosfori. Jo pienetkin MAP-pitoisuuden lisäykset kasvattivat huomatta-
vasti heterotrofisten mikrobien kasvupotentiaalia. Kokeissa otsonointi lisäsi veden 
MAP pitoisuutta 0,08 - 0,72 µgPl -1.  Vastaavasti AOC-pitoisuuden kasvu ei korreloi-
nut mikrobien kasvun kanssa. Johtopäätös kokeista oli, että AOC:n lisäksi MAP saat-
taa olla tärkeä tekijä, joka voi rajoittaa mikrobien kasvua. 

Otsonointiin ja biosuodatukseen perustuvissa pintaveden käsittelykokoissa on 
Trondheimissa saatu hyviä vedenpuhdistustuloksia (Melin ym. 2002). Koelaitoksella 
otsoniannostus on ollut keskimäärin 1,5 mgO3mgTOC-1 ja suodattimen pintakuorma  
n. 5 mh-1 sekä EBCT n. 30 min. Laitoksella on saatu keskimäärin 23 % TOC-reduktio, 
55 % BDOC-reduktio ja 80 % värireduktio. 

5.5.8  Trihalometaanien muodostumispotentiaalin sekä 

kloorintarpeen vähentäminen 

Kloorauksen yhteydessä muodostuvista sivutuotteista trihalometaanit (THM) ovat 
suurin tunnettu ryhmä. Trihalometaanit syntyvät pääasiassa fulvo- ja humushappojen 
hapettuessa kloorauksessa (Oliver & Lawrence 1979). Otsonin kyky pilkkoa humus-
molekyylejä pienemmiksi vähentää trihalometaanien muodostumispotentiaalia 
(THMFP) kloorauksessa (Camell & Bermond 1997). USA:ssa tehdyn kuuden täysi-
mittakaavaisten otsonointilaitosten seurannassa THMFP on laskenut otsoniannostuk-
silla 0,2 - 1,4 mgO3mgC -1 3 - 20 % (Langlais ym. 1991).  

Otsonin käytöllä voidaan vähentää kloorin käyttöä. Kloorin osittainen korvaa-
minen otsonilla vähentää orgaanisten klooriyhdisteiden syntyä esikloorauksessa sekä 
varsinaisessa kloorauksessa (Drainsky ym. 1997). 

5.5.9  Koagulaation tehostaminen 

Otsonin käytöstä koagulaation apuna on julkaistu paljon tutkimuksia. Tulokset ovat 
olleet vaihtelevia. Otsonin on joissain tapauksissa huomattu heikentävän koagulaatio-
ta ja toisissa tapauksissa edistävän (Langlais ym. 1991). Eräissä tutkimuksissa on 
saatu otsonin tehon yhteiseksi nimittäjäksi veden kovuuden ja TOC:n välinen suhde. 
Singer ja Chang (1989) tutkivat otsonoinnin vaikutusta partikkelien stabiilisuuteen 12 
eri raakavedellä ja huomasivat veden kovuuden ja TOC:n välisen suhteen olevan mer-
kitsevin muuttuja otsonoinnin tehokkuudessa (kuva 23). Partikkelien stabiilisuus on 
ko. kuvassa ilmaistu α:lla (partikkelien yhteenliittymisien suhteellinen määrä partik-
kelien törmäyksissä, collision efficiency/sticnes factor). 
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Kuva 23. Veden kovuuden, TOC:n ja käytetyn otsoniannostuksen vaikutus partikkelien 
stabiilisuuteen (mukaeltuna Chang & Singer 1989 mukaan). 

 
Otsonin lisäys ei juuri lisännyt partikkelien yhteenliittymistaipumusta vesissä, 

joissa oli matala kovuuden ja TOC:n välinen suhde. Otsoni lisäsi koagulaatiota par-
haiten vesissä, joissa kovuuden ja TOC:n välinen suhde oli suurempi kuin 25 mgCa-
CO3mgC -1. Tällöin otsonin optimaalinen annostus oli 0,4 - 0,8 mgO3mgC -1. 

Kalsiumin hyödyllisyyden ennen saostusprosessia olevassa otsonoinnissa havait-
sivat myös Chandrakanth ja Amy (1998). Kalsiumin vaikutus oli selvin, kun veden 
NOM koostui pääosin fulvo- ja humushapoista. Kalsiumin arvioidaan sitoutuvan 
komplekseiksi tiettyihin funktionaalisiin ryhmiin, joihin alumiini ei voi sitoutua tai se 
sitoutuisi otsonoinnin jälkeen. 

Chang ja Singer (1989) huomasivat tutkimuksissaan myös otsonoimattoman ve-
den partikkelien yhteenliittymistaipumuksen (aggregation rate of suspended particles) 
olevan herkkä kovuuden ja TOC:n väliselle suhteelle. Veteen suspendoituneet hiukka-
set yhdistyivät hitaasti, jos kovuuden ja TOC:n välinen suhde oli alle 30, kun taas 
veteen suspendoituneet partikkelit yhtyivät nopeasti jos kovuuden ja TOC:n välinen 
suhde oli 40 - 50. Hatva (1989) on myös tutkimuksissaan todennut, että kalsiumka-
tionien määrän lisääntyminen vähentää kompleksiyhdisteiden negatiivista varausta.  

Esiotsonointi vaikuttaa Edwards ym. (1993) mukaan kahdella tavalla kemiallisen 
käsittelyn tehoon: 
 
a) esiotsonointi poistaa suoraan orgaanista ainetta mineralisaation, haihduttamisen tai 

strippauksen avulla. 
b) esiotsonointi pienentää metallisuolojen avulla muodostettavan flokin pintavarausta 

ja näin pienentää anionisten orgaanisten molekyylien adsorptiota flokin pinnalle 
ja/tai indusoi stabiilin flokin muodostumista; molemmat muutokset heikentävät 
orgaanisen aineen reduktiota. 
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Yleensä kemiallinen käsittely on tehostunut vesissä, joissa on paljon haihtuvia or-
gaanisia aineita (VOC). Otsoniannostukset ovat tällöin olleet luokkaa 0,7 
mgO3mgTOC -1. Esiotsonoinnin hyödylliset vaikutukset ovat todennäköisiä, jos laitok-
sessa käytettävän alumiinipohjaisen saostuskemikaalin käytön ja TOC:n välinen suh-
de on pieni tai suuri (<3 tai >37 mgAl mgTOC -1). Toisaalta esiotsonointi voi heiken-
tää sameuden poistumista käsittelyssä ja lisätä koagulantista johtuvia metallijäämiä 
pienillä saostuskemikaaliannostuksilla. (Edwards ym. 1993) 

Knocke ym. (1991) tutki pintavesien kahdenarvoisen raudan poistamista hapetta-
misen ja koagulaation avulla. Tutkimusten perusteella kahden arvoisen suurimolekyy-
liseen orgaaniseen ainekseen kompleksoituneen raudan hapettaminen voimakkailla 
hapettimilla (KMnO4, ClO2, O3) ei tehosta raudan poistoa koagulaatiolla. Jos kahden-
arvoinen rauta on sitoutunut heikommin pienimolekyyliseen orgaaniseen aineeseen, 
otsonoinnilla voidaan tehostaa koagulaatiota. 

 



6  Otsonointi raudan ja mangaanin hapettamisessa 

6.1  Prosessiolosuhteiden vaikutus otsonointiin 

6.1.1  Otsonimäärä ja reaktioaika 

Raudan hapettamisen stökiömetrinen otsonimäärä on 0,43 mgO3mg(Fe2+)-1 ja mangaa-
nin 0,88 mgO3mg(Mn2+)-1. Otsoniannostus 2,20 mgO3mg(Mn2+) -1 hapettaa mangaanin 
permanganaatiksi, joka on liukoinen yhdiste. Edellä mainitut stökiömetriset otsonian-
nostukset ovat voimassa vain, jos vedessä ei ole epäpuhtauksia, kuten orgaanista ai-
netta, nitriittejä ja sulfideja (Langlais ym.1991). 

Reckow ym. (1991) tutkivat kokeissaan raudan ja mangaanin hapettumisnopeuk-
sia olosuhteissa, joissa ei ollut orgaanista ainetta läsnä. Raudan hapettuminen oli väli-
töntä, lähes kaikki rauta oli hapettunut ennen 2,5 sekunnin mittauspistettä. Mangaanin 
hapettuminen oli hieman hitaampaa (kuva 24). 
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Kuva 24. Mangaanin hapettumisnopeus vedessä, jossa ei ole orgaanista ainetta ja koko-
naiskarbonaattipitoisuus on 1 meql-1 (mukaeltuna Reckhow ym. 1991 mukaan). 

 
Vesissä, joissa rauta ja mangaani eivät ole kompleksoituneena orgaanisiin ainei-

siin, käytännön otsoniannostukset voivat olla hyvinkin lähellä teoreettista annostusta. 
Tällöin myös kontaktiajat voivat olla lyhyitä, eli 2 - 3 min. Usein kontaktiaika on käy-
tännössä kuitenkin hieman suurempi. Orgaanisen aineen vaihtelevan luonteen vuoksi 
on sitä sisältävissä vesissä otsoniannostukset ja reaktioajat määriteltävä pilotkokein. 
Reaktioajat ovat yleensä 2 - 10 min (Langlais ym. 1991). 

6.1.2  Orgaanisten aineiden vaikutus hapetustehokkuuteen  

Humusaineiden hapettaminen kuluttaa otsonia ja on siten kilpaileva reaktio raudan ja 
mangaanin hapetusreaktioiden kanssa. Humusaineiden reaktiot vedessä olevien ainei-
den kanssa, esim. raudan kompleksinmuodostus, muuttavat myös otsonin reaktioita. 
Myös kahden arvoinen mangaani muodostaa orgaanisen aineen kanssa kompleksiyh-
disteitä raudan tavoin (Pankow & Morgan 1981). Kuvasta 25 ilmenee, että mangaanin 
poistoon tarvittava otsoniannostuksen määrä kasvaa veden TOC-pitoisuuden lisäänty-
essä. 
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Kuva 25. Orgaanisen aineen vaikutus hiekkasuodattimen mangaaninpoistotehoon, kun 
kahdenarvoinen mangaani hapetetaan otsonilla ja suodatinta edeltää kemiallinen flokka-
us ja selkeytys. M.A.L. (maksimum admissible level) on suurin sallittu pitoisuus ja G.L. 
(guidance level) on ohjetaso. Tasot on piirretty katkoviivoin jäännösmangaanitulosten 
perusteella. Suodatukseen tulevan veden keskimääräinen mangaanipitoisuus on 
200 µgl -1. (mukaeltuna Legube ym. 1988 mukaan) 

 

Myös Gregory ja Carlson (2001) ovat havainneet otsonointitutkimuksissaan or-
gaanisen aineen vaikutuksen hapettuneen mangaanin partikkelikokoon. Otsonointiko-
keissa TOC:n määrällä oli huomattava vaikutus käsitellyn veden liukoisen mangaanin 
(<30 kD) määrään. Vettä, jonka liukoisen mangaanin määrä oli alle 10 µgl -1, saatiin 
tuotettua vain, kun vedessä ei ollut orgaanista ainetta. Raakaveden TOC pitoisuuden 
ollessa 3,4 mgl -1 ja mangaanipitoisuuden 60 - 200 µgl -1 olivat otsonoidun veden liu-
koisen mangaanin pitoisuudet luokkaa 20 - 30 µgl -1. Heidän päätelmänsä oli, että 
NOM lisätessään otsonintarvetta lisää myös riskiä liukoisen permanganaatin syntymi-
sestä. Suurilla lähtötilanteen mangaanipitoisuuksilla, luokkaa 1000 µgl –1, prosentuaa-
linen liukoisen mangaanin vähenemä oli huomattavasti parempi ja jäännöspitoisuudet 
samat tai pienemmät kuin pienillä lähtötilanteen mangaanipitoisuuksilla. Edellä mai-
nitun he katsoivat johtuvan muodostuneen mangaanisakan sorptiomekanismilla pois-
tamasta permanganaatista. 
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Kahdenarvoisen mangaanin on raportoitu hapettuvan otsonilla paremmin, jos ve-
dessä on alkaliniteettia riittävästi. Paillard ym. (1989) hapettivat otsonilla DOC:ltä 
sisältävässä vedessä olevaa kahdenarvoista mangaania pH:ssa 8,2. He päätyivät tulok-
seen, että alkaliniteetin on oltava vähintään 120 mgl -1 (CaCO3:na), jotta mangaanin 
hapettuminen olisi tehokasta. Alkaliniteetti tehostaa mangaanin hapettumista or-
gaanista ainetta sisältävässä vedessä todennäköisesti sen tähden, että se vähentää ot-
sonin hajoamista radikaalireaktion kautta. Radikaalireaktion hidastumisen seuraukse-
na vedessä olevan mangaania hapettavan otsonin määrä on suurempi samoilla ot-
soniannostuksilla (Knocke ym.1991). 

Kahdenarvoisen raudan kompleksaatiokapasiteetin fulvohappojen kanssa on ra-
portoitu olevan eri lähteissä 0,02 - 0,1 mgFemgDOC -1 (Knocke ym. 1994, Weber 
1988, Perdue ym. 1976). Tämä kompleksinmuodostus heikentää voimakkaiden hapet-
timien hapetustehoa, mutta ei estä hapettumista kokonaan. Orgaanista ainetta sisältä-
vässä ympäristössä Fe(II):n hapettaminen tuottaa kolloidisia partikkeleita, joissa fer-
rihydroksidi (Fe(III),Fe(OH)3) on adsorboinut ympärillensä DOC:tä. Tällainen ad-
sorbtio lisää kolloidisen partikkelin stabiilisuutta ja heikentää niiden yhteenliittymis-
taipumusta. Tämä adsorbtioilmiö aiheuttaa kolloidiselle raudalle myös DOC:n ke-
rasaostamiskapasiteetin, joka on suuruudeltaan 1 - 2 mgDOCmgFe-1. Näin ollen 
Fe(II):n hapettaminen ei yksistään aina mahdollista raudanpoistoa, vaan tarvitaan 
koagulaatio mahdollistamaan raudan poisto laskeuttamalla tai suodattamalla (Knocke 
ym. 1994). Knocken ym. kokeiden tulokset on esitetty kuvassa 26. Vaikka kokeissa 
hapettimena käytettiin KMnO4:a, ovat samat ilmiöt vaikuttamassa veden käyttäytymi-
seen käytettäessä muita vahvoja hapettimia kuten otsonia ja vetyperoksidia. Koetu-
loksista ilmenee selvästi, kuinka vedessä oleva liukoinen orgaaninen hiili lisää veteen 
KMnO4-käsittelyn jälkeen jäävän liukoisen raudan määrää. Knocken kokeissaan käyt-
tämä vesi oli peräisin Dismal-suolta ja sen orgaanisen aineen kokojakauma oli seu-
raava: 

 
 - 100 kD:n suodattimen läpäisi 100 % DOC:stä 
 - 30 kD:n suodattimen läpäisi 96 % DOC:stä 
 - 10 kD:n suodattimen läpäisi 63 % DOC:stä 
 - 3 kD:n suodattimen läpäisi 23 % DOC:stä 
 - 1 kD:n suodattimen läpäisi 21 % DOC:stä 
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Kuva 26. Kompleksoituneen Fe(II):n hapettaminen KMnO4:llä pH:ssa 5,5 ja 6,5. Oletetut 
raudan olomuodot: 0,2µm suotimelle jäävä on partikkelimuodossa, 100 kD suotimen lä-
päissyt on liukoinen, 0,2µm suotimen läpäisevä jae, joka ei läpäise 100 kD suodinta on 
kolloidimuodossa. (mukaeltu Knocke ym. 1994 mukaan) 

 
Orgaanisen aineen vaikutuksesta hapetinkäsittelyn jälkeiseen liukoisen raudan 

määrään ovat raportoineet lisäksi mm. Cromley ja O’Connor (1976). He tekivät ko-
keita runsaasti orgaanista ainetta sisältävällä pohjavedellä ja saivat pääosan raudasta 
saostettua otsonilla. Veteen kuitenkin jäi hyvin suuria otsoniannostuksiakin käyttäen 
osa raudasta. Tämän ilmiön syyksi otaksuttiin se, että suuret otsoniannostukset saatta-
vat aiheuttaa erittäin stabiilin kompleksin raudan ja orgaanisen aineen välille. Myös 
Reckhow ym. (1991) huomasi kokeissaan, että humusaineet voivat estää raudan ha-
pettamisen ja sitä seuraavan saostumisen lähes kokonaan, jos rauta-humuskompleksi 
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on muodostunut pelkistävissä olosuhteissa. Toisaalta, jos rauta oli osittain hapettunut 
ennen kuin se joutui alttiiksi orgaanisille aineille, se oli huomattavasti helpommin 
erotettavissa otsonointi-saostus-prosessilla. Myös Fe(III):n muodostamat rauta-
humuskompleksit ovat suhteellisen stabiileja (Theis & Singer 1974). 

Oldham & Gloyna (1969) tutkivat humushappojen kompleksinmuodostusta ja 
pelkistäviä vaikutuksia Fe2+ ja Fe3+ välisessä kinetiikassa. Humushapot (HA) oli val-
mistettu hyvin maatuneista lehdistä. Tyypillinen tulos oli, että pH:ssa 5,0 ja 50 mgl -1 
HA pitoisuudessa ei muodostunut komplekseja Fe2+:n ja HA:n välille, kun taas pH:ssa 
8,0 rautaa kompleksoitui 2,1 mgl -1. Kompleksinmuodostuksen kasvaminen pH:n nou-
sun myötä katsottiin johtuvan HA:n karboksyyliryhmien suuremmasta dissosiaatiosta. 
Tutkimuksissa päädyttiin myös johtopäätökseen, että humushapot voivat pelkistää 
kemiallisesti Fe3+:aa Fe2+:ksi. 

Raudan ja humuksen sitoutumismekanismeja ei tunneta tarkkaan, mutta vallalla 
on käsitys jonka mukaan sitoutuminen voi tapahtua joko tiukasti humusmolekyylin 
ytimeen tai löyhästi ns. pintasidoksilla (Gjessing 1976). Humusaineiden ja raudan 
reaktioita luonnonvesissä kuvataan yleisesti Theisin ja Singerin (1974) kehittämällä 
mallilla (kuva 27), jossa y-akselilla ovat kompleksin muodostusreaktiot ja hapetus-
pelkistysreaktiot vastaavasti x-akselilla. Suurilla orgaanisen aineksen konsentraatioil-
la ferro- ja ferriraudan kompleksoitumisreaktiot (3 ja 6) alkavat kilpailla ferroraudan 
hapettumisreaktion (1) sekä ferriraudan hydrolyysireaktion kanssa (2). Reaktioissa 4 
ja 6 muodostuva ferriraudan ja orgaanisen aineksen kompleksi on epästabiili, minkä 
vuoksi orgaaninen aines kykenee pelkistämään raudan takaisin ferromuotoon. Hapet-
tunut orgaaninen aines voi osallistua sykliin aina uudelleen, kunnes lopputilanteessa 
se on hapettunut täysin inerttiin muotoon. Kompleksoitumisreaktioissa (3 ja 6) sitou-
tuneen raudan määrä sekä reaktioiden nopeudet riippuvat ratkaisevasti veden pH-
arvosta sekä orgaanisen aineksen pitoisuudesta ja laadusta (Theis & Singer 1974). 

 
 

Kuva 27. Raudan käyttäytyminen hapen ja orgaanisen aineen läsnäollessa (mukaeltuna 
Theis & Singer 1974 mukaan). 
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Myös Morgan ja Stumm (1964) esittivät, että orgaanisten aineiden Fe(II):n hapet-
tumista estävä vaikutus johtuisi edellä mainitun kaltaisesta syklisestä Fe(II):n hapet-
tumisesta, jota seuraa orgaanisten aineiden aiheuttama Fe(III):n pelkistyminen. Or-
gaanisista yhdisteistä humus- ja tanniinihapot, yhdisteet joissa on –OH ja –COOH 
ryhmiä, voivat ilmeisesti pelkistää Fe(III):n synteettisissä liuoksissa nopeasti (Stumm 
& Singer1966, Singer & Stumm 1970) 

Bartoli ym. (1992) katsoi raudan ja orgaanisen aineen välisen kompleksinmuodos-
tuksen olevan adsorption kaltaista ja tapahtuvan pääosin elektrostaattisesti. Rauta-
humuskompleksien negatiivisen varauksen he katsoivat syyksi siihen, että ko. komp-
leksit hylkivät toisiaan ja että ne pysyvät veteen liuenneena. Kompleksiyhdisteiden 
kooksi he määrittivät 7 - 15 nm. 

Thrumannin (1985) ja Liang ym. (1993) tutkimusten mukaan vesilaitoksilla vai-
keasti käsiteltäviä humus-rautakomplekseja ilmenee, kun vedessä on hydroksyyli-
ryhmiä sisältävää orgaanista ainetta. Hydroksyyliryhmiä on akvaattisissa humusai-
neissa, hydrofiilisissa hapoissa, hiilihydraateissa ja yksinkertaisissa alkoholeissa 
(Frycklund & Jacks 1997). 

6.1.3  Orgaanisten aineiden eri kokofraktioiden vaikutus 

hapetukseen 

Humuksen eri jakeet vaikuttavat eri tavoin raudan hapettamiseen. Knocke ym. (1990) 
totesivat tutkimuksissaan, että humus- ja fulvohapot voivat muodostaa Fe2+ kanssa 
kompleksiyhdisteitä, joiden hapettamiseen vahvatkaan hapettimet (Cl2, H2O2 eikä O3) 
eivät kykene suurillakaan annostuksilla. Toisaalta Knocke ym. (1991) saivat hapetet-
tua KMnO4:llä Fe2+:n joka oli kompleksoituneena fulvohappojen kanssa kunhan kon-
taktiaika oli kyllin suuri eli yli 1h. 

Erilaisten orgaanisten aineiden vaikutus raudan hapettamiseen voidaan jaotella 
myös DOC:n molekyylikoon mukaan. Kompleksoituneen Fe(II):n poistaminen vedes-
tä käyttämällä voimakkaita hapettimia (KMnO4, ClO2, Cl2) on useasti heikkotehoista, 
kun kompleksoitunut DOC on pääasiassa suurimolekyylistä eli molekyylipaino on yli 
10 kMW. Liuennut Fe(II), joka on kompleksoituneena pienempimolekyylisen humus-
fraktion kanssa (<5 kMW), on helpompi saostaa voimakkailla hapettimilla (kuva 28). 
Liuennut Fe(II), joka on kompleksoituneena suurimolekyylisen DOC:n kanssa, voi-
daan poistaa tehokkaasti alumiinikoagulanteilla. Tällöin DOC:n saostuksen kannalta 
optimaalinen pH ja koagulanttiannostus on tehokas myös kompleksoituneen Fe(II):n 
saostamiseen. (Knocke ym. 1992) 
 

 



 73

          

Kuva 28. Thousand Acre –varastoaltaasta peräisin olevien vesien fulvohappojen mole-
kyylipainon vaikutus KMnO4:llä tehdyn hapetuksen jälkeisen 0,2 µm suodoksen rautapi-
toisuuteen. Kokeessa reaktioaika oli 60 min. (mukaeltuna Knocke ym. 1992 mukaan) 

 
Sulkakoski (1994) tutki kuivasuodatuksen ja hidassuodatuksen tehoa humuspitois-

ten pohjavesien puhdistuksessa. Kokeiden perusteella todettiin raakaveden humuksen 
kokojakaumalla olevan suuri merkitys veden puhdistettavuuteen. Suuri-kokoisen hu-
musjakeen todettiin olevan haitallista puhdistusprosessille. 

6.1.4  Happamuuden vaikutus otsonoinnin tehokkuuteen 

Raudan ja mangaanin hapettuminen tapahtuu nopeammin korkeassa pH:ssa. Otsonin 
ollessa erittäin voimakas hapetin sen hapetusreaktiot ovat kuitenkin vesilaitostoimin-
taa ajatellen huomattavasti vähemmän pH-riippuvaisia ilmiöitä kuin muita hapettimia 
käytettäessä (Langlais ym. 1991). Mangaanin hapettuminen on toisen kertaluvun re-
aktio. Reaktiovakion on havaittu kasvavan pH:n nousun myötä 3×103M-1s-1:sta 2×104 
M-1s-1:een, kun pH nousee 5,5:stä 7,0:n ja vedessä on myös orgaanista ainesta. Or-
gaanisen aineen läsnäolo aiheuttaa reaktionopeuteen suuremman vaihteluvälin (kuva 
29). Otsonilla tapahtuvaan raudan hapettamiseen pH vaikuttaa saman tyyppisesti (ku-
va 30). Kokeessa Fe(II):n lähtöpitoisuus oli 4 mgl -1, otsoniannostus 5,1 mgl -1 ja veden 
TOC-pitoisuus 10 mgl -1. 
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Kuva 29. Mangaanin hapettumisen toisen kertaluvun reaktiovakion riippuvuus pH:sta, 
kun vedessä on myös orgaanista ainesta (mukaeltuna Reckhow ym. 1991 mukaan). 

 

              

Kuva 30. Veden pH:n vaikutus raudan hapettumisnopeuteen (mukaeltuna Abukduhair 
ym. 1989 mukaan). 
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6.1.5   Alkaliniteetin vaikutus otsonin hapetustehokkuuteen 

Bikarbonaatti- ja karbonaatti-ionilla on stabilisoiva vaikutus otsoniin, jonka ansiosta 
esim. mangaanin hapettamiseen tarvittavan otsonin määrä humuspitoisissa vesissä on 
pienempi, kun veden alkaliniteetti on korkea. Tämän ilmiön on Knocke ym. (1990) 
tuonut esille tutkimuksissaan. Tutkimuksissaan hän määritteli tarvittavan otsonian-
nostuksen, jolla saatiin hapetettua 75 % mangaanista eri alkaliniteetissa. Tällöin alka-
liniteettissa 50 mgCaCO3l

-1 vaadittiin 0,7 mgO3mgC-1 otsoniannostus ja alkaliniteettis-
sa 150 mg CaCO3l

-1 vaadittiin vastaavasti 0,2 mgO3mgC-1 otsoniannostus. 
Paillard ym. (1989) saivat tutkimuksissaan kuvan 31 mukaisen vuorovaikutussuh-

teen veden bikarbonaattipitoisuuden ja otsonin mangaaninhapetuskyvyn välille. He 
päätyivät suositukseen, että liuennutta orgaanista ainetta sisältävän veden alkaliniteet-
ti pitäisi olla otsonoinnissa vähintään 120 mgCaCO3l

 -1 pH:ssa 8,3 tehokkaan mangaa-
nin hapetuksen aikaansaamiseksi. Myös Reckhow ym. (1991) saivat kokeissaan sa-
mansuuntaisia tuloksia. 
            

Kuva 31. Bikarbonaattikonsentraation vaikutus otsonin mangaanin hapetuskykyyn. Kä-
sitellyn veden TOC-pitoisuus oli 5,4mgl -1 ja otsoniannostus 1 mgl -1 (mukaeltuna Paillard 
ym. 1989 mukaan). 
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6.2  Otsonoinnin yhdistäminen muihin prosessiyksiköihin 

6.2.1  Otsonointi ja vetyperoksidi 

Mikäli pohjaveden raudan ja mangaanin poistossa käytetään useampaa hapetinta, 
hapettimien lisäysjärjestyksellä on huomattava vaikutus prosessin toimivuuteen. Kai-
killa hapettimilla reaktiokinetiikka on nopeampi Fe(II):n hapettamisessa kuin 
Mn(II):n hapettamisessa. Esimerkkinä voidaan ottaa tapaus, jossa vesilaitoksella pyri-
tään hapettamaan rautaa ja mangaania. Laitos käyttää klooria, jolla tavoitellaan 
Fe(II):n hapettamista ja KMnO4:a käytetään Mn(II):n hapettamiseen. Jos molemmat 
hapettimet lisätään samaan pisteeseen, KMnO4 reagoi Fe(II):n kanssa Mn(II):sijasta, 
koska reaktiokinetiikka suosii raudan hapettumista. Tästä johtuen mangaanin poistos-
sa päädytään huonoihin tuloksiin, sillä jäljelle jäävä vapaa kloori ei pysty riittävällä 
tehokkuudella ko. olosuhteissa hapettamaan Mn(II):a. Kemikaalien lisäys em. tapauk-
sessa voitaisiin tehdä niin, että ensin lisättäisiin kloori Fe(II):n hapettamiseen. Vasta 
sopivan kontaktiajan, esim. 1 minuutti, jälkeen lisättäisiin KMnO4, jolla hapetettaisiin 
Mn(II). (Knocke ym. 1991) 

Edellä mainittua periaatetta voidaan soveltaa myös yhdistetyssä vetyperoksidi-
otsoni hapetuksessa. Tutkimuksissaan Knocke ym. (1991) havaitsivat että H2O2 on 
tehokas Fe(II):n hapettamiseen, mutta ei Mn(II):n hapettamiseen. Näin ollen H2O2:ta 
voitaisiin käyttää tehokkaasti Fe(II):n hapettamiseen vain, jos se lisätään ennen vah-
vempaa hapetinta (Knocke 1991). 

Vetyperoksidi lisää otsonin hajoamista radikaalireaktion kautta ja pienentää näin 
molekulaarisen otsonin vaikutusta. Edellä mainitusta seuraa heikentynyt mangaanin 
hapettuminen ja tehostunut orgaanisen aineen hapettuminen. 

6.2.2   Otsoni ja fysikaalinen suodatus 

Vedessä oleva hapetettu rauta ja mangaani voidaan erottaa pikasuodatuksella. Hapet-
tamista ja suodattamista voivat vaikeuttaa pohjavedessä olevat orgaaniset aineet. Poh-
javesilaitoksilta saatujen käyttökokemusten perusteella on päädytty seuraaviin yleis-
sääntöihin orgaanisen aineen osalta (Ala-Peijari 1994, Hatva 1989): 

 
- Jos KMnO4-luku on alle 5 mgl -1, orgaanisen aineen pitoisuus ei vaikeuta raudan ja 

mangaanin poistoa. 
- Jos KMnO4-luku on yli 10 mgl -1, usein orgaaninen aine vaikeuttaa raudan poistoa. 
 

Pikasuodatus on sellaisenaan sopiva hapettuneen rauta- ja mangaanisakan pois-
toon, mikäli rauta ja mangaanipitoisuuksien summa ei ylitä 2 mgl -1. Suuremmilla 
raudan ja mangaanin pitoisuuksilla on käytettävä sekä selkeytystä että suodatusta 
taikka jatkuvasti huuhtelevia suodattimia (VVY 1997). Suodatustehon arviointiin 
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voidaan käyttää esim. kalvosuodatinta. Wilczaki ym. (1993) tekemissä mangaanin-
suodatuskokeissa antrasiitti-hiekkasuodattimen ja 0,45 µm suodattimen läpäisseen 
veden mangaanipitoisuudet olivat lähellä toisiaan. Toisaalta Sommerfeld (1999) esit-
tää, että fysikaalinen hiekka tms. suodatin poistaa yleensä tehokkaasti yli 10 µm par-
tikkelit. Hyvin toimivalla suodattimella saadaan poistettua myös pääosa 5 - 10 µm 
partikkeleista. Alle 5 µm partikkelit läpäisevät yleensä suodattimen. 

Mikäli rauta ja mangaani ovat vedessä helposti hapettuvassa muodossa, voidaan 
hapettaminen tehdä ilmastamalla. Veden laadusta riippuen voidaan valita myös jokin 
muu hapetin, kuten kloori, kaliumpermanganaatti tai otsoni (Svenska vatten- och av-
loppsverksföreningen 1994). Pikasuodattimen yläpuolisen vesitilavuuden ansiosta 
hapetuskemikaalille tulee 5 - 10 min reaktioaika, mikä on yleensä riittävä. Mikäli 
vedessä on sekä rautaa että mangaania, voi olla tarpeen suorittaa hapettaminen kah-
dessa vaiheessa. Kuvassa 32 on esitetty eri vaihtoehtoja raudan ja mangaanin pois-
toon pikasuodatuksella. 

  

1- vaiheinen
Fe:n tai Mn:n
poisto

Fe:n tai Mn:n
2-vaihe poisto

1- vaiheinen
Fe:n tai Mn:n
poisto

 

Kuva 32. Raudan ja mangaanin poistaminen pohjavedestä pikasuodatuksella. Eri proses-
sivaihtoehtoja. (mukaeltuna Svenska vatten- och avloppsverksföreningen 1994 mukaan) 
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6.2.3   Otsonointi ja biologinen suodatus 

Biologinen suodatus voi tapahtua hidassuodatuksena, jolloin suodatinmateriaali on 
perinteisesti hiekkaa ja pintakuorma yleensä 0,1 - 0,2 mh -1 (RIL 1978). Biologisia 
suodattimia on tehty myös käyttäen muita täyteaineita, esim. antrasiittia tai aktiivihiil-
tä, joilla on huomattavasti suurempi ominaispinta-ala. 

Korkeakuormitteisissa biologisissa suodattimissa täyteaineet ovat ylensä tavallisen 
hiekan asemasta jalostettuja tuotteita. Pintakuormat esim. aktiivihiilisuodattimissa 
ovat olleet luokkaa 5 - 20 mh -1. Biologisessa korkeakuormitteisessa raudanpoistossa 
suodattimen pintakuormat ovat olleet luokkaa 10 - 70 mh -1 ja mangaaninpoistossa 10 
- 40 mh -1. Korkeakuormitteisessa biologisessa raudan ja mangaanin poistossa on 
yleensä 2 peräkkäistä suodatinta. (Mouchet 1992) 

Perinteiseen hidassuodatukseen tulevan veden rautapitoisuus saisi olla korkeintaan 
1 - 1,5 mgl -1. Esikäsittelyyn käytetään tarvittaessa yleensä kuiva- tai märkäkontak-
tisuotimia. Mikäli veden rautapitoisuus on yli 5 mgl -1, tarvitaan esikäsittelyksi kuiva 
ja märkäkontaktisuodattimien yhdistelmää. (VVY 1997) 

Otsonoinnilla voidaan tehostaa biologista suodatusta hapettamalla vedessä olevia 
yhdisteitä. Hapettamisen ansiosta osa yhdisteistä muuttuu erotettavaan muotoon ja ne 
voidaan poistaa vedestä ennen biologista käsittelyä. Lisäksi otsonoinnissa orgaanisen 
aineen biohajoavuus paranee, jonka ansiosta biotoiminta suodattimessa lisääntyy. 
Hidassuodatus laskee myös otsonoinnissa nousseen veden AOC-pitoisuutta. Ot-
sonoinnilla saadaan myös hyviä värireduktioita, kun taasen pelkän hidassuodattimen 
värireduktiot jäävät yleensä vähäisiksi. Näin ollen hidassuodatuksen tehostaminen 
otsonilla on varteenotettava vedenkäsittelyvaihtoehto. (Yordanov ym. 1997) 

Yordanov (1997) teki jokiveden käsittelykokeita otsonin ja hidassuodatuksen yh-
distelmällä. Kokeissa otsoniannostuksen ja TOC:n välinen suhde oli 0,5. Värireduktio 
oli otsonoinnissa 49 %, hidassuotimessa 9% ja yhteensä 58 %. Vastaavasti TOC-
reduktio oli otsonoinnissa 9 % sekä otsonointi ja hidassuodatus yhdistämällä 28 %. 

Melin & Odegaard (1999) saivat otsonoinnilla ja biosuodattimella 18 - 37 % TOC 
reduktioita pintaveden käsittelyssä. Suodattimen täyteaineena oli kevytsora ja veden 
viipymä suodattimessa oli 11 - 54 min. Kokeissa osoittautui, että otsoniannostuksella 
oli suurempi vaikutus suodattimen puhdistustehoon kuin kuormituksensietoon. Melin 
ym.(2000) on todennut tutkimuksissaan biosuodatuksen myös hyväksi otsonoinnin 
sivutuotteiden poistajaksi. Biosuodatus poisti kokeissa yli 83 % analysoiduista ot-
sonoinnin sivutuotteista. 

Seger ja Rothman (1996) tekivät kokeita Tukholman Norsborgin vesilaitoksella. 
Siellä he tutkivat perinteisen kemiallisen pintavesilaitoksen lopussa olevan hidas-
suodattimen toiminnan tehostamista otsonoinnilla. Kokeissa osoittautui, että ot-
sonointi parantaa hidassuodattimen toimintaa enemmän kylmissä kuin lämpimissä 
olosuhteissa. TOC-reduktion kasvoi otsoninilla jopa 2,2-kertaiseksi, kun veden läm-
pötila oli alle 8 °C (kuva 33). 
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Kuva 33. Hidassuodattimen TOC-reduktio eri O3TOC -1 suhteilla kylmässä (alle 8°C) ja 
lämpimässä vedessä (yli 8°C) (mukaeltuna Seger 1996 mukaan). 

 
Otsonin vaikutuksista hidassuodattimen tukkeutumiseen on tutkimuksissa saatu 

erisuuntaisia tuloksia:  
  

- Fobneyn pintavesilaitos Englannissa: otsonointi lisäsi hidassuodattimen puhdis-
tusväliä 60 %:lla kesällä ja talvella 10 %:lla, ka. ajoaika ilman otsonointia oli 40 - 
55 d ja otsonoinnilla 70 – 80 d. Otsoniannostuksen oli 2 mgl -1 (Hyde ym. 1984). 

- Dempsey & Fu (1994): hidassuodattimen puhdistusväliin ei tullut muutoksia ot-
soniannostuksilla O3TOC-1 0,1 - 0,4, mutta otsoniannostuksella O3TOC-1 on 1,08 
suodatusvastus kasvoi nelinkertaisella nopeudella. 

- Melanby (1990): hidassuodattimen puhdistusväliin ei tullut muutoksia otsonoinnin 
seurauksena. 

- Yordanov  ym. (1997): hidassuodattimen ajoaika ennen 0,6 mVp (metriä vesipat-
sasta) suodatusvastusta väheni 254 päivästä 49 päivään. Tutkimuksissa käytetty 
raakavesi oli jokivettä ja käytetty otsoniannostus  O3TOC-1 suhteena ilmaistuna oli 
0,5. 

