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Lyhenteet
AOC

Assimilable Organic Carbon. Bakteereille käyttökelpoisessa muodossa
oleva hiili.

ATP

Adenosiinitrifosfaatti. Solujen energiamolekyyli.

EDI

Electrodeionization. Sähköinen ioninvaihto.

HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

MB

Mixed-bed (ion exhange). Sekaioninvaihdin.

MDI

Modified Density Index. Veden foulaantumispotentiaalia arvioiva indeksi.

MIC

Microbiologically influenced corrosion. Mikrobien aiheuttama korroosio.

Permeaatti

Käänteisosmoosilaitteen kalvon läpäissyt vesi.

qPCR

Quantitative

Polymerase

Chain

reaction.

Kvantitatiivinen

polymeraasiketjureaktio. DNA:n pohjautuva mikrobiologinen analyysi.
Rejekti

Käänteisosmoosikalvon läpäisemätön vesi.

RLU

Relative Light Unit. Suhteellinen valon määrä.

RO

Reverse Osmosis. Käänteisosmoosi.

SDI

Silt Density Index. Veden foulaantumispotentiaalia arvioiva indeksi.

SKRO

Savukaasulauhteen käänteisosmoosilaite.

TMP

Trans Membrane Pressure. Kalvojen välinen paine-ero.
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1

Johdanto

Vantaan Energian jätevoimalaitoksen vedenkäsittelylaitoksella haluttiin tutkia, voiko
mikrobeista muodostua ongelma laitoksen raakavesisäiliössä ja voivatko ne levitä sieltä
aiheuttaen ongelmia prosessille tai haittoja muissa veden käyttökohteissa. Työssä
haluttiin ottaa kantaa mahdollisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja pyrittiin
selvittämään, kuinka suuria satsauksia kyseinen riski vaatii.

Tämä opinnäytetyö toimii jatkona aiemmalle vedenkäsittelylaitoksella toteutetulle
opinnäytetyölle

“Biofilmipotentiaalin

määritys

vedenkäsittelyn

seurannassa”.

Päällekkäisyyksien välttämiseksi työstä rajattiin pois yksityiskohtaiset laitteistojen
toimintaperiaatteiden esittelyt, joiden ei katsottu olevan olennaisia tämän opinnäytetyön
kannalta. Yksityiskohtaisemmin käydään läpi sellaisia tekniikoita ja menetelmiä, joiden
katsotaan

tällä

hetkellä

olevan

relevantteja

Vantaan

Energian

jätevoimalan

vedenkäsittelyprosessin kannalta.

Luvussa 2 kuvataan Vantaan Energian jätevoimalan voimalaitosprosessi sekä
savukaasulauhteen- ja vedenkäsittelynprosessit pääpiirteittäin virtauskaavioiden avulla.
Kolmannessa ja neljännessä luvussa esitellään työn kannalta oleelliset perusteet
mikrobiologisista ongelmista, hallintakeinoista ja seurannasta teollisuusympäristöissä ja
vedenkäsittelyn laitteistoissa. Viidennessä luvussa kartoitetaan taustat nykytilanteesta
sekä esitellään tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset. Tulosten tarkastelun yhteydessä
otetaan

kantaa

selvityksen

alla

oleviin

toimenpide-ehdotuksiin

ja

esitetään

tarkoituksenmukainen jatkosuunnitelma.
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Vantaan Energian jätevoimalaitos

Vantaan Energia Oy:n jätevoimala otettiin käyttöön vuonna 2014, ja sen yhteenlaskettu
kokonaispolttoaineteho

on

193

MW.

Jätevoimalassa

on

kaksi

arinamallista

jätteenpolttokattilaa ja höyryturbiini sekä kaasuturbiini ja lämmöntalteenottokattila.
Polttoaineena hyödynnettävää jätettä käytetään n. 370 000 tonnia vuodessa, mikä
tarkoittaa energiana noin puolta koko Vantaan vuotuisesta kaukolämmöntarpeesta ja
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noin 30 %:a Vantaan vuotuisesta sähkön tarpeesta. [Ympäristölupapäätös 2009;
Jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointi 2018.]

2.1

Sähkön ja kaukolämmön tuotanto

Kahta identtistä ja toisistaan riippumatonta jätteenpolttolinjaa ajetaan yhtäaikaisesti
rinnan. Jätekattilat saavat polttoaineensa syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä,
jota laitokselle tuodaan noin 200 kuormallista päivässä. Jätettä poltetaan vähintään 850
°C:n lämpötilassa, millä varmistetaan mahdollisimman täydellinen palamisreaktio.
Kattilassa syntyvää lämpöenergiaa sidotaan kattilaveteen, josta syntyvä kylläinen höyry
erottuu ja jatkaa matkaansa tulistukseen. Savukaasujen lämmöllä tulistettu höyry
johdetaan höyryturbiinille, jossa höyry pyörittää turbiinin akselia. Samaan akseliin
kiinnitetty generaattori muuttaa liike-energian sähköksi. [Ympäristölupapäätös 2009;
Kervinen 2012.]

Höyryturbiinilta tuleva matalapaineinen höyry johdetaan kaukolämmönvaihtimille, jossa
lämpöenergiaa siirtyy kaukolämpöveteen ja höyry lauhtuu vedeksi. Syntynyt lauhde
pumpataan suodatuksen jälkeen takaisin kattilan syöttövedeksi. Ennen turbiinin
lämmönvaihtimia

kaukolämpöveteen

otetaan

lämpöä

talteen

myös

savukaasulauhduttimissa, joissa savukaasujen sisältämä kosteus lauhtuu vedeksi
kaukolämpöveden kulkiessa vastakkaiseen suuntaan. [Ympäristölupapäätös 2009;
Laimio 2019.]

2.2

Vedenkäsittelyprosessi

Jätevoimalan kattilaan syötettävän lisäveden laatu tulee olla täysin suolanpoistettu.
Epäpuhtaudet syöttöveden laadussa aiheuttavat vakavia riskejä prosessille ja lyhentävät
laitteistojen käyttöikää mm. korroosion ja mineraalikerrostumien takia. Lisävesi
valmistetaan voimalaitoksen raakavedestä ioninvaihto- ja kalvosuodatustekniikan avulla.
Lisäveden varastona toimii tilavuudeltaan 300 m3 lisävesisäiliö. Raakavesi koostuu
kaupungin verkosta otettavasta vedestä sekä savukaasulauhduttimilta muodostuneesta
lauhteesta. [Huhtinen ym. 2004; Pöyry 2004; Hyxo Oy; Laimio 2019.] Lauhteen osuus
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raakavedestä on parhaimmillaan n. 80 %

[Lehmusmetsä 2019]. Kuvassa 1 on

hahmoteltu raakaveden käsittelyä täysin suolanpoistetuksi lisävedeksi.

Kuva 1. Vantaan Energian jätevoimalan vedenkäsittelyprosessi. Raakavedestä poistetaan
suoloja eri ioninvaihto- ja kalvosuodatusmenetelmien avulla. Lopputuloksena on
kattilaan syötettävää täysin suolanpoistettua lisävettä, jonka johtokyky on n. 0,06
µS/cm.

2.2.1

Raakavesisäiliö

Raakavesisäiliö on tilavuudeltaan 1500 m3 ja tyypiltään pystymallinen ja kartiokattoinen
ulkona sijaitseva säiliö. Vaipan valmistusmateriaalina on käytetty äärimmäisen
korroosionkestävää ruostumatonta terästä 1.4162. Raakavesisäiliöstä 1000 m3 on
mitoitettu palovesivarastoksi ja 500 m3 prosessivedeksi. [Valmistuspiirrustus, 2013.]
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Raakaveden lähteinä toimii käsitelty savukaasulauhde sekä HSY:n talousvesi. Veden
vaihtuvuus säiliössä on keskimäärin 400 m3 vuorokaudessa. Säiliön yläosasta lähtee
paineen vaihtelua tasaava hönkäputki, joka on suorassa yhteydessä jätebunkkerin
läheiseen ulkoilmaan. Hönkäputken suojana on 1,5 × 1,5 cm:n ritilä, joka estää muun
muassa roskien ja lintujen päätymisen raakavesisäiliöön. [Valmistuspiirrustus, 2013;
Pöyry, 2014.]

Raakavesisäiliöön saapuva savukaasulauhde on lämpötilaltaan n. 23 °C ja HSY:n
talousvesi n. 6 °C. Talvisin kun lauhdetta muodostuu paljon, lämpötila on noin 15–20 °C,
kesäisin tämä vaihteluväli on 8–13 °C. Molemmat jakeet kulkeutuvat säiliöön yläosan
kautta, mikä edesauttaa veden sekoittumista. [Pöyry 2014; Laimio 2019.]

2.2.2

Kovuuden poisto

Raakavesi tuodaan vedenkäsittelylaitokselle levylämmönvaihtimen kautta. Vedestä
poistetaan kovuutta aiheuttavat magnesium- ja kalsiumionit ioninvaihtotekniikalla.
Ioninvaihtimet sisältävät vahvaa kationinvaihtohartsia, joka vaihtaa vaikealiukoiset Mg2+
ja

Ca2+

-ionit

helppoliukoisiin

Na+

-ioneihin.

[Pöyry

2014;

Hyxo

Oy.]

Vedenkäsittelylaitoksella on kaksi rinnan kytkettyä kationinvaihdinta, joita tässä työssä
kutsutaan pehmennyssuodattimiksi. Raakavettä, josta on poistettu kovuus, kutsutaan
pehmennetyksi vedeksi. Pehmennettyä vettä käytetään mm. kaukolämpöverkon,
savukaasulauhduttimien ja näytejäähdytyskierron lisävedeksi.

2.2.3

Käänteisosmoosi

Pehmennetty vesi johdetaan käänteisosmoosilaitteille kiintoainetta poistavan 5 µm:n ja
1 µm:n patruunasuodatuksen kautta. Käänteisosmoosissa vesi pakotetaan paineen
avulla tiheän puoliläpäisevän kalvon läpi, jolloin suurin osa suoloista ja muista yhdisteistä
jää konsentraattipuolelle. Kalvomateriaalin huokoskoko on n. 0,0001–0,001 µm.

Suodatus tapahtuu cross-flow-tekniikalla, joka vähentää kalvojen likaantumista.
Vedenkäsittelylaitoksella

on

kaksi

lisävesisäiliön

pintarajojen

mukaan

käyvää

suolanpoistosarjaa sekä yksi manuaalisesti käynnistettävä lisäsarja (kuvassa 1 näkyvä
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RO3 ja MB3), jota ajetaan veden tarpeen ollessa suurempi. [Pöyry 2014; Hyxo Oy;
Laimio 2019; Lehmusmetsä 2019.]

2.2.4

Sähköinen ioninvaihto

Käänteisosmoosilaitteen

permeaatti

johdetaan

sähköiseen

ioninvaihtoon

(electrodeionization), joka poistaa RO-kalvon läpäisseet jäännössuolat, kuten silikaatin
ja natriumin. EDI:n sähkökentässä vedessä olevat ionit pyrkivät kohti vastakkaista
varausta anodille tai katodille. Puoliläpäisevät kalvot estävät ionien liikettä niin, että ne
jäävät loukkuun rejektikanavaan ja huuhtoutuvat pois. EDI:n sisällä on niin ikään
ioninvaihtomassaa, joka regeneroituu jatkuvatoimisesti kun vesimolekyylit hajoavat
sähkökentässä

OH--

ja

H+-ioneiksi.

[Voimalaitoksen

vesilaitos

prosessin

toimintaselostus.]

2.2.5

Sekaioninvaihto

Ennen

lisävesisäiliötä

EDI:n

permeaatti

johdetaan

varmuuden

vuoksi

vielä

sekaioninvaihtomassojen läpi. Sekaioninvaihtimet eli MB:t (Mixed Bed) sisältävät sekä
kationihartsia että anionihartsia ja siten varmistavat vielä loppujenkin ionien vaihtumisen
H+- ja OH--ioneiksi, joiden yhdistyessä syntyy pelkkää puhdasta vettä. Sekavaihtimet
ovat kytketty sarjaan, joten sama vesi kulkee molempien vaihtimien läpi. Tämän
käsittelyn jälkeen veden sähkönjohtokyky on enää vain noin 0,060 µS/cm. [Hyxo Oy;
Lehmusmetsä 2019.]

2.3

Savukaasulauhteenkäsittely

Voimalaitoksen savukaasulauhde syntyy puhdistettujen savukaasujen sisältämän
kosteuden lauhtuessa vedeksi savukaasulauhduttimissa. Savukaasulauhduttimet
sijaitsevat kummankin jätekattilan perässä savukaasujen puhdistuksen jälkeen.
Lauhduttimen avulla savukaasuista saadaan poistettua entistä enemmän epäpuhtauksia
ennen

savukaasujen

johtamista

piippuun.

Syntyvä

lauhde

hyödynnetään

vedenkäsittelyprosessin lähtöaineena eli raakavetenä. [Ympäristölupapäätös 2009;
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Laimio

2019]

Alla

olevassa

kuvassa

2

on

hahmoteltu

savukaasulauhteen

käsittelyprosessi pääpiirteittäin.

Kuva 2. Vantaan Energian jätevoimalan savukaasulauhteen käsittely raakavedeksi. Puhdistetut
savukaasut lauhtuvat vedeksi savukaasulauhduttimissa. Savukaasulauhde johdetaan
hiekkasuodatukseen ja puhdistetaan edelleen raakavedeksi kovuuden poiston ja
kalvosuodatuksen avulla. Savukaasulauhteen käänteisosmoosilaitteella (SKRO)
syntyneestä rejektistä poistetaan raskasmetalleja selektiivisen ioninvaihdon avulla
ennen viemäröintiä.
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3.1

Mikrobiongelmat teollisuusympäristöissä ja vedenkäsittelylaitteissa

Mikrobiongelmat yleisesti

Mikrobiongelmia syntyy kun ei-halutuissa paikoissa on suotuisat olosuhteet mikrobien
lisääntymiselle. Suotuisat olosuhteet syntyvät silloin, kun mikrobeille on tarjolla vettä,
ravinteita, tarttuma pinta-alaa ja sopiva lämpötila. Mikrobiongelmaa on helpompi
ehkäistä ennalta kuin korjata ongelmia jälkikäteen. Suotuisissa olosuhteissa mikrobit
lisääntyvät

eksponentiaalisesti

ja

muodostavat

biofilmiä.