 
Fobneyn laitoksessa käsiteltiin pintavettä seuraavasti: siivilöinti, ferrisulfaatin an-

nostelu tarvittaessa, pikasuodatus (12 mh -1) ja hidassuodatus (0,1 mh -1). Siellä saavu-
tettu hidassuodattimen ajoajan lisäys oli lähinnä vähentyneen levänkasvun ansiota. 
Otsonointi lisäsi TOC-reduktiota 20 %:a otsonoimattomaan vertailuhidassuodatti-
meen nähden. (Hyde ym. 1984) 

Norjassa on Trondheimin läheisyydessä Nessin vesilaitoksella otettu käyttöön ot-
sonointiin ja biologiseen suodatukseen perustuva vedenkäsittelylaitos (kuva 34). Lai-
toksella käsitellään pintavettä, jossa väriarvot ovat talvisin 15 - 25 mgPtl -1 ja kesäisin 
35 - 55 mgPtl -1. CODMn on ollut talvisin 2 - 3 mgl -1 ja kesäisin 6,5 - 7,5 mgl -1. Laitok-
sen CODMn-reduktio on ollut tyypillisesti 30 % talvella ja 50 % kesällä. Käsitellyn 
veden väriarvot ovat olleet 10 mgPtl -1 tai sen alle. Laitoksella käytettävässä bio-
suodattimessa on pieniä sylinterimäisiä  Kaldnes-täytekappaleita, joiden halkaisija on 
10 mm ja korkeus 8 mm. (Odegaard 1996) 

 



 80

 

 

Kuva 34. Kaaviokuva Nessin vesilaitoksesta (mukaeltuna Odegaard 1996 mukaan). 

 
Nessin vesilaitosta kehiteltäessä tehtiin koeajoja talousvedellä, johon oli lisätty 

luonnollista humusta, jolloin veden väri oli 48 mgPtl -1, TOC 5,0 mgl -1, CODMn 5,4 
mgO2l

 -1 ja pH yli 7. Kokeita tehtiin otsoniannostuksella 7 mgO3l
 -1. Otsonointi tehosti 

huomattavasti hidassuodatuksen toimintaa ja biosuodattimen lisääminen otsonoinnin 
ja hidassuodatuksen väliin paransi edelleen puhdistustulosta ja lisäsi hivenen hidas-
suodattimen puhdistusväliä. Kokeissa hidassuodatuksella saavutettiin veden väriarvo 
51 mgPtl -1 ja TOC-arvo 4,5 mg/l, kun otsonoinnin ja hidassuodatuksen yhdistelmällä 
saavutettiin veden väriarvo 16 mgPtl -1 ja TOC-arvo 2,9 mg/l. Hidassuodattimen puh-
distusväli jäi kuitenkin käytännön toimintaa ajatellen liian lyhyeksi. Otsonin, bio-
suodattimen ja pikasuodatuksen yhdistelmällä päästiin lähes edellisen prosessin tu-
loksiin, mutta pikasuodatin on normaalin toiminnan kannalta parempi ratkaisu hel-
pomman puhdistettavuuden ansiosta. (Odegaard 1996) 

6.2.4  Otsonointi ja aktiivihiilisuodatus 

Otsonointi yhdistettynä aktiivihiilisuodatukseen on yleinen yhdistelmä pintavesilai-
toksilla veden viimeistelyssä. Tämä menetelmä on käytössä esim. Oulun vesilaitok-
sella. Tällöin pääasiana on yleensä veden laadun viimeistely hajun ja maun suhteen. 
Edellä mainitulla prosessiyhdistelmällä saadaan poistettua vedestä myös mikrohai-
takkeita. 

Düsseldorfissa on käsitelty rantaimeytettyä jokivettä otsonoinnilla ja aktiivihii-
lisuodatuksella (Weissenhorn 1984). Otsonikäsittelyn ensisijainen tarkoitus on veden 
hajun ja maun parantaminen. Samalla saadaan hapetettua vedessä oleva rauta ja man-
gaani. Kyseisellä laitoksella mangaanin poisto on toiminut tehokkaasti, kun otsonian-
nostukset ovat olleet niin suuria, että mangaani oli hapettunut permanganaatiksi. Täl-
löin permanganaatti voi hapettaa vedessä vielä olevia orgaanisia aineita ja pelkistyä 
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hitaasti mangaanidioksidiksi. Toisaalta GAC-suodattimessa permanganaatti pelkistyy 
nopeasti MnO2:muotoon. 

Pohjaveden värin ja orgaanisen hiilen poistoon otsonointi ja aktiivihiilisuodatus on 
myös sopiva prosessiyhdistelmä. Rittmannin ym. (2002) Kalifornian  Santa Anan 
pohjavesillä tekemissä kokeissa aktiivihiili osoittautui parhaaksi biologisen 
pikasuodattimen täyteaineeksi. Pilotkokeissaan hän saavutti otsonoinnin ja biologisen 
aktiivihiilisuodatuksen ydistelmällä 90 % värireduktion ja 38 % DOC-reduktion. Täl-
löin otsoniannostus oli 1,8 gO3gC-1 ja viipymä suodattimessa 9 min. Vedenkäsittelyn 
tulokset pysyivät lähes vakiona veden viipymän suodattimessa ollessa 3½ - 9 min  

6.2.5  Kemiallinen käsittely ja otsonointi 

Paljon orgaanista ainetta sisältävissä vesissä otsonia kuluttavat humusaineet voidaan 
saostaa kemiallisesti vedestä ennen raudan ja mangaanin hapettamista otsonilla. Täl-
löin yhdessä orgaanisen aineen kanssa saadaan myös mangaania saostettua, koska osa 
Mn(II):sta on sitoutunut orgaaniseen aineeseen (Langlais ym. 1991). 

Edellä mainitussa tapauksessa otsonointi voidaan sijoittaa laskeutuksen ja suoda-
tuksen väliin. Mangaanin poistoa voidaan tällöin tehostaa alkaloinnilla ennen hapet-
tamista. Tällaisessa prosessissa otsoninkulutus saadaan kohtuulliseksi. Esim. Moulin 
Papon:in vesilaitoksella Ranskassa, jossa otsonoitavan veden mangaanipitoisuudet 
ovat 30 - 550 µgl -1 ja TOC-pitoisuudet 3,8 - 4,0 mgl -1, päästään alle 50 µgl -1 man-
gaanipitoisuuksiin otsoniannostuksella 0,8 - 1,3 mgl–1  (Bablon ym. 1987). 

Koagulanteilla ja flokkulanteilla voidaan parantaa hapettuneen raudan ja mangaa-
nin erotettavuutta. Käyttökelpoisia ovat sekä alumiini että rautasuolat, joilla voidaan 
pienentää partikkelien negatiivista varausta. Orgaaniset polymeerit ovat myös paljon 
käytettyjä hapetetun raudan ja mangaanin poistossa USA:ssa. Sommerfieldin (1999) 
näkemys niiden käytöstä on, että käytettäessä anionista polymeeriä tyypillinen annos-
tus on 0,1 - 0,3 mgl -1, mutta annostus ei saa ylittää tasoa 0,5 mgl -1. Annostustason 1,0 
mgl -1 ylittäminen voi aiheuttaa suodatinmateriaaliin liimautumista. Kationisen poly-
meerin tyypillinen annostustaso on 2 - 10 mgl -1. Neutraalia polymeeriä käytetään 
yleensä flokin vahvistajana, sillä varsinkin kylmässä vedessä flokki on yleensä kevyt-
tä ja haurasta. Orgaaniseen aineeseen sidotun ja hapettuneen raudan kyseessä ollessa 
voidaan kationisen polymeerin käytöllä parantaa raudan erotettavuutta. Mikäli hapet-
timena käytetään klooria, sen käytön seurauksena voi joskus syntyä positiivisesti va-
rautuneita rautakolloideja, jolloin anionisen polymeerin käytöllä voidaan parantaa 
raudan erotettavuutta. (Sommerfield 1999) 

 



7 Vetyperoksidi 

7.1  Yleistä 

Vetyperoksidi (H2O2) on voimakas hapetin, jonka hapetuspotentiaali (1,8 V) on suurempi 
kuin kloorilla, klooridioksidilla ja kaliumpermanganaatilla (Merk Index 1996). Lisäksi 
katalyysireaktioiden kautta vetyperoksidi voi muodostaa hydroksyyliradikaaleja (US Pe-
roxide 2002). Vetyperoksidi on nestemäinen, kirkas ja väritön kemikaali. Sen sulamispiste 
on -0,4 °C ja kiehumispiste 152 °C. Yleisimmät markkinoitavat tuotteet ovat väkevyydel-
tään 35 - 70 %. Vetyperoksidiliuos stabilisoidaan säilyvyyden parantamiseksi yleensä 
asetanilidilla tai vastaavilla orgaanisilla aineilla (Merk Index 1996).  

Vetyperoksidi koostuu happi ja vetyatomeista. Hajotessaan se tuottaa vettä ja happea 
seuraavasti: 
 
 2 H2O2  ⇔ 2 H2O + O2          (35) 
 

Vetyperoksidia syntyy luonnossa monien eliöiden aineenvaihdunnassa sekä auringon-
valon vaikutuksesta vedessä. Luonnossa syntynyt vetyperoksidi on tärkeä osa aineiden 
kiertokulkua. Esim. soluissa syntyy vetyperoksidia immuunivasteen yhteydessä. Soluissa 
vaikuttavat entsyymit (erityisesti katalaasi ja alutationiperoksidaasi) hajottavat vetyperok-
sidia nopeasti (Chance ym. 1979), ts. soluilla on tehokkaat mekanismit säädellä vetyper-
oksidin, kuten myös muiden soluissa luontaisesti syntyvien hapettavien aineiden, määrää.  

Vetyperoksidi ei ole Suomessa normaalisti talousvedestä tarkkailtavien aineiden listal-
la. Saksan DVGW (Deutscher Verain den Gas- und Wassenfachs) on asettanut talousve-
den vetyperoksidin maksimipitoisuudelle ohjearvon 0,1 mgl -1 sen mahdollisten toksisten 
vaikutusten takia (Bader ym. 1988). Vastaavasti Ranskan terveysministeriö on antanut 
suosituksen, jonka mukaan juomaveden vetyperoksidipitoisuus ei saisi ylittää pitoisuutta 
0,5 mgl -1 (Duguet ym. 1991). Vetyperoksidijäämät käsitellyssä talousvedessä ovat haital-
lisia myös sen kloorinkulutuksen takia. 

Vetyperoksidia voidaan käyttää suoraan ilman muita lisäaineita tai katalyyttisesti. Ka-
talyyttisessä käytössä rauta, kupari, mangaani tai muut siirtymämetallit ja niiden yhdisteet 
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voivat toimia katalyytteina vetyperoksidihapetuksessa. Katalyyttisellä reaktiolla voidaan 
hapettaa muutoin vaikeasti hapettuvia yhdisteitä tai pienentää reaktiossa tarvittavaa aikaa. 

AOP-menetelmät edustavat uusinta H2O2-teknologiaa. Niissä on pyrkimyksenä tuottaa 
erittäin reaktiivisia hydroksyyliradikaaleja esim. yhdistämällä vetyperoksidihapetukseen 
otsonointi tai UV-säteilytys. 

Vetyperoksidijäämät analysoitavassa vedessä haittaavat COD- ja permanganaattimää-
ritystä, minkä johdosta vedessä oleva vetyperoksidi täytyy hajottaa ennen määrityksiä tai 
kestävöintiä. Peroksidihajotus voidaan suorittaa entsymaattisesti käyttäen fosfaattipusku-
riliuosta, magneettisekoittajaa, katalaasi- tai peroksidaasientsyymiä ja vetyperoksiditesti-
liuskoja riittävän vetyperoksidin hajoamisen varmistamiseksi. 

7.2  Vetyperoksidin käyttö vesilaitostoiminnassa 

Vetyperoksidia voidaan käyttää vesilaitostoiminnassa pintavesilaitoksilla makua ja hajua 
aiheuttavien aineiden poistoon, otsonoinnin tehostamiseen, jäännösotsonin poistoon, des-
infioinnin sivuaineiden vähentämiseen ja aktiivihiilen kemialliseen regenerointiin. Pohja-
vesilaitoksilla tulevat kysymykseen lähinnä raudan ja rikkivedyn poisto sekä kaivojen 
kunnostus. (US Perokside 2002, Tarver 1994, Ashcroft & Borup 1992) 

Vetyperoksidin käyttö hajua ja makua aiheuttavien aineiden hapetukseen perustuu ns. 
AOP-tekniikkaan, joissa vetyperoksidi yhdistetään joko UV-valon tai otsonin käyttöön 
hydroksyyliradikaalien aikaansaamiseksi.  

Vetyperoksidin syöttöä voidaan käyttää otsonin rinnalla myös jaksottaisesti, esim. ke-
vättulvien aikaan, jolloin raakaveden laatu on heikko. Myös tilanteissa, joissa otsonointi-
kapasiteetti on alimitoitettu, voidaan vetyperoksidilla edullisesti lisätä otsonoinnin tehoa 
makua ja hajua aiheuttavien aineiden hapettamisessa (Tarver 1994). 

Vetyperoksidin käyttö otsonoinnin tehostajana perustuu reaktiossa muodostuviin suu-
ren hapetuskyvyn omaaviin hydroksyyliradikaaleihin. Myös veteen jäävä jäännösotsoni 
on mahdollista tuhota vetyperoksidiannostuksella. Kyseinen jäännösotsonin hävittämista-
pa on nopea eikä vaadi suuria pääomainvestointeja. Samalla se tehostaa haitta-aineiden 
hapettumista. Stökiömetrinen vetyperoksidinkulutus ko. käytössä on 0,7 mg H2O2mg O3 

-1 
(US Perokside 2002). 

Pyrkimys vähentää desinfioinnin sivutuotteita on johtanut kloorin käytön vähenemi-
seen vesilaitoksilla. Vetyperoksidia on ryhdytty lisääntyvissä määrin käyttämään vaihto-
ehtoisena hapetuskemikaalina raakaveden esikloorauksen tilalla (Tarver 1994). 

Pohjavesissä esiintyvä liukoinen kahdenarvoinen rauta voidaan hapettaa vetyperoksi-
dilla nopeasti kolmenarvoiseksi ferriraudaksi, joka on veteen liukenematon ja voidaan 
normaalitapauksissa erottaa vedestä saostamalla, flotaatiolla tai suodattamalla. Raudan 
hapettuminen vetyperoksidin avulla on esitetty kohdassa 2.3.1. Vetyperoksidin annostelu 
on vetyperoksidin ja raudan suhteena ilmoitettuna luokkaa 1:2 (OxyPure 2002). Vetyper-
oksidihapetus ei ole tehokas mangaanin osalta (Tarver 1994). 

Raudan toimiessa katalyyttinä vetyperoksidihapetuksessa voi fentonin reaktiolla olla 
huomattava vaikutus hapetuksessa. Fentonin reaktiossa kahdenarvoinen rauta katalysoi 
vetyperoksidin hajoamista niin että muodostuu erittäin reaktiivisia hydroksyyliradikaaleja 
seuraavasti (Stumm ja Morgan 1996): 
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 Fe(II) + H2O2 + H+ ⇒ Fe(III) + OH• + H2O         (36) 
 

Pienet H2O2 -jäämät vedessä eivät inhiboi biologisen suodattimen toimintaa ja biolo-
ginen suodatin poistaa ko. jäämät. Tämän on todennut kokeissaan Upfer & Huck (1997), 
joissa hän johti n. 1 mgl -1 H2O2:ta sisältävää vettä biologisesti aktiivisille hiekka ja hiek-
ka/antrasiittisuodattimille. H2O2-jäämän poistuminen suodattimissa ei alkanut heti, vaan 
suodattimen bakteerikanta vaati sopeutumisajan. 

H2O2:n kanssa kilpailevana hapetuskemikaalina kloorin lisäksi on lähinnä KMnO4. Ve-
typeroksidi on kaliumpermanganaattiin verrattuna imagoltaan vihreämpi ja sen käsittely 
on helpompaa; KMnO4-toimitetaan kiinteänä ja sillä on voimakas punainen väri. Lisäksi 
vetyperoksidi on hieman kaliumpermanganaattia edullisempaa. KMnO4 hapetus lisää 
myös veden mangaanipitoisuutta jonkin verran. USA:ssa Illinoisin vesilaitoksella päädyt-
tiin vetyperoksidin käyttöön raudan hapettajana taulukon 11 kustannusvertailun pohjalta. 
Raakaveden rautapitoisuus oli 8,4 mgl-1. 
 
Taulukko 11. Hapetuskemikaalien käyttökustannusten vertailu Illinoisin vesilaitoksella 
(Ashcrof & Borup 1994). 

Kemikaali      Laitekustannukset ($)      Vuotuinen käyttökustannus ($)* 
H

2
O

2

KMnO
4

Kloori 

           217 000                                           29 000 
           216 000                                           33 000 
           264 000                                           36 000 

*sisältää flokkauskemikaalin 
 

Vetyperoksidi on myös tehokas rikkivedyn hapettaja. Vetyperoksidin ja rikkivedyn vä-
lisen reaktion lopputuote riippuu vallitsevasta pH:sta. Alkalisissa olosuhteissa pH.n olles-
sa yli 8 pääasiallinen reaktion lopputuote on liukoinen sulfaatti: 
 
 H2S + 4 H2O2   ⇒ SO4

2- + 4H2O + 2H+          (37) 
 

Em. reaktioyhtälön mukainen H2O2S
-1 suhde on 4. Neutraaleissa olosuhteissa vetyper-

oksidi hapettaa rikkivedyn pääasiassa kolloidiseksi rikiksi: 
 
 H2S + H2O2   ⇒ S + 2 H2O           (38) 
 

Tällöin stökiömetrinen H2O2/H2S suhde on 1. Reaktiossa muodostuva sameutta aiheut-
tava rikki voidaan poistaa vedestä flokkaamalla ja saostamalla tai suodatuksella (OxyPure 
2002, US Peroxide 2002). 

Rikkivety voidaan poistaa vedestä myös ilmastamalla. Tällöin kuitenkin reaktio-
nopeus on huomattavasti hitaampi ja veteen voi jäädä jonkin verran jäännösrikkivetyä. 
Ilmastuskäsittely suoritetaan yleensä suhteellisen alhaisessa pH:ssa. 

 
 
Rikkivedyn kemiallisessa hapettamisessa voidaan käyttää myös klooria tai kalium-

permanganaattia. Kloorilla tapahtuva rikkivedyn hapettaminen suoritetaan pH:ssa 6,5 - 
8,5. Pääasiallinen reaktiotuote on tällöin veteen liukoinen sulfaatti, mutta reaktiossa syn-
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tyy myös jonkin verran sameutta aiheuttavaa alkuainerikkiä (Tarver 1994). Kaliumper-
manganaatti hapettaa rikkivedyn alkuainerikiksi pH:n ollessa alle 8. Alkalisissa oloissa 
pH:n ollessa yli 8 reaktion lopputuotteena on liukoista sulfaattia. Kaliumpermanganaatin 
syöttölaitteet ovat kuitenkin monimutkaisemmat kuin vetyperoksidilla tapahtuvassa ha-
pettamisessa. Lisäksi kaliumpermanganaatin käyttö nostaa hieman veden mangaanipitoi-
suutta. 



8 Kohdelaitosten kuvaus 

Tutkimuksia suoritettiin Vesikolmio Oy:n Kalajoen Särkän, Limingan vesihuolto Oy:n 
Montun ja Kempeleen vesihuolto Oy:n Tuohinon vedenottamoilla. Laitosten sijainnit on 
esitetty kuvassa 35. Kohdelaitokset edustavat vaikeasti käsiteltäviä vesiä, joissa on yhtä 
aikaa rautaa ja orgaanista ainetta sekä mangaania. Laitosten vesien käsittelyä tutkittiin 
ottaen huomioon niiden ongelmat ja prosessien uusimistarpeet. 
 
 

 

Kempele  

 

 

 

 

 

 

 

Kalajoki 
 

 

Kuva 35. Kohdelaitoste
Liminka
20 km 
n sijainnit.    
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8.1    Kalajoki 

Kalajoen Särkän vedenottamolla oli käytössä vuoteen 1997 biologinen laitos käsittäen 
kuivasuodatuksen, kaksivaiheisen märkäsuodatuksen ja hidassuodatuksen (kuva 36).  
 

 

Kuva 36. Kalajoen biologisen vedenpuhdistamon kaaviokuva. Käsittelyvaiheet ovat: kui-
vasuodatus, märkäsuodatus, märkäsuodatus ja hidassuodatus. Pienennetty suoraan alkupe-
räisestä suunnitelmakuvasta. (Vesikolmio 1982) 

 
Laitoksen tehostaminen on tullut aiheelliseksi sen rajallisen kapasiteetin sekä puhdis-

tetun veden lisääntyneen pesäkeluvun myötä. Pesäkeluvun lisääntyminen käsitellyssä 
vedessä johtunee hidassuodatusaltaan lisääntyneestä kasvillisuudesta. Laitoksen toimin-
taa ja veden laatua eri vaiheissa kartoitettiin pilotkoejakson alussa (taulukko 12). Esikä-
sittelyä seuraava hidassuodatus on yleensä puhdistanut veden normit täyttäväksi. Hidas-
suodattimen toimintaa on kuitenkin vaikeuttanut esikäsitellyn veden suuresta rautapitoi-
suudesta johtuva tukkeutuminen. Tukkeutumisen aiheuttama haitta on korostunut alueen 
vedenkäytön kasvun myötä. Taulukossa 13 on 3.8. - 8.9 1999 alkaloivan märkäsuodatuk-
sen koeajojen aikana havaitut raakaveden ja käsitellyn veden keskimääräiset analyysitu-
lokset. 
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Taulukko 12. Kalajoen Särkän puhdistamon esikäsittelyn toiminta pilotkokeiden aikana. 
Vesinäytteet on otettu 15.6. 1999. 

Parametri          Raakavesi    Kuivasuodatus  Märkäsuodatus 1  Märkäsuodatus 2 

Alkalinit. mmoll -1 0,75  0,69  0,63  0,63 
O2 mgl -1   1,5  9,3  9,6  9,2 
CO2 mgl -1  51,9  30,4  26,8  26,4 
T °C   5   8,6  8,9  13 
pH    6,8   6,9  6,9  6,7 
Redox mV  60  160  200  190 
Fe mgl -1     4,14  3,88  3,55 
Fe (s) mgl -1  6,25  3,40  3,26  2,92 
Mn mgl -1  0,14  0,14  0,16  0,15 
Mn (s) mgl -1  0,18  0,17  0,17  0,17 
Ca mgl -1  6,56    6,46  6,67 
Mg mgl -1  1,58    1,63  1,63 
Kovuus mmoll -1  0,23    0,23  0,23 
TOC mgl -1  4,5  4,5  4,4  4,3 
DOC mgl -1  4,5  4,3  4,0  4,1 
CODMn mgl -1  2,4  2,1  2,1  1,8 
CODMn (s) mgl -1  2,5  1,7  2,2  2,1 
(s) suodatettu 0,45 µm 
 
Taulukko 13. Kalajoen Särkän vedenottamon raakaveden ja käsitellyn veden laatu 3.8. – 
8.9. 1999. Tulokset ovat 5:n havaintokerran keskiarvoja. 

Analyysi Raakavesi Käsitelty vesi 
Fe mgl-1 8,40 0,02 
Mn mgl-1 0,17 <0,02 
COD mgl-1 4,0 1,2 
pH 6,5 6,8 

8.2  Kempele Tuohino 

Kempeleen Tuohinon vesilaitos sijaitsee kuntakeskuksen välittömässä läheisyydestä ja 
saa vetensä Kempeleenharjusta, joka on pääosin ns. piiloharju. Vedenottamolla on 9 siivi-
läputkikaivoa, yhteisantoisuudeltaan 4 000 m3d -1. Vedenottamolla oli käytössä ennen v. 
1999 valmistunutta uudistusta prosessi, joka käsittää paineellisen kontaktisuodatuksen, 
pirskotusilmastuksen ja hidassuodatuksen. Raakaveteen syötetään ennen kontaktisuoda-
tusta kaliumpermanganaattia n. 2 mgl -1 ja pH nostetaan lipeällä arvoon  8,0 - 8,2. Tällä 
hetkellä noin puolet Tuohinon pohjavedestä käsitellään nanosuodatuksella ja toinen puoli 
edellä sanotulla prosessilla. Raakaveden ominaispiirre alueen muista pohjavesistä poike-
ten on sen emäksisyys (taulukko 14). Tämän työn yhteydessä kaivo nro 7:n veden happi-
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pitoisuudeksi on mitattu 1,5 mgl -1. Lisäksi tutkimuksissa on todettu kaiken ko. kaivon 
raakaveden raudan olevan Fe(III)-muodossa. 
 
Taulukko 14. Tuohinon vedenottamon raakaveden laatu. Tulokset on saatu Lehtirannan 
(1997) tutkimuksesta. 

Laatuparametri Vedenottamon 
tyypillinen arvo 

Vaihteluväli Kaivo 7 VII-X 97 

pH 
COD mgO2l -1

Rauta mgl -1

Mangaani mgl -1

Fosfori mgl -1

Kovuus mmoll -1

Alkaliteettti mmoll -1

CO2 mgl -1

SO4 mgl -1

NO3 –N mgl -1

NH4 –N mgl -1

Kloridi mgl -1

PO4-P mgl -1

Väri Pt mgl -1

Sameus FTU 
Al µgl -1

Ca mgl -1

Mg mgl -1

Si mgl -1

Kiintoaine mgl -1

Hehkutusjään. mgl -1

TC mgl -1

IC mgl –1

IC CaCO3:na mgl -1

TOC mgl -1

DOC mgl -1

Bromidi µgl -1

KovuusTOC -1

mgCaCO3mgTOC -1

O2 mgl –1

7,7 
4,5 
1,20 
0,30 
1,00 
1,2 
2,5 
3,0 
15 
0,5 
800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,4 - 7,8 
2,5 – 5,5 
0,60 – 3,0 
0,15 – 0,60 
0,80 – 1,30 
1,0 – 1,4 
2,0 – 3,0 
2,0 – 4,0 
5 – 25 
0 – 1,0 
500 – 1100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,5 
4,7 (6,7*) 
1,6 (0,9*) 
0,24 (0,6*) 
1,2 
0,78* 
2,94 
6,0* 
3,9 
 
860* 
22 
1170* 
39 
1,8 
20 
23,9 
7,3* 
14,6* 
0,53* 
0,10* 
7,8* 
32,3* 
269,4* 
7,8* 
7,5* 
52* 
 
10,1* 
1,5* 

*  Analyysit on tehty vuonna 1998 tämän tutkimuksen yhteydessä 
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8.3  Liminka 

Limingan keskustaajaman läheisyydessä on käytössä kolme pohjavedenottamoa: Aarnio, 
Kukkala ja Monttu. Aiemmin vesi otettiin lähes Limingan keskustassa olevasta Foudilan 
vedenottamosta. Foudilan raakavesi sisälsi kuitenkin runsaasti rautaa ja klorideja. Foudi-
lassa on vielä käytössä vanha kemiallinen vedenkäsittelylaitos, jolla käsitellään nykyisin 
käytössä olevien ottamoiden vesi sen jälkeen, kun se on esikäsitelty Montun vedenotta-
molla. Montun vedenottamo sijaitsee n. 3 km päässä Limingan keskustasta. 

Montun vedenottamolla sijaitsevassa 1995 rakennetussa esikäsittely-yksikössä on 
kaksi PEH 63 salaojaputkista tehtyä 3 m korkeaa kuivasuodatinta. Kuivasuodattimien 
pinta-ala on yhteensä 40 m2 ja pintakuorma mitoitusvirtaamalla 120 m3h -1 on 3 mh -1. 
Selkeyttiminä on kaksi suppilomaista dortmund-selkeytysallasta. Selkeytysaltaiden pin-
takuorma on n. 4 mh -1 (PSV 1995). Esikäsittely-yksiköstä Foudilan kemialliselle laitok-
selle johtava vesijohto on pituudeltaan 3,1 km. Ottamoiden vedet ovat humus- ja rautapi-
toisia. Lisäksi eri ottamoiden vesien laatu poikkeaa huomattavasti toisistaan (taulukko 
15). 

Limingan vedet käyttäytyvät eri lailla esikäsittelynä olevassa kuivasuodatuksessa 
(taulukko 16). Kuivasuodatus ei juurikaan vähennä Montun veden rautapitoisuutta, kun 
taas kuivasuodatuksella saavutetaan lähes 50 % rautapitoisuuden alenema Kukkalan ve-
dellä. 

Esikäsittelyn jälkeinen kemiallinen saostus tehdään Foudilassa alumiinikemikaalilla 
pH:ssa 7,4, jolloin orgaanisen aineen lisäksi myös rauta saostuu. Mangaanin poistosta 
vastaa pääosin prosessin lopussa olevat antrasiittisuodattimet. Esikäsittelyn ja Foudilan 
väliseen vesijohtoon kertyy runsaasti sakkaa ja se joudutaan puhdistamaan säännöllisesti 
ns. putkiporsaan ja huuhtelun avulla. Putkessa tapahtuu raudan hapettumista ja saostumis-
ta niin, että pääosa raudasta on kiinteässä muodossa veden tullessa Foudilan laitokselle. 
Raudan saostuminen lisää myös veden sameutta ja kiintoainepitoisuutta. Mangaanin pi-
toisuuksissa ei tapahdu muutoksia putkiosuuden aikana (Lehtikangas & Lakso 1997). 
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Taulukko 15. Kukkalan, Aarnion ja Montun ottamoiden raakavesien keskimääräinen laatu 
VI - XII 1997, jolloin vedenotto oli 52 - 68 m3h-1 (alkuperäinen Lehtikangas & Lakso 
1997). 

Vedenottamo Kukkakala Aarnio Monttu 
Osuus vedenotosta % 36 12 52 
pH 6,3 6,5 6,3 
O2 mgl-1 1,7 3,2 2,1 
CO2 mgl-1 44 30 33 
Fe mgl-1 c 9,9 2,3 2,2 
Fe (s) mgl-1 c 10,6 1,5 2,4 
Fe 2+ % c 83 0 62 
Mn mgl-1 0,15 0,12 0,07 
Mn (s) mgl-1 0,15 0,12 0,07 
COD mgl-1 7,2 5,5 2,9 
COD (s) mgl-1 7,2 4,4 2,9 
Alkalinitetti mmoll-1 0,52 0,89 0,51 
Sameus NTU 1,1 17,0 6,6 
Väri mgPtl-1 55 75 40 
Ca mgl-1 3,4 4,5aa 4,3 
Mg mgl-1 1,9 3,3aa 3,6 
Kovuus mmoll-1 0,16 0,24aa 0,25 
TC mgl-1 a 19,8 24,1 16,3 
TIC mgl-1 a 11,2 16,4 11,4 
IC mgl-1 CaCO3:na  93,4 136,8 95,1 
TOC mgl-1 a 7,8 8,4 5,0 
DOC mgl-1 8,1 7,8 4,9 
Cl- mgl-1 a 4,7 6,3 10,4 
Si mgl-1 a 7,2 8,8 5,3 
NH4–N µgl-1 a 79 132 59 
NO3–N µgl-1 84 140 62 
Kok. N µgl-1 cc <500 <500 <500 
Kok. P µgl-1 cc  144 107 22 
Bromidi µgl-1 a 32 40 77 
mgCaCO3mgTOC-1a 2,2 2,9 4,9 
Sähkönjohtavuus µScm-1 a 118 122 115 
Kiintoaine mgl-1 a 0,38 4,10 0,22 
Hehkutusjäännös mgl-1 0,08 1,00 0,07 

a) eri määrä analyysejä vuosilta 1997-1998 
aa) analyysit vuosilta 1997-1999 

c) epäjohdonmukaisuudet Fe-pitoisuuksista johtuvat eri määritystavoista 

cc) 9.8.1999 
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Taulukko 16. Kuivasuodatuksen vaikutus Limingan eri vesijakeisiin 18.8.1999. 

Parametri Monttu  Aarnio  Kukkala  
 Raaka-

vesi 
Kuiva-
suoda-
tettu 

Raaka-
vesi 

Kuiva-
suoda-
tettu 

Raaka-
vesi 

Kuiva-
suoda-
tettu 

Alkalinit. mmoll -1 0,48 0,51 0,89 0,88 0,51 0,28 
O2 mgl -1 2,0 11,2 4,5 10,2 2,0 10,1 
CO2 mgl -1 35,6 10,1 39,6 6,6 57,2   25,9 
T °C 8,1 8,7 5,7 6,0 5,9 6,3 
pH 6,3 6,9 6,6 7,0 6,20 6,6 
Redox mV 170 186 240 254 160 226 
Fe mgl -1 *      1,72 1,71 3,22 2,48 10,26 5,37 
Mn mgl -1 0,08 0,06 0,12 0,09 0,13 0,10 
Ca mgl -1 4,43 3,67 5,41 5,27 4,12 4,33 
Mg mgl -1 3,67 3,49 3,33 3,07 1,75 1,87 
Kovuus mmoll -1 0,26 0,23 0,27 0,26 0,17 0,18 
TOC mgl -1 4,8 4,7 6,6 6,6 7,7 6,6 
CODMn mgl -1 3,4 2,9 5,7 4,8 7,0 6,2 

* näytteet otettu 28.9.1999 

8.4  Aiemmat tutkimukset Limingassa 

Montun vedenottamon yhteydessä olevan esikäsittely-yksikön alueella on suoritettu lu-
kuisia koeajoja vedenkäsittelyn tehostamiseksi. 1994 laitoksella kokeiltiin Kaikon akdo-
lit-suodatusmassan (CaCO.MgO) käyttöä sekoitetun raakaveden käsittelyyn. Kokeessa 
pintakuormat vaihtelivat välillä 3 - 15 mh -1. Suodatuksella veden rautapitoisuus saatiin 
laskemaan aloituspäivien jälkeen tasolle 0,6 - 1,2 mgl -1 ja pH nousemaan tasolle 6,5 - 
8,1. Suodatin kuitenkin tukkeutui nopeasti niin, että vajaan kuukauden päästä se oli 
huuhdeltava päivittäin. Kalkkikivisuodatusta laitoksella on kokeiltu 1996 tehdyissä bio-
logisen vedenkäsittelyn tehostamiskokeissa. Tällöin kalkkikivialkalointi ei tuonut ratkai-
sua raudanpoisto-ongelmaan. (Lehtikangas & Lakso 1997) 
Lehtikangas ja Lakso tutkivat 1997 biologisen vedenkäsittelyn toteuttamismahdollisuutta 
Limingassa. Käytännön prosessivaihtoehtona biologinen käsittely olisi merkinnyt esikä-
sittely-yksikön toiminnan tehostamista niin, että edellytykset hidassuodatuskäsittelylle ja 
kemiallisen laitoksen sulkemiselle olisivat olemassa. Tällöin esikäsittelyllä olisi päästävä 
raudan suhteen n. 1 mgl -1 pitoisuustasolle. Tutkimuksissa ilmeni selvästi, että biologinen 
käsittely yksin on riittämätön takaamaan talousveden laatutasoa. Vedenkäsittelyn tehos-
tamisen lähtökohdaksi ehdotettiin koeajoja laitteistolla, jossa kuivasuodattimelta tuleva 
vesi käsiteltäisiin kemiallisesti happamalla pH-alueella riittävän humuksenpoiston ai-
kaansaamiseksi, selkeytyksen jälkeen olisi pikasuodatus ja viimeistelykäsittelynä sekä 
mangaaninpoistossa hidassuodatin. 
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Biologisten käsittelymenetelmien kokeissa puhdistustulokset ovat olleet Montun ot-
tamolla sijaitsevissa koeyksiköissä yleensä parempia kuin Foudilassa. Ilmeisesti Montus-
sa ja Montun ja Foudilan välisessä putkessa tapahtuva raudan hapettuminen ja veden laa-
dun muuttuminen heikentää bioprosessin toimintaa. Tämä seikka ilmeni Montun kui-
vasuodatinta edeltäneissä kokeissa, joissa PSV- Maa ja Vesi Oy teki kuivasuodatuskokei-
ta Foudilan laitoksella (Lehtikangas & Lakso 1997). Tällöin koesuodattimessa rihmamai-
sen rautabakteerin muodostuminen oli heikkoa, eivätkä rautabakteerit kyenneet kiinnit-
tymään suodattimen kontaktipinnoille. Vesi oli tällöin ilmeisesti hapettunut Montun ve-
denottamon kaivossa, eivätkä rautabakteerit muodostaneet haluttua rihmavaiheen kasvus-
toa, josta kehittyy helposti poistettava flokki. 
 

 



9 Otsonointikokeiden laboratoriomittakaavan koejärjestelyt 

Laboratoriomittakaavan otsonointikokeiden tarkoituksena oli selvittää eri vesien soveltu-
vuutta otsonikäsittelyyn sekä mahdollisesti muodostuvan sakan laatu. Lisäksi selvitettiin 
pilotkokeita varten erilaisten prosessiparametrien, kuten tarvittavan otsonointiajan, vaiku-
tusta otsonointiin. Kokeissa kartoitettiin myös eri vesissä otsonoinnin aikana muodostuvat 
bromaatin määrät. Otsonoinnin vaikutusta veden biologiseen aktiivisuuteen tutkittiin 
AOC-kokein, joissa määriteltiin assimiloituvan orgaaninsen hiilen määrä raakavedessä ja 
otsonikäsittelyn jälkeen. Käsiteltävien vesien eroja selvitettiin suodatuskokeiden lisäksi 
myös polarografisesti, jolloin mitattiin raudan määrää eri hapetusasteissa. 

9.1  Otsonointikokeet 

Kokeet suoritettiin 10 litran panoksissa kuvan 37 mukaisella koelaitteistolla. Otsonointi-
kolonni on halkaisijaltaan 100 mm ja korkeudeltaan 2,0 m. Kolonnin alapäähän on asen-
nettu ∅ 50 mm sintteri, jonka läpi otsoni johdettiin kolonniin pieninä kuplina. Kokeissa 
käytetty vesi haettiin kokeiden suorituspäivän aamuna vedenottamolta ja kokeiden suori-
tuksen ajan vettä säilytettiin kylmiössä suljetuissa kanistereissa. Tutkittavan veden säily-
tysaika oli aina alle 18 h. Mikäli järjestelyt ovat poikenneet edellisestä, siitä on mainittu 
ao. kohdassa. 
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PAINEILMA
PAINEEN SÄÄTÖ

POIS

A

Kuva 37. Otsonointikokeiss
lonnin yhteitä käytettiin sek
panoskokeissa. 