Vakavin

riski

vesisysteemeissä lisääntyviin patogeenisiin mikrobeihin. [Ferreira ym. 2010.]

liittyy
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3.1.1

Biofilmi

Biofilmeillä

tarkoitetaan

eri

mikrobilajien

muodostamaa yhteisöä,

jota

suojaa

polysakkaridikerros. Biofilmissä olevien kanavien avulla ravinteet, kaasut ja jätteet
kulkeutuvat paikasta toiseen ja edistävät monipuolisen mikrobiston syntymistä. Mikrobit
vuorovaikuttavat signaalimolekyylien välityksellä, ja voivat siten edistää biofilmin
muodostumista ja suunnitella ryhmäkäyttäytymistään [Huarong ym. 2018].

Biofilmejä muodostuu kaikkiin ei-steriileihin ympäristöihin, joissa on jonkin verran vettä.
Biofilmin tarkoituksena on suojata mikrobeja ulkoisilta stressitekijöiltä, kuten virtaukselta,
ravinteiden niukkuudelta, äärilämpötiloilta, happamilta ja emäksisiltä olosuhteilta sekä
paineelta, säteilyltä ja raskasmetalleilta. Vanhemmat ja lajistoltaan monipuoliset biofilmit
ovat vastustuskykyisempiä ulkoisia uhkatekijöitä vastaan kuin nuoret ja lajistoltaan
yksipuoliset biofilmit. [Flemming 2011.] Biofilmin muodostuminen on kuvattu kattavasti
aiemmassa

opinnäytetyössä

”Biofilmipotentiaalin

määritys

vedenkäsittelyn

seurannassa” [Lehmusmetsä 2015].

3.1.2

Mikrobiologinen korroosio

Biofilmit

altistavat

pintamateriaalit

mikrobiologiselle

korroosiolle.

Mikrobien

aineenvaihdunnassa syntyvät tai käytettävät tuotteet johtavat materiaalin pistemäiseen
syöpymiseen. Reikiintymistä aiheuttavat samat elektrokemialliset mekanismit kuin
yleiskorroosiossakin. Toisin kuin yleiskorroosio, mikrobiologinen korroosio aiheuttaa
materiaalin korrodoitumisen huomattavan nopeasti, mutta on aina riippuvainen
ympäröivistä olosuhteista ja materiaalityypistä. [Carpén ym. 2006.]

Kaikki mikrobit eivät ole korroosion aiheuttajia. Mikrobiologinen korroosio yhdistetään
usein sulfaatinpelkistäjäbakteereihin, mutta korroosion aiheuttajia löytyy niin aerobeista,
anaerobeista ja fakultatiivisistäkin bakteereista. Usein viitataan kuitenkin sulfaattia,
rautaa tai muita metalleja metaboliassaan hyödyntäviin bakteereihin, happamien
yhdisteiden tuottajiin ja lima-aineiden muodostajiin. Monimuotoinen ja vanha biofilmi
aiheuttaa todennäköisemmin korroosiota kuin nuori ja tuore biofilmi. [Carpén ym. 2006;
Flemming 2011.]
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3.1.3

Patogeenit

Osa mikrobeista on taudinaiheuttajia. Mitä monimuotoisempi yhteisö mikrobeja
biofilmissä kasvaa, sitä todennäköisemmin mukana on myös taudinaiheuttajia.
[Microbiology 2016; Flemming 2011.] Työturvallisuuslaki määrittelee biologista haittaa
tai vaaraa aiheuttavat tekijät rajoitettavaksi niin vähäisiksi, ettei niistä ole haittaa
työntekijöille [Työturvallisuuslaki 2002]. Muun muassa legionellat kuuluvat biologisten
tekijöiden luokitukseen kaksi, mikä tarkoittaa, että ne voivat aiheuttaa ihmiselle
sairauden ja ovat siten vaarallisia työntekijöille [Valtioneuvoston asetus työntekijöiden
suojelemiseksi

biologisista

tekijöistä

aiheutuvilta

vaaroilta

2017;

Sosiaali-

ja

terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta 2010].

3.2

Mikrobiongelmat voimalaitosympäristössä

Mikrobit aiheuttavat erilaisia ongelmia teollisuuden yksikköprosesseissa. Yleisimmin
ongelmia esiintyy suljetuissa ja avoimissa vesikierroissa, kalvosysteemeissä ja
lämmönvaihtimissa. Biomassa tukkii ahtaita putkistoja ja suuttimia, biofilmi altistaa
pintamateriaalit mikrobiologiselle korroosiolle (MIC), lisää virtausvastusta, heikentää
lämmönsiirtymistä ja häiritsee suodattumista ja ioninvaihtoreaktioita.

3.2.1

Säiliöt ja putkistot

Säiliöissä ja putkistoissa biofilmejä muodostuu tyypillisesti erilaisiin rajapintoihin,
juotoskohtiin ja kuolleisiin kulmiin. Säiliöissä veden, ilman ja pintamateriaalin rajakohdat,
putkistoissa taas mutkat, venttiilit ja sokeidut päät, sekä kohdat joissa veden virtaus ei
kohdista niin suurta voimaa pintamateriaalia vasten ovat erityisen alttiita biofilmin
muodostumiselle.

Biofilmistä irtoava biomassa voi tukkia putkistojen ahtaita kohtia ja erityisesti suuttimia.
Seinämille muodostuva biofilmi lisää virtausvastusta ja vaatii pumpuilta suurempaa
tehoa. Pintamateriaalit voivat vaurioitua mikrobiologisen korroosion seurauksena.
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Korroosio aiheuttaa vuotoja ja kantavuuden menetystä. [Jayaraman ym. 2019; Aquilera
& Clarke 2007; Carpén ym. 2006.] Hitaasti virtaavissa säiliöissä ja putkistoissa kuolleet
mikrobit painuvat säiliöiden pohjaan ja kuolleisiin kulmiin lietteeksi ja hajoavat mikrobeille
käyttökelpoisiksi ravinteiksi pahentaen kierrettä.

Säiliöiden sisältämän nesteen laadulla, pinnan materiaalilla ja muilla ympäröivillä
olosuhteilla on merkitystä mikrobien lisääntymiseen. Sileä pinta vaikeuttaa mikrobien
kiinnittymistä, mutta korroosion seurauksena pinta karhenee. Myös nesteen sisältämä
kiintoaine voi aiheuttaa mikronaarmuja materiaaliin. Ruostumaton teräs on yleisesti
hyvin korroosionkestävää, mutta ei kuitenkaan poissulje ongelmien muodostumista
[Jayaraman 2019; Aquilera & Clarke 2007]. Alle 1,5 m/s ja yli 50 m/s virtausolosuhteissa
on suurempi korroosioriski kuin keskinopeissa virtausolosuhteissa.

3.2.2

Lämmönvaihtimet

Lämmönvaihtimet kärsivät usein biologisesta kerrostumasta, koska niissä on mikrobeille
suotuisat olosuhteet, kuten sopiva lämpötila ja paljon tarttumapintaa. Biofilmin
muodostuminen lämmönsiirtimeen tapahtuu helposti ja nopeasti. Sen vaikutukset
havaitaan suorituskyvyn laskusta, lämmönsiirtimen tehon tai veden virtauksen
heikentymisestä tai esimerkiksi veden laadun huonontumisesta. [Flemming & Melo
2010.] Pitkälle edenneessä ongelmassa heikentyneet kohdat voivat pettää ja aiheuttaa
vuotoja. Seuraukset voivat ilmetä vasta lämmönvaihtimen pesun yhteydessä.

Biofilmikerros heikentää merkittävästi lämmönsiirron tehoa ja virtausvastusta jo hyvin
ohuinakin kerroksina. Laivojen pohjassa 50 µm paksun biofilmin tiedetään lisäävän
aluksen raahautumisvastusta 22 % [Flemming 2011: 84]. Energiankulutuksen
lisääntymisen

takia

käyttökustannukset

kasvavat.

Lämmönvaihtimissa

biofilmiä

muodostuu herkimmin niihin kohtiin, joissa on hetkellinen laminaarinen virtaus. [Hjalmars
2014.]

Mikrobien kiinnittymistä edistää lämmönvaihtimeen muodostunut mineraalikerrostuma.
Kokonaisfoulaantumisriskiin vaikuttavat myös kiertävä neste ja siihen liuenneet
yhdisteet, lämpötila, lämmönsiirtimen tyyppi ja sijainti vesikierrossa. Mitä suurempi
virtausnopeus,

sitä

pienempi

riski

niin

biofilmin-

kuin

mineraalikerrostuman
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muodostumiseenkin.

Kuitenkin

suuremmissa

virtausnopeuksissa

tiedetään

muodostuvan tiheämpiä ja vaikeammin irrotettavia biofilmejä. Biologista foulaantumista
tapahtuu eniten, kun pinnan lämpötila on n. 40 °C. [Hjalmars 2014; Flemming 2011.]

3.2.3

Kalvosuodatus

RO (reverse osmosis) kalvosuodatuksen yhtenä suurimmista ongelmista on biofilmin ja
muun kerrostuman muodostuminen kalvon pintaan. Kuvassa 3 on nähtävillä biofilmiä
RO-kalvon pinnalla. RO-kalvot tarjoavat mikrobikasvustolle suuren pinta-alan ja
konsentroituneita

ravinteita

sopivassa

lämpötilassa.

Cross-flow-virtaus

pyrkii

vähentämään ravinteiden ja suolojen konsentroitumista kalvon rejektipuolelle, mutta
biofilmin saadessa alkunsa siihen takertuu aina helpommin uusia ravinteita. Cross-flowvirtauksen leikkausvoimat eivät riitä irrottamaan biofilmiä kalvon pinnasta.

Kuva 3. Biofilmi käänteisosmoosikalvon pinnalla. Biofilmin muodostuminen kalvon pintaan
heikentää
kalvomateriaalia
ja
vaikeuttaa
suodattumisprosessia.
Biofilmin
muodostuessa siihen tarrautuu myös helpommin muita kerrostumia aiheuttavia
partikkeleja. [Flemming 2011.]
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Biofilmi kalvon pinnassa aiheuttaa laitteella suorituskyvyn laskua, joka näkyy vuon
pienenemisenä ja syöttöpaineen kasvuna. Kalvojen pesuväli tihenee, mikä heikentää
materiaalia ja lyhentää kalvojen käyttöikää. Pahaksi edennyt ongelma johtaa
kalvoelementtien

palautumattomaan

mekaaniseen

vaurioon.

[Flemming

2011.]

Biofilmejä on joissain tapauksissa löydetty myös kalvojen permeaattipuolelta. Tämä on
todennäköisesti seurausta kalvojen vaurioitumisesta kun mikrobien

happamat

aineenvaihduntatuotteet ovat haurastuttaneet kalvoa.

3.2.4

Ioninvaihtohartsit

Ioninvaihtohartsit tarjoavat mikrobeille runsaasti pinta-alaa. Bakteerit ovat joko tulleet
syötettävän veden mukana, tai hartsit ovat kontaminoituneet alunperin jo asennuksen
yhteydessä.

Kuvassa

4

nähdään

ioninvaihtohartsin

pinnalle

muodostunutta

mikrobikasvua. Biofoulaantuminen hartseissa näkyy tehokkuuden laskuna, tuoton
pienenemisenä tai laadullisesti johtokyvyn nousuna. Hartsit ehtyvät nopeammin, ja
regenerointitarve

tihentyy.

Hartsit

tulevat

myös

herkemmiksi

lämpötilan

ja

virtausnopeuksien vaihteluille. [Barkács ym. 2019; Meyers 2010; Samco 2019; Purolite
2015.]

Kuva 4. SEM-kuva ioninvaihtohartsin pinnalla olevasta mikrobikasvustosta. Biofilmi heikentää
veden vapaata virtausta hartsin väleissä, mikä johtaa laitteen huonompaan
suorituskykyyn. [Barkács ym. 2019.]

12

Mikrobit tarttuvat hartsin ulkopinnalle, ja koska ioninvaihto tapahtuu hartsihelmen
sisäpuolella, biofoulaantuminen estää veden vapaata kulkua ja häiritsee siten
ioninvaihtoreaktiota. Biologisen toiminnan seurauksena hartsit saattavat myös alkaa
hajota,

irrottaen

samalla

lisää

ravinnetta

mikrobien

kasvuun.

Tällöin

myös

ultrapuhtaassa vedessä voi hartseihin muodostua niukkaravinteisten mikrobien yhteisö,
joka käyttää vapautuneita ravinteita kasvuunsa. [Barkács ym. 2019; Meyers 2010;
Samco 2019; Purolite 2015; Flemming 2011.]

Mikrobien valtaama hartsipeti muuttuu yhtenäiseksi köntiksi, joka ei toimi enää
optimaalisesti:

hartsin

tiivistyminen

estää veden

vapaan

kulun

ja

aiheuttaa

kanavoitumista ja veden laadun heikkenemistä. Hartsien käyttöikä lyhenee, kun hartsit
rikkoontuvat mikrobien tai voimakkaiden pesuaineiden seurauksena.

Pahimmassa

tapauksessa ioninvaihdin muuttuu kokonaan käyttökelvottomaksi ja vaatii perusteellisen
desinfioinnin ennen uusien hartsien vaihtoa. [Barkács ym. 2019; Meyers 2010; Samco
2019; Purolite 2015.]

4

Mikrobikasvun kontrollointi

Mikrobikasvun kontrollointiin ei ole olemassa yksinkertaista toimenpidettä ratkaisuksi,
vaan ongelmaa lähestytään useilla monipuolisilla toimenpiteillä. Mikrobeja ei voida
hävittää kokonaan, mutta on mahdollista löytää taso, jolla mikrobit eivät aiheuta
kohtuuttomia ongelmia prosessin suorituskyvylle tai aiheuta vaaraa työntekijöille.
[Flemming 2011.] Kuvassa 5 on nähtävillä prosessiteollisuuden tyypillinen ei-toimiva
ratkaisumalli biofilmiongelmaan.
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Kuva 5. Tyypillinen kierre biofilmin kontrolloinnissa: Mikrobitasoa ei seurata, vaan havaitaan
ongelma prosessissa. Otetaan vesinäytteitä, ei pintanäytteitä. Ravinteiden määrää ei
pienennetä vaan syötetään systeemiin biosidia. Kuollut biomassa toimii seuraavan
sukupolven ravinteena. Ei kontrolloida kunnolla, kunnes havaitaan taas uusi ongelma
prosessissa. [Flemming 2011]

4.1

Toimenpiteet

Toimenpiteet jakautuvat ennaltaehkäiseviin, tuhoaviin ja poistaviin toimenpiteisiin. Mikäli
mikrobien

kasvua

vastustuskykyisemmän

yritetään

kontrolloida

mikrobikannan

puolihuolimattomasti,

kehittymiseen.

Monet

se

biosidit

johtaa
toimivat

tehokkaasti planktonisiin veden mukana tai biofilmin pinnalla sijaitseviin soluihin, mutta
eivät pääse tunkeutumaan syvälle biofilmiin. Tämän johdosta mekaaninen pesu on
välttämätöntä

mikrobikasvun

kontrolloimisen

yhteydessä.

Prosessiteollisuudessa

yleisesti käytettäviin menetelmiin kuuluu näiden lisäksi kemikaalipesut, UV-säteilytys ja
otsonointi.
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4.1.1

Kemikaalit

Kemikaaleja käytetään CIP- (clean in place) ja COP- (clean out of place) -pesuissa,
joiden teho perustuu kemikaalien lisäksi mekaaniseen voimaan, lämpöön ja
vaikutusaikaan. Yleisesti käytettävät kemikaalit näissä pesuissa ovat happoja, kuten
fosfori-, typpi- tai sitruunahappo, jotka toimivat erityisesti epäorgaanisen lian
irrotuksessa, tai emäksiä, kuten natriumhydroksidi, joka irrottaa orgaanista likaa.
Pesuprosessit voivat poistaa noin 90 %:a mikro-organismeista, mutta eivät tuhoa niitä
kokonaan. Siksi lisänä käytetään erilaisia nimenomaan mikrobien tuhoamiseen
tarkoitettuja antimikrobisia yhdisteitä ja desinfiointiaineita. [Ferreira ym. 2010; Filmtec.]

Biosidien vaikutusmekanismit vaihtelevat biosidityypin mukaan. Toiset aineet tappavat
mikrobit välittömästi, kun taas toiset estävät ja inhiboivat kasvua. [Russel 99].
Gramnegatiiviset bakteerit ovat vastustuskykyisempiä biosideille kuin grampositiiviset
[Forster ym. 2016]. Tämä johtuu osittain siitä, että gramnegatiivisilla bakteereilla on
solukalvon ja peptidoglykaanikalvon lisäksi vielä yksi ulkokalvo enemmän [Forster ym.
2016].

Hapettavat biosidit toimivat laajakirjoisesti useille mikrobeille mutta eivät pysty
tunkeutumaan kovin hyvin biofilmiin. Ne muuttavat käsiteltävän veden pH-tasoa, lisäävät
korroosiota eivätkä ole ympäristöystävällisiä. Hapettavia aineita ovat esimerkiksi happi,
vetyperoksidi ja halogeenit kuten muun muassa kloori ja bromi. Myös otsoni lasketaan
hapettavaksi biosidiksi, se toimii yhtä tehokkaasti kuin muut hapettajat ilman lueteltuja
haittavaikutuksia. Otsoni hajoaa myös herkästi haitattomaan kaksiatomiseen muotoon.
Suurin osa mikrobeista ei siedä voimakkaasti hapettavia ympäristöjä, osalle mikrobeista
on kuitenkin kehittynyt erilaisia puolustusmekanismejä hapettimia vastaan. [Ferreira ym.
2010.]

Ei-hapettavat biosidit voidaan jakaa metaboliaa inhiboiviin aineisiin ja pinta-aktiivisiin
aineisiin. Yhteistä niille on kuitenkin se, että ne häiritsevät solun toimintaa reagoimalla
spesifisti tiettyyn solukomponenttiin, mikä lopulta johtaa mikrobin inaktivoitumiseen. Eihapettavia biosideja tarvitaan usein suuria annosmääriä, niiden kontaktiaika on pitkä ja
ne ovat verrattain kalliita yhdisteitä.
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Ei-hapettavia yhdisteitä ovat esimerkiksi isotiatsolinoni, DBNPA, glutaraldehydi ja
kvaternaariset ammoniumyhdisteet. Ei-hapettavat biosidit pystyvät tunkeutumaan
biofilmiin melko hyvin eivätkä kulu vierasreaktioiden kautta, toisin kuin hapettavat
biosidit. Ei-hapettavat biosidit eivät myöskään altista materiaaleja korroosiolle.

Pinta-aktiivisilla aineilla toinen pää on hydrofiilinen ja toinen hydrofobinen, minkä
johdosta se tarttuu helposti negatiivisesti varautuneeseen mikrobiin tai biofilmiin. Pintaaktiiviset aineet ovat herkkiä vaahtoamaan. Metaboliaa inhiboivat aineet ovat usein
toimintaperiaatteeltaan entsyymimyrkkyjä, ne muuttavat proteiinien muotoa ja häiritsevät
aineenvaihduntaa. Nämä aineet ovat tehokkaita myös alhaisissa konsentraatioissa.

4.1.2

UV-säteily

UV-säteily inaktivoi tehokkaasti sen tielle osuvat mikrobit ja itiöt. Säteily tunkeutuu
mikrobisoluun ja aiheuttaa mutaatioita perimärakenteisiin, minkä seurauksena solu
kuolee tai menettää lisääntymiskykynsä. [Raed & Talal 2012.] UV-säteilyssä ei ole
vaaraa liika-annosteluun eikä resistenttien kantojen muodostumiseen. On saatu myös
viitteitä siitä, että UV-valo saattaa tuottaa vesiliuoksissa hydroksyyliradikaaleja, jotka
tehostavat UV:n mikrobeja tuhoavaa vaikutusta.

UV:n tehokkuuteen vaikuttavat pH, valotusaika, käytettävä aallonpituus, bakteerien
tiheys ja käsiteltävän veden laatu. UV tappaa vain planktonisia soluja eikä poista
biofilmiä. Suurin osa UV-laitteista ovat jatkuvatoimisia ja koostuvat sylinterin muotoisesta
kammiosta ja lasiholkeista joiden sisällä on polttimot. Veden virtaus kulkee samaan
suuntaan polttimon kanssa. Useissa laitteissa on automaattipyyhkimet. Lamput
vaihdetaan noin kerran vuodessa. [Daoguo ym. 2018; Oram 2014.]

Raakavesi, jonka turbiditeetti on yli 5 NTU (sameuden yksikkö) tai kiintoainetta on yli 10
ppm, tulee suodattaa 5–20 µm:n suodattimella ennen käsittelyä. Kiintoainepartikkelit
häiritsevät säteiden kulkua ja liuenneet epäorgaaniset aineet, kuten rauta, sulfidit ja
nitraatit, absorboivat UV-valoa. [Daoguo ym. 2018; Oram 2014.]

Markkinoilla on pääasiassa kahden tyyppisiä UV-lamppuja: LP (low pressure) lamput
operoivat 254 nm:n aallonpituudella ja sisältää elohopea ja inerttikaasua. MP (medium
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pressure) lamput operoivat laajemmalla spektrillä 200–320 nm:n alueella ja ne
soveltuvat myös suurempiin lämpötiloihin ja paineeseen. 185 nm:n alueella toimivat UVlamput pienentävät TOC-pitoisuutta ja ovat silti samalla tehokkaita mikrobeja vastaan
[Daoguo ym. 2018; Oram 2014]. TOC:n pienentyminen voi kuitenkin olla seurausta
molekyylin hajoamisesta pienemmäksi, jolloin ravinteet ovat vain paremmin mikrobien
hyödynnettävissä [Raed & Talal 2012].

4.1.3

Antimikrobiset materiaalit

Antimikrobisia

materiaaleja

kehitetään

kalvosuodatusteknologioihin

vastaiskuksi

biofilmiongelmiin. Materiaalin antimikrobisuus saadaan aikaan joko lisäämällä siihen
antimikrobisia ominaisuuksia tai muokkaamalla olosuhteet niin, että mikrobien
kiinnittyminen on vähäisempää. Myös hartseihin on kokeiltu liittää antimikrobisia
ominaisuuksia mutta toistaiseksi heikoin tuloksin.

Antimikrobiset ensimmäisen ja toisen sukupolven RO-kalvot ovat perustuneet erilaisiin
pinnoitteisiin sekä hopea- ja kuparinanopartikkeleiden liittämiseen kalvon pintaan.
Pinnoitteet saattavat kuitenkin pienentää vuon määrää ja heikentää suolanpoistotehoa,
kun taas nanopartikkelit irtoavat usein virtaavan veden mukaan ja menettävät siten
nopeasti tehonsa. Uuden sukupolven LFC (low fouling composite) -kalvojen pintaa on
käsitelty hydrofiiliseksi, sileämmäksi ja siinä on vähemmän negatiivisia pintavarauksia,
jotka kaikki osaltaan heikentävät orgaanisen materiaalin kiinnittymistä kalvon pintaan.
[Hilal ym. 2015; Arrowood ym. 2017.]

4.2

Seurantatyökalut

Biologisen aktiivisuuden seuraaminen on tärkeää, jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan
reagoida ajoissa. Mikrobien seurannalla eri teollisuuden aloilla pyritään optimoimaan
biosidien käyttöä, jotta esimerkiksi patogeeniset mikrobit eivät pääse lisääntymään
vesikierroissa.

Veden laadun parametrit, jotka indigoivat biofoulaantumisen potentiaalista, voidaan
jakaa kolmeen kategoriaan: mikrobien yltäkylläisyydestä indikoiviin parametreihin,
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ravinteiden saatavuudesta indikoiviin parametreihin sekä mikrobiologiselle kasvulle
otollisista olosuhteista indikoiviin parametreihin.

Vesisysteemeissä, joissa pintoja ei päästä tutkimaan helposti, käytetään vesinäytteiden
ottoa tai online-monitoreja. Vaikka vedessä olevien bakteerien kokonaismäärä ei kerro
kuin karkeasti olemassa olevista biofilmeistä, sitä pidetään kuitenkin suoraan
verrannollisena biofoulaantumisriskin suuruudelle. Näytteenottofrekvenssi taas riippuu
biofoulaantumisriskistä, joten se suunnitellaan jokaiselle kohteelle erikseen. Yleisesti
ottaen viikottaista näytteenottoa pidetään hyvänä näytteenottotiheytenä. Näytteet
otetaan systeemin jokaisesta vaiheesta, jotta kunnollisia johtopäätöksiä esimerkiksi
kriittisistä pisteistä voidaan tehdä.

4.2.1

Mikrobien yltäkylläisyydestä indikoivat parametrit

Mikrobimäärää voidaan tutkia suoraan arvioimalla elävien tai kuolleiden mikrobien
lukumäärää

erilaisilla

laboratoriossa

suoritettavilla

menetelmillä.

Mikrobien

lukumäärästä voidaan saada tietoa myös epäsuorasti analysoimalla mikrobien
metaboliatuotteiden määrää näytteessä. On olemassa myös erilaisia keräimiä, jotka
kiinnitetään osaksi prosessia ja voidaan irroittaa helposti tarkastelua tai näytteenottoa
varten.

Viljelymenetelmässä

kasvatusalustalle

lisätään

näyte,

jota

viljellään

tietyssä

lämpötilassa tietyn ajan. Tulos saadaan yksikössä PMY/ml eli pesäkettä muodostavaa
yksikköä per millilitra. CFU tulee sanoista colony forming unit, ja sillä tarkoitetaan samaa
asiaa.

Selektiivisten kasvatusalustojen avulla saadaan tietoa mikrobityypistä. Menetelmällä
saadaan kuitenkin selville vain 1–10 %:a todellisesta mikrobien määrästä, koska
mikrobin tulee olla elinkykyinen ja kasvaa annetuissa olosuhteissa. Silti se on edelleen
arvokas menetelmä kun halutaan arvioida erilaisten pintojen hygieniatasoa tai
foulaantumispotentiaalia.