 
Kokeissa käytetty otson

sonaattorin sisällä on kork
15 000 V:iin asti. Laitteess
V alueelle ja näin säätää 
happea 20 - 200 lh -1. Mak
sonaattorilla tuotetun kaas
mukaan niin, että virtaama
ilmalla 2 paino-%. Virtaam
paino-% käytettäessä ilmaa

Kokeissa syöttökaasu j
tettiin sekä happea että ilm
käytettiin koko käytettävis
pisteille määritettiin jodom

Vedessä olevan otsonim
den jäännösotsonipitoisuud
nettiin ultrapuhtaalla vedel

Otsonoinnissa syntyne
suodatettiin yleensä imu- 
lyysejä. Tätä on merkitty 
dan ja mangaanin raja on 0

Osassa kokeita tehtiin 
tehoa vastaava (st)-suodatu
her & Shuell S597½ su
kuvatoimista hiekkasuodat
OTSONINTUHOAJ
OTSONAATTORI

VIRTAUKSEN JA
JÄNNITTEEN
SÄÄTÖ

TULOPAINEEN
MITTAUS

PAINEEN
SÄÄTÖ

TOILMA

 

a käytetty koelaitteisto. Oikeassa reunassa olevan otsonointiko-
ä veden johtamiseen kolonniin ja sieltä pois että näytteenottoon 

i tuotettiin laboratorio-otsonaattorilla, Herrmann LO-50-1. Ot-
eajännitemuuntaja, joka nostaa purkausputken jännitteen aina 
a olevalla säätövastuksella voidaan tulojännite säätää 90 - 220 
otsonin tuottoa. Otsonaattoriin syötetään kuivattua ilmaa tai 

simi otsonin tuotto on hapella 4 gO3h
 -1 ja ilmalla 2 gO3h

 -1. Ot-
un otsonipitoisuus vaihtelee kaasun, virtaaman ja jännitteen 
n ollessa 150 lh -1 220 V:n jännitteellä otsonikonsentraatio on 
an ollessa 30 lh -1 ja jännitteen 220 V oon otsonikonsentraatio 4 
 ja 7 - 8 paino-% happea käytettäessä. 
ohdettiin otsonaattoriin 5 mvp paineella. Syöttökaasuina käy-
aa. Kaasun virtaus oli 20 tai 40 lh -1. Laitteen tulojännitteenä 

sä olevaa aluetta 90 - 220 V. Otsonaattorin tuotot eri toiminta-
etrisella titrauksella (IOA standardi 001/96). 
äärän mittaukseen käytettiin Lovibond PC 11 fotometria. Ve-
en ylittäessä laitteen määritysrajan, 1,0 mgl -1, näyte laimen-

lä. 
en sakan ominaisuuksia tutkittiin suodatuksilla. Käsitelty vesi 
tai ruiskusuodattimella 0,45 µm suodattimen läpi ennen ana-
tuloksissa (s):llä. Standardin SFS 3044 mukaan liukoisen rau-
,45 µm. 
käsitellylle vedelle ennen analyysejä myös hiekkasuodatuksen 
s. St-suodatus tehtiin suodattamalla 1 dl vettä kahden Schlei-
odatinpaperin läpi, joka vastaa lähinnä Toveco Oy:n jat-
inta (Toveco Oy 1997). 
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9.2  Prosessiparametrikokeet 

Prosessiparametrikokeita tehtiin pääasiassa Limingan Kukkalan vedellä. Kokeissa pyrit-
tiin selvittämään vedenkäsittelyprosessissa käytettävän otsonoinnin optimaalista käyttöä. 
Kokeissa selvitettiin seuraavia asioita: 
 
- veden sopiva viipymäaika otsonoinnissa 
- syntyneen flokin laskeutuvuusominaisuudet 
- otsonoinnin jälkeisen reaktioajan merkitys 

 
Otsonaattorissa tarvittavan viipymän selvittämiseksi tehtiin koesarjoja, joissa veteen 

syötettiin sama määrä otsonia eri pituisina ajanjaksoina. Otsonointiaika kokeissa vaihteli 
välillä 1 - 20 min. 

Otsonoinnin ja suodatuksen välissä olevan reaktioaltaan tarpeellisuutta testattiin labo-
ratoriossa. Koe suoritettiin otsonoimalla Kukkalan ja Montun raakavettä otsonointikolon-
nissa. Sen jälkeiset imusuodatukset tehtiin joko heti tai eripituisten viipymien jälkeen. 
Otsonoitu vesi säilytettiin käsittelyn jälkeen 5 l astiassa, jossa oli mangneettisekoitus pie-
nellä teholla 

Otsonoimalla muodostuvan hapettuneen raudan ja mangaanin sekä muiden hapettu-
neiden aineiden laskeutumisominaisuuksien tutkimiseen käytettiin jartestiä. Kokeessa 
käytettiin Limingan Kukkalan vettä, jota otsonoitiin aiempien koetulosten mukaisella 
riittävällä otsoniannostuksella. Kokeessa käytetyt astiat ja laitteisto olivat kuvan 38 mu-
kaiset. Otsonointia seuraava lasketuskoe suoritettiin kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa näytteen annettiin laskeutua jartestin astiassa 30 min, jonka jälkeen siitä 
otettiin näyte. Toisessa vaihtoehdossa näytettä hämmennettiin sekoittajassa lapojen kier-
rosnopeudella 100 kierrosta minuutissa 10 minuutin ajan, jonka jälkeen näyte sai laskeu-
tua astiassa 30 min ennen näytteenottoa.  

                     

Hämmennin

tr
m

3

 

Kuva 38. Kok
ja sekoittajan
2 l2 dm
tr
50 mm73 mm

3
1 l1 dm
   

N

eessa käytetty jartestlaitteisto. Hämmentimen la
 nopeus hämmennyksessä 100 rpm. 
50 mm73 m
äytteenotto

m  
117 m
pojen koko on 88 mm × 15 mm 
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9.3  Bromaattikokeet 

Bromaatin muodostumista otsonoinnin yhteydessä tutkittiin Limingan kolmen eri ve-
denottamon vedellä sekä Kempeleen Tuohinon kaivon nro 7 vedellä. Kokeet suoritettiin 
Limingan vesillä 10 minuuttia kestävinä panoskokeina. Kempeleen vedellä kokeet tehtiin 
panoskokeina, jossa näyte otettiin 2½, 5, 10 ja 20 minuutin otsonoinnin jälkeen. 

9.4  AOC-kokeet 

AOC-kokeissa selvitettiin otsonoinnin vaikutusta bakteerimassalle helposti käytettävässä 
muodossa olevan hiilen, AOC:n (assimiloituva orgaaninen hiili), määrään. Kokeissa käy-
tettiin Limingan vedenottamoiden vesiä, joita otsonoitiin 10 min eri otsoniannostuksilla. 

9.5  Otsonointi-vetyperoksidikokeet 

Otsonoinnin yhdistäminen vetyperoksidikäsittelyyn toteutettiin laboratorio-olosuhteissa 
panoskokein. Vetyperoksidi (H2O2) lisättiin otsonointikolonniin täytön puolivälissä. Täl-
löin vetyperoksidin vaikutusaika ennen otsonoinnin aloittamista oli 2 - 4 minuuttia. Vety-
peroksidin ja otsonin annostelusuhteet olivat 0; 0,1; 0,4 ja 0,8. Lisäksi suoritettiin kokeita, 
joissa vetyperoksidi yhdistettiin 5 minuutin ilmastukseen. 

9.6 Polarografiset kokeet 

Kokeiden lähtökohtana oli tutkia vesien erilaista kompleksinmuodostuskykyä. Veden 
pH:n ollessa alhainen on rauta vapaana humusyhdisteistä ja tällöin polarografi havaitsee 
vedessä olevan raudan. Vastaavasti pH:n noustessa vedestä riippuen yhä suurempi määrä 
rautaa jää polarografilla havaitsematta. Kokeissa kaiken raudan oletettiin olevan ana-
lyysimenetelmän havaittavissa pH:ssa 2. Vesien erot raudan kompleksoinnissa oletettiin 
tulevan esille siinä, missä pH:ssa kussakin vedessä rautaa ei enää voida havaita.  

Polarografilla määriteltiin myös otsonin kyky hapettaa rautaa, eli raudan hapetusasteet 
eri otsoniannostuksilla. Lisäksi hapetustapojen vertailun vuoksi määritettiin ilmastuksen 
ja hapella hapettamisen vaikutus vesien kahden ja kolmenarvoisen raudan määrään. Il-
mastus ja hapella hapetuskokeet tehtiin otsonointikolonnissa kaasun virtaamalla 40lh -1. 
Kokeissa otsonointi tehtiin kappaleessa 9.1 esitetyllä laitteistolla. Kokeet tehtiin laborato-
riossa välittömästi veden haun jälkeen. 

Polarografia on sähkökemiallinen analyysimenetelmä, jossa mitataan elohopeaelekt-
rodilla tapahtuvassa elektrolyysissä syntyvää virtaa jännitteen funktiona. Tässä työssä 
Fe2+:n ja Fe3+:n suhteelliset osuudet (raudan spesiaatio) määritettiin käyttäen tast-
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menetelmää, jossa mittaus tapahtuu elohopeapisaran eliniän viimeisen 5-20 ms:n aikana. 
Vertailuelektrodina käytettiin Ag/AgCl-elektrodia ja apuelektrodina grafiittisauvaa. Mää-
riteltäessä analyysit suoritettiin rikkihapolla lievästi happamaksi (pH 6) tehdyssä 0,1 M 
natriumsitraattielektrolyytissä, jossa Fe2+/Fe3+-systeemin on todettu käyttäytyvän täysin 
reversiibelisti (Kumpumäki 1998). 

Ennen määritystä analysoitava näyte tehtiin hapettomaksi typpikuplituksella. Mikäli 
määritettiin raudan kokonaismäärää, näytteen sisältämä rauta vapautettiin humuskomp-
lekseista laskemalla näytteen pH väkevällä rikkihapolla likimain kahteen. Muussa tapa-
uksessa pH säädettiin halutuksi väkevällä rikkihapolla tai lipeällä. Tämän jälkeen näytteet 
mitattiin mahdollisimman nopeasti, ettei hapetusasteiden suhteessa ehtisi ferroraudan 
hapettumisen seurauksena tapahtua ei-toivottuja muutoksia. Rikkihappokäsittelyn vaiku-
tus raudan eri hapetusasteisiin testattiin myös käytännössä tekemällä määrityksiä näyt-
teistä, joihin oli lisätty yhtä suuret määrät puhtaita Fe2+- ja Fe3+-standardiaineita. Kyseisel-
lä koejärjestelyllä ferroraudan hapettuminen tai ferriraudan pelkistyminen olisi havaittu 
spesiesten suhteellisissa osuuksissa tapahtuneista epäjohdonmukaisista muutoksista. Tä-
män kaltaista häiriötä ei kuitenkaan esiintynyt missään vaiheessa mittauksia. 

Käytännössä Fe2+/Fe3+-suhteen määritys tapahtuu mittaamalla sekä tutkittavan vesi-
näytteen että sokean näytteen polarogrammit samalle asteikolle. Tällöin Fe2+:n osuus 
näytteessä voidaan määrittää kohdasta, jossa sekä näytevirta että sokean kokeen virta kul-
kevat yhdensuuntaisina ja näytevirran arvo on negatiivinen verrattuna sokean kokeen vir-
taan. Vastaavalla tavalla Fe3+:n osuus saadaan kuvaajan osalta, jossa näytevirta kulkee 
suhteessa sokean kokeen virtaan positiivisen y-akselin puolella (kuva 39). 

   

Kuva 39. Polarogrammi näytteestä joka sisältää 48,5 % Fe2+ ja 51,5 % Fe3+. 
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9.7  Ultrasuodatuskokeet 

Ultrasuodatuskokeiden tarkoituksena oli etsiä raakavesissä olevia eroja sekä seurata eri-
tyyppisten vesien käyttäytymistä otsonoinnin yhteydessä. Kokeissa vesistä määriteltiin 
raudan, mangaanin, TOC:n ja CODMn:n arvot käsittelemättömästä vedestä, 0,45 µm ja 
0,20 µm imusuodattimen läpäisseet jakeet sekä 100, 30 ja 10 kilodalttonin ultrasuodatuk-
sen läpäisseet jakeet. Ultrasuodatukset tehtiin Amicon 8400 laitteistolla, jossa on 400 
ml:n suodatussäiliö. Käytetyt ultrasuodatuskalvot olivat seuraavat: 100 kD - Millipore 
PBHK, 30 kD - Millipore PBTH ja 10 kD - Millipore PBGG. 

Laitteiston paineistukseen käytettiin inerttiä typpikaasua. Suodatinkalvot pestiin en-
nen suodatusta upottamalla ne noin puoleksi tunniksi 0,01 M NaOH-liuokseen, jonka 
jälkeen niiden läpi suodatettiin 800 ml ultrapuhdasta vettä. 

Ultrasuodatuskokeita tehtiin kaikille kokeissa mukana olleille raakavesille sekä Kuk-
kalan ja Aarnion kuivasuodatetulle vedelle. Fraktioinnit on tehty filtraatin, eli kyseisen 
suuruisen kalvon läpäisevyyden perusteella. Suodatukset on tehty kullakin kalvolla suo-
raan tutkittavalle vedelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Otsonoinnin laboratoriokokeiden tulokset 

10.1  Otsonointikokeet 

Otsonointikokeissa tutkittiin vesien soveltuvuutta otsonihapetukseen. Vesinä käytettiin 
Kalajoen Särkän, Kempeleen Tuohinon sekä Limingan vedenottamoiden vesiä. Tavoittee-
na oli ensisijaisesti raudan ja mangaanin hapettaminen ja sakkauttaminen erotuskelpoi-
seen muotoon sekä orgaanisen aineen hajottaminen, jolloin COD- ja TOC-pitoisuudet 
alenevat. 

10.1.1  Kalajoki 

Kalajoen Särkän vedenottamon vedellä tehtiin otsonointikokeet 3.6.1999. Kokeissa käy-
tettiin 5 min viipymää. Särkän vesi osoittautui hyvin otsonointiin sopivaksi (kuvat 40 ja 
41, taulukko 17). Otsonoinnissa syntyvä flokki oli suurikokoista. Hiekkasuodatusta vas-
taavan st-suodatuksen jälkeiset rauta- ja mangaanireduktiot olivat yli 90 %. Myös suoda-
tetun veden sameus- ja väriarvot laskivat huomattavasti. 

COD-reduktiot olivat 0,45 µm suodattimella suodatetussa vedessä huomattavasti pa-
rempia kuin st-suodatetussa vedessä. Esimerkiksi otsoniannostuksella ∆O3TOC-1 on 0,72 
raakaveden COD (st) laski arvosta 2,7 mgl-1 vain tasolle 2,3 mgl-1. Vastaavasti samalla 
otsoniannostuksella raakaveden COD(s) laski arvosta 2,6 mgl-1  tasolle 1,3 mgl-1. 
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Kuva 40. Kalajoen Särkän ottamon veden raudan ja mangaanin käyttäytyminen otsonoin-
nissa. Otsonointiaika oli 5 min. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella, eli liukoinen rauta ja 
mangaani. (st) on suodatettu paperisuodattimella. Raakaveden pitoisuudet ko. parametrien 
suhteen olivat: Fe 8,05 mgl-1, Fe(s) 6,64 mgl-1, Fe(st) 4,37 mgl-1, Mn 0,21 mgl-1, Mn(s) 0,21  
mgl-1, Mn(st) 0,16 mgl-1. 

 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

0 0 ,5 1 1 ,5 2 2 ,5

O 3 T O C -1

R
ed

uk
tio

 % C O D (s )
D O C
T O C

 

Kuva 41. Kalajoen Särkän vedenottamon COD:n ja TOC:n käyttäytyminen otsonoinnissa. 
Otsonointiaika oli 5 min. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella. Raakaveden pitoisuudet ko. 
parametrien suhteen olivat: COD 2,9 mgl-1, COD(s) 2,6 mgl-1, TOC 4,4 mgl-1, DOC 4,4 
mgl-1. 
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Taulukko 17. Kalajoen Särkän vedenottamon veden värin ja sameuden muutokset 
otsonoinnin yhteydessä. 

Parametri Raakavesi                         ∆O3TOC-1  
  0,10 0,14 0,42 0,72 0,89 1,31 2,05 
Sameus  NTU 130,3        
Sameus (s) NTU 0,8 4,1 1,6 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 
Sameus (st) NTU 7,7 7,0 3,1 1,8 1,7 1,1 1,0  
Väri mgPtl-1 80        
Väri (s) mgPtl-1 60 100 30 20 10 5 10 10 
Väri (st) mgPtl-1 70 90 60 30 20 10 15 15 

10.1.2  Kempele 

Kempeleen Tuohinon vedenottamon vesistä kokeisiin otettiin kaivo nro 7:n vesi. Ve-
delle tehtiin otsonointikokeita 20 min viipymällä 29.6. 1998. Kokeissa otsoni vaikutti jo 
pieninäkin annostuksina liukoisen raudan ja mangaanin määrään sekä suodatetun veden 
väriin ja sameuteen (kuvat 42 ja 43) mihin vaikuttanee raakaveden korkeahko pH, joka oli 
7,7. Liukoisen raudan määrä väheni jo otsoniannostuksella ∆O3TOC -1 on 0,1 raakaveden 
arvosta 0,41 mgl -1 tasolle 0.16 mgl -1. Vastaavasti liukoisen mangaanin määrä väheni ot-
soniannostuksen ∆O3TOC -1 ollessa 0,3 raakaveden arvosta 0,50 mgl -1 tasolle 0,24 
mgl -1. Mangaanireduktio heikkeni hieman suurimmilla otsoniannostuksilla, mikä viittaa 
liukoisen permanganaatin syntyyn. 
 

                  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5

∆O3TOC-1

R
ed

uk
tio

 % Fe (s)
Mn (s)
COD

 

Kuva 42. Kempeleen Tuohinon kaivo 7:n veden liuenneen raudan, mangaanin ja COD:n re-
duktiot eri otsoniannostuksilla. Otsonointiaika oli 20 min. (s) on suodatettu 0,45 µm suodat-
timella.  Raakavedenpitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: Fe 0,96 mgl-1, Fe(s) 0,41 
mgl-1, Mn 0,52 mgl-1, Mn(s) 0,50 mgl-1, COD 5,2 mgl-1. 
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Kuva 43. Kempeleen Tuohinon kaivo 7:n veden värin, sameuden ja DOC:n reduktiot eri ot-
soniannostuksilla. Otsonointiaika oli 20 min. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella. Raaka-
veden pitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: väri 40 mgPtl-1, väri(s) 30 mgPtl-1, sameus 
1,4 NTU, sameus(s) 0,9 NTU, TOC 8,5 mgl-1, DOC 8,2 mgl-1. 

 
Kaivon 7 vedellä tehtiin 30.6.1998 myös koe, jossa otsonia syötettiin 6,5 mgmin -1. 

Kolonnista otettiin 2½ min välein 250 ml näytteet. Kokeessa ei määritetty läpimenneen 
otsonin määriä, mutta edellisen kokeen perusteella voi olettaa läpimenneen otsonin mää-
räksi suurimmallakin otsoninsyötöllä olevan luokkaa 10 %. Tulokset myötäilivät 20 min 
otsonointiajalla tehtyjä kokeita (kuvat 44 ja 45). Kuitenkin pienillä otsoniannostuksilla 
lyhyen viipymän kokeissa oli hieman huonommat tulokset kuin pitemmällä otsonointi-
ajalla. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että pitemmällä otsonointiajalla ilmavirtaus ko-
lonnin läpi on suurempi.  
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Kuva 44. Kempeleen Tuohinon kaivo 7:n veden liuenneen raudan, mangaanin ja suodatetun 
COD:n reduktiot eri otsonin syöttömäärillä. Otsonointiaika oli 2½ - 20 min, (s) on suodatettu 
0,45 µm suodattimella. Raakaveden pitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: Fe 0,96 mgl-1, 
Fe(s) 0,41 mgl-1, Mn 0,52 mgl-1, Mn(s) 0,50 mgl-1, COD(s) 6,1 mgl-1. 



 104

 

               

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

0 0 ,5 1 1 ,5

O 3 T O C -1

R
ed

uk
tio

 % V ä r i (s )
S a m e u s  (s )
D O C

 

Kuva 45. Kempeleen Tuohinon kaivo 7:n suodatetun veden värin, sameuden ja DOC:n re-
duktiot eri otsonin syöttömäärillä. Otsonointiaika oli 2½ - 20 min. (s) on suodatettu 0,45 µm 
suodattimella. Raakaveden pitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: väri 40 mgPtl-1, väri(s) 
30 mgPtl-1, sameus 1,36 NTU, sameus(s) 0,9 NTU, TOC 8,5 mgl-1, DOC 8,2 mgl-1. 

Otsoni vahvana hapettimena nostaa veden redoxpotentiaalin huomattavan korkealle. 
Redoxpotentiaali oli yli 800 mV jo 10 min otsonoinnin jälkeen (taulukko 18).  

 
Taulukko 18. Tuohinon kaivo 7:n veden redoxpotentiaalin ja veden otsonipitoisuuden 
kehitys otsonoinnin aikana ja otsonoinnin jälkeen. Otsonin syöttö kokeessa lopetettiin 20 
minuutin kohdalla. Otsonin syöttö kokeessa oli 6,5 mgmin-1 ja kaasuvirtaama 20 lh-1. 

Aika 
min 

Syötetty O3

mgl -1

Syötetty O3 

mgO3mgTOC -1

Redoxpotentiaali 
mV 

Otsonipitoisuus 
vedessä mgO3l

 -1

0 0 0 253 0 
2 1,3 0,1 213 0,19 
4 2,6 0,3 327 0,27 
6 3,9 0,5 678  
8 5,2 0,6 788 0,96 
10 6,5 0,8 833 0,99 
12 7,8 0,9 860 1,20 
14 9,2 1,1 875 1,53 
16 10,5 1,2 884 1,59 
18 11,8 1,4 891 1,98 
20 13,1 1,5 896 1,89 
25 13,1 1,5 886 1,88 
30 13,1 1,5 883 1,38 
40 13,1 1,5 865 0,94 
50 13,1 1,5 842 0,53 
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10.1.3  Liminka 

10.1.3.1  Aarnio 

Aarnion vedellä tehtiin otsonointikokeita 23.9.1998, joissa otsonointiaika oli 5 - 20 mi-
nuuttia. Kokeissa käsitellyn veden 0,45 µm suodattimen läpi suodatettujen COD:n ja 
TOC:n (l. DOC:n) arvot olivat erittäin lähellä vastaavien suodattamattomien analyysien 
tuloksia, eli orgaaninen aine pysyi liukoisessa muodossa otsonikäsittelyssä (kuvat 46 ja 
47). 
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Kuva 46. Limingan Aarnion veden liuenneen raudan ja mangaanin sekä COD:n ja COD(s):n 
reduktiot eri otsoniannostuksilla. Nollapisteessä, ∆O3TOC -1 on 0, vettä on ilmastettu 20 min 
otsonointikolonnissa virtaamalla 20 lh -1, jolloin veden happipitoisuus nousi 3,0 mgl -1:sta 11,4 
mgl -1:aan. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimen läpi. Raakaveden pitoisuudet ko. paramet-
rien suhteen olivat: Fe 3,78 mgl-1, Fe(s) 2,03 mgl-1, Mn 0,13 mgl-1, Mn(s) 0,13 mgl-1, COD 5,0 
mgl-1, COD(s) 4,6 mgl-1. 
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Kuva 47. Limingan Aarnion veden värin (s), sameuden (s) sekä TOC:n ja DOC:n reduktiot 
eri otsoniannostuksilla. Nollapisteessä, ∆O3TOC -1 on 0, vettä on vain ilmastettu 20 min otso-
nointikolonnissa virtaamalla 20 lh -1. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimen läpi. Raakaveden 
pitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: TOC 9,1 mgl-1, DOC 8,4 mgl-1, väri 80 mgPtl-1, 
väri(s) 40 mgPtl-1, sameus 26 NTU, sameus(s) 4 NTU.  

 
Aarnion kokeille oli luonteenomaista suuri otsonointikolonnista läpimenneen otsonin 

määrä. Veteen siirrettyä otsonimäärää 6,19 mgO3l
 -1 (0,7 mg∆O3TOC -1) kohti jouduttiin 

otsonia syöttämään 13,1 mgO3l
 -1. Veden redoxpotentiaali nousi tasolle 800 mV otsonin-

syötöllä 9,8 mgl -1, jolloin liuennen otsonin pitoisuus oli 2,0 mgl -1 (taulukko 19). 
 
Taulukko 19. Redoxpotentiaalin, hapen ja otsonin pitoisuudet otsonoitavassa vedessä 
käsittelyn aikana, otsonisyöttö oli 6,5 mgmin -1. 

Aika 
min 

Syötetty O3

mgl -1

Syötetty O3 

mgO3mgTOC -1

Redoxpoten-
tiaali 
mV 

Otsonipitoisuus 
vedessä 
mgO3l

 -1

Happipitoisuus 
vedessä 
mgO2l

 -1

0 0 0 184 0 3,0 
2½ 1,64 0,18 231 0,07 9,67 
5 3,27 0,40 477 0,32 11,31 
7½ 4,91 0,54 686 0,82 12,50 
10 6,55 0,71 747 1,36 12,88 
12½ 8,20 0,90 787  13,17 
15 9,82 1,08 819 2,01 13,18 
17½ 11,46 1,26 836 2,40 13,22 
20 13,10 1,44 852 2,75 13,45 
22½ 14,74 1,62 860 2,45 13,54 
25 16,37 1,80 869 2,35 13,47 
27½ 18,01 1,98 870 2,85 13,36 
30 19,65 2,16 873 3,10 13,20 
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10.1.3.2  Kukkala 

Kukkalan veden ensimmäiset otsonointikokeet tehtiin 22. - 24.6.1998. Kukkalan vesi 
sisältää runsaasti humusta KMnO4-luvun ollessa n. 30 mgl -1. Kukkalan veden rautapitoi-
suus on myös korkea ollen luokkaa 10 mgl -1. Silti otsonilla saatiin erittäin hyviä liukoisen 
raudan reduktioita. Myös liukoisen mangaanin ja COD:n reduktiot olivat huomattavat 
(kuva 48). 
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Kuva 48. Kukkalan vedessä otsonikäsittelyllä aikaansaatuja reduktioita. Otsonointiaika oli 20 
min. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimen läpi. Raakaveden pitoisuudet ko. parametrien 
suhteen olivat: Fe 8,97 mgl-1, Fe(s) 8,53 mgl-1, Mn 0,29 mgl-1, Mn(s) 0,29 mgl-1, COD 7,4 mgl-1, 
TOC 7,6 mgl-1. 

 
Kukkalan veden käyttäytyminen otsonoinnissa tarkistettiin uusintakokeella 30.6.1998. 

Kokeessa vesinäytteet otettiin otsonointikolonnista 5 - 20 min otsonointiajan jälkeen niin, 
että 20 min otsonointiaika vastasi suurinta kokeessa käytettyä otsoniannostusta. Ot-
sonointikolonnin läpimenneen otsonin määrät on arvioitu 20 min kokeen tulosten perus-
teella. Tulokset olivat raudan osalta yhteneviä 20 min otsonointiajalla suoritetun kokeen 
kansa, mangaani sakkautui hieman pienemmillä otsoniannostuksilla (kuva 49). 
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Kuva 49. Kukkalan vedessä otsonikäsittelyllä aikaansaatuja liukoisen raudan ja mangaanin 
reduktioita 5 - 20 minuutin ja 20 minuutin otsonointiajoilla. Kokeet on tehty eri vesinäytteil-
lä. 

 
Edellä käsiteltyjen kokeiden yhteydessä tehtiin myös mittauksia veden otsonipitoi-

suuden ja redoxpotentiaalin kehittymisestä käsittelyn aikana. Käsitellyn veden otsonipi-
toisuus pysyi otsoninsyötön alussa pienenä, mutta lähti nousemaan syötön ylitettyä arvon 
0,5 mgO3TOC -1. Redoxpotentiaali käyttäytyi samoin tavoin ja siinä nousu tapahtui syötön 
ollessa 0,7 mgO3TOC -1 (kuva 50).  

Limingan Kukkalan veden osoittauduttua hyvin otsonikäsittelyyn soveltuvaksi, vedel-
lä tehtiin vielä lisäkokeita tarvittavan otsoniannostuksen määrittämiseksi sekä tulevan 
pilotlaitteiston otsonointiyksikön viipymien määrittämiseksi. Veden viipymäksi otsonoin-
tikolonnissa valittiin 5 ja 20 minuuttia. Lisäksi koeohjelmaan otettiin mukaan otsonointi-
kolonnissa tapahtuva ilmastaminen ja hapella hapettaminen. 

Sekä 5 että 20 minuutin otsonointiajoilla saatiin erittäin hyvät liukoisen raudan ja 
mangaanin reduktiot (kuvat 51 - 53). Myös 0,45 µm suodatuksen läpäisseen veden väri-
reduktiot olivat yli 90 %. Suodatetun veden DOC-reduktiot olivat parhaillaan luokkaa 70 
%, kun taas suodattamattoman veden TOC ja  COD-reduktiot olivat huomattavasti pie-
nemmät. 

Pelkkä ilmastus tai hapella hapettaminen eivät juurikaan vaikuttaneet vedessä olevan 
liukoisen raudan ja mangaanin määriin. Johtamalla kolonnin läpi puhdasta happea 20 
minuuttia virtaamalla 40 lh-1 saatiin liukoisen raudan ja mangaanin reduktioiksi vain 5 % 
ja 0 %.  

Uusintakokeet tehtiin v. 1998 syyskuussa ja marraskuussa. Syyskuun kokeet tehtiin 20 
min otsonointiajalla. Marraskuun kokeet 5 minuutin otsonointiajalla. 5 minuutin ot-
sonointiaika osoittautui riittäväksi raudan ja mangaanin hapettamiseen. 
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Kuva 50. Redoxpotentiaalin ja veden otsonipitoisuuden muutokset eri otsonin syöttömäärien 
suhteen Limingan Kukkalan vedessä. Ylemmän kuvaajan suoraa piirrettäessä on huomioitu 
vain arvoja O3TOC -1 > 0,4 vastaavat otsonipitoisuudet, koska sitä pienemmillä otsoninsyöttö-
arvoilla veden otsonipitoisuus on suhteellisen pieni verrattuna fotometrisen määrityksen 
herkkyyteen. 
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Kuva 51. Limingan Kukkalan veden otsonointikäsittelyn tuloksia 20 minuutin otsonointiajal-
la. ∆O3TOC -1 on 0 tarkoittaa käsittelyä, jossa vettä on ilmastettu otsonointikolonnissa 20 min 
ilmavirtaamalla 20 lh -1. Raakaveden pitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: Fe 11,68 mgl-

1, Fe(s) 11,58 mgl-1, Mn 0,13 mgl-1, Mn(s) 0,12 mgl-1, väri 100 mgPtl-1, väri(s) 100 mgPtl-1. 
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Kuva 52. Limingan Kukkalan veden otsonointikäsittelyn tuloksia 20 minuutin otsonointi-
ajalla. ∆O3TOC -1 on 0 tarkoittaa käsittelyä, jossa vettä on ilmastettu otsonointikolonnissa 20 
min ilmavirtaamalla 20 lh -1. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella. Raakaveden pitoisuudet 
ko. parametrien suhteen olivat: COD 7,4 mgl-1, COD(s) 7,2 mgl-1, TOC 8,3 mgl-1, DOC 8,0 mgl-

1. 
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Kuva 53. Limingan Kukkalan veden otsonointikäsittelyn tuloksia 5 minuutin otsonointiajalla. 
∆O3TOC -1 on 0 tarkoittaa käsittelyä, jossa vettä on ilmastettu otsonointikolonnissa 20 min 
ilmavirtaamalla 40 lh -1. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella. Raakaveden pitoisuudet ko. 
parametrien suhteen olivat: Fe 11,18 mgl-1, Fe(s) 11,04 mgl-1, Mn 0,15 mgl-1, Mn(s) 0,14 mgl-1, 
väri 75 mgPtl-1, väri(s) 66 mgPtl-1, COD 7,4 mgl-1, COD(s) 7,2 mgl-1. 
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10.1.3.3  Monttu 

Limingan Montun vedestä tehdyssä ensimmäisessä kokeessa 1.9.1998 maksimi otsonin 
syöttö oli 3,4 mgl -1, josta saatiin lisätyksi veteen otsonia 2,7 mgl -1 ∆O3TOC -1 ollessa 0,55. 
Maksimiannostuksellakaan ei saatu sakkautettua liukoista rautaa, liukoista mangaania 
poistui vain 17 % ja COD-reduktio oli 25 % sekä 0,45 µm suodattimella suodatetun 
COD:n reduktio 22 %. Montun vedellä tehtiin täydennyskokeet laajemmalla otsoniannos-
tusskaalalla 9.9.1998. Liukoisen raudan reduktiot pysyivät suurimmillakin annostuksilla 
alle 40 %:ssa. Toisaalta veden COD:ssa tapahtui tällöin huomattava väheneminen. Suu-
rimmalla otsoniannostuksella COD-reduktio oli 43 % ja COD(s)-reduktio oli 50 % (kuva 
54). DOC-reduktio oli tällöin 16 %. Otsonoinnin aikainen redoxpotentiaalin nousukohta 
oli Montun vedellä otsoninsyötöllä 0,18 - 0,38 mgO3TOC -1 (taulukko 20). 
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Kuva 54. Montun veden otsonoinnin tuloksia. Otsonointiaika oli 2-30 min. Kohdan ∆O3TOC-1  
on 0 tulokset ovat 20 min ilmastuksen  tuloksia. Raakaveden pitoisuudet ko.parametrien suh-
teen olivat: Fe 1,61 mgl-1, Fe(s) 1,52 mgl-1, Mn 0,04 mgl-1, Mn(s) 0,04 mgl-1, COD 3,3 mgl-1, 
COD(s) 3,2 mgl-1, väri 30 mgPtl-1, väri(s) 25 mgPtl-1. 

 
Taulukko 20. Montun veden redoxpotentiaalin sekä happi- ja otsonipitoisuuksien kehitys 
otsonoinnin aikana. Otsonin kokonaissyöttö 25 min aikana oli 9,7 mgl -1. 

Aika 
min 

O3syöttö 
mgl -1

O3syöttö 
mgO3TOC -1

Redox 
mV 

O2

mgl -1

O3 vedessä 
mgl -1

0 0 0 112 4,2 0 
2½ 0,9 0,18 187 11,4 0,1 
5 1,9 0,38 700 12,3 0,59 
7½ 2,9 0,58 801 13,0 0,88 
10 3,8 0,76 871 13,2 1,71 
12½ 4,8 0,96 904 13,6 1,81 
15 5,8 1,16 933 13,7 2,01 
17½ 6,8 1,36 947 13,7 2,04 
20 7,7 1,54 954 13,2 1,89 
25 9,7 1,94 966 12,6 2,00 
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10.1.3.4  Aarnion, Kukkalan ja Montun raakavesien sekoitus 

Limingan vesien käyttäytymistä yhdessä tutkittiin tekemällä sekoitus eri ottamoiden ve-
sistä, koska vesiä hyödynnetään ko. tavalla. Vesi tuotiin Limingan vedenottamoilta erilli-
sissä astioissa 23.2.1999. Eri vesijakeet sekoitettiin juuri ennen otsonointikokeita. Ko-
keissa käytetty sekoitussuhde vastasi eri ottamoiden suhteellista osuutta Limingan ve-
denotosta: Monttu 52 %, Kukkala 36 % ja Aarnio 12 %. Otsonointiaika oli 5 minuuttia. 
Kokeessa saadut reduktiot olivat huonompia kuin yksittäisten vesien käyttäytymisen pe-
rusteella voisi olettaa. Tämä ilmenee voimakkaimmin 0,45 µm suodattimella suodatetun 
veden värissä ja sameudessa. Ilmeisesti jo pienetkin otsonimäärät saavat vedessä olevaa 
rautaa ja mangaania hapettumaan, mutta ne jäävät hienojakoiseen muotoon. Edellä mai-
nittu liittynee liukoisen raudan ennakoitua pienempiin reduktioihin (kuvat 55 ja 56). 
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Kuva 55. Limingan Aarnion, Kukkalan ja Montun vesien sekoituksen käyttäytyminen ot-
sonointikäsittelyssä. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella. Raakaveden pitoisuudet ko. 
parametrien suhteen olivat: Fe 1,28 mgl-1, Fe(s) 1,17 mgl-1, Mn 0,10 mgl-1, Mn(s) 0,09 mgl-1, 
COD 4,7 mgl-1, COD(s) mgl-1, TOC 9,1 mgl-1, DOC 8,7 mgl-1, 
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Kuva 56. Limingan Aarnion, Kukkalan ja Montun vesien sekoituksen otsonointikäsittelyllä 
aikaansaatuja 0,45 mm suodattimella suodatetun veden värin ja sameuden reduktiot. Raaka-
veden pitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: väri 70 mgPtl-1, väri(s) 40 mgPtl-1, sameus 
10 NTU, sameus(s) 1 NTU. 

10.1.3.5  Aarnion ja Kukkalan raakavesien sekoitus 

Eri jakeiden yhdistämiskokeita tehtiin Kukkalan ja Aarnion vesien yhteiskäsittelyä sil-
mälläpitäen 2.-3.3.1999 käyttäen 5 min otsonointiaikaa.. Kukkalan ja Aarnion vesien yh-
teiskäsittely olisi laitosmittakaavassa varteenotettava vaihtoehto, sillä Montun huomatta-
vasti hyvälaatuisempi vesi osoittautui TEKES-projektin kalkkikivisuodatustutkimuksissa 
alkaloivan märkäsuodatuksen ja hidassuodatuksen yhdistelmällä käsiteltäväksi. Kokeissa 
käytetty sekoitussuhde vastasi ottamoiden suhteellista osuutta Limingan vedenotosta: 
Kukkala 75 % ja Aarnio 25 %. 