TBC (Total Bacterial Count). Menetelmällä saadaan selville mikrobien lukumäärä
laskemalla ne suoraan suurennetusta kuvasta. Näyte suodatetaan ja suodattimelta
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lasketaan mikrobit mikroskoopin avulla. Menetelmä antaa tarkemman kuvan todellisesta
mikrobipitoisuudesta, koska suodatetun näytteen mikrobit lasketaan välittömästi, eikä
menetelmä ole riippuvainen viljeltyvien solujen määrästä. Tuloksen saa myös
nopeammin kuin viljelymenetelmällä mutta se vaatii sopivat aseptiset työskentelytilat ja
mikroskoopin.

qPCR eli kvantitatiivinen polymeraasi ketjureaktio (quantitative polymerase chain reaction) perustuu mikrobien perimäaineksen tutkimiseen ja sillä saadaan erittäin tarkkaa
tietoa mikrobipitoisuudesta ja haluttaessa myös lajistosta. Näytteen DNA:ta monistetaan
tunnettujen DNA-juostepätkien eli alukkeiden ja nukleotidien avulla. Alukkeet ovat lyhyitä
geenipätkiä, jotka PCR-menetelmässä tarrautuvat emäspariperiaatteen mukaisesti
avattuun perimäainesjuosteeseen. Nukleotidit ovat vapaita emäksiä, jotka täydentävät
alukkeen jälkeen niin sanotut tyhjät paikat, jotta geeni voi kopioitua kokonaan.
Monistuksessa käytetään hyväksi lämpötilan muutoksia, jolloin kaksijuosteinen
perimäaines saadaan aukeamaan, alukkeet kiinnittymään ja polymeraasientsyymin
avulla kopioitumaan. 16s rRna -geeni löytyy lähes jokaisesta prokaryoottisolusta, joten
sitä käytetään laajalti alukkeena bakteerimäärityksissä. [Mikrobioni.]

ATP eli adenosiinitrifosfaatti on solujen energiamolekyyli, jota mittaamalla saadaan
selville näytteen orgaanisen lian määrä. ATP-mittaus perustuu lusiferaansientsyymin ja
ATP-molekyylin väliseen valoreaktioon. Valon määrä (RLU eli Relative Light Unit)
mitataan luminometrillä, ja tulos on verrannollinen näytteen sisältämän ATP:n määrään.

Kaikki näytteet sisältävät sekä solun sisäistä että solun ulkoista ATP:tä. Solun sisäinen
ATP edustaa eläviä soluja, kun taas solun ulkoinen ATP kuolleita soluja ja näytteen
vapaata ATP:tä. Kokonais-ATP:tä mittaamalla saadaan arvio näytteen hygieniatasosta,
mutta vähentämällä kokonais-ATP:stä solun ulkoinen ATP, saadaan selville arvio
elävien solujen määrästä. [Luminultra 2019.]

Kun tiedetään, että yksi bakteerisolu sisältää noin yhden femtogramman ATP:tä, voidaan
ATP-pitoisuus muuttaa muuntokertoimen avulla vastaavaksi määräksi bakteerisoluja.
[Luminultra 2019.]
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Sisäisen ATP:n määrä:
𝑛𝑔 𝐴𝑇𝑃
)
𝑚𝐿

𝑐𝐴𝑇𝑃 (

𝑛𝑔 𝐴𝑇𝑃
)−
𝑚𝐿

= 𝑡𝐴𝑇𝑃 (

𝑛𝑔 𝐴𝑇𝑃
),
𝑚𝐿

𝑑𝐴𝑇𝑃 (

(1)

jossa
cATP = cellular ATP eli solun sisäinen ATP
tATP = Total ATP eli kokonais-ATP
dATP = dissolved ATP viittaa solun ulkoiseen eli vapaaseen ATP:hen.

Laskennallinen mikrobimäärä:
𝑀𝐸

1 𝑀𝐸

𝑐𝐴𝑇𝑃 (𝑚𝐿 ) = 𝑐𝐴𝑇𝑃 (𝑝𝑔 𝐴𝑇𝑃/𝑚𝐿) × (0,001 𝑝𝑔 𝐴𝑇𝑃),

(2)

jossa
ME = Microbial Equivalent, 1 ME olettaa, että mikrobisolussa on 0,001 pg
ATP:tä.

4.2.2

Ravinteiden yltäkylläisyydestä indikoivat parametrit

Ravinteiden

määrää

näytteissä

mitataan,

jotta

saadaan

selville

mikrobien

kasvupotentiaali. Runsasravinteisessa ympäristössä mikrobeilla on hyvät oltavat, jos
muut tekijät eivät rajoita niiden kasvua. Täytyy kuitenkin huomata, että on olemassa
myös niukkiin ravinneolosuhteisiin erikoistuneita ja sopeutuneita mikrobilajeja, joten
tulos on ainoastaan suuntaa antava. Mikrobikasvulle ihanteellinen C:P:N-suhde on
100:5:1. Suomessa fosfori toimii usein kasvua rajoittavana tekijänä [Lehtola 2002] ,
mutta prosessiolosuhteet voivat olla hyvinkin erilaiset.

AOC (Assimilable Organic Carbon) tarkoittaa hiilen määrää, joka on suoraan mikrobeille
käyttökelpoisessa muodossa. Menetelmässä näyte ensin steriloidaan, minkä jälkeen
siihen lisätään typpeä ja fosforia ravinnetasapainon ylläpitämiseksi. Tämän jälkeen
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rinnakkaisnäytteisiin lisätään tunnettuja bakteerikantoja, joiden kasvua seurataan
viljelymenetelmän avulla. Mitä paremmin bakteeri kasvaa näytteessä, sitä enemmän sillä
on hiiltä hyödynnettävänään. [THL 2019.]

MAP (Microbial available phosporus) kertoo mikrobeille käyttökelpoisen fosforin määrän.
Näyte kuumennetaan ja muokataan ravinneliuoksien avulla niin, että vain fosfori toimii
kasvua rajoittavana tekijänä. Vastaavasti kuin AOC-määrityksessä, myös tässä
käytetään hyväksi tunnettuja bakteerikantoja, joiden kasvun perusteella voidaan arvioida
mikrobeille ravinnon lähteeksi soveltuvan fosforin määrää. [THL 2019.]

4.2.3

Biofilmin muodostumispotentiaalin arviointi

Biofilmin muodostumista ennakoivat menetelmät perustuvat sekä ravinteiden että
mikrobien runsauteen vedessä. Mitä enemmän vedessä on jo valmiiksi eläviä
mikrobisoluja ja niille ravinteita, sitä todennäköisemmin mikrobit kolonisoituvat pinnoille.

SDI (Silt Density Index) kuvaa veteen suspensoituneen kiintoaineen ja kolloidien
määrää. Määritys tehdään suodattamalla näytettä 0,45 µm:n suodattimen läpi tietyssä
paineessa tietyn ajanjakson ajan. SDI voi joissain tapauksissa olla hyödyllinen
määrittämään veden foulaantumispotentiaalia mm. RO- ja NF-suodattimissa, mutta se
ei

kuitenkaan

hydrodynaamisilta

olosuhteiltaan

vastaa

täysin

suodatinyksikön

olosuhteita, jolloin tuloksia ei voi suoraan rinnastaa vastaamaan toisiaan. [Sterlitech
2016.]

MFI (Modified Fouling Index) on tarkempi ennustamaan foulaantumistaipuisuutta ROkalvoille kuin SDI, ja se suoritetaan muuten samalla tavalla kuin SDI mutta tilavuus
tallennetaan 30 sekunnin välein. [Drioli ym. 2011.]
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5

Mikrobiologisen tilanteen kartoitus

5.1

Taustat

Raakaveden mikrobipitoisuus tulee pysyä hallinnassa, sillä mikrobit kulkeutuvat
raakaveden mukana vedenkäsittelyn laitteille, joissa ne voivat haitata prosessia tai
altistaa

työntekijöitä

taudinaiheuttajille.

Seuraavissa

alaluvuissa

tarkastellaan

prosessiolosuhteita mikrobien kasvupotentiaalin näkökulmasta raakavesisäiliössä,
vedenkäsittelynlaitteilla, savukaasulauhteenkäsittelyssä ja näytejäähdytyskierrossa.
Tulosten tarkastelun yhteydessä, luvussa 5.4.2 esitetään mikrobikasvua suosivat kohdat
prosessissa.

5.1.1

Raakavesisäiliö

Raakavesisäiliön mikrobiologisesta tilanteesta ei voida saada varmaa tietoa, koska
säiliötä ei voida tyhjentää tarkastusta ja suoraa näytteenottoa varten. Mikrobiologista
tilaa arvioidaan vesinäytteiden avulla. Jatkuvaa mikrobiologista kontaminaatiota
raakavesisäiliöön

tapahtuu

talousveden

ja

hönkäputken

välityksellä.

Myös

asennusaikainen mikrobisto on voinut sopeutua vallitseviin olosuhteisiin. Veden
kemiallinen laatu vaihtelee savukaasulauhteen ja talousveden suhteellisten osuuksien
mukaan. Keskimääräinen pH-taso on kuluneen vuoden aikana ollut n. 6,5 happaman
savukaasulauhteen ja hiilidioksidin sitoutumisen takia. Suurin osa mikrobeista elää
neutraaleissa olosuhteissa, ja veden keskimääräinen lämpötila varsinkin talvisin suosii
mikrobien kasvua.

Veden sekoittuminen säiliössä on heikohkoa, vaikka vesijakeet kulkeutuvatkin yläosasta
käsin. Raakavesipumppuja suojaa minikiertolinja, jos prosessiin menevän veden osuus
on pienempi kuin 4 kg/s [Pöyry 2014]. Tämä ei kuitenkaan ole suurimman osaa ajasta
käytössä, koska prosessiin tarvittavan veden osuus on lähes jatkuvasti yli suoja-rajan,
eikä se siten auta juurikaan veden sekoittumisessa. Yleisesti ottaen sekoittaminen on
parhaimpienkin sekoittimien avulla on haastavaa, joten gradienttieroja muodostuu
väkisin [Pihkala 2018]. Kohdat, joissa ravinteiden pitoisuus on suurempi ja lämpötila
korkeampi,

ovat

otollisia

biofilmin

muodostumiselle.

Mikrobikasvu

voimakkaasti kun lämpötila on yli 15 °C ja ravinteita on läsnä runsaasti.

voimistuu
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5.1.2

Vedenkäsittely

Raakaveden kulkeutuessa sisätiloihin vedenkäsittelylaitokselle sen lämpötila kohoaa ja
on

entistä

suotuisampi

mikrobien

lisääntymiselle.

Raakavedestä

kulkeutuvat

planktoniset solut alkavat muodostaa uutta biofilmiä putkistoissa, jolloin ongelma
laajenee.

Lämmönvaihdin lämmittää tulevaa raakavettä sopivan lämpöiseksi RO-kalvoille.
Lämmönsiirtopinnoilla on runsaasti tilaa ja entistä suotuisampi lämpötila mikrobikasvulle.
Lisäksi lämmönvaihtimen pintaan muodostunut mineraalipitoinen kerrostuma tarjoaa
ravinteita ja karheaa tarttumapintaa mikrobeille. Lämmönvaihdinta ei haluta mielellään
purkaa osiin pesua varten, koska kasattaessa takaisin se voi jäädä helposti vuotamaan.
Tällä hetkellä lämmönvaihtimelle ei ole tehty minkäänlaista pesua, eikä sellaista ole
suunnitteilla [Oikarinen 2019].

Pehmennyssuodattimien hartsit tarjoavat paljon otollista pinta-alaa ja sopivan
lämpötilan. Pehmennyssuodatin elvytetään n. 1 krt viikossa, jolloin se täytetään
kylläisellä NaCl-liuoksella. Tämän käsittelyn tarkoitus on regeneroida hartsit Na+-ioneilla,
mutta samalla sillä on desinfioiva vaikutus, koska monet mikrobit eivät kestä korkeita
suolapitoisuuksia. Suolat huuhdellaan pois, ja suodatin jää veteen odottamaan omaa
ajovuoroaan. Odotusaika seisovassa vedessä edesauttaa mikrobien lisääntymistä.
Pehmennetyssä vedessä on runsaasti ravinteita mikrobeja varten. Tällä hetkellä
pehmennyssuodattimelle ei tehdä tehopesuja hartsin puhdistamiseksi.

Pehmennettyä vettä käytetään lisäveden valmistukseen sekä näytejäähdytyskierron,
kaukolämpöverkon ja savukaasulauhduttimien lisävedeksi. Pehmennyssuodattimissa
lisääntyneet mikrobit kulkeutuvat veden mukana näihin kiertoihin. Vähäinen veden tarve
hidastaa paikoin virtaukset olemattomiksi, jolloin mikrobit pääsevät tarrautumaan
helpommin kiinni putkistojen seinämiin ja muodostamaan biofilmiä.

Käänteisosmoosikalvot pestään 2–3 kertaa vuodessa happo-emäs-pesulla, eikä ole
viitteitä

kalvojen

vaurioitumisesta.

läpäisevyyden

voimakkaasta

Konsentraattipuolen

virtausta

heikentymisestä
mittaavissa

tai

kalvojen

rotametreissä

on

silminnähtävää biofilmiä. Permeaattipuolen veden laatu on hyvällä tasolla, eivätkä sen
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jälkeiset prosessiolosuhteet tarjoa mikrobeille kovinkaan otollisia kasvuolosuhteita,
mutteivat myöskään poissulje sen mahdollisuutta.

5.1.3

Savukaasulauhteenkäsittely

Savukaasulauhduttimessa veden lämpötila on keskimäärin 50 °C , joka on ihanteellinen
legionellan lisääntymiselle. Lauhteen sisältämät raskasmetallit saattavat kuitenkin
inhiboida mikrobikasvua. Hiekkasuodatin sekä suodattaa mikrobeja ja kiintoainetta mutta
voi toimia myös mikrobien kasvualustana. Hiekkasuodatin desinfioidaan vuosihuollon
yhteydessä natriumhypokloriitilla. Hiekkasuodattimen jälkeisessä puhtaan veden
säiliössä sekä lauhteenkäsittelyn pehmennyssuodattimilla, ja näiden välisissä linjoissa
on ihanteelliset olosuhteet mikrobien kasvulle, eikä vuosittainen desinfiointi riitä
estämään mikrobien kasvua. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan viitteitä, että siitä olisi
mitään

haittaa

prosessille.

Mahdolliset

mikrobit

eivät

kuitenkaan

kulkeudu

raakavesisäiliöön asti vaan jäävät SKRO-kalvoille. SKRO:n permeaatin linjassa
raakavesisäiliöön voi kuitenkin kasvaa omaa mikrobistoaan, joka päätyy sieltä
raakavesisäiliöön.

5.1.4

Näytejäähdytyskierto

Näytejäähdytyskierto on avoin jäähdytysvesijärjestelmä, jossa on useita kierukan
mallisia näytejäähdyttimiä. Näytejäähdyttimien vaipassa kulkee jäähdytysvesi ja
kierukassa

jäähdytettävä

näyte.

Kiertävä

jäähdytysvesi

jäähdytetään

märkäjäähdyttimessä, jossa se on kosketuksissa ulkoilmaan ja alttiina valolle. [Laimio
2019.] Vuosittaisen huollon yhteydessä jäähdytyskierto ja näytejäähdyttimet pestään
kemikaalien kierrätyksen ja mekaanisen harjauksen avulla

Jäähdytyskierrossa kasvaa silminnähtävää mikrobikasvustoa. Mikrobien lähteenä toimii
ulkoilma, järjestelmään lisättävä pehmennetty vesi sekä ko. linjassa kasvava mikrobisto.
Lisäksi aiemmista desinfiointipesuista huolimatta järjestelmään jää lisääntymiskykyistä
mikrobistoa, jonka seurauksena ongelma uusiutuu nopeasti. Märkäjäähdyttimen
ympärille ei ole asennettu aerosolin leviämistä estävää pleksiä.
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5.2

Menetelmät ja materiaalit

Prosessivesien mikrobiologista laatua on tutkittu oman seurannan sekä ulkopuolelta
tilattujen analyysien avulla. Kuvassa 6 on esiteltynä näytteenottokohdat.

Kuva 6. Näytteenottopisteet merkittynä kuvaan: 1. Raakavesi ennen lämmönvaihdinta 2.
Raakavesi lämmönvaihtimen jälkeen 3. Pehmennetty vesi pehmennyssuodatin1
jälkeen 4. Pehmennetty vesi pehmennyssuodatin 2:n jälkeen 5. Pehmennetty vesi
yhteisnäyte 6. Näytejäähdytyskierron vesi 7. Syöttövesi RO2:lle 8. Syöttövesi RO1:lle
9. RO2-permeaatti 10. RO1-permeaatti 11. Puhdasvesitankin lauhdevesinäyte 12.
Käsitelty savukaasulauhde. Kuvasta puuttuu RO3:n syöttöveden, permeaatin ja rejektin
näytekohdat, RO1- ja RO2-rejektin näytteenottokohdat. Näytepiste 5. edustaa vettä,
joka
toimii
käänteisosmoosilaitteille,
näytejäähdytyskiertoon
sekä
savukaasulauhduttimille syötettävänä vetenä.
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5.2.1

Teollisuuden Veden tutkimukset

Vantaan Energia halusi selvittää tarkemmin prosessivesien mikrobiologista laatua ja
tilasi tutkimuksen Teollisuuden Vedeltä. Teollisuuden Vesi tutki 18.5.2018 ottamistaan
vesi, ja sakkanäytteistä sekä kemiallista että mikrobiologista laatua. Näytteenottokohdat
näkyvät kuvassa 6. Prosessivesinäytteitä otettiin pisteistä 1, 2, 5 ja 12. Lisäksi otettiin
näyte RO:n syöttövedestä patruunasuodattimien ja antiskalantin syötön jälkeen.
Näytepisteestä 2 otettiin myös sakkanäyte näytteenottoletkussa kasvaneesta biofilmistä.

Bakteeritutkimukset

toteutettiin

DNA-pohjaisella

qPCR-tutkimuksella.

Koska

Teollisuuden Veden qPCR-tutkimuksessa näytteiden valtalaji jäi epäselväksi, osa
näytteistä lähetettiin jatkotutkimuksiin StarSeqille, jossa näytteille tehtiin seuraavan
sukupolven sekvensointi.

5.2.2

Oma seuranta

Raakaveden mikrobiologista tilaa on seurattu heinäkuusta 2018 lähtien (näytepiste nro
2, kuva 6) ja pehmennetyn veden kesästä 2019 lähtien (näytepiste 3 tai 4, kuva 6)
viikottain Dip Slide -viljelymenetelmän avulla. Käytetyt Cult-Dip combi -liuskojen toisella
puolella on TTC-agar (2,3,5-triphenyltetrazolium chloride), joka soveltuu heterotrofisten
aerobisten bakteerien (HAB) määritykseen. Toisella puolella on peruna-dekstroosiagar
jossa viljeltyvät hiivat ja homeet. Näytteitä inkuboidaan 30 °C:n lämpötilassa 1–5
vuorokautta. Menetelmässä saadaan esille 1–10 % hapellisissa olosuhteissa kasvavista
bakteereista, sienistä ja hiivoista. [Cult-Dip combi.]

Viikoittaisen seurannan lisäksi toteutettiin kaksi tiheämpää seurantajaksoa saman
viljelymenetelmän avulla. Raakavedelle, pehmennetylle vedelle ja RO1- ja RO3rejekteille ja -permeaateille toteutettiin kolmen viikon tiheämpi seurantajakso. Lisäksi
molemmille pehmennyssuodattimille kahden viikon tiheämpi seurantajakso. Kahden
viikon seurantajakson aikana näytteitä otettiin jokaisena arkipäivänä kummankin
pehmentimen jälkeen. Näytteenottokohdat näkyvät kuvassa 6.

Raakavedestä, savukaasulauhteesta sekä käsitellystä savukaasulauhteesta tutkittiin
ammoniakkipitoisuus jätevoimalan vesilaitoksen omassa laboratoriossa.

Vesien
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lämpötilaa, pH-tasoa ja vaihtuvuutta tutkittiin prosessin automaatiojärjestelmän
historiatiedoista.

5.3

Tulokset

5.3.1

Kemiallisten analyysien tulokset

Teollisuuden Veden tekemien kemiallisten analyysien perusteella raakaveden TOC- ja
fosforipitoisuudet ovat 18.5.2018 otetussa näytteessä alle määritysrajan. Typpeä oli 1,1
mg/l , josta 85 % esiintyi bakteereille helposti hyödynnettävässä muodossa
ammoniumina. Sulfaattia raakavedessä oli 11 mg/l ja happea 8,4 mg/l. [Teollisuuden
Vesi 2018.]

Vantaan

Energian

vedenkäsittelylaitoksen

ammoniakkimääritysten

mukaan

laboratoriossa

savukaasulauhteessa

5.12.2019

ennen

käsittelyä

tehtyjen
oleva

ammoniakkipitoisuus on n. 8 mg/l ja käsittelyn jälkeen 0,6 mg/l, 11.12.2019 tehtyjen
analyysien

perusteella

raakavedessä

ja

käsitellyssä

savukaasulauhteessa

oli

ammoniakkia n. 1,5 mg/l. Sulfaattia oli käsitellyssä savukaasulauhteessa alle
määritysrajan.

5.3.2

Mikrobiologisten analyysien tulokset

Dip slide -tulosten perusteella raakaveden ja pehmennyssuodattimien HAB-esiintyvyys
on vaihdellut 10^0–10^4 CFU/ml. Hiivoja ja homeita ei ole otetuissa näytteissä esiintynyt
kertaakaan. Pehmennyssuodattimille toteutetussa kahden viikon seurantajaksossa
tulokset pehmentimen seisonnan aikana vaihtelivat 10^3–10^4 CFU/ml ja ajon aikana
10^0 – 10^4 CFU/ml. Käänteisosmoosilaitteiden rejekteistä saadut tulokset olivat 10^3–
10^4 CFU/ml. Permeaattien tulokset olivat 10^0 CFU/ml.

Teollisuuden Veden mikrobiologisten tulosten perusteella raakaveden ja pehmennetyn
veden

kokonaisbakteeritaso

on

noin

10^4

solua/ml.

Savukaasulauhteen

kokonaisbakteeritaso on huomattavasti pienempi noin 10 solua/ml. Lämmönvaihtimen
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jälkeisestä biofilminäytteestä sekä pehmennetyn veden näytteestä löydettiin qPCRanalyysin mukaan pieniä määriä legionellaa.

NGS:n (nex generation sequensing) mukaan raakavedestä löytyi proteobakteereja
samoin kuin aitotumaisia hiivoja ja sieniä. Sulfaatinpelkistäjiä ja legionellasuvun
edustajia havaittiin vain pieniä pitoisuuksia. Raakaveden bakteeristo koostui valtaosin
gammaproteobakteereihin kuuluvasta Rhizobacter fulvus -lajista. Toiseksi suurimman
joukon

muodostivat

alphaproteobakteereihin

kuuluvat

Acetobacteraceae-

ja

Hyphomicrobiaceae-heimon edustajat. Noin 10 %:n joukon raakaveden mikrobistosta
muodostivat

Nitrospirae-pääjaksoon

kuuluvat

Nitrospirales-lahkon

edustajat.

[Teollisuuden Vesi 2018.]

Pehmentimien jälkeen otetussa näytteessä proteobakteerit muodostivat enemmistön.
Alphaproteobakteerien

osuus

(>50

%)

oli

huomattavasti

suurempi

kuin

gammaproteobakteerien (>20 %). Noin 10 % bakteeristosta edusti muita lajeja, joista
suurin osa kuului Nitrospirales-lahkoon. Kokonaisbakteeritaso pehmentimen jälkeen oli
hieman suurempi kuin raakaveden näytteessä ennen lämmönvaihdinta. [Teollisuuden
Vesi 2018.] Kuvassa 7 näkyy löydökset sijoitettuna virtauskaavioon.
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Kuva 7. Raakaveden kokonaisbakteeritasoksi saatiin noin 10^4 CFU/ml. Bakteeristo koostui yli
50 % gammaproteobakteereista, yli 30 % alphaproteobakteereista ja noin 10 %
Nitrospirales-lahkon jäsenistä. Pehmennyssuodattimien kokonaisbakteeritaso oli niin
ikään noin 10^4 CFU/ml, mutta mikrobisto poikkesi valtasuhteiltaan muuten raakaveden
mikrobistosta.

5.4

5.4.1

Tulosten tarkastelu

pH-taso jakson aikana

Kesäaikoina savukaasulauhteen osuus raakavedestä on pienempi kuin talvisin, jolloin
lauhdetta tulee paljon. Kesäisin suurin osa raakavedestä on HSY:n talousvettä.
Näytteenottojen aikana raakaveden pH-taso on pääsääntöisesti ollut neutraalilla
alueella. Heinäkuussa 2018 pH-taso pysytteli keskimäärin kahdeksassa, mutta viimeisen
viikon (heinäkuu -18) aikana nousi hetkellisesti yli yhdeksään. Tämän jälkeen pH-taso
on ollut laskussa ja käynyt alhaisimmillaan vain hieman yli kuudessa. Tiheän
seurantajakson aikana pH-taso pysytteli hieman yli seitsemässä.
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5.4.2

Yleiset johtopäätökset

Teollisuuden Veden tulokset edustavat ainoastaan tilannetta toukokuussa 2018, eikä
niiden perusteella voida tehdä varmoja päätelmiä nykytilanteesta. Dip Slide -viljelyt ovat
menetelmänä epätarkkoja, mutta niiden avulla voidaan saada jonkinlaista arviota
mikrobiologisesta tilanteesta. Vesinäytteitä analysoitaessa saadaan selville ainoastaan
planktonisten solujen määrä, eikä voida tehdä juurikaan päätelmiä biofilmitilanteesta.
Näytteenottoletkusta analysoitu sakkanäyte ei myöskään edusta biofilmitilannetta
raakavesisäiliössä tai putkistoissa, joissa sekä pintamateriaali että ympäristö on
lämpötilaltaan, kosteudeltaan, pH-tasoltaan, ravinteiltaan ja happitasoltaan erilainen.
RO-laitteiden

pesuvesien

tuloksia,

jotka

on

alun

perin

otettu epästeriileihin

näytteenottopulloihin, ei voida pitää luotettavina.

Viljelymenetelmän nolla tulos ei tarkoita sitä, etteikö vedessä olisi mikrobeja tai että
biofilmejä olisi vähän. Terveet ja hyvinvoivat biofilmit kuitenkin irrottavat enemmän
solujaan planktonisiksi soluiksi, jotta biofilmi pystyy leviämään paremmin [Knoop 2019].
Nollatulos voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että biofilmit ovat näytteenottohetkellä
stressaantuneessa tilassa tai että vedessä ei ole hapellisissa olosuhteissa viljeltyviä
elinvoimaisia soluja. Esimerkiksi legionellabakteeria ei edes saada viljeltymään
tavallisessa heterotrofisille aerobeille bakteereille käytetyillä ravintoalustoilla [WHO
2002]. Myöskään näytejäähdytyskierrosta otettu koeluontoinen näyte ei antanut
positiivista viljelytulosta, vaikka mikrobistoa tiedettävästi on.

On tärkeää, että mikään yksittäinen prosessin osa ei lisää kokonaisbakteeripitoisuutta
prosessivesissä, sillä tällöin ne lähtevät leviämään helposti ja nopeasti uusiin prosessin
osiin. Kokonaisbakteeripitoisuuden tulisi pysytellä kaikkialla alle 10^4 CFU/ml.

Putkistot, joissa ei virtaa juurikaan tai vain harvoin nestettä, sisältävät biofilmiä
todennäköisesti runsaammin kuin muut kohdat. Kuvassa 8 on esitetty mikrobien kasvulle
alttiit kohdat.
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Kuva 8. Mikrobikasvustolle alttiit kohdat on vahvistettu vihreällä värillä. RO-kalvojen jälkeen
prosessi ei ole enää altis mikrobikasvustolle. Savukaasulauhde RO:n rejektipuolen
raskasmetallipitoisuus
todennäköisesti
heikentää
kasvumahdollisuuksia.
Savukaasulauhde on erityisen altis mikrobikasvulle sen korkean lämpötilan takia.
Näytejäähdytyskierto on yhteydessä ulkoilmaan, ja siellä mikrobien tiedetään
lisääntyvän.