Kukkalan ja Aarnion vesien sekoitukseen otsonikäsittely sai aikaan vain n. 30 % suo-
datetun värin reduktion. 0,45 µm suodattimen läpi suodatetun veden sameus lisääntyi 
otsonoinnissa yli kaksinkertaiseksi. Tulosten varmistamiseksi ko. vesillä tehtiin myös 
lisäkokeita 29.-30.3. 1999. Tulokset vastasivat aiempia tuloksia. Tällöinkään ei saatu suu-
rimmallakaan otsoniannostuksella, eli ∆O3TOC -1 oli 2,1, kuin vain 36 % liukoisen raudan 
reduktio ja 29 % liukoisen mangaanin reduktio. Kukkalan ja Aarnion raakavesien yhteis-
käsittelyn tulokset liukoisen raudan ja mangaanin osalta olivat heikompia kuin yksittäis-
ten vesijakeiden koetulosten perusteella olisi voitu olettaa. Ilmeisesti Aarnion veden hu-
mus on luonteeltaan sellaista, että se heikentää myös sekoitetun veden käsittelyn tuloksia. 
Kuvassa 57 on kokeissa saatuja tärkeimpiä koetuloksia.  
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Kuva 57. Aarnion (25%) ja Kukkalan (75%) vesien sekoituksen otsonoinnin tuloksia. (s) on 
suodatettu 0,45 µm suodattimella. Raakaveden pitoisuudet ko. parametrien suhteen olivat: Fe 
8,4 mgl-1, Fe(s) 7,5 mgl-1, Mn 0,15 mgl-1, Mn(s) 0,14 mgl-1, COD 6,2 mgl-1, COD(s) 6,1 mgl-1, väri 
180 mgPtl-1, väri(s) 150 mgPtl-1. 

10.1.3.6  Kukkalan ja Aarnion kuivasuodatettu vesi 

Kokeeseen otettiin Limingan kuivasuodatinlaitoksella käsiteltyä vettä, jossa oli yhdistet-
tynä Kukkalan ja Aarnion ottamoiden vedet. Näytteet otettiin kuivasuodatusta seuraavasta 
selkeytysaltaasta 17.3.1999. Viipymä otsonointikolonnissa oli 5 - 15 minuuttia. Vaikka 
käsitelty vesi oli kuivasuodatettua ja hapella kyllästettyä, oli veden rautapitoisuus 6,18 
mgl -1 ja suurin osa raudasta, eli 5,25 mgl –1, oli liukoisessa muodossa. Otsonointi ei te-
honnut ko. veteen kovinkaan hyvin. Parhaimmillaankin saadut reduktiot olivat pienehkö-
jä; liukoisen raudan reduktio oli 41 %, liukoisen mangaanin reduktio oli 38 %, COD(s):n 
reduktio oli 25 % ja DOC:n 12 %. Otsonoinnissa saadut tulokset on esitetty taulukossa 
21. Tuloksissa olevat epäjohdonmukaisuudet johtuvat todennäköisesti selkeytysaltaassa 
olleesta kevyestä sakasta, jonka määrät näytekanistereissa vaihtelee. Veden redoxpotenti-
aalin, happipitoisuuden ja otsonipitoisuuden kehittymistä seurattiin 30 minuuttia kestä-
neessä otsonointikokeessa (tauluko 22). 
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Taulukko 21. Limingan Kukkalan ja Aarnion kuivasuodatetun veden otsonointikokeen 
tulokset. Viipymä reaktorissa oli 5 - 15 min, otsonaattorin syöttökaasuna oli ilma ja sen 
virtaus oli 20 lh -1. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella. 

Parametri Raakavesi     Veteen siirretty otsonimäärä ∆O3 mgl –1  
  1,8 3,5 4,6 5,1 7,14 
O3 syöttöaika min  5 10 10 15 15 
O3 syöttö mgl –1  1,9 3,9 6,5 5,8 9,8 
∆O3TOC-1  0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 
Redox mV 99 371 640 886 845 907 
O2 mgl –1 11,7   13,2   
O3 jäännös    1,6  2,2 
TOC mgl –1 8,3 8,3 8,5 7,5 8,3 7,6 
DOC mgl –1 8,1 8,0 8,1 6,7 7,7 7,1 
Fe mgl –1 6,18      
Fe (s) mgl –1 5,25 4,47 5,60 3,07 5,56 4,63 
Mn mgl -1 0,13      
Mn (s) mgl -1        0,13   0,11 0,12 0,08 0,12 0,11 
CODMn mgl -1 4,8 4,3 4,1 4,0 3,8 4,0 
CODMn (s) mgl -1 4,68 4,2 3,9 3,9 3,6 3,5 
Väri Pt mgl -1  125 100 90 90 90 90 
Väri Pt (s) mgl -1  100 90 80 80 80 80 
Sameus NTU 19 10,6 15,0 15,7 14,7 15,9 
Sameus (s) NTU 4 3,7 3,3 2,7 3,1 2,9 
Alkaliniteetti mmoll -1 0,44      

 
 
Taulukko 22. Limingan Kukkalan ja Aarnion kuivasuodatetun veden redoxpotentiaalin 
sekä hapen ja otsonin pitoisuuksien kehittyminen otsonoinnin aikana. 

Aika 
min 

O3syöttö mgl-1 O3syöttö 
mgO3TOC-1

Redox    
mV 

O2  mgl-1 O3 vedessä 
mgl-1

0 0 0 99 11,7 0 
2½ 1,6 0,20 139 13,3 0,03 
5 3,3 0,39 256 14,1 0,07 
7½ 4,9 0,59 645 14,6 0,72 
10 6,5 0,79 734 13,2 1,65 
12½ 8,1 0,98 789 13,8 1,65 
15 9,8 1,81   2,95 
17½ 11,5 1,38 849 13,0 2,70 
20 13,1 1,58 870 13,5 2,65 
22½ 14,7 1,77 881 14,1 2,85 
25 16,4 1,97 900 13,4 2,75 
27½ 18,0 2,17 917 13,2  
30 19,6 2,37 922 12,7 3,00 
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10.2  Prosessiparametrikokeet 

Otsonoinnissa tarvittavaa viipymää testattiin Kukkalan vedellä kahdella koesarjalla mar-
raskuussa 1998. Ensimmäisessä koesarjassa lyhinkin otsonointiaika, 1 min 47 s, osoittau-
tui riittäväksi (taulukko 23). Koesarjaa täydennettiin nostamalla otsonaattorin tehoa otta-
malla happi syöttökaasuksi. Myös täydennyskokeissa käytetty lyhin otsonointiaika, 1 min 
25 s, osoittautui riittäväksi (taulukko 24). 

 
Taulukko 23. Eri viipymillä tehdyt kokeet Kukkalan vedellä. Otsonaattorin syöttökaasuna 
oli ilma. Otsonin syöttö veteen 7,8 mgl -1 kaikissa tapauksissa. 

Parametri                                   Otsonointiaika min:sek   
 1:47 2:14 4:06 5:01 9:29 20:09 
Ilman virtaus 
otsonaattoriin lh-1

140 80 20 20 20 20 

Vedessä O
3
 mgl-1 0,16 0,34 0,4 0,26 0,86 0,26 

O
3
 syöttö mg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

Läpimennyt O
3
 mg 7,68 6,74 3,17 2,78 5,28 2,95 

∆O
3
, mgl-1 7,0 7,1 7,5 7,5 7,3 7,5 

Fe(s) mgl-1 <0,03 0,21 0,61 0,50 1,79 2,59 
Mn(s) mgl-1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
COD

  
mgl-1 5,68 5,52 5,52 5,52 5,36 5,28 

COD(s) mgl-1 1,28 1,28 1,68 1,64 2,08 2,28 

 

Taulukko 24. Eri viipymillä tehdyt kokeet Kukkalan vedellä. Otsonaattorin syöttökaasuna 
oli ilma ja happi. Raakaveden pH oli 6,2 ja veden alkulämpötila 7°C. Otsonin 
syöttömäärä oli 7,8 mgl –1 kaikissa tapauksissa. Raakaveden TOC oli 8,2 mgl –1  ja DOC 
8,2 mgl -1. 

Parametri       Raaka-                                   Otsonontiaika min:sek   
                        vesi 1:25 1:45 2:13 3:19 4:13 9.11 11:55 20:9 
∆O3TOC -1  0,92 0,93 0,92 0,90 0,91 0,90 0,91 0,91 
Syöttökaasu 
Virtaus lh-1

 O2  
40 

O2  
40 

O2  
40 

O2  
40 

O2  
40 

O2  
40 

Ilma
20 

Ilma 
20 

Vedessä      
O3 mgl-1

  0,15 0,02 0,42 0,15 0,20 0,00 0,15 0,10 

Fe mgl -1 10,65         
Fe(s) mgl -1 10,91 0,24 1,13 0,66 0,82 1,55 1,61 0,83 0,82 
Mn mgl -1 0,14         
Mn(s) mgl -1 0,13 0,09 0,11 0,08 0,09 0,12 0,12 0,08 0,08 
COD mg -1 7,04 5,92 5,60 5,44 5,44 5,60 5,60 5,68 5,36 
COD(s) mgl-

1

5,72 0,52 0,88 0,84 0,84 1,12 1,32 1,00 0,80 

∆O3 mgl -1  7,63 7,75 7,60 7,50 7,51 7,49 7,51 7,52 
Redox mV 80 244 207 335 215 210 232 252 252 
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Otsonoinnin ja suodatuksen välissä olevan reaktioaltaan tarpeellisuutta testattiin 
otsonoimalla Kukkalan ja Montun vettä otsonointikolonnissa. Otsonoinnin jälkeiset 
imusuodatukset tehtiin joko heti tai eripituisten viipymien jälkeen. Kokeiden perusteella 
otsonoinnin ja suodatuksen välissä sijaitseva reaktioallas näyttäisi tarpeettomalta tai jopa 
haitalliselta (taulukko 25 ja 26). 
 

Taulukko 25. Limingan Kukkalan veden kontaktiaikakokeen tulokset. Otsonointiaika oli 
20 min, otsonaattorin syöttökaasuna ilma virtaamalla 20 lh -1. Otsonin syöttömäärä oli 
7,7 mgl-1 ja ∆O3 7,2 mgl -1. Otsonoinnin jälkeen vedessä oli otsonia 0,44 mgl -1. (s) on 
suodatettu 0,45 µm suodattimella. 

Analyysi                                          Kontaktiaika min   
 0 10     20 30 45 60 90 
Fe(s) mgl -1  0,98 1,14 1,28 1,56 1,37 1,65 1,53 
Mn(s) mgl -1 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 
CODMn (s) mgl -1  1,92 1,88 1,88 1,84 1,92 2,0 2,0 

 
Taulukko 26. Limingan Montun veden kontaktiaikakokeen tulokset. Otsonointiaika oli 20 
min, otsonaattorin syöttökaasuna ilma virtaamalla 20 lh -1. Otsonin syöttömäärä 7,7 mgl-1 
ja ∆O3 5,3 mgl -1. (s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella. 

Analyysi                                       Kontaktiaika min   
 0 10    20 30 45 60 90 
Vedessä O3 mgl -1 1,74 0,58 0,58 0,46 0,38 0,14 0,09 
Fe(s) mgl -1 1,67 1,72 1,69 1,65 1,67 1,67 1,60 
Mn(s) mgl -1 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 
CODMn(s) mgl -1 1,96 2,00 1,84 2,00 2,28 2,44 2,20 

 
Kukkalan vedessä otsonoimalla muodostuvan hapettuneen raudan ja mangaanin sekä 

muiden aineiden laskeutumisominaisuuksia tutkittiin jartestin astioissa (kuva 38). 
Kokeissa ilmeni, että vaikka otsonoinnin jälkeen Kukkalan veden raudasta ja mangaanista 
vai erittäin pieni osa on liukoisessa muodossa, ei ko. aineiden erottaminen vedestä 
otsonoinnin jälkeen onnistu laskeuttamalla (taulukko 27). Kokeessa otsonin syöttö oli 
13,1 mgl-1 ja heti otsonoinnin jälkeen veden otsonipitoisuus oli 1,83 mgl-1 . 

 
Taulukko 27. Laskeutuvuuskokeen tulokset. Otsoniannostus ∆O3 on 10,5 mgl-1. (s) on 
suodatettu 0,45 µ m  suodattimella. 

Näyte Raakavesi O3 + selkeytys O3 + hämmennys 
+ selkeytys 

Fe mgl -1 9,94 11,03 10,91 
Fe(s) mgl -1 10,18 3,28 2,96 
Mn mgl -1 0,09 0,09 0,09 
Mn(s) mgl -1 0,09 < 0,03 < 0,03 
CODMn mgl-1 7,36 4,56 4,68 
CODMn(s) mgl -1 7,12 2,96 3,04 
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10.3  Bromaattikokeet 

Bromaatinmmuodostumiskokeet suoritettiin Limingan vesillä 10 min panoskokein. Kem-
peleen vedellä kokeet tehtiin panoskokeena, josta otettiin näyte 2½, 5, 10 ja 20 min ot-
sonoinnin jälkeen. Kaikilla vesillä bromaatin muodostuminen jäi alle 10 µgl -1 rajan rau-
danpoistoon optimaalisella otsoniannostuksella (kuva 58). Kempeleessä bromaatin muo-
dostuminen oli huomattavasti Liminkaa suurempaa. Toisaalta Kempeleen vedessä saatiin 
hyviä liukoisen raudan reduktioita jo otsoniannostuksilla ∆O3TOC -1 on 0,5 (kappale 
10.1.2). Kempeleen veden Limingan vesistä poikkeavaan käyttäytymiseen vaikuttaa ve-
den korkea pH, joka oli kokeessa käytetyssä vedessä 7,8. Limingan vesissä pH oli keski-
määrin 6,3. 
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Kuva 58. Bromaatin muodostuminen otsonoinnin yhteydessä. Raakavesien 
bromidipitoisuudet olivat Kempeleen Tuohinon ottamon kaivossa nro 7 52 µgl -1 sekä 
Limingan ottamoissa: Aarnio 40 µgl -1, Monttu 77 µgl -1  -1 ja Kukkala 32 µgl . 

ko 
8).  

 

10.4  AOC-kokeet 

Pohjavesien AOC-pitoisuudet nousivat huomattavasti otsonoinnissa. Otsonoinnin 
vaikutukset vesien AOC-pitoisuuksien muutoksiin vaihtelivat huomattavasti eri vesillä, 
esim. otsoninsyötöllä 3,9 mgl -1 AOC-pitoisuudet kasvoivat 1 - 17 -kertaisiksi (tauluk
2
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Taulukko 28. Limingan eri ottamoiden vesien AOC-pitoisuuksien muuttuminen 
ot . 

3-Syöttö, mgl -1  ,3 ,9 ,6 ,2 2,0 5,6 

sonoinnin yhteydessä

O 0 1 3 6 8 1 1
        
Aarnio        
∆O3TOC -1 0  0,4  0,9  1,6 
AOC, µgl -1 9 2 1 1 

OC, µgl -1  19  90 20  

AOC, µgl -1 23 224 226 208    

4  4  6  7
        
Kukkala        
∆O3TOC -1 0  0,5  1,0 1,4  
A 7  1 3 5
        
Monttu        
∆O3TOC -1 0 0,2 0,6 1,0    

10.5  Otsoni-vetyperoksidikokeet 

distettiin 5 minuutin ilmastukseen. 
Ko

osti, 
vet

la. Kuva 59 esittää tulokset pienimmällä ja suurimmalla 
ots

tareduktio. Toisaalta vetyperoksidilla ei ollut vaikutusta liukoisen 
mangaanin määrään. 

Kokeissa vetyperoksidin ja otsonin annostelusuhteina käytettiin suhteita 0, 0,1, 0,4 ja 0,8. 
Lisäksi suoritettiin kokeita, joissa vetyperoksidi yh

keet suoritettiin 25.3 ja19. - 23.4. sekä 31.5.1999. 
Limingan Aarnion vedessä, jonka rautaa ja mangaania otsoni sakkaa heik
yperoksidin käyttö ei tehostanut otsonointia otsonin syötön ollessa 3,3 – 14,4 mgO3l

-1. 
Limingan Kukkalan veden otsonoinnin yhteydessä vetyperoksidi lisäsi liukoisen 

raudan, TOC:n, DOC:n ja 0,45 µm suodattimella suodatetun veden sameuden ja värin 
reduktioita. Liukoisen mangaanin reduktiota vetyperoksidin lisäys heikensi jonkin verran 
suurilla otsoniannostuksilla. Vetyperoksidin annostus joka oli 0,10 kertaa otsonimäärä sai 
veden liukoisen mangaanin määrän hiukan nousemaan isoilla otsoniannostuksilla. 
Otsoninsyötön ollessa 2,4 mgl-1 otsonoinnin jälkeen vedessä oli mangaania 0,10 mgl-1 ja 
vetyperoksidin käyttö nosti käsitellyn veden mangaanipitoisuuden tasolle 0,14 mgl-1. 
Vastaavasti kun otsoninsyöttö oli 4,1 mgl-1, käsitellyn veden liukoisen mangaanin määrä 
oli 0,12 mgl-1 ja vetyperoksidin käyttö nosti liukoisen mangaanin määrän tasolle 0,14 mgl-

1. Otsoninsyötöllä 6,0 mgl-1 liukoisen mangaanin määrä oli 0,12 mgl-1 ja vetyperoksidin 
käyttö lisäsi sen määrää tasolle 0,14 mgl-1. Vetyperoksidin ja otsonin annostussuhteen 
kasvattaminen 0,1:stä 0,8:aan ei parantanut otsonoinnin tehoa pienilläkään 
otsoniannostuksil

oniannostuksella tehdyistä kokeista.  
Vetyperoksidi oli yksinäänkin tehokas hapetin Kukkalan veden raudalle (taulukko 29). 

Vetyperoksidin annostuksella 0,19 mgl -1 yhdistettynä 5 min ilmastukseen saatiin myös 
erittäin hyvä rau
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okeissa vetyperoksidin ja otsonin suhde oli 0,1. Ilmoitetut otsonimäärät ovat syöt-
määriä. 

astuksen sekä ilmastuksen ja vetyperoksidin (0,19 mgl -1) vaikutus 
Kukkalan veteen. 

okeissa vetyperoksidin ja otsonin suhde oli 0,1. Ilmoitetut otsonimäärät ovat syöt-
määriä. 

astuksen sekä ilmastuksen ja vetyperoksidin (0,19 mgl -1) vaikutus 
Kukkalan veteen. 
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Kuva 59. Vetyperoksidilisäyksen vaikutus otsonointitehoon Limingan Kukkalan vedellä. 
Kaikissa k

ntitehoon Limingan Kukkalan vedellä. 
Kaikissa k
tötö

 
Taulukko 29. Ilm
 
Taulukko 29. Ilm

    Ilmastus  H2O2 + ilmastus     Ilmastus  H2O2 + ilmastus 
Liukoinen Fe mgl -1  13,6   0,09  
Sameus (s) NTU   0,133   0,048  
TOC mgl -1   7,5   5,8  
DOC mgl -1   7,4   4,1  
Väri (s) mgPt   150   5  

10.6  Polarografiset kokeet 

Tutkittujen vesien orgaanisen aineen raudansitomiskyvyissä havaittiin polarografisissa 
tutkimuksissa huomattavia eroja, mutta ne eivät selittäneet vesissä olevan raudan erilaista 
käyttäytymistä otsonoinnissa (kuva 60). Esimerkiksi Kempeleen kaivo 7:n rautaa ei nä-
kynyt polarografilla ollenkaan pH:n ollessa 4 tai korkeampi. Myös Aarnion veden rauta 
vaikutti tiukasti humukseen sidotulta. Näiden vesien polarografidiagrammit ovat saman 
tyyppiset eli kaikki rauta on kolmenarvoisena ja rauta on saatu näkyviin vain alhaisessa 
pH:ssa. Kuitenkin Kempeleen kaivo 7 veden rauta muodosti hyvin erotettavaa sakkaa 
otsonoinnissa ja liukoisen raudan jäännöspitoisuudet olivat pieniä. Aarnion veden otsoni-
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käsittelyllä saadut tulokset olivat huonoja ja liukoisen raudan jäännöspitoisuudet suuria. 
Vaikka Kukkalan helposti otsonilla käsiteltävä vesi muuttui huonosti otsonointiin sopi-
vaksi Aarnion veden lisäyksen seurauksena, polarogrammissa suurin ero oli kolmenarvoi-
sen raudan lisääntymien sekoitetussa vedessä. Myöskään helposti otsonilla käsiteltävän 
Kukkalan veden polarogrammi ei eronnut huomattavasti vaikeammin otsonilla käsiteltä-
vien Montun ja kuvasuodatetun veden polarogrammeista. Helposti otsonilla käsiteltävän 
Kempeleen veden polarogrammi taasen poikkesi huomattavasti Kukkalan veden polaro-
gra

 

mmista. 
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la saatuja raudan eri 
hapetusasteiden pitoisuuksia ja kokonaisrautapitoisuus pH:n muuttuessa. 

uotoon, joten otsonin raudan 
apetusteho oli riittävä ilman pH:n nostoakin ko. vesille (taulukko 30). 

 

Kuva 60. Eri vesien polarografitutkimusten tuloksia. Polarografil

 
18.1. 2000 määritettiin myös otsonoinnin vaikutus Limingan vesien kahden- ja 

kolmenarvoisen raudan määrään. Kokeet tehtiin 5 min otsonointiajalla otsonin syötöllä 
11,7 mgl -1 ja raudan hapetusaste määritettiin polarografilla. Aarnion vedessä kaikki rauta 
oli jo valmiiksi hapettuneessa muodossa. Kukkalan ja Montun veden kaikki rauta saatiin 
käytetyllä otsoniannostuksella kolmenarvoiseen m
h
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Taulukko 30. Kahden ja kolmenarvoisen raudan suhteiden muutos Limingan vesissä 
otsoninsyötöllä 11,7 mgl -1. 

Vesi pH O2 mgl-1 Fe2+  % Fe3+ % 

Aarnio raakavesi 6,3 0,45 0 100 
Aarni otsonoitu   0 100 
Kukkala raakavesi 6,7 0,54 53 47 
Kukkala otsonoitu   0 100 
Monttu raakavesi 5,9 1,25 23 77 
Monttu otsonoitu   0 100 

 
Otsonoinnin vertaamiseksi muihin hapetustapoihin tehtiin vesille kokeita 

otsonointikolonnissa syöttämällä siihen ilmaa tai happea virtaamalla 40 lh -1. Kokeita 
tehtiin Kukkalan ja Montun vedellä 18.-19.1. 2000. 

o 31). 

Montun vedessä oli lähes kaikki rauta hapettuneena jo ilmastuskokeen alussa. 
Ainoastaan 19 % raudasta oli kahdenarvoisessa muodossa kokeen alussa. Jo 20 min 
ilmastus hapetti kaiken raudan kolmenarvoiseksi. Toisaalta ilmastus ei vaikuttanut juuri-
kaan liukoisen (s) raudan ja mangaanin määrään (taulukk
 
Taulukko 31. Montun veden ilmastuksen tuloksia. Raudan hapetusasteet on määritetty 
polarografisesti. 

Parametri Raakavesi Ilmastus 
20 min 

Ilmastus 
30 min 

O2 mgl -1 2,4 14,4 14,4 
Redox mV 114 137 154 
Fe mgl -1 2,77   
Fe(s) mgl -1 2,54 2,50 2,46 
Fe2+ %             19 0 0 
Fe3+ % 81 100 100 
Mn mgl -1 0,12   
Mn(s) mgl -1 0,11 0,12 0,12 
pH 6,6   

  (s) -suodatettu 0,45 µm suodattimella, joka on liukoisen raudan ja mangaaninn raja 
 

Kukkalan veden täydentäviä hapetuskokeita tehtiin ilmalla ja hapella. 
Ilmastuskokeessa vielä 50 min ilmastuksen jälkeenkin 20 % raudasta oli 
kahdenarvoisessa muodossa (kuva 61). Raakaveden happipitoisuus nousi arvosta 1 mgl -1 
ilmastuskokeen lopuksi tasolle 16 mgl -1. Hapella hapettaminen sai kaiken raudan 
kolmenarvoiseen muotoon 50 min käsittelyllä (kuva 62). Molemmissa kokeissa 
raakaveden rauta ja mangaani olivat liukoisessa muodossa. Raakaveden rautapitoisuus oli
10,2 mgl

 
tusta 

liu n raudan ja mangaanin määrään. 
 

-1 ja mangaanipitoisuus 0,14 mgl-1. Hapella hapettamisella ei ollut vaiku
koise
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Kuva 61. Kukkalan veden raudan hapetusasteiden muutos ilmastuksen aikana. Veden 
happipitoisuus oli 10 min ilmastuksen jälkeen 16,8 m  -1gl . 
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Kuva 62. Kukkalan veden raudan hapetusasteiden muutos sekä liukoisen raudan suhteellinen 
osuus hapetuksen (O2) aikana. Veden happipitoisuus oli 10 min hapetuksen jälkeen 43 mgl -1. 
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10.7  Ultrasuodatuskokeet 

Käsittelemättömän ja otsonoidun veden eri aineiden kokofraktiointeja tehtiin 
ultrasuodatuskokeina Limingan Aarnion, Montun ja Kukkalan raakavesillä sekä 
Kempeleen Tuohinon vedenottamon kaivon nro 7 raakavedellä. Lisäksi kokeita tehtiin 
Kukkalan ja Aarnion kuivasuodatetulla vedellä. Saadut koetulokset ovat kuvissa 63 - 67. 

yky olisi luokkaa 0,2 µm. 

Otsonointi muodosti tehokkaimmin suodatuksella erotettavaa sakkaa Limingan 
Kukkalan vedellä, jossa sakkautuminen ilmeni pääasiassa yli 0,45 µm jakeen kasvuna 
niin raudan kuin COD:n ja TOC:n osalta (kuva 62). Mangaani sakkaantui Kukkalan 
vedessä pienemmälläkin otsoniannostuksella, ∆O3TOC-1 on 0,9, yli 0,2 µm jakeeseen. 
Kun otsoniannostusta lisättiin arvoon ∆O3TOC-1 on 1,7, mangaani sakkaantui myös yli 
0,45 µm jakeeseen. Kuitenkin suurellakin otsoniannostuksella yli 0,45 µm jakeen 
mangaanipitoisuus (0,06 mgl -1) oli hiukan yli talousvesirajan. Suodatustulosten 
perusteella Kukkalan vesi soveltuisi hyvin otsonikäsittelyyn ja sitä seuraavaan 
kalvosuodatukseen, jonka erotusk
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125

Raakavesi

0
2
4
6
8

10

    Tot  <0.45
    µm

  <0.20
    µm

   <100
     kD

   <30           <10
     kD             kD

TO
C

 m
gl

-1

Raakavesi

0

2

4

6

8

    Tot   <0.45
     µm

  <0.20
    µm

   <100
     kD

   <30
     kD

   <10
     kD

C
O

D
  m

gl
-1

Raakavesi

0

30

60

90

120

    Tot  <0.45
   µm

  <0.20
    µm

   <100
     kD

  <30
    kD

   <10
     kD

M
n 

µg
l-1

Raakavesi

0

3000

6000

9000

12000

    Tot <0.45
  µm

 <0.20
  µm

     <100
       kD

   <30
     kD

  <10
    kD

Fe
 µ

gl
-1

 

Otsonoitu  ∆O3TOC-1 = 0.9

0
2
4
6
8

   Tot  <0.45
 µm

<0.20
µm

  <100
     kD

  <30
    kD

  <10
    kD

C
O

D
 m

gl
-1

Otsonoitu  ∆O3TOC-1 = 0.9

0

3000

6000

9000

12000

    Tot  <0.45
µm

<0.20
µm

 <100
    kD

    <30
      kD

  <10
     kD

Fe
 µ

gl
-1

Otsonoitu  ∆O3 TOC-1 = 0.9

0
2
4
6
8

10

   Tot   <0.45
  µm

<0.20
µm

  <100
     kD

   <30
     kD

   <10
     kD

TO
C

 m
gl

-1

Otsonoitu   ∆O3TOC-1 =0.9

0

30

60

90

120

   Tot  <0.45
 µm

 <0.20
µm

<100
   kD

  <30
     kD

<10
   kD

M
n 

µg
l- 1

   

   

Otsonoitu  ∆O 3TOC-1 = 1.7

0
3000

6000
9000

12000

   Tot <0.45
  µm

 <0.20
   µm

 <100
   kD

  <30
    kD

  <10
    kD

Fe
 µ

gl
-1

Otsonoitu  ∆O 3TOC-1  = 1.7

0

2

4

6

8

   Tot  <0.45
   µm

 <0.20
   µm

  <100
     kD

   <30
     kD

  <10
    kD

C
O

D
 m

gl
-1

Otsonoitu  ∆O 3TOC-1  = 1.7

0
30
60

90
120

   Tot  <0.45
   µm

 <0.20
   µm

   <100
     kD

    <30
      kD

   <10
     kD

M
n 

µg
l- 1

Otsonoitu ∆O 3TOC-1  = 1.7

0
2
4
6
8

10

   Tot   <0.45
    µm

  <0.20
    µm

   <100
     kD

   <30
     kD

   <10
     kD

TO
C

 m
gl

- 1

  

Kuva 63. Limingan Kukkalan käsittelemättömän ja otsonoitujen vesien rauta, mangaani, 
COD ja TOC fraktiot. Fraktiot esittävät ko. suodattimen läpäisseen veden pitoisuudet. 
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Kempeleen Tuohinon kaivon nro 7 vesi käyttäytyi otsonoinnissa hyvin samalla lailla 
kuin Kukkalan vesi. Otsonointi laski veden rautapitoisuutta alle 0,45 µm jakeesta ja lähes 
kaikki rauta oli yli 0,20 µm jakeessa (kuva 64). Mangaanin talousveden raja saatiin 
alitettua vasta jakeessa alle 0,20 µm. Orgaanisen aineen kokofraktioihin otsoni ei 
juurikaan vaikuttanut. 
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Kuva 64. Kempeleen Tuohinon kaivo 7:n käsittelemättömän ja otsonoitujen vesien rauta, 
mangaani, COD ja TOC fraktiot. Fraktiot esittävät ko. suodattimen läpäisseen veden 
pitoisuudet. 
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Limingan Montun otsonoidussa vedessä oli merkille pantavaa, että sekä rauta että 
mangaani sakkautuivat pienempimolekyylisiin jakeisiin kuin muissa vesissä (kuva 65). 
Molemmat sakkaantuivat yli 100 kD:n jakeeseen. Otsonoinnin vaikutukset TOC:hen 
olivat myös tässä tapauksessa vähäiset. 
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Kuva 65. Limingan Montun käsittelemättömän ja otsonoitujen vesien rauta, mangaani, COD 
ja TOC fraktiot. Fraktiot esittävät ko. suodattimen läpäisseen veden pitoisuudet. 
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Aarnion veden raudasta suurin osa oli alkujaankin niukkaliukoisessa muodossa liu-
koisen raudan määrä ollessa n.0,45 mgl -1. Raudan kokofraktioihin otsonoinnilla ei ollut 
juurikaan vaikutusta. Mangaanin osalta otsonointi pienensi selvästi alle 0,20 µm ja alle 
100 kD jaetta. Otsonoinnilla ei juuri ollut vaikutusta TOC:n kokofraktioihin (kuva 66). 
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Kuva 66. Limingan Aarnion käsittelemättömän ja otsonoitujen vesien Fe, Mn, COD ja TOC 
fraktiot. Fraktiot esittävät ko. suodattimen läpäisseen veden pitoisuudet. 
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Kukkalan ja Aarnion kuivasuodatettu vesi otettiin kokeisiin tilanteessa, jossa Aarnion 
vedenotto oli n. 25 % ja Kukkalan n. 75 %. Kukkalan ja Aarnion kuivasuodatettu vesi 
sisältää huomattavan paljon rautaa, mangaania ja orgaanista ainetta (kuva 67). Suurin osa 
vedessä olevasta raudasta on liukoisessa muodossa ja lähes kaikki mangaani on myös 
liukoista. Jos liukoisen ja hapettumattoman mangaanin rajana pidetään 30 kD:n 
suodatusta 0,45 µm suodatuksen asemasta, lähes kaikki mangaani on liukoisessa 
mu ossa.  od
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Fe, Mn, COD ja TOC 
fraktiot. Fraktiot esittävät ko. suodattimen läpäisseen veden pitoisuudet. 

10.8  Yhteenveto laboratoriokokeiden tuloksista 

llut 
me

liuk

aa siihen, että otsonoinnin jälkeinen biologinen 
su usyksikkö olisi todennäköisesti tehokas. Kaikissa vesissä oli myös pääravinteita, 
typpeä ja fosforia, riittävästi biologista käsittelyä varten. 

Kuva 67. Limingan Kukkalan ja Aarnion kuivasuodatetun veden 

Tässä yhteydessä käsitellään lyhyesti ne laboratoriokokeiden tulokset, joilla on o
rkitystä jatkokoeohjelman muodostumiseen. Tarkempi tulosten käsittely kohdassa 14. 
Tutkituista vesistä hyvin otsonointikäsittelylle sopivia olivat Kalajoen, Kempeleen ja 

Kukkalan pohjavedet. Näissä kaikissa liukoisen raudan reduktiot otsonoinnilla olivat 
hyviä. Otsonilla saatiin aikaan myös huomattavia 0,45 µm suodatetun veden mangaani-, 
COD-, TOC-, väri- ja sameusreduktioita. Lisäksi Kalajoen Särkän vedenottamon 

oisen raudan reduktiot olivat hyviä myös hiekkasuodatusta vastaavalla 
paperisuodatuksella. 

Vesien käsittelyssä tarvittavat otsoniannostukset olivat sellaisia, että liiallisesta 
bromaatin syntymisestä ei ollut suurta riskiä. Otsonointi lisäsi myös vesien AOC-
pitoisuutta huomattavasti, mikä viitt

odat
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Vesistä valittiin pilotkoeajoihin Limingan Kukkalan vesi. Siinä otsoni saa aikaan 

huomattavan suuret liukoisen raudan ja mangaanin reduktiot, joka puoltaa otsonointi-
suodatuskäsittelyä. Otsonointi nosti myös huomattavan paljon Kukkalan veden AOC-
pitoisuutta, jonka perusteella biologinen käsittely olisi myös varteenotettava vaihtoehto 
otsonoidulle Kukkalan vedelle. Ultrasuodatuskokeiden perusteella Kukkalan vedelle olisi 
mahdollista suorittaa sakanerotus myös kokoluokan 0,2 µm kalvosuodatuksella. Kalajoen 
Särkän ottamon vesi valittiin hyvin erottuvan sakan takia lyhytkestoisiin 
otsonointikokeisiin, joissa sakan erotus tapahtuu hiekkasuodattimilla. 

 
 

 
 



11 Otsonoinnin pilotkokeet 

Otsonoinnin pilotkokeisiin valittiin laboratoriokokeiden perusteella kaksi kohdetta. Kala-
joen Särkän ottamon vesi osoittautui aiemmissa kokeissa helposti sakkautuvaksi ja muo-
dostuva sakka oli (st)-paperisuodatuksella erotettavaa, jonka tähden vedenkäsittelyproses-
siksi valittiin otsonointi ja hiekkasuodatus sekä hiekka/antrasiittisuodatus. Limingan 
Kukkalan vesi oli myös hyvin otsonoinnilla käsiteltävää. 
Kukkalan vedessä 0,45 µm-suodatetun veden raudan, mangaanin, orgaanisen aineen, vä-
rin sekä sameuden reduktiot olivat suuria ja otsonoidun veden 0,20 µm-suodatuksella oli 
laboratoriokokeissa saatu hyviä tuloksia. Lisäksi veden AOC-pitoisuus nousi otsonoinnis-
sa erittäin paljon. Edellä mainittujen seikkojen perusteella Kukkalan pilotprosesseiksi 
valittiin otsonoinnin, pikasuodatuksen, kalkkikivisuodatuksen, kuivasuodatuksen ja hi-
dassuodatuksen yhdistelmä sekä otsonoinnin ja ultrasuodatuksen yhdistelmä. 

11.1  Kalajoki 

Koska laboratoriokokeissa otsonilla saatiin Kalajoen Särkän veden rauta ja mangaani 
hapettumaan ja muodostumaan suurehkoa flokkia, ottamolla tehtiin 8.9.1999 pilotkokeet 
otsonoinnin ja suodatuksen soveltuvuudesta vedenkäsittelymenetelmäksi. Kokeissa ot-
sonointi tehtiin laboratoriokokeissa käytetyssä otsonointikolonnissa, joka oli muutettu 
läpivirtauskolonniksi. Viipymä otsonoinnissa oli 5 minuuttia. Otsonoidun veden suoda-
tukseen käytettiin rinnan kahta 100 mm akryyliputkeen tehtyä yläsyöttöistä suodatinta 
pintakuormalla 5 mh -1. 

A-suodatin oli hiekkasuodatin. Suodatinaineena käytettiin raekoon 0,7 – 1,2 mm 
kvartsihiekkaa ja suodatinpatjan paksuus oli 1,2 m. B-suodatin oli antrasiittisuodatin. 
Suodattimessa käytettiin raekoon 0,6 - 1,6 mm antrasiittia. Antrasiittipatjan paksuus oli 
0,5 m. Antrasiittipatjan alapuolella oli 0,5 m patja 0,3 - 0,6 mm raekoon kvartsihiekkaa. 

Kokeet tehtiin kolmella eri otsoniannostuksella, jotka olivat 3,5; 4,5 ja 8,3 mgO3l
-1. 

Koesarjan aluksi koelaitteistoa käytettiin 2 h pienimmällä otsoniannostuksella ennen 
näytteenottoa. Otsoniannostuksen muuttamisen jälkeen laitteistoa käytettiin 1 h ennen 
näytteenottoa. Kullakin otsoniannostuksella otettiin yksi koesarja. 
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Kokeessa pienin käytetty 3,5 mgl -1 otsoninsyöttömäärä osoittautui riittäväksi. Hiek-
ka/antrasiittisuodattimella käsitellyn otsonoidun veden rauta ja mangaanipitoisuudet saa-
tiin talousvesinormit täyttävälle tasolle ja orgaanisen aineenkin reduktio oli TOC:nä mi-
tattuna 55 % (taulukko 32). Hiekkasuodattimen raudanerotuskyky oli huomattavasti ant-
rasiittisuodatinta heikompi. Otsonoidun ja hiekkasuodatetun veden rautapitoisuus oli 3,7 
mgl -1 ja COD-arvokin jäi tasolle 2,5 mgl -1. Otsonoidun veden redoxpotentiaali oli 720 
mV ja jäännösotsonipitoisuus oli 0,63 mgl -1. Vastaavasti hiekka/antrasiittisuodattimen 
jälkeen veden jäännösotsonipitoisuus oli 0,03 mgl -1. Suuremmilla otsoniannostuksilla 
saadut analyysitulokset olivat johdonmukaisia pienimmällä otsoniannostuksella saatuihin 
verrattuna. Otsonin syötön nostaminen tasolle 4,5 mgl -1 ei juuri vaikuttanut puhdistustu-
lokseen. 
 

Taulukko 32. Kalajoen raakaveden ja suodatettujen vesien laatu otsonisyötöllä 3,5 mgl -1. 

 Raakavesi O3 3,5 mgl -1 

Hk-suodatus 
O3 3,5 mgl -1

Hk/antrasiitti-
suodatus mgl-1

Fe mgl -1 5,4 3,67 0,14 
Mn mgl -1 0,17 0,08 <0,03 
CODMn mgl -1 2,92 2,36 0,4 
TOC mgl -1 4,3 3,7 1,9 
Väri mgPtl -1         125 120 10 
Sameus FTU 40,8 9,8 1,5 
Redox mV 89 285 78 
Alkaliniteetti mmoll -1  0,46   
pH  6,5   

11.2  Liminka Kukkala 

11.2.1  Otsonointi yhdistettynä biologisen prosessiin 

Limingan Kukkalan vesi todettiin aiemmissa laboratoriokokeissa hyvin otsonilla sakkau-
tuvaksi. Myöskään bromaatin muodostuminen ei ollut ongelma ilman pH:n nostoa teh-
dyissä kokeissa. Otsonointi kasvatti huomattavasti veden AOC-määrää. Raakaveden AOC 
oli laboratoriokokeissa 7 µgl -1. Otsonointi kasvatti AOC-määrää siirretyn otsonimäärän ja 
TOC.n suhteen oleessa 1,3 tasolle 520 µgl -1. Näin ollen oli odotettavissa, että otsonoitu 
vesi on biologisesti aktiivista. Ko. tulosten perusteella Limingan Kukkalan vedelle raken-
nettiin kuvan 68 mukainen koelaitteisto. Laitteisto rakennettiin Montun esikäsittelylaitok-
sen halliin. Laitteisto käynnistettiin 25.5.1999. Laitteistoa muunneltiin kokeen kestäessä 
saatujen tulosten mukaa ja ajotapaa muunnettiin koeajojen jatkuessa. Pilotlinja suljettiin 
jäätymisongelmien vuoksi 13.12.1999. 
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Kuva 68. Limingan Kukkalan pilotlinja pohjavesien käsittelyyn. 

 
Kokeissa käytetty otsonigeneraattori oli Pacific Ozone Technologyn malli G-22. Ge-

neraattorin otsonintuotto on hapella 28 gh -1 ja kuivalla ilmalla 9 gh -1. Otsonointilaitteis-
toon kuului myös kompressori ja ilmankuivain (Behric HD-20) sekä poistokaasun kata-
lyyttinen otsonintuhoaja mdl 412 (kuva 69). 

Kukkalan pilotlinjan mitoitusvirtaama oli 0,8 m3h -1. Otsonoinnissa käytettiin kahta pe-
räkkäin olevaa läpinäkyvästä PVC:stä tehtyä kolonnia, jotka olivat halkaisijaltaan 170 
mm ja korkeudeltaan 2,0 m. Viipymä otsonoinnissa oli 5 min. Veden virtaus ensimmäi-
sessä kolonnissa ylhäältä alas ja jälkimmäisessä alhaalta ylös. Otsoni johdettiin sintterillä 
kolonnien pohjalle. 

Pikasuodattimia oli kaksi rinnan. Suodattimet olivat yläsyöttöisiä. Suodatinyksiköiden 
halkaisija oli 242 mm ja korkeus oli 2,05 m. Suodatuspintakuorma oli 8,7 mh -1. Suodatin-
aineena käytettiin aluksi 0,7 - 1,2 mm kvartsihiekkaa 40 cm vahvuisena kerroksena ja 1,4 
- 2,5 mm antrasiittia 40 cm vahvuisena kerroksena. Suodatusmassat vaihdettiin 14.7. hie-
norakeisemmiksi, tällöin otettiin käyttöön 0,3 - 0,6 mm kvartsihiekka ja 0,8 - 1,6 mm 
antrasiitti. 
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Kuva 69. Limingan pilotkoeajoissa käytetty otsonointilaitteisto sekä kuivasuodatin. Kukkalan 
linjan kuivasuodatin ilman täytekappaleita etualalla. Takana oleva, jo hufo 120 täytekappa-
leilla täytetty, kuivasuodatin kuului Montun pilotlaitteistoon. 

 
Kalkkikivisuodatin oli märkäsuodatin, joka oli tehty halkaisijaltaan 0,9 m PEH-

putkesta. Suodattimen korkeus oli 1,1 m ja siinä oli 50 cm vahvuinen kerros raekoon 2-4 
mm kanakalkkia. Suodatinta käytettiin pintakuormalla 1,3 mh -1, jolloin tehokas viipymä 
siinä oli 10 min. 

Kuivasuodatin oli korkeudeltaan 2,3 metrinen alumiinirunkoinen kehikko, jota ympä-
röi muovitettu aitaverkko. Kuivasuodattimen pohja oli neliönmallinen sivunpituuden ol-
lessa 0,9 m. Täytekappaleina käytettiin muovisia Hufo 120 täytekappaleita. Kuivasuodat-
timen ala-allas oli vesivaneria ja sen mitat olivat 1,3 m × 2,3 m × 0,3 m. 

Hidassuodatin oli korkeudeltaan 1,1 m PEH-putki, jonka halkaisija oli 1,0 m. Suoda-
tushiekkakerroksen vahvuus oli 0,5 m ja raekoko 0,25 –1,5 mm Vesi hidassuodattimelle 
otettiin päävirrasta letkupumpulla. Suodattimen pintakuorma oli 0,1 - 0,2 mh -1. 

Koelaitoksen virtaama jouduttiin laskemaan tasolle 500 - 600 lh -1, jotta pikasuodatti-
mien suodatusvastuksen kasvuun voitiin varautua riittävissä määrin. Hidassuodattimen 
virtaama voitiin kuitenkin pitää alkuperäisellä tasolla. Koelaitteiston otsonaattorin ilman-
kuivaimen kuivausteho ei ollut tasainen, mistä johtuen otsonintuotossa oli vaihteluja. 
Syötetyn otsoninmäärän riittävyys voitiin kuitenkin tarkistaa laboratoriokokeiden tulosten 
mukaan otsonoinnin jälkeisen jäännösotsonin määrästä. Tämä jäännösotsonin määrä vaih-
teli eri analysointikerroilla välillä 0,24 - 0,41 mgl -1. Tällöin syötetyn otsonin määrän ja 
TOC:n suhde arvioitiin kuvan 50 yhtälön, O3vedessä = 2,06 × O3/TOC –1,08, mukaan. Kysei-
sellä menetelmällä saatiin syötetyn otsonin ja TOC:n väliseksi suhteeksi 0,64 - 0,72.  

Laitteistoa käynnistettäessä sitä ajettiin 3 päivää ilman otsonointia, jotta suodattimiin 
ehtisi tarttua biomassaa ennen otsonoinnin käynnistämistä. Myös kokeen kestäessä vettä 
juoksutettiin kahtena päivänä ilman otsonointia. Hidassuodattimeen ja kuivasuodattimeen 
lisättiin myös ymppinä hieman Kalajoen Särkän vedenottamon märkäsuodattimen kiviä ja 
sakkaa sekä myös Montun esikäsittelylaitoksen kuivasuodattimien sakkaa. 
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Alkuperäisellä kuva 68 mukaisella pilotlinjalla saadut puhdistustulokset jäivät hei-
koiksi. Tästä pilotlinjasta otettiin 5 laboratorioanalyysisarjaa. Otsonointia seuraavalla 
hiekka/antrasiittisuodattimilla saatiin otsonoidun veden rautapitoisuus laskemaan vain 
hieman. Laitteiston viimeisenä yksikkönä oleva hidassuodattimen raudanpoistoteho oli 
erittäin huono (kuva 70) eikä siihen kasvanut ns. suodatinnahkaa. Hidassuodattimen pin-
nalle kasvoi hajanaisesti pieniä 2 - 10 mm halkaisijaltaan olevia tummahkoja pesäkkeitä. 
Hidassuodattimen mangaaninpoiston käynnistyminen kesti lähes 4 kk. Kuivasuodatti-
meen ei ensimmäisen 4 kk:n aikana ollut tullut juurikaan havaittavaa kasvustoa, vain kes-
kimmäiset Hufot olivat hieman  tummuneet. 
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Kuva 70. Kukkalan kuva 68 mukaisen pilotlinjan raudan ja mangaaninpoistotehon kehitty-
minen 25.5. – 17.9. 1999. 

 
Laitteiston COD:n poistosta vastasi lähes yksinomaan otsonoinnin ja hiek-

ka/antrasiittisuodattimen yhdistelmä. Myöhemmissä prosessivaiheissa ei juuri enää tapah-
tunut COD:n vähenemää (kuva 71). Kalkkikivisuodatuksessa kohonneet COD-arvot joh-
tuvat todennäköisesti näytteenotossa tapahtuneesta järjestelmällisestä virheestä. Viimei-
nen analyysisarja laitteistosta otettiin 24.8.1999, jolloin myös hidassuodattimen man-
gaaninpoisto oli käynnistynyt (taulukko 33). Virtaama koelaitteistossa oli 450 lh-1 ja otso-
nin syöttö 4 gh-1. Vedenkäsittelyssä lisääntyvä sameus ja väri viittaavat partikkelijakoiseen 
jäämään. 
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Kuva 71. Keskimääräiset COD-pitoisuudet Kukkalan alkuperäisen pilotprosessin eri vaiheis-
sa. Arvot ovat keskiarvoja viidestä 25.5.– 4.8. 1999 välisenä aikana tehdystä analyysisarjasta. 
Analyysitulosten keskihajonta oli 0,45 – 0,86. 
 
Taulukko 33. Kukkalan kuva 68 mukaisen otsonointipilotin viimeisen analyysikerran 
(24.8.1999) puhdistustulos. Laitteisto käynnistettiin 25.5.1999. Tällä analyysikerralla 
otsonoinnin jälkeinen veden redoxpotentiaali oli 650 mV ja otsonipitoisuus 0,41 mgl-1. 

Päivämäärä 
24.8.1999 

Raakavesi O3 ja 
Pikasuodatus 

Kalkkikivi-
suodatus 

Kuiva-
suodatus 

Hidas-
suodatus 

pH 6,4 6,6 7,5 7,4 7,4 
Redox mV 120 278 233 279 277 
O2 mgl -1 1,1 10,3 10,2 10,8 11,0 
CO2 mgl -1 45,3 16,3 5,3 3,5 3,1 
Fe mgl -1 9,17 4,29 4,21 4,04 3,88 
Fe (s) mgl -1 0,83 0,42 1,5 4,21 0,88 
Mn mgl -1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,04 
Mn (s) mgl -1 0,11 0,04 0,06 0,07 0,01 
CODMn mgl -1 6,83 2,77 3,27 3,27 - 
CODMn (s) mgl -1 6,71 2,30 3,11 2,34 3,07 
Alkalinit.mmoll -1 0,54 0,43 0,98 0,95 0,88 
Sameus FTU 0,63 35 33,9 33,4 30,8 
Väri Pt mgl -1 40 250 250 200 200 
Jäännös O3 mgl -1  0.04    
T ° C 6,9 7,4 7,7 7,6 7,1 
Ca mgl -1 2,47  15,06   
Mg mgl -1 1,69  3,39   
Kovuus mmoll -1 0,13  0,51   
Otsonoinnin jälkeen  Fe (st) = 3,92 mgl –1 ja Fe (s) = 0,25 mgl -1     
(s) = suodatus 0,45 µm ruiskusuodattimella 
(st) = suodatus Schleicher&Schuell 597½ suodatinpapereilla ( 2 kpl päällekkäin) 
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Otsonoinnin optimiannostusta pyrittiin etsimään laitoksella useaan kertaan. Kokeissa 
käytettiin pullohappea/pulloilmaa otsonaattorin syöttökaasun kosteusvaihteluiden aiheut-
tamien tuottoheilahteluiden eliminoimiseksi. Kokeissa ei saatu merkittäviä parannuksia 
puhdistustehoon. 

17.9.1999 prosessia muutettiin niin, että kalkkikivisuodatin siirrettiin otsonoinnin 
eteen, jolloin otsonointi tapahtui korkeammassa pH:ssa ja kovemmalla vedellä. Tällöin 
huomattiin, että hapettaminen otsonilla heikensi pikasuodattimien raudanpoistotehoa 
(taulukko 34). Kokeissa otsonaattorin syöttökaasuna oli happi tuoton vakauttamiseksi. 

 
Taulukko 34. Otsonin annostelun vaikutus pikasuodattimen raudanpoistotehoon Kukkalan 
veden käsittelyssä. Kokeet ovat taulukossa suoritusjärjestyksessä. Näytteenottopisteen 
yhteydessä ilmoitettu aikamääre on aika, jonka prosessin annettiin tasaantua säädön ja 
näytteenoton välissä. 

Kaasu-
virtaama 
otsonaatto-
riin    lh -1

Otsonaattorin 
asetukset* 
SCFH / %V 
 

**Jäännös 
O3  mgl -1

Näytteenottopiste Fe mgl –1 

fotometrinen 
määritys 

400 10 / 72,5 0,58 1 d pikasuod. jälkeen 2,2 

600   1 d kalkkisuod. jälkeen 7,8 

400   Raakavesi 9,0 

400 10 / 72,5  Hidassuod. jälkeen 1,3 

400 10 / 70 0,09 30 min pikasuod. jälkeen 1,8 

400 10 / 75 1,26 30 min pikasuod. jälkeen 2,4 

400 10 / 80 2,55 30 min pikasuod. jälkeen 2,5 

400 10 / 100 4,0 30 min pikasuod. jälkeen 3,2 

400 10 / 71 0,30 30 min pikasuod. jälkeen 1,9 

400 10 / 67,5 0,06 30 min pikasuod. jälkeen 1,4 

400 10 / 0  30 min pikasuod. jälkeen 0,6 

400 10 / 0  45 min pikasuod. jälkeen 0,25 

400 10 /0  90 min pikasuod. jälkeen 0,22 

600   Ca-suod. jälkeen 7,2 

400 0 / 0  30 min pikasuod. jälkeen 0,30 

400 0 / 0  60 min pikasuod. jälkeen 0,31 

400 10 / 72,5% 0,62 30 min pikasuod. jälkeen 2,2 

400 10 / 0  30 min pikasuod. jälkeen 0,24 

*SCFH (standardi kuutiojalkaa tunnissa = 28,3 lh-1) ilmaisee happivirtaaman otsonaattorin läpi. %-
luku ilmaisee otsonaattorin tehoasetuksen (jännite), jolla säädetään otsonintuottoa. 0% tarkoittaa, 
että otsonaattorissa on ollut virta pois päältä ja happi on mennyt muuttumattomana otsonaattorin 
läpi. 
** Jäännösotsoni otsonoinnin jälkeen 
 

Taulukon 34 tulosten mukaan ilman otsonia tehdyissä suodatuksissa päästiin hyviin 
rautareduktioihin ilmastamalla vesi hapella ja hapetusta seuraavalla hiek-
ka/antrasiittisuodatuksella. Happikuplitus ei kuitenkaan hapeta Kukkalan vedessä olevaa 
rautaa kolmenarvoiseksi tässä kokeessa käytetyssä järjestelyssä, jossa viipymä happikup-
lituksen ja suodatuksen välissä on lyhyt. Aiemmissa kokeissa, kohta 10.6, Kukkalan raa-
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kavedestä, jossa raudasta oli alussa hapettuneessa muodossa 10 - 15 %, saatiin raudasta 
kolmenarvoiseksi 10 minuutin happikuplituksella alle puolet ja 20 min käsittelyssä jo 
lähes 90 %. Taulukon 34 kokeissa, joissa otsonointi ei ole käytössä, rauta on johdettu 
liukoisessa muodossa suodattimelle. Tällöin kuitenkin on saatu hyviä rautareduktioita, 
mikä viittaa siihen, että suodatinmassa on todennäköisesti adsorboinut liukoista rautaa tai 
siinä on tapahtunut biologista raudan hapettamista. Toisaalta koeajoissa käytetyillä kor-
keahkoilla otsoniannostuksilla on desinfioiva vaikutus, jonka johdosta otsonoimattomien 
kokeiden alussa suodatinmassan rautabakteerikanta on vähäinen. 

Suodattimessa tapahtuvan biologisen toiminnan ja aiempien saostumien poissulkemi-
seksi raudanpoistossa koejärjestelyn toiminta tarkistettiin vielä lyhytaikaisilla otsonointi 
hiekka/antrasiittisuodatuskokeilla. Kokeissa käytettiin uutta hiekkaa ja antrasiittia, joka 
huuhdeltiin kokeen alussa hienoaineksen poistamiseksi. Otsonaattorina käytettiin aiem-
min esitettyä laboratorio-otsonaattoria otsonituoton tasaisuuden varmistamiseksi. Suodat-
timen pintakuorma oli 4 mh -1. Kokeen tarkoitus oli eliminoida mahdollisen suodatinväli-
aineeseen kertyneen rautaa poistavan bakteerimassan vaikutus. Kokeen tulokset olivat 
yhteneviä edellisen kanssa. Kokeissa saatiin parhaat tulokset, kun vettä vain ilmastettiin 
otsonointikolonnissa ilmavirtaamalla 40 m3h -1. Tällöin kuitenkin lähes kaikki rauta meni 
suodattimelle liukoisessa muodossa (kuvat 72 ja 73). 
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Kuva 72. Limingan Kukkalan veden liukoisen raudan määrä eri otsoniannostuksilla. 
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Kuva 73. Otsonoinnin ja sitä seuraavan hiekka/antrasiittisuodatuksen vaikutus veden rauta-
pitoisuuteen. 
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Saatujen tulosten perusteella koelaitos muutettiin 20.9. seuraavanlaiseksi: märkäsuodatus 
kalkkikivellä, ilmastus otsonointikolonnissa, pikasuodatus hiekka/antrasiittisuodattimella, 
kuivasuodatus ja hidassuodatus. Virtaama kalkkikivisuodattimeen oli 600 lh -1. Kalkkiki-
visuodattimen jälkeiseen pilotlaitteiston osaan menevä virtaama rajattiin ohijuoksutuksel-
la arvoon 400 lh -1. Laitoksen toimintaa seurattiin muutoksen jälkeen aktiivisesti kolmen 
päivän ajan. Pikasuodatus poisti edelleen tehokkaasti rautaa (taulukko 35). 

 
Taulukko 35. Kukkalan pilotlinjan toiminta, kun otsonointi muutettiin ilmastukseksi. 
Mikäli pikasuodattimilta tulevaan veteen on merkitty A tai B, ko. analyysi on vain toisesta 
suodattimesta. Muutoin analyysi suodattimien jälkeen sekoitetusta vedestä. Taulukon 
analyysitulokset näytteenoton aikajärjestyksessä. (s) on suodatettu 0,45 µm suodatti-
mella. 

Näytteenottopiste ja -aika Fe  mgl –1 

Fotometrinen 

määritys 

Fe  mgl –1 

AAS-

määritys 

Mn mgl -1 CODMn 

mgl -1

21.9. raakavesi 8,8 8,51 0,14 6,88 

21.9. Ca-suod.+ilmastus 6,8 - 0,14 5,12 

21.9. Ca-suod.+ilmastus (s) 6,8 5,14 0,14  

21.9. pikasuodatus klo. 10 0,30    

21.9. pikasuodatus klo. 11 0,66 0,58 0,14 3,92 

21.9. A-pikasuodatus klo. 12 0,11 < 0,15 0,14  

21.9. B-pikasuodatus klo. 12 1,30 1,13   

21.9. kuivasuodatus 0,47 0,25 0,15 3,72 

21.9. hidassuodatus 0,07 0,18 0,24 3,68 

22.9. raakavesi 9,0    

22.9. Ca-suod.+ilmastus 6,7    

22.9. pikasuodatus 0,69    

22.9. kuivasuodatus 0,46    

22.9. hidassuodatus 0,06    

22.9. A-pikasuod.  0,36    

22.9. B-pikasuod. 1,1    

24.9. raakavesi 8,8    

24.9. Ca-suod.+ilmastus 6,6    

24.9. pikasuodatus 0,06    

24.9. kuivasuodatus 0,06    

24.9. hidassuodatus 0,04    

 
Laitosta käytettiin edellä esitetyllä tavalla kunnes jäätymisongelmat pysäyttivät koe-

toiminnan joulukuussa. Laitteiston läpäisevän raudan määrä pysyi kuitenkin korkeahkona 
loppuajan kokeissa (kuva 74). Taulukossa 36 on tyypillinen analyysitulos koeajosta. 
Mangaani poistui hyvin hidassuodattimessa. 
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Kuva 74. Kukkalan muunnetun pilotlinjan raudanpoistuma koeajon 21.9 – 2.12. 1999 aikana. 
Pilotlaitteiston kokoonpano oli märkäsuodatus kalkkikivellä, ilmastus otsonointikolonnissa, 
pikasuodatus, kuivasuodatus ja hidassuodatus. 

 
Taulukko 36. Limingan Kukkalan pilotlaitoksen vedenlaatutietoja viimeiseltä laajalta 
analyysikerralta 2.12.1999. Pilotlaitteiston kokoonpano: märkäsuodatus kalkkikivellä, 
ilmastus otsonointikolonnissa, pikasuodatus, kuivasuodatus, hidassuodatus. 

Parametri Raakavesi Kalkkikivi-suodatus Pikasuodatus Hidassuodatus 

Fe mgl -1 12,63 6,449 1,28 1,17 

Mn mgl -1 0,13 0,15 0,14 0,01 

CODMn mgl -1 7,76 5,28 3,52 3,48 

Alkalinit. mmoll -1 0,63 1,10 1,05 1,05 

Sameus FTU 0,6 15,2 14,5 10,5 

Väri Pt mgl -1 50 90 40 50 

Ca mgl -1 3,65 20,70 18,51 15,28 

Mg mgl -1 1,76 1,98 2,11 1,60 

Kovuus mmoll -1 0,16 0,60 0,55 0,45 

 
Koeajoissa osoittautui, että Kukkalan vesi muodosti hapetuksessa hienojakoista sak-

kaa, jonka riittävä erottaminen perinteisin menetelmin suodattamalla on hankalaa. Hapet-
tamisen yhteydessä veteen tulee tyypillinen raudan aiheuttama keltaruskea väri. Kuiten-
kaan hiekkasuodatuksella erotettavaa sakkaa ei muodostu. Hapettamisen jälkeen vedestä 
ei laskeudu sanottavasti sakkaa viikonkaan säilytysajan jälkeen. Otsonoinnin yhteydessä 
veteen muodostui useasti maitomaista sameutta edellä kuvatun sijaan. Pääosa Kukkalan 
veden raudasta poistui ilman otsonointia suodatuksessa ilmeisesti adsorptioperiaatteella. 
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11.2.2  Otsonointi yhdistettynä mikrosuodatukseen 

Aiemmissa kokeissa osoittautui, että otsonilla saadaan pohjaveden rauta ja mangaani ha-
pettumaan ongelmitta. Samassa yhteydessä useissa vesissä sakkautuu tai hajoaa huomat-
tava osa orgaanisesta aineesta. Kuitenkin joissain tapauksissa syntyneen sakan hienoja-
koisuudesta johtuen sakan erottaminen perinteisin menetelmin on ongelma. Tämä seikka 
on tullut esiin varsinkin tämän tutkimuksen vesissä, joissa on runsaasti rautaa ja orgaanis-
ta ainetta. Laboratoriokokeet kuitenkin osoittivar, että mikrosuodatustason erotusmene-
telmä saa Limingan Kukkalan veden otsonilla syntyvän sakan erotettua.  

Mikrosuodatuskokeita varten vuokrattiin MetalCity Oy:ltä kapasiteetiltaan 500 - 1000 
lh -1 oleva suodatuslaitteisto (kuva 75). Laitteisto oli putkikalvotyyppinen laite, jossa on 3 
kpl 3,6 metrin pituista suodatinelementtiä, yhteispinta-alaltaan 7,5 m2. Kalvot ovat tyyp-
piä FP 200 (tubular membrane). Kalvot ovat PVDF-materiaalia (polyvinylifluoridi) ja 
niiden ilmoitettu erotuskyky on 200 kD eli n. 0,1 µm ja otsoninkestävyys on hyvä. Lait-
teisto sisälsi ohjausyksikön. Maksimi työpaine oli 6 bar. Otsonoidun veden mikrosuoda-
tuskokeet tapahtuivat 30.8.-25.9.2000. 
 

          

Kuva 75. Limingan Kukkalassa käytetty mikrosuodatinlaitteisto. 

 
Pilotkokeissa otsoni liuotettiin veteen luvussa 9.1 kuvatulla otsonointikolonnilla. Ot-

sonointikolonnista vesi johdettiin edelleen reaktioaltaaseen, jossa myös veden otsonipi-
toisuus laski hieman. Viipymäaltaana käytettiin 1 m3 suuruista muoviallasta. Altaan vesi-
pinta pidettiin tasolla, jossa sen tilavuus oli 300 litraa. Otsonoinnista sinne johdettiin ko-
ko ajan virtaama 1 m3h -1 ja mikrosuodatuksen kapasiteetin ollessa sitä pienempi ylimää-
räinen vesi johdettiin viemäriin. 
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Otsonigeneraattoria käytettiin puhtaalla hapella tuoton tasaisuuden varmistamiseksi, 
mutta silti tuotot vaihtelivat laitteiston tiiviysongelmien vuoksi. Edellä mainitusta syystä 
otsoniannostus säädettiin hieman suuremmaksi niin, että jäännösotsoni vedessä oli luok-
kaa 1,5 mgl -1. Tällöin otsonin syöttömäärät olivat aiempien tutkimusten mukaan ∆O3:n ja 
TOC:n suhteena ilmaistuna tasolla 1,5. Kokeissa ei muutettu veden pH:ta, eli se oli tasol-
la 5,5 - 6,0. 

Laitoksen toimiessa häiriöittä 4.9. –23.9. otettiin on 6 analyysisarjaa, jolloin ot-
sonoidun veden jäännösotsonipitoisuus heti otsonoinnin jälkeen vaihteli välillä 1,2 - 2,4 
mgl -1. Yhdestä analyysisarjassa määritettiin myös väri ja sameus. Mikrosuodatus poisti 
hyvin rautaa ja orgaanista ainetta. Reduktiot olivat raudan osalta 99 %, mangaanin osalta 
54% ja COD:n osalta 69 % (kuva 76). 
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Otsonointilaitteessa oli häiriö 8.9.2000, jonka takia otsonoidun veden jäännösot-
sonipitoisuus laski tasolle 0,1 mgl -1. Häiriön vaikutus puhdistustulokseen ilmeni selvim-
min mangaanin suhteen, mangaanireduktio jäi alle 10 %:n Orgaanisen aineen suhteen 
otsoninsyöttöhäiriön vaikutukset olivat huomattavasti pienemmät (kuva 7). 
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Kuva 77. Otsonoinnin ja mikrosuodatuksen vaikutus Kukkalan veden laatuun. Otsonoidun 
veden jäännösotsonipitoisuus heti otsonoinnin jälkeen oli vain 0,1 mgl -1. Tällöin puhdistustu-
lokset heikkenevät oleellisesti. 

 



12 Vetyperoksidikokeet laboratoriomittakaavassa 

Vetyperoksidikäsittelyn laboratoriokokeita tehtiin Kempeleen, Kalajoen ja Limingan 
Kukkalan sekä Aarnion vedenottamojen vesillä. Kokeissa pyrittiin etsimään vetyperoksi-
dihapetukselle laitoskohtaisesti mahdollisia soveltamistapoja raudan ja mangaanin hape-
tuksessa ja saostuksessa. Laitoskohtaisten soveltamismahdollisuuksien erilaisuuden takia 
myös laboratoriokokeet on suoritettu eri laitoksilla eri tavoin ja tästä syystä kokeiden kä-
sittely on myös suoritettu laitoskohtaisesti. 

12.1  Kalajoen laboratoriomittakaavan tutkimukset 

Kalajoen Särkän vedenottamon vedellä laboratoriomittakaavan vetyperoksidihapetusko-
keet tehtiin panoskokeina 2 litran astiassa vedenottamolla 16.6.1999. Astiaan lisättiin 
vetyperoksidi ja sekoitettiin 1 min, jonka jälkeen hämmennettiin 5 min lasisauvaa käyttä-
en. Vetyperoksidilla saavutettiin annostuksella 3,3 mgl -1 98 %:n liukoisen raudan reduktio 
ja 95 %:n st-suodatetun raudan reduktio (taulukko 37), eli muodostuva rautasakka oli 
helposti erottavassa muodossa. Mangaania vetyperoksidi ei sakannut suodatuksella ero-
tettavaan muotoon. 

 
Taulukko 37. Kalajoen Särkän vedenottamon vetyperoksidi-kokeiden tulokset. 
Raakaveden oli pH 6,8 ja COD 2,4 mgl -1 sekä TOC 5,0 mgl –1. 

Parametri Raakavesi            Käsitelty vesi, H2O2-lisäys mgl -1     
      0,0     0,8     3,3     33,0     100,0 
Fe mgl -1 5,78      
Fe (s) mgl -1 4,88 3,73 3,26 0,14 0,10 0,08 
Fe (st) mgl -1 3,85 5,00 1,88 0,18 0,14 0,11 
Mn mgl -1 0,16      
Mn (s) mgl -1 0,15  0,16 0,15 0,16 0,15 
Mn (st) mgl -1

0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 
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12.2  Kempeleen laboratoriomittakaavan tutkimukset 

Kempeleen Tuohinon vedenottamon kaivon nro 7 vedellä tehtiin laboratorio-olosuhteissa 
hapetuskokeita käyttäen hapetuskemikaalina sekä vetyperoksidia että kaliumpermanga-
naattia. Molemmat hapetuskokeet tehtiin jar-testinä (kappale 9.2 kuva 38) ilman pH:n 
säätöä. Kokeissa käytettiin 1 minuutin pikasekoitusta ja 5 minuutin hämmennystä. Kem-
peleen kaivon nro 7 vedelle luonteenomaista on korkea pH, happipitoisuus ja se, että raa-
kavedessä raudasta suurin osa on yli 0,45 µm fraktiossa. 

Vetyperoksidikokeessa 14.9.1999 raakaveden rauta sakkautui kokonaisuudessaan yli 
0,45 µm fraktioon jo ilman hapetuskemikaalin lisäystä. Liukoisen mangaanin määrään ei 
suurillakaan yli 500 µgl -1 vetyperoksidiannostuksilla ollut vaikutusta. Vetyperoksidi vä-
hensi suodatetun veden sameutta (taulukko 38). 
 
Taulukko 38. Kempeleen Tuohinon vedenottamon kaivon nro 7 veden vetyperoksidi-
hapetuskokeen tärkeimmät tulokset. Raakaveden COD oli 5,44 mgl -1. (s) on suodatettu 
0,45 µm suodattimella ja (st) on suodatettu kahdella Schleicher & Schuell 597½ 
paperilla. 

Parametri Raakavesi            Käsitelty vesi, H2O2 –lisäys mgl -1     
           0,0           0,5          5,0 
Fe mgl -1 1,84    
Fe(s) mgl -1 0,50 <0,03 <0,03 <0,03 
Fe(st) mgl -1 1,54 1,02 1,24 0,94 
Mn mgl -1 0,28    
Mn(s) mgl -1 0,25 0,23 0,23 0,25 
Sameus NTU 1,9    
Sameus(s) NTU 1,0 0,5 0,3 0,2 
Sameus(st) NTU 1,6 0,9 1,4 1,1 
DOC mgl -1  7,8 7,7 7,7 

 
Kaliumpermanganaattikokeessa 18.10 1999 ilman hapetinta käsitellyssä vedessä oli 

rautaa yli 0,45 µm fraktiossa enää 0,2 mgl -1. Kaliumpermanganaattihapetus sai myös 
mangaanin sakkautumaan yli 0,45 µm fraktioon (taulukko 39). 
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Taulukko 39. Kempeleen Tuohinon vedenottamon kaivon nro 7 veden kaliumperman-
ganaattihapetuskokeen tärkeimmät tulokset. Raakaveden COD oli 4,48 mgl-1. (s) on 
suodatettu 0,45 µm suodattimella ja (st) on suodatettu kahdella Schleicher & Schuell 
597½ paperilla. 

Parametri Raakavesi            Käsitelty vesi, KMnO
4 
–lisäys mgl -1     

           0,0           2,5          5,0 
Fe mgl -1 1,68    
Fe(s) mgl -1 0,38 0,20 <0,02 <0,02 
Fe(st) mgl -1 0,98 0,79 0,15 - 
Mn mgl -1 0,24    
Mn(s) mgl -1 0,23 0,23 0,10 <0,01 
Sameus NTU 1,8    
Sameus(s) NTU 0,8 0,5 0,5 0,1 
Sameus(st) NTU 1,7 0,8 0,6 0,7 
DOC mgl -1 7,7 7,8 - 7,3 

 

12.3 Limingan laboratoriomittakaavan tutkimukset 

Limingassa tutkittiin laboratoriomittakaavassa sekä vetyperoksidin soveltuvuutta veden-
käsittelyyn että veden eri ainesosien käyttäytymistä vetyperoksidilla hapetettaessa. Labo-
ratoriomittakaavan tulokset olivat pohjana pilottutkimusten koejärjestelyissä. 

12.3.1  Vetyperoksidihapetus 

Limingan vesistä tehtiin laboratoriossa hapetuskokeita kahdella eri vedellä: Kukkalan 
vedellä, johon otsoni tehoaa hyvin, ja heikosti otsonikäsittelyyn soveltuvalla Aarnion ve-
dellä. 

Aarnion vedellä tehtiin 20.8.1999 jartestissä vetyperoksidihapetuskoe. Kokeessa käy-
tettiin 1 min pikasekoitusta ja 5 min hämmennystä. Raakavedessä oli rautaa 3,3 mgl -1, 
josta liukoisessa muodossa 0,4 mgl -1 ja st-suodatuksen läpäisevää 1,2 mgl -1. Mangaania 
vedessä oli 0,12 mgl -1, joka oli kokonaan liukoisessa muodossa. Veden KMnO4-luku oli 
19,3 mgl -1. Vetyperoksidilla ei ollut vaikutusta liukoisen raudan eikä mangaanin määrään 
eikä TOC:n eri suodoksiin vielä vetyperoksidiannostuksella 200 mgl -1. 

Kukkalan vedellä tehtiin 29.6.1999  annostuksen arviointikoe, jossa H2O2:n sekoitus 
suoritettiin ilmastamalla vettä 1,5 min otsonointikolonnissa ilmavirtaamalla 40 lh -1. Jo 
annostuksella 10 mgl -1 saatiin liukoisen raudan määrä pienentymään arvosta 5,1 mgl -1 
arvoon 0,17 mgl -1. Tällöin myös st-suodatetun raudan määrä laski 4,9 mgl -1:sta arvoon 
1,75 mgl -1.  
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Vetyperoksidilla tapahtuvan hapettamisen reaktioaikaa mitattiin Kukkalan vedestä 
12.7.1999. Koe tehtiin jartestillä (kuva 38). Kokeessa käytettiin 1 min pikasekoitusta no-
peudella 110 rpm ja 5 min hämmennystä nopeudella 30 rpm. Vetyperoksidilla suoritettava 
hapettaminen osoittautui nopeaksi, eikä hämmennys enää vähentänyt liukoisen raudan 
määrää (taulukko 40). Näytteet otettiin jartestin astiasta injektioruiskuihin ja suodatettiin 
välittömästi 0,45 µm ruiskusuodattimilla.  

 
Taulukko 40. Liukoisen raudan määrät Kukkalan vedessä vetyperoksidilisäyksen (16,5 
mgl -1) jälkeen. Raakaveden rautapitoisuus oli 11,74 mgl -1. 

Analyysi Raakavesi               Aika pikasekoituksen alusta s   
         15 30 45 60  

Fe mgl -1 (s) 11,74 1,4 1,17 2,77 1,26  
       

Analyysi                       Aika hämmennyksen alusta min   
                                              1      2 3 4 5 6 

Fe, mgl -1 (s) 2,77 1,13 1,13 1,04 1,17 1,35 
* hämmennystä edelsi 60 s pikasekoitus 
(s) on suodatettu 0,45 µm suodattimella 

 
Täydentävä vetyperoksidin annostelukoe Kukkalan vedelle tehtiin jar-testissä käyttäen 

1 min pikasekoitusta ja 5 min hämmennystä. Vetyperoksidimäärä 3 mgl -1 osoittautui riit-
täväksi raudan saostamiseen. Vetyperoksidilla saatiin rauta sakkautumaan yli 0,45 µm 
fraktioon (taulukko 41). Lisäksi DOC väheni n. 50 %. Mangaaniin H2O2-hapetuksella ei 
ollut vaikutusta. Kukkalan kuivasuodatetulla vedellä tehtiin samanlainen koe 13.9.1999. 
Tulokset olivat hyvin samantyyppiset. 