5.4.3

Johtopäätökset raakaveden tilanteesta

Olosuhteet

raakavesisäiliössä

mahdollistavat

mikrobien

lisääntymisen,

sillä

kokonaisbakteeritaso raakavesisäiliössä oli kymmenkertainen suhteessa siihen mitä sen
tulisi olla, kun joukossa on vähämikrobista savukaasulauhdetta. Savukaasulauhteesta
peräisin oleva ammoniakki suosii typpeä hyödyntävien bakteerien lisääntymisen
säiliössä. HSY:n talousveden typpipitoisuus (0,08 mg/l) on noin kymmenen kertaa
pienempi kuin raakaveden (0,92 mg/l). Löydetty valtalaji Rhizobakter fulvus edustaa
nitraattia nitriitiksi pelkistäviä bakteereita, kun Nitrospirales hapettaa nitriittiä nitraatiksi.
Hyphomicrobiaceae kuuluu denitrifioiviin bakteereihin, jotka muuttavat nitraattia
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kaasumaiseksi typeksi [Mills ym. 2008]. Acetobacteraceae on yhdistetty taas
kaasumaisen typen sitomiseksi orgaaniseen muotoon [Reis & Texeira 2015].

Viljelytuloksista saatiin ennen pH:n nousua yli yhdeksään huomattavasti useammin
positiivisia tuloksia kuin sittemmin. pH-shokki todennäköisesti tappoi suuren osan
planktonisista soluista sekä biofilmin pinnalla elävistä soluista, sillä biofilmin pinnalla elää
hapellisissa olosuhteissa eläviä mikrobeja kun taas sisuksissa fakultatiiveja ja
anaerobeja mikrobeja, jotka eivät näy Dip Slide -viljelyissä. Teollisuuden Veden näytteet
kerättiin ennen kyseistä pH-shokkia, jolloin kokonaisbakteeritasoksi saatiin vajaa 10^4
CFU/ml, joka on samaa luokkaa HSY:n talousveden kokonaisbakteeritason kanssa.
10^4 CFU/ml pidetään yleisesti hyväksyttynä rajana prosessivesien mikrobipitoisuudelle.
Tätä suuremmat tulokset kertovat huonosti hoidetusta prosessista, mikä voi aiheuttaa
erilaisia

haittoja

prosessille

tai

työntekijöille.

Todellista

raakaveden

kokonaismikrobitasoa ei voida kuitenkaan saada selville viljelymenetelmän eikä
yksittäisen tarkemman analyysin perusteella.

Hyvin todennäköistä on että säiliön seinämille on muodostunut biofilmiä. Otollisin kohta
sille on veden, ilman ja säiliön seinämän rajapinta. Myös mikrobiperäistä kuten muutakin
likaa painuu säiliön pohjalle. Vaikka biofilmiä olisikin, se ei välttämättä aiheuta kovinkaan
suurta vaaraa säiliölle, joka on valmistettu äärimmäisen korroosion kestävästä
teräslaadusta.

5.4.4

Johtopäätökset vedenkäsittelyprosessin tilanteesta

Pehmennyssuodattimien Dip Slide tuloksia tarkasteltaessa huomataan että positiivisia
tuloksia saadaan vaikka raakaveden tulos on ollut nolla. Myös Teollisuuden Veden
tuloksien mukaan pehmentimen mikrobisto poikkesi lajistoltaan jonkin verran
raakaveden mikrobistosta vaikka oli kokonaismikrobitasoltaan saman suuruinen.
Pehmentimeen on siis kehittynyt oma mikrobistonsa, joka elää siellä huolimatta siitä
tuleeko raakaveden mukana uusia mikrobeja vai ei.

Pehmennyssuodattimissa hartsien pinnalla ja säiliön seinämillä elävät mikrobit kestävät
voimakkaasti suolaisia olosuhteita, koska eivät kuole säännöllisistä elvytyksistä
huolimatta. Ajon aikaiset tulokset ovat pienempiä kuin seisonnan aikaiset tulokset, mikä
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todennäköisesti johtuu suodattimen huuhtoutumisesta. Uutta halofiilisten bakteerien
kontaminaatiota voi tapahtua myös suolansyöttölinjan kautta.

Pehmennyssuodattimilta lähtevä mikrobipitoinen vesi ajautuu patruunasuodattimien
kautta

RO-kalvoille,

näytejäähdytyskiertoon,

savukaasulauhduttimeen

ja

kaukolämpöveteen. Pehmentimen käyttöönottoa edeltävä tunnin pituinen huuhtelu
vähentää kuitenkin ajautuvien mikrobien määrää.

Käänteisosmoosilaitteiden

Dip

Slide

-viljelytulokset

olivat

odotusten

mukaisia.

Permeaateista ei saatu tuloksia mutta rejektipuolelta saatiin. RO-laitetta edeltävät yhden
ja viiden mikrometrin patruunasuodattimet eivät riitä pidättämään kaikkia bakteereja,
vaikka suurempana ongelmana onkin jo kalvoilla ja elementeissä asuvat pesuista
selvinneet bakteerit.

Kalvoille on pehmentimen tavoin todennäköisesti muodostunut myös oma lajistonsa,
huolimatta satunnaisista uusista tulijoista. Tämä mikrobisto ei kokonaan poistu happoemäs-pesujen yhteydessä, vaan asuttaa kalvot pian pesun jälkeen uudelleen.
Käänteisosmoosikalvojen biofilmiä on kuitenkin mahdotonta estää kokonaan.

RO-rejektit johdetaan viemäröitäväksi tai kaukolämmön lisävedeksi, jolloin suurin osa
lisääntyneistä mikrobeista poistuu kierrosta tai kuolee kaukolämpöveden korkeassa n.
90 °C:n lämpötilassa. RO-kalvojen jälkeinen prosessi ei ole enää kovinkaan altis
mikrobiongelmille.

5.4.5

Johtopäätökset savukaasulauhteen käsittelyn tilanteesta

Pehmentimen mikrobipitoinen vesi ajautuu savukaasulauhduttimeen ja altistaa
lauhteenkäsittelyn bakteerimäärän lisääntymiselle. Lauhteenkäsittelyn lämpötila 40–55
°C edistää mikrobien lisääntymistä merkittävästi ja tällöin voi muodostua riski siihen että
legionella-lajin bakteerit pääsevät lisääntymään putkistoissa. Toisaalta lauhteen
sisältämä elohopea voi myös inhiboida kasvua, mutta tätä tulisi tutkia vielä lisää.
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5.4.6

Johtopäätökset näytejäähdytyskierron tilanteesta

Näytejäähdytyskierrossa on myös legionellariski olemassa, sillä mitä monipuolisemmin
näyte sisältää eri mikrobityyppejä kuten esim. alkueläimiä on todennäköisempää että
myös legionellaa löydetään. Legionella loisii usein nimenomaan alkueläimissä. Lisäksi
märkäjäähdytin tuottaa aerosoleja, mikä mahdollistaa legionellan pääsyn hengitysteihin
aiheuttamaan sairastumisen. Vaikka näytejäähdytysvesi on pääasiassa kylmää,
biofilmiä muodostuu jo nyt runsaimmin sinne missä vesi on paikoin lämpimämpää, eli
kierukkalämmönvaihtimiin.

5.5

5.5.1

Tilanteen muuttuminen tulevaisuudessa

Raakavesisäiliön tulevaisuus

Tulevaisuudessa raakaveden käyttöä jäähdytysvedeksi pyritään vähentämään, mikä
samalla vähentää säiliössä vaihtuvan veden määrää. Veden seisominen tällöin myös
lisääntyy, mikä edesauttaa biofilmien muodostumista ja mikrobikasvua. Toisaalta
vähempi määrä uutta vettä vähentää uusien ravinteiden tuloa. Seisovammassa vedessä
mikrobit pystyvät kuitenkin hyödyntämään vähätkin ravinteet tehokkaammin. Myös
kuolleet bakteerisolut ja hönkälinjan kautta tulevat epäpuhtaudet tarjoavat ravinteita
eläville bakteereille.

Tällä hetkellä säiliöön otettava kylmä talousvesi jäähdyttää vesimassan keskimääräistä
lämpötilaa. Mikäli kylmän talousveden käyttäminen raakavedeksi vähenee, raakaveden
keskimääräinen lämpötila tulee nousemaan. Raakaveden lämpötila suosii jo tälläkin
hetkellä mikrobien lisääntymistä suurimman osan vuodesta.

Savukaasulauhteen suhteellisen osuuden suureneminen voi muuttaa raakaveden pH:ta
happamampaan suuntaan, mikä heikentää olosuhteita mikrobien lisääntymiselle mutta
altistaa pintamateriaalin korroosiolle. Veden happamuuden säätely on välttämätöntä
korroosioriskin

vuoksi,

mutta

voimakkaampaa mikrobikasvua.

neutraalissa

vedessä

on

odotettavissa

myös
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Mikäli kokonaisbakteeritaso raakavedessä nousee, bakteerit pääsevät leviämään ja
muodostamaan biofilmejä kaikkialle minne vesikin kulkee. Raakaveden tapauksessa se
tarkoittaa

esimerkiksi

vedenkäsittelyprosessia,

palovesijärjestelmää,

raakavesipumppujen minikiertolinjaa, tyhjennysputkia ja käyttämättömiä varalinjoja sekä
jäähdytyksiin käytettäviä linjoja.

Seinämillä oleviin pieniin epätasaisuuksiin ja mikronaarmuihin kehittyy biofilmiä, joka voi
aiheuttaa jonkinasteista pistemäistä korroosiota myös ruostumattomaan teräkseen.
Mikäli tätä tapahtuu runsaasti,

se voi periaatteessa aiheuttaa ihan oikeaa

materiaalinmenetystä ja kantavuuden heikentymistä. Mikäli tälläistä alkaa tapahtua, siitä
tulee itseään ruokkiva kierre jossa korroosiotuotteet altistavat säiliön laajeneville
ongelmille. Ei-mikrobiperäiseen korroosioon verrattuna, MIC tapahtuu usein hyvin
nopeallakin aikavälillä, mikä tekee siitä huolestuttavamman ongelman. Sama ilmiö
koskee myös kaikkia putkistoja.

5.5.2

Vedenkäsittelyn tulevaisuus

Mikäli prosessivesien mikrobipitoisuus pysyy hallittavalla tasolla alle 10^4 CFU/ml, ei ole
odotettavissa

mitään

normaalista

ikääntymisestä

poikkeavia

muutoksia

nykytilanteeseen. Mikäli bakteeritaso kuitenkin nousisi tapahtuisi biofilmin lisääntymistä
lämmönvaihtimeen, hartsien pinnoille, patruunasuodattimiin, RO-kalvoille ja kaikkiin
putkistoihin näiden välillä. Seurauksena olisi ylimääräisiä huuhteluita, tiheämpiä
pesutarpeita, patruunoiden tiheämpää vaihtoa, suuttimien ja venttiilien tukkeentumista ja
jopa rikkoontumista, hartsien ja käänteisosmoosikalvojen ennenaikaista vaihtoa ja
tilanteen tutkimista työntekijöiden sekä mahdollisesti ulkopuolisten urakoitsijoiden osalta.
Käyttökustannukset lisääntyisivät tarvikkeiden, kemikaalien ja tutkimusten johdosta sekä
työntekijöiden ylitöiden takia.

Pehmennyssuodattimissa mikrobiologinen kasvu voi häiritä ioninvaihtoa niin, ettei se
hoida tehtäväänsä eli poista kovuutta. Biofoulaantumisen seurauksena hartsit kiinnittyvät
toisiinsa eikä vesi pääse kulkemaan hartsien välissä vapaasti, jolloin tapahtuu niin
kutsuttua kanavoitumista ja ioninvaihtimen toiminta häiriintyy.

35

Jos

kovuutta

pääsee

pehmennyssuodattimien

läpi,

RO-kalvot

altistuvat

mineraalikerrostumalle. Kaikki epäorgaaninen kerrostuma lisää myös biofilmin
todennäköisyyttä, koska pinnalla on enemmän rosoista tarttuma-alaa ja ravinteita.
Biofilmi taas kiinnittää itseensä helpommin lisää epäorgaanista kerrostumaa ja
lopputuloksena on tiivis paketti vaikeasti poistettavaa epäorgaanisen ja orgaanisen
kerrostuman yhdistelmää.

6

Mikrobitason kontrollointi ja seuranta jätevoimalassa

Mikrobeja on ja tulee olemaan aina ja kaikkialla, kun kyseessä ei ole steriiliksi tehty
ympäristö. Siksi niiden tuhoaminen kokonaan ei ole mahdollista, ja täytyykin löytää
keinot miten mikrobien kanssa voi tulla toimeen ilman että se aiheuttaa liiaksi haittaa
prosessille tai työntekijöille. Jokainen yritys määrittää itse sopivaksi katsomansa tason.

Raakaveden mikrobiologinen tilanne vaikuttaa sitä seuraavien prosessien toimintoihin ja
myös yksikköprosessit kuten pehmennyssuodatin ja lämmönvaihdin voivat toimia
mikrobien hautomona, josta ongelma lähtee leviämään. Minimoimalla mikrobien kasvun
näissä kriittisissä pisteissä, suojelemme biofoulaantumiselta kaikkia näihin kohteisiin
liittyviä järjestelmiä ja mikrobikasvu pysyy hallitulla tasolla.