 
Taulukko 41. Kukkalan veden vetyperoksidikäsittelyn tulokset. 

Analyysi Raakavesi H
2
O

2 
lisäys  3 mgl -1

Fe mgl –1 10,41  
Fe (s) mgl –1 9,53 <0,03 
Mn mgl –1 0,13  
Mn (s) mgl -1                0,13 0,12 
COD

Mn
 mgl –1 6,9 6,5 

COD
Mn

 (s) mgl -1  7,1 2,0 
TOC mgl –1 8,2 8,0 
DOC mgl –1 8,1 4,0 
Väri mgPtl –1 70 250 
Väri (s) mgPtl -1  80 10 
Sameus NTU 2,3 5,4 
Sameus (s) NTU  0,27 0,06 
O

2
 mgl –1 3,9 5,3 

Alkaliniteetti mmoll -1 0,5  
Redox mV 83 397 
PH 7,6 8,5 

 (s) suodatettu 0,45 µm suodattimella 
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Vertailun vuoksi tehtiin Kukkalan vedellä hapetuskokeet käyttäen hapettimena ka-
liumpermanganaattia ilman pH:n säätöä 13.10.1999. Käytetyt KMnO4-annostukset olivat: 
2,50; 3,75; 5,00, 6,25; 7,50 ja 10,00 mgl-1. Permanganaatilla saadut tulokset ovat lähes 
vetyperoksidilla saatujen tulosten kaltaisia. Tarvittava annostus raudan sakkautumiselle 
oli 7,5 mgl -1 (taulukko 42) ja liukoinen mangaani saatiin puoliintumaan annostuksella 10 
mgl -1. KMnO4-annostuksella 6,25 mgl-1  veteen jäi liukoista rautaa vielä 0,41 mgl -1. 

 
Taulukko 42. Kukkalan veden KMnO4-hapetuksen tulokset nollakokeessa ja 
kaliumpermanganaatin annostuksella 7,5 mgl-1. 

 
Analyysi 

Raakavesi KMnO
4
* 

0,0 mgl -1
KMnO

4

7,5 mgl -1

Fe mgl –1 9,75   
Fe (s) mgl -1   7,67 <0,03 
Fe (st) mgl –1  9,56 1,19 
Mn mgl –1 0,13   
Mn (s) mgl -1   0,11 0,58 
Mn (st) mgl -1   0,13 0,56 
COD

Mn
 mgl –1 7,16 7,76 5,08 

COD
Mn

 (s) mgl -1  6,84 6,52 4,84 
COD

Mn
 (st) mgl -1  6,04 6,36 2,8 

TOC mgl –1 9  8,8 
TOC (st) mgl -1  8,3  5,5 
DOC mgl -1  8,8  4,9 
Väri mgPtl –1 125   
Väri (s) mgPtl -1  150 150 10 
Väri (st) mgPtl -1 150 125 40 
Sameus NTU 1,24   
Sameus (s) NTU  0,83 0,30 0,47 
Sameus (st) NTU  0,50 0,48 2,58 
O

2
 mgl –1 2,5 4,4 5,6 

pH 5,7 5,7 6,3 
  (s) -suodatettu 0,45 µm suodattimella 
 (st) -suodatettu Schleicher & Schuell 597½ suodattimella  
  * ns. nollanäyte, jartesti ilman kemikaalilisäystä 

12.3.2  Polarografiset kokeet 

Limingan Kukkalan ja Montun vesien raudan hapettumisnopeus ilmastamalla, hapella 
hapettamisella ja otsonoinnilla määritettiin laboratoriokokein ja tulokset on esitetty ot-
sonoinnin laboratoriokokeiden yhteydessä kohdassa 10.6. Vastaavanlainen koesarja teh-
tiin 25.1.2000 käyttäen vetyperoksidia hapettimena. Lisäksi 26.1.2000 tehtiin vertailuko-
keet käyttäen hapettimena kaliumpermanganaattia. Raudan hapetusasteet määritettiin 
polarografisesti, menetelmä on selostettu kohdassa 9.6. Suodatukset ja polarografiset rau-
dan hapetusasteen määritykset tehtiin aina välittömästi näytteenoton tapahduttua. Kokeet 
tehtiin annostelukokeina jartestillä 1 minuutin pikasekoituksella (110 rpm) ja 5 minuutin 
hämmennyksellä (30 rpm). 
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Vetyperoksidiannostus 3,0 mgl -1 sai kaiken Kukkalan veden raudan hapettumaan. Tällöin 
kuitenkin 2,18 mgl -1 rautaa oli vielä liukoisessa muodossa. Alle 30 kilodaltonin man-
gaanijakeeseen ko. vetyperoksidilisäys sai vain 21 % reduktion. Vastaavasti kaliumper-
manganaattia tarvittiin 8 mgl -1 kaiken raudan hapettamiseen, tällöin vielä 3,3 mgl -1 rautaa 
oli liukoisessa muodossa. Annostustason nostaminen 16 mgl -1:aan sai liukoisen raudan 
määrän laskemaan tasolle 1,18 mgl –1 (kuvat 78 ja 79). Liukoisen raudan määrä väheni 
vasta suuremmilla hapettimen annostuksilla kuin mitä raudan hapettamisen tarvittiin. 
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Kuva 78. Kukkalan veden vetyperoksidihapetuksen vaikutus raudan hapetusasteeseen sekä 
liukoisen raudan määrään. Raakaveden rautapitoisuus oli 11,79 mgl-1. 
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Kuva 79. Kukkalan veden kaliumpermanganaattihapetuksen vaikutus raudan hapetus-
asteeseen sekä liukoisen raudan määrään. Raakaveden rautapitoisuus oli 11,85 mgl-1. 
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12.3.3  Ultrasuodatuskokeet 

Limingan vesien käyttäytymistä vetyperoksidihapetuksessa ja muodostuvan sakan laatua 
tutkittiin suorittamalla raakaveden ja vetyperoksidilla käsitellyn veden raudan, mangaanin 
ja orgaanisen aineen kokofraktiointeja. Fraktioinnit tehtiin imusuodatuksella ja ult-
rasuodatinlaitteistolla. Kokeet suoritettiin kesä-elokuussa 2001. Vetyperoksidihapetus 
suoritettiin jartestissä käyttäen 1 min pikasekoitusta ja 5 min hämmennystä. Suodatukset 
tehtiin välittömästi hapetuskäsittelyn jälkeen. Kokeet tehtiin ilman pH:n säätöä. 

Limingan Aarnion veden raudasta oli raakavedessäkin suurin osa niukkaliukoisessa 
muodossa. Vetyperoksidin lisäys annoksena 15 mgl -1 ei vaikuttanut raudan kokofraktioi-
hin. Vetyperoksidilisäys ei vaikuttanut myöskään mangaanin fraktioihin (kuva 80). 
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Kuva 80. Vetyperoksidihapetuksen vaikutus Limingan Aarnion veden raudan ja mangaanin 
kokofraktioihin. Raakaveden pH 6,0 ja happipitoisuus 2,9 mgl -1

 
Limingan Kukkalan veden rauta ja TOC muodostivat suodatuksella erotettavaa sakkaa 

vetyperoksidihapetuksella. Vetyperoksidihapetus annostasolla 3 mgl -1 pienensi alle 100 
kD:n rautajaetta. Vetyperoksidiannostuksen kasvattaminen tasolle 15 mgl -1 muodosti 
isompaa sakkaa niin, että alle 0,45 µm rautajae pieneni huomattavasti. Vetyperoksidihape-
tus annostasolla 15 mgl -1 lähes puolitti alle 0,45 µm TOC-jakeen. Mangaanin kokofrakti-
oihin vetyperoksidikäsittely ei vaikuttanut (kuva 81). 



 151

      Hapetettu H2O2 3 mgl-1

0
2000
4000
6000
8000

10000

Tot <0,45
   µm

 <0,22
   µm

     <100
        kD

  <30
     kD

Fe
µg

l-1

Hapetettu H2O2 3 mgl-1

0

50

100

150

   Tot  <0,45
   µm

  <0,22
    µm

   <100
      kD

   <30
     kD

M
n
µg

l-1

Hapetettu H2O2 3 mgl-1

0
2
4
6
8

10

   Tot <0,45
   µm

 <0,22
   µm

   <100
      kD

   <30
     kD

TO
C

 m
gl

-1

Hapetettu H2O2 15 mgl-1

0

50

100

150

   Tot  <0,45
    µm

  <0,22
    µm

    <100
       kD

  <30
     kD

M
n
µg

/l

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R aakavesi

0

50

100

150

   To t  <0 ,45
   µm

 <0,22
   µm

   <100
      kD

  <30
     kD

M
n
µg

l-1

R a a k a ve s i

0
2
4
6
8

1 0

   T o t  < 0 ,4 5
   µ m

 < 0 ,2 2
   µm

   < 1 00
      kD

  < 3 0
    kD

TO
C

 m
gl

- 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hapetettu H2O 2 15 mgl-1

0
2000
4000
6000
8000

10000

   Tot  <0,45
   µm

 <0,22
   µm

     <100
        kD

  <30
    kD

Fe
µg

/l

Hapetettu 15 mgl-1

0
2
4
6
8

10

   Tot     <0,45
      µm

 <0,22
   µm

   <100
      kD

     <30
       kD

TO
C

 m
g/

l

Kuva 81. Vetyperoksidihapetuksen vaikutus Limingan Kukkalan veden raudan, mangaanin 
ja TOC:n kokofraktioihin. Raakaveden pH oli 5,7 ja happipitoisuus 5,9 mgl -1. 

 
Limingan Kukkalan vedellä tehtiin myös vetyperoksidihapetus ja fraktiointikoe, jossa 
raakaveden pH säädettiin tasolle 9,2. Veden pH:n säätöön käytettiin natriumhydroksidia. 
Jo pH:n säätö sai raudan hapettumaan jolloin veden väri muuttui keltaiseksi ja alle 0,22 
mm rautajae pieneni tasolle 2 mgl -1. Vetyperoksidila ei ollut näinkään korkeassa pH:ssa 
vaikutusta mangaanin kokofraktioihin (kuva 82). 
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Kuva 82. Vetyperoksidihapetuksen vaikutus Limingan Kukkalan veden raudan, mangaanin 
ja TOC:n kokofraktioihin, kun pH on nostettu NaOH:lla tasolle 9,2. Myös raakaveden koko-
fraktioinnit tehty pH:n noston jälkeen. Raakaveden happipitoisuus oli 3,8 mgl-1. 

 
Limingan Montun veden rauta sakkautui alle 0,22 µm jakeeseen vetyperoksidi-
annostuksella 3 mgl -1. Vetyperoksidiannostuksen kasvattaminen tasolle 15 mgl -1 pienensi 
lähes puoleen 0,22 µm suodattimen läpäissen raudan määrän. Vetyperoksidihapetuksella 
ei ollut vaikutusta TOC:n eikä mangaanin kokofraktiohin (kuva 83). 
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Kuva 83. Vetyperoksidihapetuksen vaikutus Limingan Montun veden raudan, mangaanin ja 
TOC:n kokofraktioihin. Raakaveden oli pH 5,7 ja happipitoisuus 6,8 mgl -1. 
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12.3.4  Vetyperoksidi ja kemiallinen flokkaus 

Vetyperoksidilla hapetetun Kukkalan veden kemiallista flokkaamista Kemiran PIX-322 
saostuskemikaalilla tutkittiin helmikuussa 2000. PIX on nestemäinen ferrisulfaatti kemi-
kaali, jossa on kolmenarvoista rautaa 11,7 % ja aktiivien aineen, Fe3+, pitoisuus 2,10 
molkg-1. Sen ominaispaino on 1,54 gcm-3. 

Muodostuneen flokin erotukseen käytettiin kahta eri suodatusta. Whatmann nro 40 
suodatinpaperilla suodatuksesta on käytetty merkintää (sw). Tämä paperisuodatus vastaa 
lähinnä hiekkasuodatusta. Lisäksi käytettiin 100 kilodaltonin ultrasuodatusta (u), joka 
vastaa lähinnä ultrasuodatustasoista kalvosuodatusta. 

Kokeet tehtiin 2 litran jartestinä. Kokeen aluksi säädettiin pH halutuksi lipeällä 10 s 
pikasekoituksen aikana. Seuraavaksi tehtiin H2O2-lisäys, jota seurasi 1 min pikasekoitus 
joka toimi hapettimen kontaktiaikana. Seuraavaksi lisättiin saostuskemikaalina käytetty 
PIX-322. Saostuskemikaalin lisäystä seurasi 1 min pikasekoitus ja 5 min hämmennys 

Kukkalan veden rauta saatiin sakkaantumaan helposti paperisuodatuksella erotetta-
vaan muotoon jo 3 mgl -1 vetyperoksidiannostuksella ja 5 mgl -1 PIX-annostuksella. Tällöin 
myös pääosa orgaanisesta aineesta saatiin erotettavaan muotoon (taulukko 43). Mangaa-
nia ei saatu erotettua paperisuodatuksella. Kokeita tehtiin myös nostaen veden pH välille 
6,5 - 9,1. pH:n nosto ei kuitenkaan tehostanut mangaanin poistoa ja raudan sekä COD:n 
reduktiot heikkenivät vielä entisestään verrattuna pH:ssa 6,15 tehtyihin kokeisiin. 
 
Taulukko 43. Vetyperoksidiannostuksen 3 mgl -1 ja PIX:n yhteisvaikutus raudan, 
mangaanin ja orgaanisen aineen erotettavuuteen suodatinpaperilla. Kukkalan 
raakaveden rautapitoisuus oli 9,77 mgl -1, mangaanipitoisuus suodattamattomassa sekä 
Whatman nro 40 paperilla suodatetussa vedessä 0,14 mgl -1 ja COD(sw) 7,44 mgl -1.  

PIX 
mgl -1

pH 
 

Fe(sw) 
mgl -1

Mn (sw) 
mgl -1

COD(sw) 
mgl -1

0 6,15 6,53 0,14 6,20 
5 5,72 0,09 0,13 2,72 

15 5,56 0,03 0,13  
25 5,53  0,14 3,52 
50 4,64 0,27 0,12 2,32 

100 3,82 1,52 0,13 2,08 

 
Kukkalan veden rauta ja mangaani saatiin saostettua ultrasuodatuksella erotettavaan 

muotoon vetyperoksidin ja PIX:in yhteiskäytöllä. Mangaanin erotus vaati pH:n noston 
arvoon 6,4 (taulukko 44). Veden pH:n noston vaikutusta suodatustulokseen tutkittiin vain 
PIX-annostuksella 15 mgl -1. Taulukon 43 perusteella on todennäköistä että annostustaso 5 
mgl -1 olisi ollut jo riittävä. Kenttäfotometrillä suoritetuista rauta-analyyseistä on huomat-
tava, että pienillä pitoisuuksilla ko. tulokset ovat olleet yleensä huomattavasti AAS-
määrityksiä suuremmat. 
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Taulukko 44. Vetyperoksidin syöttömäärän 3 mgl-1 ja PIX:n yhteisvaikutus raudan ja 
mangaanin erotettavuuteen 100 kD:n ultrasuodattimella. Raakaveden rautapitoisuus oli 
9,32 mgl -1, mangaanipitoisuus 0,14 mgl -1 ja ultrasuodatetun raakaveden 
mangaanipitoisuus oli 0,14 mgl -1.  Rauta-analyysit on tehty kenttäfotometrillä. 

PIX 
mgl -1

pH 
 

Fe(u) 
mgl -1

Mn(u) 
mgl -1

0 5,8 3,7  
15 5,5 0,4 0,13 
15 6,4  0,02 
15 6,7 0,1 0,03 
15 7,4  < 0,01 
15 7,9  < 0,01 
15 8,4 0,1 < 0,01 
15 9,4 0,01 < 0,01 

 



13 Vetyperoksidikokeet pilotmittakaavassa 

13.1  Kalajoen pilotkokeet 

Kalajoen Särkän vedenottamon veden rauta muodosti laboratoriokokeissa vetyperoksidia 
käytettäessä paperisuodattimella erotettavaa sakkaa. Helposti erotettavan sakan muodos-
tumisen takia Särkän vesi valittiin pilotkokeisiin. Vedenottamolla tehtiin lyhytaikaisia 
pikasuodatuskokeita hiekka ja hiekka/antrasiittisuodattimen soveltuvuudesta vetyperoksi-
dilla muodostetun sakan erotukseen sekä pitempikestoisia kokeita, joissa sakan erotuk-
seen käytettiin jatkuvatoimista Dynasand-suodatinta ja veden viimeistelyyn hiek-
ka/antrasiittisuodatusta. 

13.1.1  Pikasuodatuskokeet 

Pikasuodatuskeet tehtiin 8.9.1999 Särkän vedenottamolla ja niissä käytettiin vetyperoksi-
dihapetusta sekä suodatusta (kuva 84). Kokeissa sakan erottamiseen käytettiin rinnan 
kahta halkaisijaltaan 100 mm akryyliputkeen tehtyä suodatinta joiden pintakuorma oli 5 
mh -1. A-suodatin oli hiekkasuodatin, jossa suodatinaineena oli 0,7 - 1,2 mm kvartsihiek-
kaa 1,20 m:n kerros. B-suodatin oli hiekka/antrasiittisuodatin, jossa oli 0,6 - 1,6 mm ant-
rasiittia 0,50 m:n vahvuinen kerros ja 0,3 - 0,6 mm kvartsihiekka 0,50 m:n vahvuinen 
kerros. 
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Ylivuodolla 
varustettu 
väliastia 

Letku- 
pumppu 

Sekoitus 
ilmastuskolonnissa, 
viipymä 5 min. 

 

Kuva 84. Kalajoen Särkän pilotkokeissa käytetty koelaitteisto. 

 
Kokeet tehtiin vetyperoksidiannostuksilla 0,1; 1,0; 3,3; ja 5,0 mgl-1. Vetyperoksidin 

annostustaso 3,3 mgl -1 osoittautui riittäväksi. Tällöin hiekkasuodattimella saatiin veden 
rautapitoisuus hyväksyttävälle tasolle ja hiekka/antrasiittisuodattimella saatiin myös ve-
den mangaanipitoisuus hyväksyttävälle tasolle. Hiekka/antrasiittisuodatin poisti myös 
huomattavan määrän orgaanista ainetta (taulukko 45). 
 
Taulukko 45. Kalajoen raakaveden ja suodatettujen vesien laatu H2O2-annostuksella 3,3 
mgl -1. 

Parametri Raakavesi H2O2 ja 
hiekkasuodatus 

H2O2 ja hiekka 
/antrasiittisuodatus  

Fe mgl -1 5,4 0,05 < 0,02 
Mn mgl -1 0,17 0,16 0,01 
CODMn mgl -1 2,92 2,76 1,48 
TOC mgl -1 4,3 3,5 0,8 
Väri mgPtl -1         125 10 5 
Sameus FTU 40,8 1,35 0,6 
Redox mV 89 182  
Alkaliniteetti mmoll -1  0,46   
pH  6,5   
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13.1.2  Dynasad-kokeet 

Särkän vedenottamolla oli pilotkokeiden suoritusaikana rakenteilla kalkkikivialkalointial-
las. Sinne suunniteltiin johdettavan muiden lähialueen hyvälaatuisten ottamoiden vesi 
kalkkikivialkalointia varten. Kalkkikivialkalointialtaan kapasiteetti oli mitoitettu niin, että 
myös Särkän ottamon puhdistetut vedet voitaisiin johtaa sinne. Em. syistä ja lipeänsyötön 
vaaroista johtuen laitoksella ei haluttu mennä Särkän ottamon osalta sellaiseen prosessiin, 
jossa jouduttaisiin käyttämään lipeällä tapahtuvaa pH:n säätöä. 

Laboratorio- ja pilotkokeissa oli ilmennyt, että Särkän ottamon veden rauta muodostaa 
vetyperoksidihapetuksessa hiekkasuodatuksella erotettavaa sakkaa. Pikasuodatuskokeessa 
vetyperoksidihapetuksen jälkeisellä hiekka/antrasiittisuodatuksella saatiin myös hyvät 
mangaani- ja COD-reduktiot.  

Edellä mainitun johdosta Särkän ottamon pilotprosessiksi valittiin vetyperoksidihape-
tus ja sakan erotukseen jatkuvatoiminen korkealla kuormalla toimiva Dynasand-suodatin. 
Veden viimeistelyä varten Dynasand-suodattimelta tulevan veden käsittelyyn suunniteltiin 
hiekka/antrasiittisuodatus. Ko. järjestelyllä Dynasand-suodatin ottaa pääosan muodostu-
vasta rauta- ja humussakasta ja viimeistelyssä käytettävän hiekka/antrasiittisuodatuksen 
huuhteluvälit muodostuvat näin pitkiksi. 

13.1.2.1  Dynasand-suodatin 

Kalajoen Särkän vedenottamon pohjaveden pitkäaikaiset suodatuskokeet tehtiin jatkuva-
toimisella Dynasand hiekkasuodattimella (kuva 86). Suodatinmateriaalina oli 0,9 - 1,2 
mm raekoon kvartsihiekka. Dynasand-suodattimen huuhtelu tapahtuu kierrättämällä 
hiekkaa jatkuvasti pesurin kautta paineilman avulla suodattimen pohjalta sen pinnalle. 
Dynasand-suodatusta voidaan käyttää niin talousveden kuin jätevesien käsittelyssä. Talo-
usvesisovellutuksissa suodattimen pintakuormat ovat olleet 8 – 12 mh-1. Suodattimissa 
käytettävät pintakuormat perustuvat kiintoaineen pidätyskykyyn, joka on Dynasand-
suodattimella kemialliselle flokille 800 gm-2h-1 ja biologiselle flokille 2000 gm-2h-1 (Water-
link 1998). 

Dynasand-suodatusta voidaan käyttää myös kontaktisuodattimena, jolloin flokkaus ja 
flokin erottaminen tapahtuvat suodattimessa. Kuitenkin pohjavesien käsittelyssä, kun 
kemikaloinnilla pyritään vain hapettamiseen ja pH:n säätöön, on pieni viipymäallas ennen 
Dynasand-suodatinta havaittu usein tarpeelliseksi. 
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13.1.2.2  Koejärjestelyt 

Kalajoen Dynasand kokeet tehtiin Särkän vedenottamolla 27.4. - 22.6. 2000. Kokeissa 
käytetyn suodattimen suodatuspinta-ala oli 0,7 m2. Virtaamana suodattimeen oli noin 96 
lmin-1 eli 5,8 m3h -1, josta meni 10 lmin -1 suodattimen huuhteluun. Suodattimen pinta-
kuorma oli tällöin 8,2 mh -1. Hiekan kiertonopeus suodattimessa oli 5 mm minuutissa. 
Hapettimena kokeissa käytettiin 5 %:sta vetyperoksidia, jota syötettiin 100 %:ksi kemi-
kaaliksi laskettuna 1 - 5 gm -3. Vetyperoksidi syötettiin annostelupumpulla suodattimelle 
menevään raakavesiputkeen, jossa oli sekoitin (kuvat 85 ja 86). 

             

Vesi

Kemikaalien syöttö,
virtausmittari

Dynasand Hiekka/antrasiitti-
suodatin

Kolmitiehana

 

Kuva 85. Kaaviokuva Kalajoen Särkän Dynasand-kokeiden koejärjestelyistä. 

 
Dynasandin suodoksen viimeistelyyn käytettiin hiekka/antrasiittisuodatinta, jonka 

pintakuorma normaalitapauksissa oli 5 mh -1. Virtaus suodattimessa oli ylhäältä alaspäin. 
Suodatin oli rakennettu halkaisijaltaan 10 cm akryyliputkesta, jonka korkeus oli 2 m. 
Suodatuskerrokset hiekka/antrasiittisuodattimessa olivat ylhäältä päin lueteltuna: raekoon 
0,8-1,6 mm antrasiitti 40 cm, raekoon 0,3-0,6 mm kvartsihiekka 30 cm, raekoon 0,7-1,2 
mm kvartsihiekka 10 cm, raekoon 3-5 mm kvartsihiekka 15 cm ja alimmaisena raekoon 
4-8 mm kvartsimurske 15 cm. 
 



 160

       
 

    
 

Kuva 86. Kalajoen pilotlaitteiston prosessiyksiköt: ylhäällä kemikalointi, alhaalla vasemmalla 
Dynasand-suodatin ja alhaalla oikealla hiekka/antrasiittisuodatin. 
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13.1.2.3  Kokeiden tulokset 

Dynasand-suodattimen rautareduktio saavutti maksimin, 95 %, vetyperoksidiannostuksel-
la 2 gm-3, jolloin suodos sisälsi rautaa 0,5 mgl -1. COD-reduktioon vetyperoksidiannostuk-
sen lisäys ei vaikuttanut ja reduktio oli keskimäärin 17 %. Raakaveden sisältämä kiinto-
aine jäi lähes täydellisesti suodattimeen vetyperoksidiannostuksen ollessa 2 gm-3. Man-
gaania Dynasand ei poistanut millään vetyperoksidiannostuksella. Mangaanipitoisuus 
suodoksessa oli raakaveden tasolla eli 0,2 mgl -1 (kuva 87). 
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Kuva 87. Dynasand-suodatuksen vaikutus veden rauta-, mangaani-, COD- ja kiintoainepitoi-
suuksiin eri vetyperoksidiannostuksilla suodattimen pintakuorman ollessa 8,2 mh -1. Raaka-
veden pitoisuudet olivat: rauta 9,61 mgl -1, mangaani 0,21 mgl -1, COD 2,48 mgl -1 ja kiintoaine 
7,1 mgl-1. Kokeet suoritettu 16. – 19.5. 2000. Kultakin vetyperoksidin annostustasolta otettu 
yksi analyysi. 

 
Dynasandin jälkeen oleva hiekka/antrasiittisuodatin poisti tehokkaasti vedestä rautaa, 

rautajäännöksen ollessa 0,02 mgl -1 H2O2 annostuksesta 2 gm -3 ylöspäin. Mangaania ei 
hiekka/antrasiittisuodattimella saatu pois juuri lainkaan. On kuitenkin todennäköistä, että 
pitemmän ajan kuluessa ja mahdollisesti lyhytaikaisella pH:n nostolla suodattimen auto-
katalyyttinen mangaaninpoisto olisi käynnistynyt. Tällainen pikasuodatuksen mangaanin-
poiston herääminen on havaittu mm. Lapuan Lappakankaan ja Limingan Foudilan kemi-
allista selkeytystä seuraavissa pikasuodattimissa suodatinväliaineen vaihdon yhteydessä. 
COD-arvo ei enää pienentynyt merkittävästi hiekka/antrasiittisuodattimessa (kuvat 88-
90). Kokeet suoritettu 16.-19.5. 2000. Analyysitulokset ovat kerta-analyyseistä. 
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Kuva 88. Rautapitoisuudet raakavedessä ja käsitellyissä vesissä Kalajoen Särkän veden-
ottamon pilotkokeessa eri vetyperoksidiannostuksilla. Dynasandin oli pintakuorma 8,2  mh-1  
ja hiekka/antrasiittisuodattimen pintakuorma vastaavasti 5 mh -1. 
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Kuva 89. COD arvot raakavedessä ja käsitellyissä vesissä Kalajoen Särkän vedenottamon 
pilotkokeessa eri vetyperoksidiannostuksilla. Suodattimien pintakuormat olivat samat kuin 
kuvassa 88. 
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Kuva 90. Mangaanipitoisuudet raakavedessä ja käsitellyissä vesissä Kalajoen Särkän veden-
ottamon pilotkokeessa eri vetyperoksidiannostuksilla. Suodattimien pintakuormat olivat sa-
mat kuin kuvassa 88. 

Koska hiekka/antrasiittisuodatin ei poistanut mangaania prosessissa vallitsevassa pH:ssa, 
tutkittiin myös mangaanin poistoa korkeammalla pH-alueella. Kokeessa hiek-
ka/antrasiittisuodattimeen menevään letkuun syötettiin letkupumpulla lipeää pH:n nosta-
miseksi. Tuloksista (taulukko 46) havaitaan mangaanireduktion hiek-
ka/antrasiittisuodattimessa kasvavan pH:n noustessa. Veden pH:n ollessa 9 mangaanire-
duktio hiekka/antrasiittisuodattimessa oli 54 %. Suodokseen jäi kuitenkin mangaania vie-
lä 0,09 mgl -1. Rautareduktio Dynasandin suodokseen nähden on ilman pH:n nostoakin yli 
96 %. Sameus, väri ja kiintoainepitoisuudet täyttivät viimeistään hiek-
ka/antrasiittisuodatuksen jälkeen talousvesinormit. 

 
Taulukko 46. Suodatettavan veden pH:n säätökokeessa 7.6. 2000  saadut tulokset 
hiekka/antrasiittisuodattimella, johon tuleva vesi on suodatettu Dynasandilla. 
Vetyperoksidiannostus Dynasandiin oli kokeiden ajan 3 g m -3 ja Dynasandin pintakuorma 
8,2 mh -1. Hiekka/antrasiittisuodattimen pintakuorma oli 5 mh -1 ja pH:n nosto suoritettiin 
lipeällä. 

Parametri Raaka-

vesi 

Dyna-

sandin 

suodos 

Hiekka/ 

antra- 

siitti 

Hiekka/ 

antra- 

siitti 

Hiekka/ 

antra- 

siitti 

Hiekka/ 

antra- 

siitti 

Hiekka/ 

antra- 

siitti 

Hiekka/ 

antra- 

siitti 

pH 5,9 5,7 5,6 6,7 7,0 7,7 8,2 9,1 

Redox  mV 20 141 127      

O2 mgl –1 2,0 4,9 6,8      

Fe mgl –1 6,23 1,11 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Mn µgl –1 185 188 185 176 174 170 135 86 

Sameus NTU 13,5 1,2  0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

Väri mgPtl –1 60 10  <5 5 5 5  

Kiintoaine mgl -1 3,6 0,4  0 0,4 0 0 0 
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Koska Dynasandin suodoksessa rautapitoisuus jäi vetyperoksidia hapettimena käytet-
täessä alimmillaankin tasolle 0,5 mgl -1, tehtiin käsitellylle vedelle 8.6. 2000 laboratorio-
mittakaavan suodatuskoe jossa käytettiin 0,1 µm imusuodatusta ja 0,45 µm ruiskusuoda-
tusta (taulukko 47). Tuloksista nähdään vetyperoksidilla raudan hapettuvan pääosin yli 
0,45 µm jakeeseen, mutta menevän silti Dynasandista läpi siinä määrin, että suodoksessa 
rautaa oli 1,4 mgl -1. Mangaani läpäisee vielä vetyperoksidilisäyksen jälkeenkin 0,1 µm 
suodattimenkin. 

 
Taulukko 47. Raakaveden ja Dynasand-suodatetun veden suodatuskoe 0,1 µm(ss) ja 0,45 
µm (s) suodattimilla. 

Näyte Fe mgl -1 Mn mgl -1

Raakavesi 7,39 0,19 
Raakavesi (s)  6,82 0,19 
Raakavesi + H2O2(3,5 mgl -1) (s) 0,23 0,19 
Raakavesi + H2O2 (3,5 mgl -1) (ss) 0,02 0,19 
Dynasandin suodos (H2O2 3,5 mgl -1) 1,36 0,2 
Dynasandin suodos (s) (H2O2 3,5 mgl -1) 0,10 0,19 

 

13.2 Limingan Kukkalan pilotkokeet 

13.2.1  Vetyperoksidihapetus ja suodatus 

Limingan Kukkalan veden vetyperoksidihapetuskokeet tehtiin kuvan 84 esittämällä lait-
teistolla 9.11.1999. Osassa kokeita kuvassa esitetyt hiekka- ja hiek-
ka/antrasiittisuodattimet olivat kytketty peräkkäin. Kokeissa käytetty A-suodatin oli hiek-
kasuodatin jossa oli 1,2 metrin vahvuinen kerros 0,7 - 1,2 mm kvartsihiekkaa. Kokeissa 
käytetty B-suodatin oli kaksikerrossuodatin. Kerroksina siinä oli 0,5 metrin vahvuudelta 
0,6 - 1,6 mm antrasiittia ja 0,5 metrin vahvuudelta 0,3 - 0,6 mm kvartsihiekkaa. Suodat-
timien pintakuorma oli 5 mh -1. Kokeen alussa ennen ensimmäistä näytteenottoa laitteiston 
annettiin toimia 2 h ilman H2O2-lisäystä. Vetyperoksidin syötön muutoksen jälkeen odo-
tettiin aina 30 min ennen näytteenottoa. 

Vaikka laboratoriokokeiden perusteella vetyperoksidilla saatiin lähes kaikki rauta ha-
pettumaan yli 0,45 µm fraktioon, syntynyttä flokkia ei saatu erotettua suodattimilla. Toi-
saalta sekoittimessa tapahtuva 8 min ilmastus ei saanut raakaveden 10,7 mgl -1 liukoisen 
raudan määrään kuin 3 % vähenemän. Pelkästään ilmastetun veden hiek-
ka/antrasiittisuodatus sai kuitenkin aikaan 76 %:n rautareduktion ja sarjassa olevat hiekka 
ja hiekka/antrasiittisuodattimet yhteensä 94 %:n reduktion. Suodatuksen jälkeisessä ve-
dessä olevan raudan määrä lisääntyi vetyperoksidiannostuksen kasvaessa. Vedessä olevan 
mangaanin määrään suodatuksilla eikä vetyperoksidihapetuksella ollut juuri vaikutusta. 
COD-arvoon pelkkä ilmastus ja hiekka/antrasiittisuodatus saivat 53 % reduktion. Sarjassa 
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olevilla hiekka ja hiekka/antrasiittisuodattimilla saatiin yhteensä 46 % COD-reduktio. 
Vedessä olevat vetyperoksidijäämät ovat voineet häiritä H2O2:lla käsiteltyjen vesien COD-
analyyseja lisäten ko. suureen arvoa. Tärkeimmät koetulokset ovat taulukoissa 48 ja 49.  

 
Taulukko 48. Kukkalan veden vetyperoksidihapetus ja suodatuskokeiden tärkeimmät 
tulokset, suodattimet rinnakkain. 

Suodatin ja Raakavesi                Käsitelty vesi, vetyperoksidilisäys mgl -1   
analyysi           0,0     1,0      4,0     8,0 

Hiekka- 
suodatin 
Fe mgl -1                  10,68                      9,3                  10,09             10,28             10,41 
Mn mgl -1                 0,14                      0,15                  0,14                0,13              0,13 
Väri                           40                       100                   125                  200               100 
 
Hiekka-antra- 
siitti suodatin 
Fe mgl -1                  10,68                      2,50                 3,85                9,90              9,89 
Mn mgl -1                 0,14                       0,15                0,14                0,10               0,10 
Väri                           40                          20                    80                  200                200 

 
 

Taulukko 49. Kukkalan veden vetyperoksidihapetus-suodatuskokeiden tärkeimmät 
tulokset, kun hiekka ja hiekka/antrasiittisuodattimet ovat peräkkäin. 

Parametri Raakavesi               Käsitelty vesi, vetyperoksidilisäys mgl -1

           0,0     1,0        4,0     8,0 
Fe mgl-1                  10,68                      0,6                  3,91                 10,38             10,2 
Mn mgl-1                 0,14                       0,16                 0,15                  0,11              0,11 
COD mgl-1 *              8                           4,2                  5,7                    6,5                6,2 
Väri mgPtl-1              40                          35                   80                    200               250 

* vetyperoksidi häiritsi määritystä. H2O2-jäämä voi suurentaa analyysitulosta. 

13.2.2  Mikrosuodatus yhdistettynä vetyperoksidi- ja PIX -käsittelyyn 

Vetyperoksidilla ja PIX 322:lla muodostetun sakan erottamiseen pilotmittakaavassa vuok-
rattiin mikrosuodatuskokeita varten MetalCity Oy:ltä kapasiteetiltaan 500 - 1000 lh -1 ole-
va suodatuslaitteisto, joka on esitelty kohdassa 6.10.2. Koeaika oli 2.5. - 25.8.2000. Lait-
teistoa ajettiin kalvojen tukkeutumisasteesta riippuen virtaamilla 720 – 180 lh-1. 

Kokeissa kemikalointiin tuleva vesi johdettiin ensin 100 l mekaanisella sekoittimella 
varustettuun altaaseen. Sekoitusaltaassa veteen lisättiin H2O2 sekä PIX. Veden pH:n säätö 
tehtiin lipeällä seuraavassa 1 m3 tasausaltaassa. Ko. allas oli varustettu kierrätyspumpulla 
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(kuva 91). Kyseisellä käsittelyllä saatiin alhaisessa pH:ssa poistettua rauta ja orgaaninen 
aine tai korkeassa pH:ssa rauta ja mangaani (taulukko 50).  

 
                                    

                   
 

                              

Kuva 91. Mikrosuodatuskokeiden järjestelyt Limingan Kukkalassa, kun erotettava sakka 
muodostettiin vetyperoksidilla ja PIX:llä. 
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Taulukko 50. Mikrosuodatuskokeiden tulokset, kun hapettimena oli vetyperoksidi ja 
saostuskemikaalina PIX 322. 

Koejärjestelyt Parametri Analyysit lkm Raakavesi Käsitelty 

pH 8,5   5.5.-10.5.2000 
H2O2 5 gm -3

PIX 7,5 gm -3

Fe mgl -1

Mn mgl -1

COD mgl -1

      2 
      2 
      2 

9,24 
0,13 
6,80 

<0,02 
<0,01 
6,80 

     
pH 5,9   29.5 –22.6.2000 
H2O2 5 gm -3

PIX 5 gm -3

Fe mgl -1

Mn mgl -1

COD mgl -1

           9 
      9 
      9 

9,41 
0,12 
6,99 

<0,02 
0,11 
3,42 

     
pH 5,9   26.6.-17.7.2000 
H2O2 5 gm -3

PIX 10 gm -3

Fe mgl -1

Mn mgl -1

COD mgl -1

7 
      7 

           8 

9,05 
0,11 
7,16 

0,03 
0,11 
2,59 

 
 
H2O2/PIX käsittely yhdistettynä mikrosuodatukseen poisti ilman pH:n säätöä hyvin 

rautaa ja orgaanista ainetta. Veteen jäävän mangaanin poistoa ja alkalointia varten mik-
rosuodatukselta tuleva vesi johdettiin kuvan 92 mukaiseen hidassuodattimen ja alkaloin-
tisuodattimen yhdistelmään. Suodattimen pintakuorma oli 0,15 mh -1. Suodattimeen haet-
tiin suodatushiekka käytössä olevalta hidassuodattimelta. Suodatetusta vedestä otettiin 
14.8. – 28.8. 2000 välisenä aikana 5 näytettä ja käsitellyn veden mangaanipitoisuus oli 
kaikissa alle 0,02 mgl-1. 
 