Mikrobitason hallintaan tulee suhtautua kokonaisvaltaisesti. Ei riitä että raakavedestä
tehdään lähes mikrobitonta, mikä suojelee ainoastaan itse raakavesisäiliötä ja vähentää
kylläkin lämmönvaihtimeen ja pehmentimeen kulkeutuvien mikrobien määrää mutta ei
estä niiden muutamien mikrobien lisääntymistä, jotka paikan päälle ovat löytäneet. On
siis tärkeää tehdä pieniä toimenpiteitä kaikissa kriittisissä pisteissä, jotta mikrobikasvu
pysyy hallinnassa.

Mikrobien lukumäärän selvittämiseksi tarvitaan siihen soveltuva seurantamenetelmä.
Kontrolloiminen on myös mahdollista ainoastaan silloin, jos on jotakin mitattavaa. DipSlide viljelyt eivät tällä hetkellä anna juuri mitään informaatiota tilanteesta, eikä niiden
perusteella voi normaalitasoa määrittää tai tilanteen muuttumista seurata kuin hyvin
karkealla ja epävarmalla tasolla. Soveltuvalla menetelmällä saadaan selville laitoksen
kriittiset pisteet sekä voidaan arvioida ja seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

36

Kriittisissä pisteissä, joissa legionella-lajin lisääntymiselle on otolliset olosuhteet tulisi
ottaa ulkopuolelle lähetettäviä näytteitä neljännesvuosittain. Legionella aiheuttaa
vakavaa, jopa kuolemaan johtavaa keuhkokuumetta, eikä sitä vastaan ole rokotetta tai
lääkintäkeinoja. Legionellan sairastuttamista keuhkokuumepotilaista noin 10 % kuolee.
Tästä syystä legionella-tasoa tulee seurata, eikä sitä saa päästää lisääntymään niin että
se voisi altistaa työntekijät sairastumiselle.

6.1

Toimenpiteet raakavesisäiliössä

Mikrobiologisen kasvun kontrollointi raakavesisäiliössä on tärkeää itse säiliön
suojelemiseksi, kuin myös siksi että se toimii lähtöpisteenä kaikille sen jälkeisille
prosessijärjestelmille.
raakavesisäiliöön,

Ennen

täytyy

olla

mahdollisten

muutostoimenpiteiden

käyttöönotettuna

menetelmä jolla

tekemistä

muutoksia

ja

toimenpiteiden vaikutuksia voidaan seurata ja todentaa. Tällä hetkellä soveltuvin ja
tarkoituksenmukaisin menetelmä siihen on ATP:n mittaus kannettavalla luminometrillä.

Koska tämän hetkisten Dip Slide -tuloksien mukaan mikrobitaso on pienempi kuin
toukokuussa 2018, ja silloinkin tulokset olivat vielä suhteellisen hyvällä tasolla, kalliiden
ja

mittavien

muutostöiden

tekeminen

ei

ole

välttämättä

perusteltua.

Mikäli

mikrobitilanteesta saadaan uutta tietoa, tilanne täytyy arvioida uudelleen. Mikrobitasoa
tulisi kuitenkin seurata säännöllisesti, koska mikrobiongelmia on helpompi ehkäistä
ennalta kuin korjata jälkikäteen.

6.1.1

Raakavesisäiliön tarkastaminen

Raakavesisäiliötä ei vaadita tarkastettavaksi minkään tahon osalta, joten sen kunnon
seuraaminen on yrityksen omalla vastuulla. Koska raakavesisäiliö toimii laitoksen
palovesivarastona, ja on siten suorassa yhteydessä laitoksen ja sen työntekijöiden
turvallisuuteen, sen tarkastaminen olisi tavalla tai toisella, jollakin aikavälillä,
perusteltua. NFPA (National Fire Protection Association) suosittelee palovesivarastoille
oman henkilökunnan suorittamaa ulkoista tarkastusta kerran vuodessa. Sisäpuolista
tarkastusta teräksisille korroosiosuojaamattomille säiliöille suositellaan kolmen vuoden
välein [NFPA 2019].

37

Koska säiliötä ei aiota eikä voida tyhjentää, eikä näin ollen sisäpuolista tarkastusta tehdä,
on vaihtoehtona hyödyntää NDT (Non-Destructive) palveluita tarjoavaa yritystä, jolla on
käytössään erilaisia visuaalisia, ja kuvantamismenetelmiin sekä ultraääneen perustuvia
tekniikoita, laitteistojen ja säiliöiden kunnon tarkastamiseen. [Kiwa 2019].

6.1.2

Hönkäputken muutos

Tätä työtä kirjoittaessa on meneillään selvitys hönkäputken viemisestä sisätiloihin.
Toimenpiteellä pyrittäisiin estämään jätebunkkerin läheisen ulkoilman bioaerosolien
pääsy raakavesisäiliöön. Hönkäputken tehtävänä on tasata säiliön paineenvaihteluita, ja
suuaukolle asennettava tiheä suodatin olisi tukkeutuessaan tai jäätyessään riski ilman
vapaalle kululle [Oikarinen 2019].

Bioaerosolipitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti vuodenaikojen ja sääolosuhteiden
mukaisesti, eikä tietyssä ympäristössä saatuja tietoja voida yleistää koskemaan muita
vastaavanlaisia olosuhteita. Muutamia karkeita nyrkkisääntöjä bioaerosolipitoisuuksille
kuitenkin on: talvisin pitoisuudet ovat yleensä huomattavasti pienempiä kuin kesäisin,
samoin kuin korkeammalla olevat pitoisuudet verrattuna maan lähellä oleviin
pitoisuuksiin [Vahala 2016.]

Jätebunkkerissa vallitsee normaaliajon aikana alipaine, jolloin ilman virtaus on
ulkoilmasta bunkkeriin suuntautunut, eikä sieltä siten pitäisi bioaerosoleja kulkeutua
normaalia suurempia määriä. Vierellä kulkevista jäteautoista voi pöllähtää suurempia
pitoisuuksia bioaerosoleja, jotka saattavat kulkeutua ilmavirran mukana säiliön katolla
sijaitsevan hönkäputken suuaukolle.

Ilman laatua hönkäputken suuaukolla ja sisätiloissa johon putki mahdollisesti oltaisiin
viemässä, tulisi tutkia ilmanäytteenoton avulla ennen suuriin toimenpiteisiin ryhtymistä.
Sisätilan ilma on samaa ilmaa mitä säiliö hengittää tälläkin hetkellä ja voi alempana olla
jopa huonompilaatuista.

Jäteperäinen mikrobisto sisältää runsaita määriä homeita ja sieniä, joita ei kuitenkaan
raakaveden mikrobistosta löytynyt talousveden pitoisuuksia vastaavaa määrää
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enempää. Tämä ei tue näkemystä, että hönkäputken kautta kulkeutuva mikrobisto olisi
raakaveden mikrobiologisen tilanteen syy tai estäminen sen ratkaisu.

Hönkäputken

suuaukon

sijaitseminen

ulkona

voi

lisätä

ravinteiden

määrää

raakavedessä, mikä edesauttaa bakteerien lisääntymistä. Ravinteita kulkeutuu
hönkäputken lisäksi talousveden ja savukaasulauhteen mukana sekä vapautuu
bakteerisolujen kuollessa, joten ei voida tietää muuttaako hönkäilman suodatus
tilannetta olennaisesti.

Vaikka hönkäputken painetta olisikin tästä lähtien tasaamassa täysin steriiliksi tehty ilma,
se ei silti poista säiliössä tällä hetkellä jo olemassa olevaa, elävää ja lisääntyvää
mikrobistoa eikä pientä määrää talousveden mukana tulevaa jatkuvaa kontaminaatiota.
Myös sisäilmaan voi raakavesisäiliön ilmatilan kautta muodostua huonompi ja
mikrobipitoisempi ilman laatu, jolloin hyödyt jäisivät vähäisiksi.

6.1.3

UV-valon käyttö

UV-säteilyn avulla saattaa olla mahdollista pienentää planktonisten mikrobien tasoa,
mutta sillä ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä biofilmien tilanteeseen. Lisäksi
mikrobit lisääntyvät raakavesisäiliössä lampusta huolimatta, joten lopputuloksena voi
olla tasapainotilanne jossa bakteerisoluja kuolee ja syntyy uusia samalla nopeudella.

UV ei myöskään poista kuolleita soluja vedestä, jolloin ne jäävät ravinteiksi. Ennen UVlamppua asennettu riittävän tiheä suodatin saattaisi pidättää itseensä solukkoa, mutta
sama hyöty saataisiin tiheällä suodattimella ilman UV-valoakin. Vaikka raakavedestä
tulevan mikrobiston määrää saataisiin tällä menetelmällä pienennettyä, sillä ei yksinään
pystytä vaikuttamaan pehmentimen tilanteeseen, jonne on muodostunut oma
mikrobikuntansa.

Käytännössä UV-lamppu tulisi asentaa linjaan, jossa raakavesi voi kiertää tasaisella
nopeudella ja jatkuvana virtana. Virtaaman tulee olla myös riittävän suuri, jotta vesi
desinfioituisi tehokkaasti. Suunnittelu vaatii perusteellisen selvityksen mahdollisesta
sopivasta sijoituspaikasta lampulle ja suodattimelle, niin että siitä ei aiheudu haittaa
prosessille.
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Mikrobiologisesta näkökulmasta UV-valo tulisi asentaa kriittisten pisteiden lähettyville,
jotta ne eivät pääsisi levittämään ongelmaa laajemmalle. Mutta jotta menetelmä toisi
kaivattua hyötyä, tulisi samanaikaisesti tehdä pesuja ja muita toimenpiteitä kaikissa
kriittisissä kohdissa ja pyrkiä aloittamaan niin sanotusti puhtaalta pöydältä, muutoin
vaikutukset jäävät vain paikallisiksi.

6.2

6.2.1

Toimenpiteet vedenkäsittelyprosessissa

Mikrobitilanteen hallinta pehmennyssuodattimissa

Biofilmin poisto ioninvaihtohartseista kemikaalien avulla voi vaurioittaa ja hajottaa
hartseja. Kationihartseja, joita käytetään pehmentimen hartseina pestään happojen ja
erilaisten puhdistusaineiden avulla. Joskus agressiivinen vastavirtahuuhtelu voi
helpottaa tilannetta. Ennaltaehkäiseviin menetelmiin kuuluu useimmiten hapettavan
biosidin käyttö ennen pehmennyssuodatinta, mutta se vaatisi aktiivihiilisuodatuksen
peräänsä, koska hapettavat aineet vaurioittavat hartseja. [Meyers 2010; Purolite 2015.]

Bakteeriperäisen lian desindiointiin käytetään 0,1 %:sta peretikkahappoa. Tutkimusten
mukaan peretikkahappo toimii hyvin hartsien desinfioinnissa ja se ei vaikuta
ioninvaihtoreaktioon niin kationi- kuin anionihartseissakaan. Jonkin verran käytetään
myös 0,1 %:sta natriumhypokloriittia, mutta sen tiedetään vahingoittavan hartseja, joten
sitä ei suositella kovin usein tehtäväksi. Raudan poistoon käytetään suolahappoa jos se
sopii yhteen muiden säiliön materiaalien kanssa. Suolahappokäsittely tehoaa hyvin
myös bakteereihin. [Meyers 2010; Purolite 2015.]

Hartsien vaihdon yhteydessä, säiliö ja sitä ympäröivät putkistot tulee pestä ja desinfioida
huolellisesti.

Lisäksi

jatkuvasti

tulee

kiinnittää

huomiota

syötettävän

veden

mikrobiologiseen laatuun ja ravinteiden määrään.

6.2.2

Biofilmin muodostumisen vähentäminen RO-kalvoilla

Biofilmin muodostumisen syitä RO-kalvoille on syöttöveden korkea mikrobipitoisuus
sekä riittämätön esikäsittely. RO-laitteet itsessään ovat lämpötilaltaan ja muilta
olosuhteiltaan jo valmiiksi otolliset mikrobikasvulle. [Flemming 2011]. Korjaavat
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toimenpiteet kattavat koko systeemin, sisältäen oikein ajoitetun pesun ja sanitoinnin,
tehokkaat kalvojen puhdistusmenetelmät sekä tehokkaan esikäsittelyn varmistamisen.
Yksittäisen mikrobin saapuminen kalvoille on helpommin estettävissä kuin laajalle
levinneen ja tiukkaan kiinni olevan biofilmin poistaminen kalvoilta.

Syöttöveden esikäsittely

Biofilmin

kontrolloiminen

putkistoissa ja RO-kalvoja edeltävissä laitteissa voi

merkittävästi vähentää syötettävän veden mikrobipitoisuutta ja siten biofilmin
muodostumista kalvojen pintaan [Raed & Talal 2012]. Jos patruunasuodatuksen
vaihtotarve on vain 1–3 kk merkitsee se usein esikäsittelyn riittämättömyyttä ja tällöin
saatetaan tarvita suuremman huokoskoon suodatin ennen pienemmän huokoskoon
suodattimia [Filmtec]. Patruunasuodatus, jonka huokoskoko on 1 µm ei riitä
suodattamaan pienimpiä bakteereja ja suojelemaan RO-kalvoja. Alle 1 µm:n suodatus
vähentää mikrobien sekä ravinteiden päätymistä RO-kalvoille. [Raed & Talal 2012.]

Biosidit ja antiskalantit

Biosidejä käytettäessä tulee olla tarkkana aineen soveltuvuuden suhteen. Valtaosa ROkalvoista ei kestä hapettavia biosidejä vaan tarvitsisivat ainakin aktiivihiilisuodatuksen
ennen

veden

johtamista

kalvoille.

Esikäsittelykemikaalit

voivat

toimia

myös

kontaminaation tai ravinteiden lähteenä ja aktiivihiilisuodatin kasvualustana.