                         

akryylikolonni  Ø 10 cm

Vesi suodattimeen

Vesi

Hiekka
Raekoko 0,2-1,0 mm
70 cm

Kalkkikivi
Raekoko 3-6 mm
70 cm

 

Kuva 92. Hidassuodattimen ja alkaloivan suodattimen yhdistelmä.  



14 Tulosten tarkastelu 

14.1  Bromidi ja Bromaatti 

Suomessa pohjavesien bromidipitoisuudet ovat samalla tasolla kuin muualla Euroopassa 
ja USA:ssa. Pohjavesien Bromidipitoisuuksien keskiarvo on aiempien tutkimusten mu-
kaan Euroopassa 0,1 mgl -1 (Legube ym. 1995) ja USA:ssa  0,1 mgl -1 (Amy ym. 1993). 

Suomessa GTK:n pienemmällä 0,03 mgl -1 määritysrajalla analysoitujen pohjavesinäyt-
teiden alhaisin arvo oli alle 0,01 mgl -1 ja 95 % fraktiili 0,27 mgl -1. Keskiarvo bromidipi-
toisuudelle oli 0,13 mgl -1 ja mediaani alle 0,03. Pohjanmaan rannikkoalueen tutkimuksis-
sa bromidipitoisuudet vaihtelivat välillä alle 0,01 - 0,16 mgl-1 keskiarvon ollessa 0,05 mgl -

1. 
Suuria bromidipitoisuuksia ilmeni Lounais-Suomen rannikkoalueella, kuten Koljosen 

1992 tekemissä kartoituksissa. Koljosen tutkimuksessa oli myös pohjoisimmassa Suo-
messa, Savukoski-Pokka linjan pohjoispuolella, suuria bromipitoisuuksia. Tässä tutki-
muksessa ko. alueelta oli vain muutama näytepiste. 

Bromaatin muodostuminen ei ollut näissä kokeissa ongelma, kun käytettiin vedenkä-
sittelyn vaatimia otsoniannostuksia. Kokeissa käytetyillä otsoniannostuksilla, joka oli 
∆O3TOC -1 suhteena ilmaistuna 0,2-1,3, bromaatin muodostuminen vaihteli välillä alle 0,1 
- 13 µgl -1. Bromaatin muodostuminen oli selkeästi suurinta Kempeleen vedessä, jossa pH 
on luontaisesti korkea, ollen tutkimushetkellä 7,8. Otsonoidun veden bromaattipitoisuus 
ylitti 10 µgl -1 rajan vain Kempeleen kokeissa otsoniannostuksen ollessa ∆O3TOC -1 suh-
teena ilmaistuna suurempi kuin 0,7. Kempeleen veden muita vesiä suurempi bromaatin-
muodostus johtui lähinnä Kempeleen veden luontaisesti korkeasta ph:sta. Kempeleen 
Tuohinon pohjaveden pH oli kokeissa 7,8 ja Limingan vesien pH-arvot vaihtelivat välillä 
6,3 – 6,4. 

Laboratoriokokeiden olosuhteissa tapahtuvaa bromaatin muodostumista tarkasteltiin 
myös laskennallisesti. Laskennallinen tarkastelu tehtiin käyttäen hyväksi bromaatin muo-
dostumisen arviointiin kehitettyäjä kaavoja, jotka ovat esittäneet Song ym. 1996 sekä 
Siddiqui 1995 (kaava 33). 
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Kaavan 33 tuloksiin tehtiin lämpötilakorjaus kaavalla 31. Otsonoitavan veden lämpö-
tilat koeolosuhteissa olivat 5,9 – 7,8 °C. Tulokset teoreettisista laskelmista sekä niiden 
vertailu laboratorio-olosuhteiden tuloksiin on taulukossa 51. Bromaatin muodostuminen 
oli selvästi suurinta Kempeleen Tuohinon vedessä johtuen veden luontaisesti korkeasta 
pH:sta.  

 
Taulukko 51. Laskennallisen bromaatin muodostumisen ja koetulosten vertailu 
Kempeleen Tuohinon kaivon 7 ja Limingan Aarnion, Kukkalan ja Montun vesillä. 

Vedenottamo ∆O3TOC -1 BrO3
- µgl -1  

laskennallinen 
T = 20 °C 

BrO3
- µgl -1 

laskennallinen 
koelämpötilassa  

BrO3
- µgl -1 

havaittu 
koeolosuhteissa 

Kempele Tuohino k7       0,2     0,57     0,4          1,0 
       K 7       0,4     1,94     1,4          3,0 
       K 7       0,8     6,14     4,6        13,0 
       K 7       1,5    19,81    14,7        13,0 
Kukkala       0,44     0,74     0,5      <0,1 
Kukkala       0,71     1,56     1,1      <0,1 
Kukkala       1,28     3,66     2,7        0,5 
Aarnio       0,49     1,09     0,8        0,8 
Aarnio       1,19     5,41     3,9        6,6 
Monttu       0,25     0,69     0,5        0,6 
Monttu       0,75     3,13     2,1        1,2 
Monttu       1,03     6,60     4,5        4,8 

 
Laskennalliset brommaattipitoisuudet olivat hieman pienempiä kuin havaitut pitoisuu-

det (kuva 93). Havaittujen ja laskennallisten bromaattipitoisuuksien välisien residuaalien 
keskiarvo oli 0,62 µgl -1. Havaittujen ja laskennallisten bromaattipitoisuuksien välinen 
korrelaatio oli 0,82 ja otoskoon ollessa 12 on niiden välinen merkitsevyystaso 0,001 eli 
riippuvuus on erittäin merkitsevä (Pearson). Aineiston painottuminen pieniin, huomatta-
vasti alle talousvesirajan oleviin, bromaattipitoisuuksiin on kuitenkin otettava huomioon 
tulosten tulkinnassa. 

Bromaatin muodostumisen minimoimiseksi on USEPA ehdottanut parhaaksi mahdol-
liseksi tekniikaksi otsonoitavan veden pH:n alentamisen tarpeen mukaan (Siddiqui ym. 
1995). Saadut tulokset puoltavat em. menetelmää. Suomen happamia pohjavesiä käsitel-
täessä bromaatin muodostumisen minimoimiseksi otsonointi olisikin tehtävä ennen alka-
lointia. Muodostuneen bromaatin poistoon voidaan käyttää mm. ferrosulfaattisaostusta, 
aktiivihiilisuodatusta tai UV-säteilytystä (Siddiqui ym. 1994, Siddiqui ym. 1996, Gordon 
ym. 2002). 
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Kuva 93. Havaittu bromaattipitoisuus ja laskennallinen bromaatin muodostuminen tehdyissä 
otsonointikokeissa. 

14.2  Otsonointi 

Otsonointi osoittautui tehokkaaksi raudan ja mangaanin hapettajaksi. Vastaavin tuloksiin 
ovat tutkimuksissaan päässeet mm. Legube ym. (1988), Gregory & Carlsson (2001) ja 
Paillard ym. (1989). Otsoni voimakkaana hapettimena sai hapetettua raudan ja mangaanin 
ilman raakaveden pH:n säätöäkin. Tarvittava kontaktiaika osoittautui lyhyeksi. Reaktio-
aikatesteissä lyhin otsonointiaika (1 min 30 s) oli riittävä. Saatu tulos on yhtenevä aiem-
pien tutkimusten kanssa. Esim. Rechow ym. (1991) hapetti rautaa ja mangaania kokeis-
saan olosuhteissa, joissa ei ollut orgaanista ainetta läsnä. Tällöin raudan hapettuminen oli 
välitöntä ja 70 sekunnin reaktioajalla jo 95 % mangaanista oli yli 30 kD:n jakeessa. Kui-
tenkin orgaanisen aineen läsnäolo kasvattaa reaktioaikaa. Täysmittakaavan sovelluksissa 
otsonointiajat ovat kuitenkin olleet 2 - 10 min (Langlais ym. 1991). Tässä tutkimuksessa 
käytettiin pääsääntöisesti 5 – 20 min otsonointiaikoja. Otsonointiaikojen ollessa em. välil-
lä eri vesien raudan ja mangaanin hapettumistuloksissa ei ollut havaittavaia eroja. 

Otsonoinnissa raakavedet käyttäytyivät hyvin erityyppisesti. Kokeissa käsitellyistä 
viidestä vedestä kolme oli selvästi otsonikäsittelyyn sopivia. Näissä vesissä liukoisen rau-
dan ja mangaanin määrä laski huomattavasti otsonoinnilla (kuvat 94 ja 95). Otsonointi 
aiheutti myös orgaanisen ja epäorgaanisen aineen hapettumista sekä kerasaostumista rau-
dan kanssa, joka ilmeni veden COD(s)-arvon pienentymisenä (kuva 96). Raudan ke-
rasaostamistaipumuksesta orgaanisen aineen suhteen on aiemmin raportoinut tutkimuk-
sissaan Knocke (1994). Tässä tutkimuksesa kerasaostuminen ilmeni voimakkaimmin 
Kukkalan vedessä. Siinä Otsoniannostuksella ∆O3TOC -1 on 1,1 saavutettiin 24 %:n COD-
reduktio ja 77 %:n COD(s)-reduktio. Kokeissa raakaveden COD oli 7,36 mgl-1 ja COD(s) 
oli 7,10 mgl-1.  
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Kuva 94. Otsonoinnin vaikutus eri vesien liukoisen raudan määrään. 
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Kuva 95. Otsonoinnin vaikutus eri vesien liukoisen mangaanin määrään. 
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Kuva 96. Otsonoinnin vaikutus eri vesien COD(s):n määrään. 
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Vesien otsoninkulutus poikkeaa myös toisistaan. Vedet joihin otsonikäsittely ei tehoa, 
päästävät läpi suuren osan syötetystä otsonista. Toisaalta otsonoitaessa vesiä, jotka ovat 
soveltuvia otsonikäsittelyyn, läpimenneen otsonin määrä on pieni, kuva 97. Kuvasta erot-
tuvat selvästi Aarnion ja Montun vedet, joissa liukoisen raudan reduktiot otsonoinnissa 
olivat pieniä. 
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Kuva 97. Otsonointikolonnin läpimennyt otsoni suhteessa syötettyyn otsoniin eri vesillä. 

 
Otsonoinnin TOC:tä pienentävä vaikutus vaihteli huomattavasti eri vesillä ja eri ot-

soniannostuksilla (taulukko 52). Taulukkoon on kerätty tiedot koesarjoista, joista on käy-
tettävissä TOC ja ∆O3 analyysitiedot. Keskimäärin, kun otsoniannostuksesta vähennetään 
raudan ja mangaanin otsonia kuluttava osuus, n. 11 otsonigrammalla saatiin poistettua 1 g 
TOC:tä. Vaihteluväli otsonimäärällä, mikä tarvittiin yhden TOC:n gramman poistamiseen 
oli 0,3 - 39,4 g. Mikäli raudan ja mangaanin hapettamiseen kulunutta otsonia ei oteta 
huomioon, otsonia kului keskimäärin 14 grammaa yhden TOC gramman poistamiseen. 
Koska osa raudasta ja mangaanista on ollut jo kokeen alussa hapettuneessa muodossa, 
niin todellinen raudan ja mangaanin hapettamisesta puhdistettu otsoninkulutus oli keski-
määrin 12 - 13 gO3gTOC -1. Vastaavasti ilman raudan ja mangaanin hapettamiseen mene-
vän otsonin huomioimista otsoniannostuksella 1,6 ∆O3TOC -1 suhteena ilmaistuna saatiin 
keskimäärin 1 mgl-1 TOC-reduktio (kuva 98). TOC:n väheneminen oli suurinta otsonin-
syötön alussa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173

Taulukko 52. TOC-reduktiot eri otsoninsyötöillä tutkituilla vesillä. 
 

   ∆O3  ∆O3  TOC mgl-1 TOC ∆TOC  % TOC Käytetty O3 (O3mg - Fe,Mn 
  mgl-1 TOC-1 raakavesi  mgl-1  mgl-1 poistunut  mg  mg-1  hapenk*.) mg 

 käsit.    ∆ TOC  mg-1 ∆ TOC 

Kukkala  7,2 0,9 7,9 7,5 0,4 5,1 18,1 5,2 
2.9.1998 10,0 1,3 7,9 7,2 0,7 8,9 14,3 6,9 
Fe 11,68 mgl-1 13,9 1,8 7,9 6,7 1,2 15,2 11,6 7,3 
Mn 0,13 mgl-1         

        
Kempele k7  0,7 0,1 8,5 8,1 0,4 4,7 1,7  
29.6.1998 2,6 0,3 8,5 7,8 0,7 8,2 3,7 2,5 
Fe 0,96 mgl-1 11,8 1,5 8,5 7,1 1,4 16,5 8,4 7,8 
Mn 0,52 mgl-1 31,3 4,4 8,5 6,6 1,9 22,3 16,5 16,0 

        
Aarnio  1,8 0,2 9,1 8,8 0,3 3,3 5,9  
23.9.1998 3,2 0,3 9,1 8,2 0,9 9,9 3,6 1,6 
Fe 3,78 mgl-1 3,5 0,4 9,1 8,2 0,9 9,9 3,9 1,9 
Mn 0,13 mgl-1 4,1 0,4 9,1 7,9 1,2 13,2 3,4 1,9 

6,2 0,7 9,1 7,7 1,4 15,4 4,4 3,2 
        

Kukkala  0,6 0,1 7,6 7,4 0,2 2,6 3,0  
22.-24.6.1998 2,7 0,3 7,6 7,5 0,1 1,3 27,0  
Fe 8,97 mgl-1 7,7 1 7,6 7,5 0,1 1,3 77,0 35,9 
Mn 0,29 mgl-1 12,1 1,6 7,6 7,3 0,3 3,9 40,3 26,6 

13,1 1,7 7,6 7,0 0,6 7,9 21,8 15,0 
31,7 4,1 7,6 6,9 0,7 9,2 45,3 39,4 

        
Liminka, sekoitus 1,8 0,2 9,1 9,0 0,1 1,1 18,4 12,0 
23.2.1999 3,9 0,4 9,1 8,9 0,2 2,2 19,4 16,2 
Fe 1,281 mgl-1 7,3 0,8 9,1 8,7 0,4 4,4 18,3 16,7 
Mn 0,098 mgl-1 10,3 1,1 9,1 7,8 1,3 14,3 7,9 7,4 

14,5 1,6 9,1 7,9 1,2 13,2 12,1 11,6 
        

Kalajoki, Särkkä 0,4 0,1 4,4 3,9 0,5 11,4 0,9  
3.6.1999 0,6 0,1 4,4 4,0 0,4 9,1 1,5  
Fe 8,05 mgl-1 1,8 0,4 4,4 3,9 0,5 11,4 3,7  
Mn 0,209 mgl-1 3,1 0,7 4,4 3,8 0,6 13,6 5,2  

3,9 0,9 4,4 3,6 0,8 18,2 4,9 0,3 
5,7 1,3 4,4 3,6 0,8 18,2 7,2 2,6 

Keskiarvot 7,5 1,0 7,6 6,9 0,7 9,5 14,1 11,3 
        
* 1 mg Fe kuluttaa otsonia 0,43 mg ja  varianssi:   121,2 
  1 mg Mn kuluttaa otsonia 0,88 mg   standardipoikkeama:   8,3 

 mediaani: 7,4 

 keskihajonta: 11,0 
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Kuva 98. Otsoniannostuksen ja TOC-reduktion välinen yhteys. Havaittujen ja laskettujen 
braommattipitoisuuksien välinen korrelaatiokerroin on 0,53. 

 
Vastaavasti siirretyn otsonimäärän ja vedestä vähentynen COD:n suhde vaihteli huo-

mattavasti. Keskimäärin 1 mg COD-vähenemä saatiin aikaan 1,4 mgl -1 otsoniannostuksel-
la (mediaani 1,1, standardipoikkeama 0,98 ja varianssi 0,97). Otsoniannostuksen ja 
COD:n vähenemän suhteet vaihtelivat välillä 0,5 - 4,2. COD:n poisto oli tehokkainta aina 
pienenillä otsoniannostuksilla. 

Myös aiemmissa tutkimuksissa otsonoinnin teho COD:n poistossa on vaihdellut huo-
mattavasti. Gilbertin tutkimuksissa (1978), joissa puhtaaseen veteen oli lisätty orgaanista 
materiaalia, kului otsonia keskimäärin 1,2 g COD-grammaa kohti. Vastaavasti Ricen 
(1984) mukaan käsitellyllä jätevedellä kului otsonia keskimäärin 15 g COD-grammaa 
kohti. Likaisella jätevedellä otsonia kuluu yleensä 2-5 g COD-grammaa kohti (AWWA 
1985). 

Vesissä liukoisen orgaanisen aineen (DOC tai COD(s)) reduktioihin on vaikuttanut 
orgaanisen aineen laadullisten vaihteluiden lisäksi omalta osaltaan vedessä oleva rauta. 
Esimerkiksi Limingan Kukkalan vedessä rautaa on n. 10 mgl -1. Raudan hapettuminen ja 
kolmenarvoisen raudan kerasaostusominaisuudet saavat vedessä olevan orgaanisen aineen 
sakkautumaan yli 0,45 µm fraktioon. Aiemmissa tutkimuksissa ferrihydroksidin kerasaos-
tamiskapasiteetiksi on arvioitu 1 - 2 mgDOCmgFe-1 (Knocke ym. 1994). Toisaalta or-
gaanisen aineen adsorboituminen lisää rautakolloidin stabiilisuutta ja heikentää yhteen-
liittymistaipumusta (Knocke ym. 1994). COD-arvoa on pienentänyt otsonoinnissa myös 
raudan hapettuminen. Esimerkiksi Limingan Kukkalan vedessä on raudasta 2-arvoisena 7 
- 10 mg -1. Raudan hapettumisen kolmenarvoiseksi kuluttaa happea 0,14 g yhtä kahdenar-
voista rautagrammaa kohti. Tällöin raudan hapettumisen vaikutus Kukkalan veden COD-
arvoon on 1 - 1,4 mgl -1. 

Otsonointi vähensi huomattavasti myös käsitellyn ja 0,45 µm suodatetun veden väriä 
ja sameutta. Otsonoinnilla on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa hyviä värireduktioita 
(Klimikina ym. 1987, Greaves ym. 1988, Yordanov ym. 1996, Odegard 1996). 

Otsonoinnilla tehdyissä polarografisissa kokeissa saatiin kaikista Limingan vesistä 
niissä oleva rauta hapetettua täydellisesti. Kuitenkin Aarnion ja Montun raudasta pysyi 
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huomattava osa liukoisessa muodossa suurillakin otsonin annostustasoilla. Myös mm. 
Cromley ja O’Conor (1976) havaitsivat orgaanista ainetta sisältävällä pohjavedellä teke-
missään kokeissaan, että hyvin suurillakin otsoniannostuksilla veteen jäi liukoista rautaa. 
Ilmiön syyksi he otaksuivat sen, että suuret otsoniannostukset saattavat aiheuttaa erittäin 
stabiilin kompleksin raudan ja orgaanisen aineen välille. Myös tässä tutkimuksessa suori-
tettujen kokeiden perusteella liukoisessa kompleksissa oleva rauta on kolmenarvoisessa 
muodossa. 

Polarografikokeissa vesien erot tulivat selvästi näkyviin. Osassa vesiä pienikin pH:n 
nosto aiheutti sen, että rautaa ei polarografilla havaittu lainkaan. Tällöin rauta komplek-
soitui niin, ettei sitä havaittu ko. menetelmällä. Kempeleen kaivossa 7 pH:n nosto lähtö-
arvosta 2 tasolle 4 sai aikaan sen, että polarografilla havaittavaa rautaa ei ollut lainkaan. 
Limingan Aarniossa kaikki rauta oli polarografilla havaitsematonta pH:ssa 6. Toisaalta 
Kukkalan ja Montun raudasta oli vielä pH.ssa 8 n. 30 % raudasta havaittavissa. Otsonoin-
ti näytti sakkauttavan myös Kempeleen Tuohinon pohjaveden kolmenarvoista rautaa, joka 
muutoin on vedessä hienojakoisen fraktiona. Toisaalta raudan erottuvuus polarografilla 
eri pH:ssa ei korreloinut otsonoinnin tehoon. 

Otsonoidun veden ultrasuodatuskokeissa ilmeni selvästi raudan sakkaantuminen niin, 
että liukoisen jakeen määrä väheni ja yli 0,45 µm fraktio kasvoi. Mangaanilla sakkaantu-
minen tapahtuu pääasiassa niin, että vasta alle 0,20 µm fraktio pienenee aluksi ja ot-
soniannostuksen kasvaessa voi alle 0,45 µm fraktio pienentyä. Limingan Montun vesi 
käyttäytyi otsonoinnin yhteydessä poikkeavasti. Otsonointi poisti sekä raudasta että man-
gaanista vain alle 100 kD:n jakeen. Ultrasuodatuskokeden tuloksia voidaan suoraan käyt-
tää hyväksi kalvosuodatusmenetelmällä tapahtuvan vedenkäsittelyn suunnittelussa. 

COD:n ja TOC:n kojakaumaan otsonointi vaikutti selvästi vain Limingan Kukkalan 
vedessä, jossa alle 0,45 µm fraktio pienentyi huomattavasti. Suodattamattoman veden 
COD pieneni 40 % ja alle 0,45 µm fraktio pieneni 73 %. TOC :n osalta suodattamatto-
man jakeen reduktio oli ultrasuodatuskokeiden suuremmalla otsoniannostuksella 12 % . 
Vastaavasti DOC reduktio oli 54 %. Tämän mukaan Kukkalan vedessä pieni osa humuk-
sesta hajoaa ja huomattava osa sakkautuu yli 0,45 µm jakeeseen. 

Vedessä olevan orgaanisen aineen pilkkoontumisesta pienemmiksi fraktioiksi ot-
sonoinnissa ovat raportoineet aiemmin mm. Carlson & Silverstein (1997) ja Rechow ym. 
(1993). Em. tutkimuksissa käytettiin myös alle 10 kD ultrasuodatusta tiheimmän kalvon 
ollessa erotuskyvyltään 500 D.  Tämän tutkimuksen tiivein suodatuskalvo oli erotusky-
vyltään 10 kD. Carlsonin ja Silversteinin tutkimuksissa otsonointi pienensi selvimmin 3 – 
10 kD ja ja kasvatti eniten alle 500 D jaetta. Rechown ym. tutkimuksissa taasen otsonoin-
ti kasvatti 5 – 30 kD:n jaetta kolme ja puoli kertaiseksi raakaveden vastaavaan nähden. 
Suoritetuissa kokeissa ei ko. ilmiötä havaittu. Toisaalta otsonointi vähensi pienten frakti-
oiden osuutta Kukkalan vedessä. Edellä mainittu johtunee vedessä olevan raudan hapet-
tumisesta ja hapettuneen radan kerasaostuskapasiteetista. 

Otsonointi lisäsi huomattavasti veden orgaanisen hiilen biohajoavuutta. Kyseinen il-
miö on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (Goel ym. 1995, Carlson & Amy 1997, 
Miettinen ym. 1998). Myös tässä tutkimuksessa pohjavesien AOC-pitoisuudet kasvoivat 
moninkertaisiksi otsonoinnilla. Limingan Kukkalan vedessä otsoninsyötöllä 8,2 mgl-1 
AOC-pitoisuus nousi raakaveden arvosta 7 µgl-1 arvoon 390 µgl-1. Vaikka otsonilla saavu-
tettiin Kukkalan vedellä korkea AOC-pitoisuus, ei biologisella käsittelyllä saatu tyydyttä-
vää puhdistustulosta. Tämä siitä huolimatta, että pääravinteiden, typen ja fosforin, määrät 
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pohjavedessä olivat kohtuulliset. Tähän vaikuttanee se, että perinteisessä biologisessa 
puhdistamossa toimiville rauta- ja mangaanibakteereille ei vedessä ollut tarjolla hapetet-
tavaa rautaa tai mangaania. Myös mahdollinen hivenravinteiden vähyys on voinut vaikut-
taa biologisen osan toimintaan. 

Ultrasuodatuskokeiden perusteella otsonoinnin jälkeisen suodatuksen erotusvaatimuk-
set ovat eri vesillä erilaiset, jotta päästäisiin raudan, mangaanin ja COD:n suhteen hyväk-
syttävälle tasolle. Limingan Kukkalan ja Kempeleen Tuohinon kaivon numero 7 vesi pitää 
suodattaa otsonoinnin jälkeen 0,2 µm erotuskyvyn suodattimella ja Liminka Aarnion ja 
Montun vesi pitää suodattaa otsonoinnin jälkeen 100 kD erotuskyvyn suodattimella. Vas-
taavasti Kalajoen Särkän veden suodatukseen otsonoinnin jälkeen on riittävä hiek-
ka/antrasiittiusuodatin. 

Otsonoinnin yhdistäminen mikrosuodatukseen osoittautui toimivaksi menetelmäksi 
Limingan Kukkalan vedenkäsittelyssä. Ko. prosessiyhdistelmällä saavutettiin juoma-
vesinormit täyttävä vedenlaatu raudan, kemiallisen hapenkulutuksen, värin ja sameuden 
suhteen. Mangaanipitoisuus jäi käsitellyssä vedessä kuitenkin tasolle 0,06 mgl -1. Man-
gaanipitoisuutta saadaan kuitenkin todennäköisesti pienennettyä käsittely-pH:n nostolla. 
On todennäköistä, että muillakin ns. ongelmavesillä, joissa hapettunut rauta ja mangaani 
eivät muodosta perinteisin menetelmin erotettavissa olevaa sakkaa, mikrosuodatus on 
varteenotettava hienon sakan erotusmenetelmä. 

Kukkalan tapauksessa otsonoinnilla mikrosuodatuksen vuo kalvoneliömetriä kohden 
olisi laitetoimittajan arvion mukaan todennäköisesti tasolla 100 l -1m2h -1. Tällöin olisi kui-
tenkin tehtävä viipymäallas otsonoinnin ja kalvosuodatuksen väliin jäännösotsonin hajot-
tamista varten. Kalvosuodatuksen jälkeen olisi oltava biosuodin tms. kohonneen AOC-
pitoisuuden pienentämiseksi. Tätä suodatinta voitaisiin käyttää mahdollisesti myös man-
gaaninpoistoon. 

Otsonointilaitteiston hinnaksi Limingan Kukkalan tapauksessa muodostuisi n. 54 000 
euroa mitoitusvirtaamalla 30 m3h -1 ja O3-syöttöllä n. 7 gm -3. Tällöin ko. laitepakettiin kuu-
luisi O3-generaattori, ilmankuivain, ohjauskeskus, ejektori, 5 min reaktiosäiliö ja pois-
toilman O3-tuhoaja. Sähkönkulutus otsonaattorissa on n. 0,21 WhgO3 

-1 eli Kukkalassa 
sähköä kuluisi n. 0,15 kWhm -3. Vastaavasti Mikrosuodatinlaitteiston hinta spiraalityyppi-
sillä PVDF-kalvoilla olisi luokkaa 125 000 euroa sisältäen kalvoerotuslaitteiston pump-
puineen, automaatioineen ja kemikaalinsyöttölaitteineen. Laitteiston energiankulutus olisi 
n. 0,5 kWhm -3 ja käyttökustannukset olisivat n. 0,08 - 0,17 m -3. Kalvoerotuslaitteiston 
vaatima tila olisi 4 m×3 m×3 m (pituus×leveys×korkeus). 

14.3  Vetyperoksidi 

Vetyperoksidilla saatiin pohjaveden rauta sakkautumaan verraten pienillä annostuksil-
la, 2-5 gm -3. Raudan ohella sakkautui myös orgaanista ainetta. Tehdyissä ultrasuodatus-
fraktioinneissa Limingan Kukkalan veden rautaan vetyperoksidi tehosi hyvin: 3 mgl –1 

vetyperoksidiannostus pienensi alle 100 kD rautajaetta raakaveden arvosta 7,7 mgl –1 ta-
solle 1,4 mgl -1 ja vetyperoksidiannostus 15 mgl -1  pienensi liukoisen raudan määrää tasol-
le 1,4 mgl -1. 
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Ultrasuodatuksella tehdyissä fraktiointikokeissa vetyperoksidi ei vaikuttanut mangaa-
nin kokofraktioihin ilman pH:n säätöä. Myöskään Kukkalan vedellä tehdyssä hapetusko-
keessa, jossa veden pH nostettiin tasolle 9,2, ei havaittu mangaanin kokofraktioiden muu-
tosta. Kuitenkin kokeissa, joissa Kukkalan vesi hapetettiin vetyperoksidilla ja flokkaus-
kemikaalina oli PIX-322, mangaani ei läpäissyt 100 kD ultrasuodatinta pH:n ollessa yli 
7,4. Myös pilotmittakaavassa vetyperoksidihapetus ja PIX-saostus muodostivat mik-
rosuodatuksella erotettavaa sakkaa pH:n ollessa 8,5. Todennäköisesti vetyperoksidi hapet-
taa mangaanin sopivissa olosuhteissa, mutta muodostuva sakka on niin hienojakoista ettei 
se jää vielä ultrasuodatusfraktioinneissa käytettyyn tiheimpään 30 kD:n suodattimeen. 
Flokkauskemikaali saa sitä muodostumaan kuitenkin 100 kD:n suodattimelle jäävää sak-
kaa. 

Kalajoen Särkän vedellä tehdyissä laboratoriomittakaavan kokeissa saatiin juoma-
vesinormit täyttävää vettä raudan osalta jo 3,3 mgl-1 vetyperoksidiannostuksella ja sitä 
seuraavalla 0,45 µm suodatuksella. Myös hiekkasuodatusta vastaavalla paperisuodatuk-
sella päästiin raudan osalta talousvesinormit täyttävään tulokseen 3,3 mgl-1 vetyperoksi-
diannostuksella. Mangaanin määrään laboratorimittakaavan kokeet eivät vaikuttaneet. 

Lyhytkestoisissa pilotkokeissa vetyperoksidi muodosti helposti erotettava rautasakkaa 
ja samalla kerasaostui huomattava määrä orgaanista ainetta perinteisin suodatusmenetel-
min erotettavaan muotoon. Kokeissa vetyperoksidilisäystä seuranneella hiek-
ka/antrasiittisuodatuksella saatiin veden rautapitoisuus laskemaan raakaveden arvosta 5,4 
mgl -1 alle 0,2 mgl -1 ja vastaavasti mangaani arvosta 0,17 mgl -1 tasolle 0,01 mg/l sekä TOC 
arvosta 2,92 mgl -1 tasolle 1,48 mgl -1. Kuitenkin myöhemmissä kokeissa, joissa käytettiin 
Dynasand-suodatuksen ja hiekka/antrasiittisuodatuksen yhdistelmää, mangaanireduktiot 
jäivät vaatimattomiksi. Onkin mahdollista että lyhytaikaiskokeissa käytettyyn antrasiitti-
massaan oli jäänyt pesusta huolimatta hienoainesta, joka pidätti mangaania. 

Kalajoen Dynasand-kokeissa, joissa vetyperoksidi oli hapettimena ja hiek-
ka/antrasiittisuodatin veden viimeistelyssä, päästiin hyviin tuloksiin muutoin kuin man-
gaanin osalta. Mangaanin pidättyminen hiekka/antrasiittisuodattimeen oli vähäistä. Nos-
tamalla pH suodatuksessa tasolle 9,1 saatiin hiekka/antrasiittisuodattimella 54 % man-
gaanireduktio. Onkin ilmeistä että käyttämällä esim. 2 kk:n ajan suodatinta korkeammalla 
pH:lla suodattimen pintaan muodostuu suodatusta edistävä mangaanidioksidi ym. sakka-
kerros ja suodatin alkaa toimimaan katalyyttisesti ilman pH:n nostoa. Edellä mainittua 
käsitystä tukevat käytännön havainnot pikasuodattimien toiminnasta Limingan Foudilan 
ja Lapuan Lappakankaan kemiallisilla laitoksilla sekä Lappajärven vedenjohto-
osuuskunnan kokemukset kaksoissuodatuksen toiminnasta. 

Suodatussovelluksissa vetyperoksidin käyttö kemiallisen hapettimena on erittäin kil-
pailukykyinen vaihtoehto, jos vedessä on hapetettavaa rautaa eikä mangaania tarvitse 
poistaa. Yleisimmin käytössä olevaan hapetuskemikaaliin, KMnO4:iin, verrattuna H2O2 on 
nestemäinen väritön kemikaali joka ei lisää veden mangaanipitoisuutta. Kaliumperman-
ganaatin mangaania lisäävä vaikutus tulee esiin jo pienillä annostusmäärillä, sillä jo 1 gm-

3 KMnO4-annostus nostaa veden mangaanipitoisuutta 0,035 mgl -1. 
Vetyperoksidin käyttö on mahdollinen vaihtoehto myös vesissä, missä on sekä rautaa 

ja mangaania. Tällöin käyttökelpoinen menetelmä olisi ns. kaksivaihesuodatus, jossa kä-
sittelyn ensimmäinen vaihe suunniteltaisiin lähinnä raudan ja mahdollisesti orgaanisen 
aineen poistoon. Mangaanin poisto tehtäisiin tällöin mahdollisen pH:n noston jälkeen 
seuraavassa jälkimmäisessä suodattimessa. 
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Kortesjärven Palojärven uusi vedenkäsittelylaitos on hyvä esimerkki raudanpois-
tosuodatuslaitoksesta, jossa on käytössä kalkkikivialkalointi. Siellä vetyperoksidi otettiin 
ensimmäisenä laitoksena Suomessa käyttöön kesällä 2001 tässä tutkimuksessa saatujen 
tulosten perusteella. Laitos koostuu ilmastustornista, polyalumiinikloridin (PAX-XL60) 
sekä vetyperoksidin syötöstä ja staattisesta sekoittajasta sekä pintakuormalla 5 mh –1 toi-
mivasta Dynasand-suodattimesta että kalkkikivisuodattimesta. Laitoksella pyrittiin aluksi 
käyttämään hapettimena KMnO4:a, jolloin kuitenkin lähtevän veden mangaanipitoisuus 
oli liian suuri johtuen KMnO4:n mangaanipitoisuutta nostavasta vaikutuksesta. Laitoksen 
koeajojen aikana 26.3.2001 saatiin lähtevän veden rautapitoisuus alle talousveden raja-
arvon. Tällöin kuitenkin mangaanipitoisuus oli noussut tasolle 0,13 mgl -1 johtuen 
KMnO4:n veden mangaanipitoisuutta nostavasta vaikutuksesta. Saostuskemikaalisyöttö 
oli tällöin 25 gm –3. Todennäköisesti mangaaniongelma olisi voitu välttää nostamalla käsit-
tely pH tasolle 9. Laitos oli kuitenkin suunniteltu suodatuksen jälkeen tapahtuvalle kalk-
kikivialkaloinnille eikä lipeän käyttöön haluttu mennä. Tällöin vetyperoksidin käyttö oli 
paras vaihtoehto. Taulukossa 53 esitetty raakaveden vetyperoksidihapetusta käyttäen saa-
tuja käsitellyn veden arvoja (12.6.2001). 
 
Taulukko 53. Kortesjärven vesilaitoksen raakaveden ja käsitellyn veden laatu 12.6.2001. 
Vetyperoksidin syuöttö oli tällöin n. 0,5 gm -3 ja saostuskemikaalina PAX-XL60. 

Näyte 
 

pH Väri    

mgPtl -1

Sameus 
NTU 

COD 
mgl –1

Alkalini-
teetti 
mmoll -1

Kovuus 
mmoll-1

Mn       
µgl-1

Fe        
µgl-1

Raakavesi 6,2 50 13 5,2 0,28 0,10 33 1737 

Dynasand-
suodatettu 

6,4 5 0,53 1,2 0,16 0,10 33 62 

Lähtevä 7,2 5 0,63 1,0 0,53 0,27 23 70 

14.4  Kemiallisen hapettamisen vaikutus suodatustulokseen 

Vaikka useimmissa tapauksissa kemiallisella hapettamisella saatiin muodostettua kal-
vosuodatuksella erotettavaa sakkaa, Limingan Kukkalan vedessä raudan hapettaminen 
vetyperoksidilla yli 0,45 µm fraktioon aiheutti hiekkasuodatetun ja hiek-
ka/antrasiittisuodattimella suodatetun veden rautapitoisuuden kasvua (kuva 99). Vastaava 
ilmiö on havaittu aiemmin syksyllä 1999 Kukkalassa tehdyissä otsonointikokeissa, joissa 
myös suodatetun veden rautapitoisuus kasvoi otsoniannostuksen lisääntyessä. Tällöinkin 
paras puhdistustulos saatiin suodattamalla otsonoimatonta vettä (kuva 73). Toisaalta labo-
ratoriokokeissa ko. veden rauta saatiin yli 0,45 µm fraktioon kohtuullisilla otsoniannos-
tuksilla (kuva 72). Myös suoritetuissa pilot-kokeissa tarkistettiin liukoisen raudan määrät 
ennen suodatusta. Tällöin otsonoidussa vedessä lähes kaikki rauta oli yli 0,45 µm frakti-
ossa ja otsonoimattomassa vedessä rauta oli lähes kokonaan liukoisessa muodossa. 
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Kuva 99. Vetyperoksidiannostuksen vaikutus suodatetun veden rautareduktioon. 

 
Kukkalan veden suodatus antoi parhaat tulokset raudan poistuman suhteen, kun veden 
sisältämä rauta johdettiin suodattimelle liukoisessa kahdenarvoisessa muodossa. Sharma 
ym. (1999) ovat tutkimuksissaan todenneet, että pohjavedessä olevaa rautaa voidaan suo-
dattaa vedestä adsorboimalla Fe2+:aa suodatinaineen pinnalle. Verrattuna hapetetun raudan 
poistamiseen suodatuksella, em. prosessilla voidaan saavuttaa tehokkaampi raudanpoisto 
ja vähentää lietteen määrää. Benjaminin ym. (1983, 1996) mukaan adsorptioprosessilla 
voidaan poistaa myös orgaanisten tai epäorgaanisten aineiden kanssa kompleksoituneita 
metalleja.  

Edellä mainitussa adsorptioprosessissa Fe2+ adsorboituu suodatinaineen pinnalle. Suo-
datinaineena vanha käytetty suodatinhiekka on hyvä, myös antrasiittiä tms. voidaan käyt-
tää (Sharma ym. 1999). Adsorption jälkeen se hapettuu vedessä olevan hapen vaikutuk-
sesta. Hapettunut rauta muodostaa aineen pinnalle peitteen. Tämä peite taas adsorboi 
Fe2+:aa alkuperäistä ainetta tehokkaammin. Ko. prosessi tapahtuu myös perinteisissä suo-
dattimissa silloin, kun tulevassa vedessä on hapettumatonta rautaa. Mikäli vettä pyritään 
suodattamaan adsorptiomekanismilla, raudan hapettumista ennen suodatusta ei saisi ta-
pahtua merkittävästi. Hapettumista voidaan vähentää pienentämällä ilmastusta, pienentä-
mällä hapetuskemikaalin syöttöä, laskemalla pH:ta tai kutistamalla hapetusreaktioon käy-
tettävissä oleva aika mahdollisimman lyhyeksi. Toisaalta Fe2+:n adsorptio tehostuu pH:n 
noustessa (Sharma ym 1999). Kahdenarvoisen raudan myöhempi hapettuminen suodatin-
aineen pinnalla vaatii kuitenkin tietyn määrän happea. Näin ollen vaatimukset pH:n las-
kusta, jotta rauta saapuisi suodattimella kahdenarvoisena, ja sitten adsorboituisi suodatin-
aineen pinnalle ja hapettuisi siinä ovat ristiriitaisia. Kalkkikivisuodatuksessa pH:n nosto 
tapahtuu vasta suodattimen sisällä. 

Vertailtaessa otsonia ja vetyperoksidia hapettimena, otsoni sai voimakkaampana ha-
pettimena myös mangaanin hapettumaan. Mangaanin hapettuminen tapahtui ilman pH:n 
nostoakin. Vetyperoksidi ei saanut Kukkalan pohjaveden mangaania hapettumaan vielä 
pH-tasolla 9,2. Otsonilla on vetyperoksidiin nähden kuitenkin haittapuolina joissakin 
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tapauksissa bromaatin muodostumisen vaara sekä menetelmän käyttöönoton vaatimat 
investoinnit verrattuna vetyperoksidihapetuksen. 

14.5  Eroavaisuudet vesien laaduissa 

Hapetuksessa muodostuvan rautasakan erotus on joissain tapauksissa ongelmallista. Ko-
keissa käytetyt Limingan Kukkalan ja Kalajoen Särkän vedet olivat molemmat helposti 
hapetettavia eli rauta saatiin yli 0,45 µm fraktioon kohtuullisin otsoni- tai vetyperoksi-
diannostuksin. Silti vesissä hapettamalla aikaansaatu sakka käyttäytyi aivan eri tavoin 
suodatuksessa, Kalajoen sakka oli helposti poistettavissa, kun taas Kukkalan sakka jäi 
hienojakoiseksi. 

Suomalaisista pohjavesistä saatujen kokemusten perusteella on esitetty, että orgaanisen 
aineen pitoisuudet eivät vaikeuta raudan ja mangaanin poistoa mikäli COD on alle 1,4 
mgl-1 (Hatva 1989, Ala-Peijari 1994). Vastaavasti raudan ja mangaanin poistossa saattaa 
olla ongelmia mikäli COD yli 2,8 mgl-1. Tähän tutkimukseen valitut vedet olivat kaikki 
ko. kriteerin mukaisin ns. ongelmavesiä, joissa COD on yli 2,8 mgl-1. 

Orgaanisen aineen lisäksi piin vaikutuksesta hapettunut rauta voi jäädä hienojakoisek-
si kolloidiksi. Mayer ja Jarrell (1996) ovat päätyneet tulokseen, että piin (Si) ja raudan 
moolisuhteen ollessa alle 0,1 rauta hapettuu muodostaen laskeuttamalla erotettavaa lepi-
dokrosiittia. Vastaavasti Si/Fe moolisuhteen ollessa 0,36 tai suurempi, vaikeasti perintei-
sin vedenkäsittelymenetelmin erotettava ferrihydriitti on pääasiallinen hapetustuote. 

Dart ja Foley (1970) esittävät tutkimuksessaan, että suodatinlaitoksilla, jotka käyttivät 
hapettamiseen klooria tai ilmastusta, pii aiheuttaa vaikeuksia jo pitoisuuksina 30-40 
mgSiO2l

 -1. Veden kovuuden ja TOC:n välinen suhde vaikuttaa myös partikkeleiden yh-
teenliittymistaipumukseen. Veteen suspendoituneet hiukkaset yhdistyvät hitaasti, jos kal-
siumkarbonaatin ja hiilen suhde on alle 30 mgCaCO3mgC -1 (Chang & Singer 1989). Piis-
tä johtuvaa heikkoa sakan laskeutumista voidaan parantaa NaCl- tai CaCl2-lisäyksellä 
(Mayer & Jarrell 1996). 

Raudan ja Mangaanin hapettaminen vaatii myös riittävän veden alkaliniteetin. Ot-
sonihapetusta käytettäessä suositellaan, että alkaliniteetti olisi vähintään 120 mgCaCO3l

-1 
(Paillard ym. 1989, Reckhow 1991). Lisäksi veden Ca-pitoisuus vaikuttaa myös sakan 
laskeutumisominaisuuksiin. 

Pilotkokeissa mukana olleet Limingan Kukkalan ja Kalajoen Särkän ottamoiden vedet 
käyttäytyivät hapetuksessa erilailla. Molemmilla vesillä saatiin otsonoinnilla 99 %:n liu-
koisen raudan reduktiot. Kuitenkin Kukkalan vedellä rautareduktiot otsonoinnilla ja sitä 
seuraavalla hiekka/antrasiittisuodatuksella jäivät heikoiksi. Toisaalta otsonoitia seuraaval-
la mikrosuodatuksella saatiin hapettunut rauta erotettua hyvin. Kalajoen särkän vedellä 
taasen saatiin otsonoinnilla ja paperisuodatuksella (st) 95 %:n rautareduktio ja otsonoin-
nin ja hiekka/antrasiittisuodatuksen yhdistelmällä 97 %:n rautareduktio. Molemmat vedet 
olivat edellä mainittujen suositusten mukaan vaikeasti käsiteltäviä; Si/Fe moolisuhde pal-
jon yli 0,36, alkaliniteetti huomattavasti alle 120 mgCaCO3l 

-1 ja kovuuden TOC:n välinen 
suhde huomattavasti alle 30 mgCaCO3mgC–1 (taulukko 54). Havaittua Kalajoen raudan 
parempaa flokkautumista puoltaisi em. taulukon mukaan lähinnä Särkän veden yli kak-
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sinkertainen kovuus/TOC-suhde sekä yli 44 % suurempi alkaliniteetti. Lisäksi Kalajoen 
veden TOC ja COD pitoisuudet ovat huomattavasti pienemmät. 

Kempeleen vedellä saavutettuja 80 %:n liukoisen raudan reduktioita selittävät veden 
korkea alkaliniteetti, joka on reilusti yli Paillardin (1989) ja Rechow:n (1991) esittämän 
vähimmäistason, 120 mgCaCO3l

-1. Veden kovuuden ja TOC:n suhde jää kuitenkin alle 
suositellun. Myös piin pitoisuus on suurehko 

Huonosti otsonointikäsittelyyn soveltuvissa Montun ja Aarnion vesissä kaikki edellä 
esitetyt veden ominaisuudet ennustaisivat vaikeuksia raudan erottamisessa.     

 
Taulukko 54. Tutkittujen vesien hapettuneen raudan suodatettavuuteen vaikuttavia 
ominaisuuksia. 

Parametri Kalajoki Kukkala Kempele Monttu Aarnio 

Maks. Fe(s)- reduktio  % 99 99 80 33 12 

TOC mgl -1 4,4 7,9 8,5 5,0 9,1 

COD mgl -1 2,9 6,3 5,2 3,3 5,0 

Fe mgl -1 8,05 11,68 0,96 1,61 3,78 

Ca mgl -1 3,1 3,4 23,9 4,3 4,5 

Alkaliniteetti mgCaCO3l
-1 25,0 19,3 164,0 24,7 49,0 

Kovuus/TOC mgCaCO3mgTOC-1 3,8 2,2 10,2 4,9 2,9 

Si/SiO2 mgl –1 7,6 / 16,3 7,2 / 15,4 14,6 / 31,2 5,3 / 11,3 8,8 / 18,8 

Vesien Si/Fe moolisuhde 197 1,2 30,5 6,5 4,6 

kursiivilla merkityt analyysitulokset eivät ole otsonointikokeen yhteydestä 

14.6  Otsonoinnin ja vetyperoksidihapetuksen yhdistäminen muuhun 

vedenkäsittelyprosessiin  

Veteen hapettamalla muodostuvan sakan erotettavuutta voidaan tutkia tässä työssä 
käytetyillä suodatusmenetelmillä. Paperisuodatuksella saadaan karkea likiarvo hiekka 
tms. suodattimen toiminnasta. Kalvosuodatuksessa saadaan laboratoriomittakaavassakin 
tarkat tulokset käsitellyn veden laadun osalta. Kuitenkin kalvoerotusmenetelmien talou-
dellisuuteen huomattavasti vaikuttava kalvojen tukkeutuminen on tutkittava pilotkokein.  

Kalajoen Särkän vedenottamon veteen vetyperoksidihapetus ja sitä seuraava hiek-
ka/antra-siittisuodatus tehosivat hyvin. Hiekka/antrasiittisuodatus oli erittäin tehokas. 
Hiekkasuodatus oli jonkin verran heikkotehoisempi. Toisaalta raakaveden suuren rautapi-
toisuuden ja orgaanisen aineen pitoisuuden takia suodattimien huuhteluvälit saattaisivat 
tulla lyhyiksi. Sen tähden varteenotettavana prosessivaihtoehtona voisi olla korkeakuor-
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mitteinen jatkuvatoiminen hiekkasuodatin, jonka lisäksi veden viimeistelyssä olisi hiek-
ka/antrasiittisuodatin. Pilotkoeajoissa hiekka/antrasiittisuodatin ei poistanut juurikaan 
mangaania ilman pH:n nostoa ja pH:n nostolla tasolle 9 saatiin mangaanireduktio tasolle 
54 %. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että hiekka/antrasiittisuodattimen mangaanin-
poisto olisi saatu pitempikestoisessa koeajossa toimimaan. Mangaaninpoiston kehittymi-
nen vie yleensä aikaa. Se olisi saatu todennäköisesti käynnistymään esim. 2 kk kestävällä 
lipeänsyötöllä siten, että suodattimelle menevän veden pH nostetaan tasolle 9, jolloin 
suodatinväliaineeseen muodostuu tarvittava mangaanidioksi- sekä bakteerikerros. Tätä 
näkemystä tukee mm. Liminga Foudilan kemiallisen pohjavesilaitoksen pikasuodattimilla 
ja Lapuan Lappakankaan kemiallisen pohjavesilaitoksen pikasuodattimilla saadut koke-
mukset (Keski-Saari 2000, Tolonen 2001). Näillä laitoksilla kemiallisen käsittelyn jälkeen 
olevat pikasuodattimet alkoivat poistamaan mangaania kypsymisajan tai korkealla pH:lla 
suoritettujen herätysajojen jälkeen. 

Kemiallisen flokkauksen yhdistäminen hapetinkäsittelyyn ja suodatukseen on var-
teenotettava käsittelymenetelmä ongelmavesille. Tällöin kemiallisella flokkauksella ei 
tarvitse muodostaa laskeutumiskelpoista flokkia, vaan hienompijakoinen suodatuksella 
erotettava flokki on riittävä. Tällaisessa prosessissa suodattimen tukkeutuminen on suo-
raan verrannollinen erotettavan flokin määrään, joka taas on suoraan verrannollinen koa-
gulanttiannostukseen. Näin ollen Wagner & Hudson (1982) esittääkin, että mikäli jartes-
tillä suoritettu kemiallinen flokkaus ja sitä seuraava Whatmann nro 40 suodatinpaperilla 
tehty suodatus saa aikaan normit täyttävää vettä kemikaaliannostuksen ollessa alle 15 
mgl-1, vesi on todennäköisesti käsiteltävissä kontaktisuodatuksella (Hk). Mikäli koagu-
lanttiannostus jää alle 7 mgl-1:n, on vesi erittäin todennäköisesti käsiteltävissä kontak-
tisuodatuksella. 

USA:ssa kontaktisuodatuksessa on yleensä käytetty koagulanttina alumiinisulfaattia, 2 
- 10 mgl -1, ja kationista polymeeriä 0,2 - 2 mgl -1. Yleinen käytäntö on suorittaa lyhyt 
flokkaus ennen suodatusta. Flokkaus on yleensä lyhytkestoinen ja melko tehokas, kesto n. 
10 min nopeusgradientin ollessa jopa 100 s -1. Flokkauksen toteutuksessa on suuria eroja 
ja monissa tapauksissa se on voitu jättää kokonaan pois. Suodatuksen pintakuormat ovat 
vaihdelleet 2,5 – 15 mh -1 välillä. (AWWA 1999) 

Mikäli muodostuva sakka on erittäin hienojakeista, kuten Kukkalassa, sakan erotus-
menetelmänä voidaan käyttää ultra- tai mikrosuodatusta. Ultra- tai mikrosuodatuksessa 
käytettävät kalvot ovat huomattavasti nanosuodatuskalvoja harvempia. Näin ollen, verrat-
tuna nanosuodatukseen, mikrosuodatuskalvoilla saadaan käsiteltyä 5 - 10 -kertainen ve-
simäärä kalvon pinta-alayksikköä kohti. Lisäksi ko. käsittely ei tarvitse veden esikäsitte-
lyä, vaan vesi voidaan johtaa kemikaalilisäyksen ja flokkauksen jälkeen suoraan mik-
rosuodatusyksikköön. (Gustafsson 2000) 

Kukkalan veden hapettamiseen ennen mikrosuodatusta soveltui sekä otsoni että vety-
peroksidi. Hapettimen ja suodatuksen yhdistelmällä saatiin myös hyviä orgaanisen aineen 
reduktioita. Orgaanisen aineen poistumaa edesauttoi auttoi veden korkea rautapitoisuus. 
Tällöin hapettunut rauta toimi osaltaan flokkauskemikaalina. 

Otsonoinnin ja mikrosuodatuksen yhdistelmällä saavutettiin Kukkalassa 99 %:n rauta-
reduktio, 54 % mangaanireduktio, 61 %:n COD-reduktio, 90 % värireduktio ja 98 %:n 
sameusreduktio. Saadut tulokset olivat hyviä, kuitenkaan mangaanin osalta talousveden 
laatuvaatimuksia ei täytetty. Mangaanireduktio saataisiin kuitenkin hyväksyttäväksi käsit-
telyn pH:ta nostamalla. Myös otsonoinnin jälkeen AOC-pitoisuuden laskemiseksi tarvit-
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tava biologinen suodatin voidaan suunnitella mangaania poistavaksi. Otsonointikoeajojen 
aikana mikrosuodatusyksikkö pestiin kaksi kertaa. Kalvotoimittajan (Gustafsson 2000) 
arvion mukaan jatkuvassa käytössä otsonoidun veden suodatuksessa kokeilluilla kalvoilla 
päästäisiin n. 100 lh -1m -2 tuottoon. 

Mikrosuodatuksen yhdistämisellä vetyperoksidihapetukseen ja saostuskemikaalin 
käyttöön (PIX) saavutettiin korkeassa pH:ssa 99 %:n rautareduktio ja 92 %:n man-
gaanireduktio. Korkeassa pH:ssa orgaanisen aineen poistuma oli oletetusti heikko ja 
COD-reduktio jäi 0 %:iin. Vastaavasti alhaisessa pH:ssa saavutettiin 99 %:n rautareduktio 
ja 64 %:n COD-reduktio, mutta mangaanireduktio jäi 0 %:iin. Lisäämällä alhaisessa 
pH:ssa tehtävän hapetus/mikrosuodatusprosessin perään alkaloiva hidassuodatus saatiin 
käsitellyn veden mangaanipitoisuus hyväksyttävälle tasolle. Alkaloivan hidassuodatuksen 
tilalla prosessin lopussa voi olla myös muu pH:ta nostava ja mangaania poistava yksikkö. 

Mikrosuodatuksen toteuttamisessa olisi vaihtoehtona käyttää onttokuitutekniikkaa, 
joka mahdollistaa vastavirtahuuhtelun. Kalvosuodatuksen taloudellisuuteen vaikuttavaan 
vuohon kalvoneliötä kohti on otsonoinnilla positiivinen vaikutus on (Hashino ym. 2000). 
PVDF/onttokuitukalvoilla hän sai kokeissaan otsonoidulla vedellä 3 - 4 -kertaisen vuon 
verrattuna otsonoimattomaan veteen. Kalvon tukkeutumisen hän päätteli johtuvan or-
gaanisista aineista kuten humushapoista. Veden sisältämän otsonin olisi hänen mielestään 
oltava mahdollista reagoida kalvon pinnalle kertyneen orgaanisen materiaalin kanssa. 

USA:ssa rakennettiin Littletoniin (8000 as) 1998 koelaitetta vastaava otsonointiin ja 
mikrosuodatukseen perustuva vedenkäsittelylaitos. Laitteisto perustuu onttokuitutekniik-
kaan (cross-flow) joiden erotuskyky on 100 kD. Laitteiston pääasiallinen tarkoitus on 
poistaa raakavedestä rautaa (0,4 mgl -1) ja mangaania (0,6 mgl -1). Orgaanisen aineen mää-
rä vedessä on vähäinen. Vastavirtahuuhtelu suoritetaan mikrosuodattimille aina 2 h välein 
ollen kestoltaan 1 minuutti ja kemiallinen pesu suoritetaan 6 viikon välein sitruunahapol-
la. Koko laitteiston rejektiveden määrä on pysytellyt n. 0,5 %:ssa. (McEnroe & Savas 
2000) 



15  Johtopäätökset 

Humuspitoiset pohjavedet ovat käsiteltävyydeltään yksilöllisiä ja usein vedenkäsittelyn 
suunnittelussa päädytään pilotkokeiden suorittamiseen. Vedenkäsittelykokeiden tarve joh-
tuu luonnonvesien monimuotoisuudesta ja osaprosessehin vaikuttavien muuttujien mää-
rästä. Tästä johtuen puhdistustulosta on pelkkien vesianalyysien pohjalta vaikea ennustaa. 

Tämän tutkimuksen laboratoriovaiheen kokeissa tutkittiin koekohteista otettujen vesi-
näytteiden perusteella veden eri aineiden käyttäytymistä hapetusprosesseissa. Saatujen 
tietojen perusteella suunniteltiin laitoskohtaiset vedenkäsittelyn vaihtoehdot ja tarvittavat 
pilotkokeet. Pilotkokeiden kesto on yleensä biologisissa prosesseissa pitkä, kun taas yk-
sinkertaisissa fysikaalisissa prosesseissa, kuten hapettaminen ja kalvosuodatus, saadaan 
menetelmän vedenpuhdistusteho määriteltyä nopeasti. Vedenkäsittelyn pilotkokeilla saa-
daan varmuus valitun prosessin toiminnasta ennen täysimittakaavan investointeja. 

Johtopäätösten alussa on esitetty kohdelaitosten toimenpide-ehdotukset. Tämän jäl-
keen on esitetty tutkimuksesta saadut yleiset johtopäätökset. 

15.1  Kohdelaitoksille suositeltavat vedenkäsittelyprosessit 

Kalajoen Särkän vedenottamolla otsonointi muodostaa helposti erotettavaa sakkaa ja 
sakanpoistoon on hiekka/antrasiittisuodatus sopiva menetelmä. Veden pH:n nosto voidaan 
tehdä esim. viimeisenä yksikkönä olevalla kalkkikivisuodattimella. Veden käsittelyyn 
voidaan käyttää myös vetyperoksidihapetusta ja sitä seuraavaa jatkuvatoimista hiek-
kasuodatusta, esim. Dynasand, ja suodatustuloksen viimeistelyyn ja mangaaninpoistoon 
hiekka/antrasiittisuodatusta. Myös tässä prosessivaihtoehdossa veden pH:n nosto voidaan 
tehdä esim. viimeisenä yksikkönä olevalla kalkkikivisuodattimella. 

Limingan Kukkalan vesi muodosti hapetuksessa erittäin hienojakoista sakkaa ja sen 
erotusmenetelmänä on käytettävä mikrosuodatusta. Otsonointi ja mikrosuodatus on Kuk-
kalan vedelle mahdollinen prosessivaihtoehto. Prosessi voi olla esim. veden pH:n nosto 
lipeällä, otsonointi, mikrosuodatus, biologinen suodatus AOC-pitoisuuden laskemiseksi. 
Toinen vaihtoehto on tehdä pH:n nosto vasta mikrosuodatuksen jälkeen, jolloin viimeisen 
vaiheen tehtäväksi jää pH:n nosto, mangaaninpoisto ja AOC-pitoisuuden lasku. 

Limingan Kukkalassa voidaan käyttää myös vetyperoksidihapetusta ja mikrosuodatus-
ta. Tällöin prosessin alussa olisi pH:n säätö sekä saostuskemikaalin (esim. PIX-322) ja 
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vetyperoksidin syöttö. Kemikalointia seuraisi mikrosuodatus ja viimeisenä prosessivai-
heena olisi mangaanin poisto ja pH:n nosto esim. alkaloivalla hidassuodattimella. 

15.2  Bromidi ja bromaatti 

Suomen pohjavesissä on pääsääntöisesti pienet bromidipitoisuudet. GTK:n alhaisim-
malla määritysrajalla analysoitujen pohjavesinäytteiden bromidipitoisuuksien mediaa-
niarvo oli alle 0,03 mgl -1. Pohjanmaalla tehtyjen rannikon pohjavesiin painottuvien näyt-
teiden bromidipitoisuuksien mediaaniarvo oli 0,02 mgl -1. 

Käytännössä vedenkäsittelyssä tarvittavat otsoniannostukset ovat tarvittavan otsonin-
lisäyksen ja orgaanisen hiilen suhteena (∆O3TOC-1 ) ilmaistuna 0,5 - 1,5, tällöin muodos-
tuva bromaattimäärä pysyy todennäköisesti tasolla alle 5 µgl -1 raakaveden bromidipitoi-
suuden ollessa enimmillään suuruusluokkaa 0,1 mgl -1. Bromaattiongelma on kuitenkin 
tiedostettava ja ongelmatapauksissa bromaatin laskennalliset muodostumismäärät on tar-
kistettava kokeellisesti. Bromaatin muodostuksen kannalta tilanne on hankala, jos raaka-
veden pH on yli 7,5 ja tarvittava otsoniannostus suuri tai bromidipitoisuus korkea. Bro-
maatin muodostumisen alustavaan laskennalliseen arviointiin ja Suomen pohjavesillä 
voidaan käyttää kohdassa 4.4. esitettyä kaavaa. Mahdollisen bromaattiongelman arvioin-
nissa on myös otettava huomioon laitoksen otsonointia seuraavat käsittely-yksiköt ja 
mahdollisuudet muiden prosessivaihtoehtojen toteuttamiseen. 

15.3  Otsoni 

Otsoni on erittäin tehokas hapetin ja sillä saadaan pohjavesissä oleva liukoinen rauta 
ja mangaani hapettumaan ilman pH:n nostoa. Muodostuneen sakan laatu on otsonilla, 
niin kuin muillakin hapetusmenetelmillä, joissain tapauksissa ongelmallinen käytettäessä 
perinteisiä sakanerotusmenetelmiä. Ongelmallisia vesiä voivat olla pohjavedet, joissa on 
yhtä aikaa runsaasti orgaanista ainetta sekä rautaa ja mangaania. Hienojakoinen sakka on 
kuitenkin mahdollista erottaa esim. mikrosuodatuksella. Mikrosuodatuksen toteuttamises-
sa voidaan käyttää esim. onttokuitutekniikkaa, joka mahdollistaa kalvojen vastavirtahuuh-
telun. Kalvosuodatuksen tuottoon kalvoneliötä kohti otsonilla on positiivinen vaikutus. 

Otsonointia seuraavan suodatuksen erotusvaatimukset olivat eri vesillä erilaiset, jotta 
päästäisiin raudan, mangaanin ja COD:n suhteen hyväksyttäviin arvoihin. Ultrasuodatus-
kokeiden perusteella tässä tutkimuksessa tarkasteltujen Limingan Kukkalan ja Kempeleen 
Tuohinon kaivon vesi pitää suodattaa otsonoinnin jälkeen 0,2 µm erotuskyvyn suodatti-
mella ja Limingan Aarnion ja Montun vesi pitää suodattaa otsonoinnin jälkeen 100 kD 
erotuskyvyn suodatinkalvolla. Vastaavasti Kalajoen Särkän ottamon vedellä otsonoinnin 
jälkeinen hiekka/antrasiittisuodatus tai 0,45 µm kalvosuodatus olisi riittävä. 

Vedet käyttäytyivät otsonoinnissa eri tavoin. Kempeleen Tuohinon kaivo 7:ssa raudan 
ja mangaanin hapettuminen tapahtui pienehköillä otsoniannostuksilla, mihin vaikuttaa 
huomattavasti ko. veden korkea pH. Kokeissa käytettyjen vesien optimaaliset otsonian-
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nostukset liukoisen raudan poistossa olivat välillä 0,1 - 0,7 ∆O3TOC -1. Vastaavasti liukoi-
sen mangaanin poistossa optimiannostus oli 0,3 – 1,9 ∆O3TOC -1. Mikäli otsonoinnilla 
pyrittiin COD:n poistoon ja/tai sakkauttamaan hapettuva orgaaninen aines 0,45 µm suo-
dattimelle jäävään muotoon, olivat optimiannostukset välillä 0,3 - 0,7 ∆O3TOC -1. 

Otsonilla aikaansaadut TOC-reduktiot vaihtelivat huomattavasti. Keskimäärin yhden 
TOC-gramman poistamiseen tarvittiin 14 grammaa otsonia. Vastaavasti yhden COD-
gramman vähentämiseen vadittiin keskimäärin 1,4 grammaa otsonia. 

Otsonoinnissa viipymät voivat olla lyhyitä, jopa alle 5 minuuttia. Liukoisen raudan ja 
mangaanin sekä DOC:n lisäksi otsonointi poistaa suodatetun veden väriä ja sameutta. 

Otsonikäsittely lisää veden AOC-pitoisuutta huomattavasti. AOC-pitoisuuden lisäys 
on veden laadusta riippuvaista. AOC-pitoisuus nousi kokeissa käytetyillä vesillä ot-
soniannostuksella 0,8 ∆O3TOC -1 Aarniossa 1,2-kertaiseksi, Montussa 9,1-kertaiseksi sekä 
Kukkalassa 59,4-kertaiseksi. Koska otsonointi nostaa huomattavasti AOC:na mitattua 
pohjaveden biologista aktiivisuutta, verkostokasvun välttämiseksi otsonointi ei saa olla 
viimeisenä vedenkäsittely-yksikkönä. 

15.4  Vetyperoksidi 

Raudan hapettamiseen tarvitut vetyperoksidiannostukset olivat pieniä, luokkaa 3 gm -3. 
Yleensä tarvittava vetyperoksidiannostus on noin puolet veden rautapitoisuudesta. On 
kuitenkin huomattava vesien suuret erot muiden annostustasoon vaikuttavien ominaisuuk-
sien suhteen. KMnO4:n verrattuna vetyperoksidin etuja ovat: ei lisää veden mangaanipi-
toisuutta, on nestemäistä, ei värjää ja on taloudellista käyttää. Vetyperoksidin kyky sak-
kauttaa mangaania on kuitenkin heikompi kuin kaliumpermanganaatilla. Mangaanin ha-
pettamisessa muodostuva sakka voi olla niin hienojakoista, ettei se jää 30 kD:n suodatti-
melle. Flokkauskemikaalilla on mahdollista saada hapettunut mangaanisakka kalvosuoda-
tuksella erotettavaan muotoon. 

Kemiallisen flokkauksen yhdistäminen hapetinkäsittelyyn ja suodatukseen on var-
teenotettava käsittelymenetelmä ongelmavesille. Tällöin kemiallisella flokkauksella ei 
tarvitse muodostaa laskeutumiskelpoista flokkia, vaan hienojakoinen suodatuksella ero-
tettava flokki on riittävä 

Otsonin kanssa käytettynä vetyperoksidi suosii otsonin hajoamista radikaalireaktion 
kautta ja heikentää hieman mangaanin hapetustehoa, sillä mangaani hapettuu tehok-
kaammin molekulaarisen otsonin avulla. Tämä ilmeni Limingan Kukkalan vedellä teh-
dyissä otsonointikokeissa jo vetyperoksidi-otsonisuhteella 0,1. 



16 Jatkotutkimusehdotukset 

Mikrosuodatus on kalvotekniikan hintatason laskun myötä tulossa ja osittain tullutkin 
kilpailukykyiseksi perinteisten erotusmenetelmien kanssa. Mikrosuodatuksessa erotettava 
flokki saa olla kooltaan pientä kalvosuodatuksen hyvän erotuskyvyn ansiosta. Toisaalta 
erityyppisen vedet, flokit ja kalvot vaikuttavat huomattavasti kalvoneliötä kohti saavutet-
tavaan tuottoon. Mikrosuodatuksen toimintaolosuhteiden optimoinnilla on mahdollisuus 
parantaa ennestään ko. menetelmän kilpailukykyä. 

Myös ns. adsorptiosuodatuksen, jota tässä työssä on käsitelty lyhyesti, käyttömahdol-
lisuudet pohjavesien käsittelyssä kaipaisivat lisäselvitystä. Tässä menetelmässä rauta joh-
detaan suodattimelle pääosin liukoisessa muodossa. 

Pohjaveden rauta ja mangaani muodostavat hapettamisen yhteydessä vaihtelevan ko-
koista sakkaa. Sakan hienojakoisuus on perinteisesti yhdistetty veden orgaanisen aineen 
pitoisuuteen. Myös pii voi olla tekijä, joka pitää hapettuneen raudan ja mangaanin hieno-
jakoisena. Ko. ongelmakentän tarkempi tietämys vähentäisi pilotkokeiden tarvetta vesilai-
tossuunnittelussa ja helpottaisi prosessinvalinnassa. 



17  English summary 

Finnish aquifers are typically quite small. Typical feature to Finnish groundwaters are 
their softness and acidity. In the coastal areas of Ostrobothnia, aquifers are often synclinal 
or covered. Water in the coastal areas of Ostrobothnia typically contains high levels of 
humus, iron and manganese. Organic matter and iron contained in groundwater form 
compounds that make water treatment more difficult. The treatment process of such water 
usually resembles those used in traditional chemical water treatment plants. This kind of 
chemical treatment process is, however, an expensive alternative in view of the resources 
of a small or a medium-sized treatment plant. The aim of this research was to find out 
whether ozonation and oxidation with hydrogen peroxide can be used for the treatment of 
water containing high amounts of organic matter. 

Ozone is rather widely used in surface water plants for the final treatment of water. 
The most common applications include the disinfection and oxidation of substances that 
cause unpleasant taste and odour in water. This research deals with the use of ozone for 
the treatment of groundwater containing iron and manganese. Research was done by 
laboratory tests and by pilot plant studies. The water used for analysisi came from 3 wells 
of Limika waterplant (Aarnio, Monttu, Kukkala), water from Kempele Tuohino well 
number 7 and from Kalajoki Särkkä. 

Since ozone is a powerful oxidizer, it is able to oxidize iron and manganese contained 
in water into an insoluble form. Also a noticeable amount of organic matter is precipitated 
in the same process. The iron from water at Kalajoki Särkkä, Liminka Kukkala and Kem-
pele Tuohino well number 7 formed undissolved iron floc (picture 100). Ozone oxidize as 
well the iron from other groundwater wells, but the formed floc was small. In Liminka 
Monttu oxidized iron was possible to separate with 100 kD ultrafilter and in Liminka 
Aarnio with a 0,2 µm suction filter.  

Manganese formed smaller floc than iron. In the Kukkala water and in the Kempele 
Tuohino water, ozonation reduced significantly under 0,2 µm fraction. In water from 
Monttu and Aarnio, ozonation reduced significantly under 100 kD fraktion. 

Also the reduction of COD in 0,45 µm filtered waters varied in different waters. The 
best reductions of COD in 0,45 µm filtered water was 30 – 75 % in different waters. 
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Picture 100. Influence of ozone to the amount of liquid iron in different waters. 

 
Also the effect of ozonation to TOC change significantly. The range of the amount of 

ozone needed to reduce one gram TOC was 0,3 – 39,4 g. The Average amount of ozone 
needed to reduce one gram of TOC was 12-13 g, when the amount of ozone needed to 
oxidize the iron and manganese was reduced from the ozon dosage. 

Ozonation increased the AOC of water in all of the researched cases. The biggest in-
crease of AOC was in the Kukkala water, where the amount of AOC rised from 7 µgl-1 to 
390 µgl-1 with an ozone dosage of  8,2 mgl-1. 

Ozonation of water include much bromide can cause the formation of harmful bro-
mate. The content of bromide is reasonably low in Finnish groundwater. The average 
measured in coastal part of Ostrobothnia was 0.05 mgl-1. The median value of bromide 
content in the GTK-database of the whole Finland, in which the analyse limit was 0,03 
mgl-1, was under 0,03 mgl-1. With the ozone dosage find reasonable in the studies, the 
bromate formed in the process stayed below the limit value of 10 µgl-1. Therefore it can 
be stated that the formation of bromate does not hinder ozone treatment from becoming a 
more common form of water treatment in Finland. However, the formation of bromate 
must be taken into consideration, especially if ozonation is made in high pH conditions. 

Ozonation formed easily separated floc in Kalajoki Särkkä. In pilot tests ozonation and 
sand/anthracite filtering proved to be a possible treatment method. Possible alkalizing can 
then be done with a with calcium carbonate filter at the end of the treatment train or with 
lye. 

In the Liminka Kukkala the formed floc was quite small and the separation method 
must be effective, like microfitration. Possible treatment processes would be: raising the 
pH, ozonation, microfiltration, biological filter for lowering AOC. The other possibility 
would be to raise the pH until after microfiltration. In this situation there must be a unit to 
raise pH, lower the AOC and manganese content after the membrane filter. This can be 
done for example with a alkalizing slow sand filter. 
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Hydrogen peroxide can be used as an alternative chemical in the oxidation and precipi-
tation processes of iron in groundwater. This chemical is used for the oxidation of iron 
before filtration. In this research the amount of hydrogen peroxide required was 2 – 5 
mgl-1. In general the amount of hydrogen peroxide needed is half of the amount of iron in 
the water. Hydrogen peroxide influenced the size fractions of iron in various ways in dif-
ferent waters. The fraction what was cut down was changed under 0,45 µm to under 100 
kD in suitable pH. 

In this research, hydrogen peroxide did not influence the size fractions of manganese 
in oxidation tests without pH-adjustment. Nor in tests of water from Liminka Kukkala, 
where the pH raised level 9,2, oxidation with hydrogen peroxide did not influenced the 
size fractions of manganese. However, in laboratory tests where the water from Kukkala 
was oxidized by hydrogen peroxide and flocculant PIX-322 added in water, manganese 
did not permeate the 100 kD ultrafilter. As well in oxidation pilot tests by hydrogen per-
oxide and coagulation with PIX, formatted manganese floc was separated by microfiltra-
tion in pH 8,5. Probably the formed manganese floc was so fine, that it could not sepa-
rated with a 30 kD ultrafilter, but after the addition a flocculant agent it can be separated 
by a 100 kD filter. 

In Kalajoki , the formed iron floc was easily separated. Possible water treatment proc-
ess there can be: oxidizing by hydrogen peroxide, Dynasand filter and to water  polishing 
and manganese removal sand/anthracite filter. Possible alkalizing can then be done with a 
calcium carbonate filter at the end of the treatment train or with lye. 

In Limka Kukkala, hydrogen peroxide oxidizing can be used with ultrafiltration and 
PIX-coagulation. The possible process would be: pH-adjustment and dosage of both hy-
drogen peroxide and flocculant and floc separation by microfiltration. The last operation 
in the process would be manganese removal and pH-raising for example by a alkalizing 
slow sand filter. 

The use of hydrogen peroxide is suitable for groundwater plants where water is man-
ganese free. The use of the most popular oxidizing agent, KMnO4, raise the manganese 
content of the water. If there is no process for manganese removal, the raise of manganese 
content is a problem. A good example for a place where hydrogen peroxide is a very suit-
able oxidizing agent instead of KMnO4 is Kortesjärvi. In Kortesjärvi the groundwater is 
manganese free. The new treatment process is: aeration tower, dosage of oxidation agent 
and flocculant, static mixer, Dynasand filter and calcium carbonate filter. At the begin-
ning of the Kortesjärvi groundwater plant they tried to use KMnO4 as the oxidizing agent, 
but the manganese was problematic Base the knowledge from this research the Dynasand 
supplier try hydrogen peroxide as oxidizing agent and results was good. 

The action of the sand/anthracite filter at Liminka Kukkala proved to be the best if the 
filter works like an adsorptionfilter. The best reductions of iron was reached when the 
iron entered to the filter in liquid unoxidized form. The iron content of the filtered water 
in the pilot test was 0,5 mgl-1 without hydrogen peroxide dose and the iron content of the 
water increased with the dosing of hydrogen peroxide so that in hydrogen peroxide dos-
ing the iron content of filtered water was 10 mgl-1. Same phenomen was noticed in ex-
periments with ozon. 
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