Antiskalantteja käytetään karbonaattien, sulfaattien ja kalsiumfluoridin aiheuttaman
kerrostumisen estoon kalvoilla. Kerrostumat lisäävät samalla myös biologisen
foulaantumisen riskiä ja todennäköisyyttä, ja nämä yhdessä ja erikseen ovat haitaksi
laitteen

suorituskyvylle.

Antiskalantteja

ei

tarvita,

jos

vesi

on

pehmennetty

kiihdyttää

voimakkaasti

ioninvaihtimella ennen RO-kalvoja. [Lenntech 2019.]

Antiskalantit

jotka

sisältävät

fosfaatteja,

saattavat

mikrobikasvua. Polyakrylaattipohjaiset antiskalantit saattavat taas muuttaa kalvon
polyamidipintaa

hydrofobisemmaksi

muodostumiselle. [Sweity ym. 2013.]

ja

samalla

suotuisammaksi

biofilmin
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Kalvojen pesu ja välihuuhtelut

Kalvojen pesuväli ei saa olla liian pitkä, sillä se voi johtaa palautumattomaan
kerrostuman muodostumiseen. Kalvojen pesu on sitä tehokkaampaa, mitä tarkemmin se
on räätälöity omaan spesifiin ongelmaan sopivaksi. Väärin valittu menetelmä voi jopa
pahentaa ongelmia. Omien ongelmien jäljille päästään tutkimalla historiatietoja omasta
laitteistosta, analysoimalla syötettävää vettä, tutkimalla aiempia pesutuloksia sekä
tarkastelemalla esikäsittelylaitteita ja putkistojen sisäpintoja. Tehokkaan pesun tunnistaa
siitä, että sen jälkeen seuraava pesuväli on edellistä pidempi.

Happopesu epäorgaanisen lian poistoon suoritetaan vasta emäspesun jälkeen, ja sitä
olisi hyvä käyttää vasta kun kaikki orgaaninen- ja kolloidinen irtolika sekä biofilmi on
saatu pois. Orgaanisen lian poistossa pH 12–13 on merkittävästi tehokkaampi kuin pH
10–11. Myös lämpö lisää pesun tehokkuutta käytettäessä happoa tai emästä. Vaikeasti
mikrobikontaminoituneet kalvot voidaan myös sanitoida 0,2 %:lla vetyperoksidilla tai
peretikkahapolla. [Filmtec 2019.] Yhden tutkimuksen mukaan strategisesti yhdistettyinä
toisiaan tukevat pesukemikaalit voivat saada aikaan tehokkaampia pesutuloksia kuin
yksittäin käytettynä. [Madaeni ym. 2001.]

Koska perinteiset happo-emäs-pesumenetelmät ovat usein riittämättömiä, uusia
menetelmiä

kehitetään

jatkuvasti

lisää.

Laboratoriomittakaavassa

on

tutkittu

menestyksekkäästi mm. ureaa uutena edullisena ja ympäristöystävällisenä kemikaalina
orgaanisen lian poistoon polyamidikalvoilta [Vitzilaiou ym. 2019].

Joissain prosesseissa kerrostumien muodostumista ehkäistään lyhyiden välihuuhtelujen
avulla, esimerkiksi 30 sekunnin myötävirtahuuhtelu pienellä paineella 30 minuutin välein.
Tämä voi olla huomattavasti tehokkaampaa kuin harvoin suoritetut pidemmät huuhtelut.
Kun muut menetelmät eivät toimi, säädetään muuttujia niin että liukoisten suolojen
pitoisuus on pienempi kuin liukoisuusraja. Toisin sanoen permeaatti saantoa
pienennetään niin paljon, että konsentraattipuolen konsentraatio on riittävän pieni.
Liukoisuus riippuu myös pH:sta ja lämpötilasta.

Kalvojen vaihto
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Kalvojen vaihdon yhteydessä on tärkeää huolehtia kaikkien elementtien huolellisesta
pesusta ja desinfioinnista, jotta vältetään ongelman nopea uusiutuminen. Myös uuden
sukupolven antifoulaantuvien kalvojen käyttämistä kannattaa harkita. Hydrofiilisuuden
lisääminen kalvoihin voi vähentää mikrobien tarttumista, koska kalvo suosii mielummin
kosketusta vesimolekyylin kuin mikro-organismin kanssa. Toisaalta se voi kuitenkin
lisätä hydrofiilisten komponenttien, kuten orgaanisen aineen kerrostumista [Raed &
Talal].

6.2.3

Levylämmönvaihtimen pesu

Raakavedestä

kulkeutuvat

mikrobit

tulevat

ensimmäisenä

lämmönvaihtimelle.

Lämmönvaihtimiin kertyy helposti erityyppistä kerrostumaa muodostavaa likaa.
Lämmönvaihtimen likaantumisen minimoiminen alusta lähtien on helpompaa ja
halvempaa kuin jälkien siivoaminen myöhemmin. Siksi lämmönvaihtimille olisi hyvä
tehdä säännöllisiä pesuja niiden käyttöönotosta lähtien, eikä alkaa toimimaan vasta kun
ongelmia syntyy. Levylämmönvaihtimet ovat helpompi hoitoisia kuin muun tyyppiset
lämmönvaihtimet. Pesu voidaan suorittaa usein CIP-pesuna, jolloin lämmönvaihdinta ei
tarvitse purkaa osiin ja vuotovaaroilta vältytään kokoamisvaiheessa. Lämmönvaihtimissa
voi lisääntyä myös mikrobit, jotka kulkeutuvat prosessiveden mukana eteenpäin. [Hale
2019.]

Lämmönvaihtimen CIP-pesu suoritetaan erottamalla laite prosessista ja huuhtomalla
vettä molemmilta puolilta vastakkaiseen suuntaan kuin normaali ajon aikainen virtaus.
Vedellä on tarkoitus huuhtoa pois kaikki helposti irtoava likakertymä. Seuraavassa
vaiheessa

pesukoneikon

avulla

kierrätetään

pesuliuosta

lämmönvaihtimessa.

Pesukemikaalia valittaessa tulee kiinnittää huomiota lämmönvaihtimen materiaaleihin.
Kemikaalikierrätystä seuraa huuhteluvaihe. Biofilmiin tehoaa emäksiset pesuaineet ja
epäorgaaniseen kerrostumaan hapot. Mikäli lämmönvaihdin ei CIP-pesunkaan jälkeen
toimi normaalilla kapasiteetilla, tarvitaan manuaalista pesua eli lämmönvaihtimen
purkamista osiin. [Mueller 2016.]

Kemikaaleja
materiaaleihin.

valittaessa
Teräksiset

tulee

kiinnittää

lämmönvaihtimet

tarkkaavaisuutta
eivät

missään

lämmönvaihtimen
olosuhteissa

kestä
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suolahappoa eivätkä titaaniset vetyfluoridia. Nikkelipitoisille levyille ei saa käyttää
liuoksia, jotka sisältävät ammoniakkia tai hapettavia yhdisteitä kuten typpihappoa.
Pesuliuokset valmistetaan puhtaaseen veteen, joka sisältää maksimissaan 300 ppm
klorideja. Yleisesti käytetään EDTA:a tai natriumpolyfosfaatteja alle 4 %:n pitoisuuksina
ja

60–80

°C

lämpötilassa.

Biofilmiin

toimivat

emäkset,

kuten

NaOH

tai

natriumkarbonaatti. Pesutuloksia voidaan parantaa käyttämällä pinta-aktiivisia aineita.
Virtausnopeus pesun aikana tulisi olla 10–20 % normaalista operoinnin aikaisesta
virtauksesta ja kierrätystä tulisi jatkaa 4–6 tuntia. [AHTT 2014.]

6.3

Toimenpiteet muissa kriittisissä pisteissä

Vuosittainen desinfiointi pesu ei välttämättä ole riittävä pitämään kokonaismikrobitasoa
riittävän matalana. Mikrobitasoa tulisi seurata säännöllisesti ja legionellariskin
poissulkemiseksi

lähettää

näytteitä

ainakin

puhdasvesisäiliöstä

ja

näytejäähdytyskierrosta analysoitavaksi neljä kertaa vuodessa.

Mikrobikasvun minimoimiseksi tulisi luoda olosuhteet, joissa mikrobien kasvu ei ole
optimaalista.

Tämä

voidaan

toteuttaa

muun

muassa

käyttämällä

lisävetenä

mahdollisimman ravintoköyhää ja vähämikrobista vettä, säätelemällä lämpötilaa ja
tihentämällä desinfiointeja.

Savukaasulauhteen käsittelyssä lämpötilan tulisi olla yli 55 °C:sta, jotta mikrobikasvu
olisi vähäisellä tasolla. Näytejäähdytyskierron kylmä vesi ei automaattisesti suosi
mikrobien kasvua.

6.4

Kokonaisbakteeritason seuranta tulevaisuudessa

Mikrobitason seuraaminen on yrityksen oman harkinnan varassa. Seuraavaksi
esitettävien ehdotuksien toteutus jää siis yrityksen oman harkinnan varaan. Seurannan
hyöty on kuitenkin suurempi mitä pidemmältä aikaväliltä tuloksia on saatavilla. Toisaalta
tämänhetkinen tilanne ei edellytä mittavan seurannan aloittamista, mutta siitä voisi
kuitenkin olla yritykselle hyötyä pesutulosten tarkastelussa ja niin sanotun normaalitason
määrityksessä. Mikrobien erilaisten ominaisuuksien vuoksi, sekä ihmisten erilaisten
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herkkyyksien takia terveyteen perustuvia raja-arvoja ei voida samalla tavalla asettaa kuin
kemiallisten haitta-aineiden kohdalla.

Mikrobiologisen normaalitason selvittämiseksi raakavesisäiliössä, sekä kriittisten
pisteiden selvittäminen vedenkäsittelyn laitteissa ja lauhteenkäsittelyssä on tarpeen,
jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida. Tällä hetkellä käytössä oleva viljelyyn
perustuva menetelmä ei anna selkeää kuvaa mikrobiologisesta tilanteesta, eikä siitä
johtuen sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä tilanteen muuttumisesta suuntaan tai
toiseen. Tulevaisuuden seurantamenetelmäksi suositellaan ATP:n määritykseen
käytettävää kannettavaa luminometriä.

6.4.1

ATP-menetelmä kokonaismikrobitason seurannassa

Mikrobitason mielekkäässä seurannassa on tärkeää että menetelmä on helppo,
edullinen eikä vie liikaa aikaa. Sen pitää soveltua myös ympäristöön, jossa ei ole
käytettävissä mikrobiologista laboratoriota. Vantaan Energia ei myöskään hyödy
tarkasta ja kalliista lajitason analyysistä, muuta kuin legionellabakteerin kohdalla, joten
soveltuvin menetelmä pidempiaikaiseen jatkuvaan seurantaan on ATP-menetelmä,
jossa erotetaan kokonais-ATP:stä solun ulkoisen ATP:n määrä.

ATP-menetelmällä on mahdollista saada selville näytteen solupitoisuus huomattavasti
tarkemmin kuin perinteisellä viljelymenetelmällä, koska se ei ole riippuvainen solujen
elinkelpoisuudesta,

hapen

käytöstä,

erikoisravinteiden

tarpeista

tai

lisääntymisnopeuksista. Teollisuuden Veden tekemän tutkimuksen mukaan ATPmenetelmä antoi solupitoisuudesta lähes yhtä tarkkoja tuloksia kuin PCR-menetelmä.
Kuvassa 9 on esitetty Teollisuuden Veden tutkimustulokset pylväsdiagrammeina.
[Kettunen 2018; Luminultra 2018.]
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Kuva 9. Teollisuuden Veden tekemä vertailututkimus ATP:n qPCR:n tulosten yhtäpitävyydestä
[Kettunen 2018].

ATP-menetelmän avulla vesinäytteistä saadaan tietoa planktonisten solujen määrästä,
mutta menetelmä mahdollistaa myös näytteenoton pinnoilta. ATP-menetelmä on herkkä
kontaminoitumaan ihosoluista, joten näytteenotossa tulee noudattaa annettuja ohjeita.

6.4.2

Näytteenottotiheys

Aluksi näytteitä tulee ottaa tiheämmin ja useammista pisteistä, kunnes normaalitaso on
saatu selville. Näytteitä tulisi ottaa myös eri vuodenaikoina ja erilaisissa ajotilanteissa.
Normaalitason selvityksen jälkeen seurantaa voidaan tehdä viikottain ja harvemmista
pisteistä.

Seurantaa voidaan tehdä myös tarpeenmukaan esimerkiksi ennen ja jälkeen ROkalvojen tai hartsien pesua. Tuloksia seuraamalla voidaan saada tietoa eri
pesumenetelmien

vaikutuksesta

mikrobiologiseen

aktiivisuuteen,

säännöllisellä

näytteenotolla saadaan myös tietoa siitä kuinka nopeasti mikrobiologinen aktiivisuus
pesun jälkeen lisääntyy. Legionella analyysi tulisi suorittaa neljä kertaa vuodessa, niistä
pisteistä joissa legionellan kasvu on mahdollista.
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6.4.3

Näytteenottokohdat

Raakavesi näyte otetaan ennen lämmönvaihdinta olevasta näytteenottoyhteestä. Tällöin
näyte edustaa kuitenkin raakavesisäiliön lisäksi kaikkia putkistoja näiden välillä.
Pehmennyssuodattimien mikrobiologisen tilanteen selvittämiseksi on tarpeellista
määrittää pitoisuus syötettävästä vedestä ja pehmentimen jälkeisestä vedestä.

Syöttövesi pehmennyssuodattimeen edustaa samalla lämmönvaihtimen mikrobiologista
tilannetta kun sitä verrataan raakavesinäytteeseen ennen lämmönvaihdinta. Jos
pehmentimen jälkeisessä näytteessä on huomattavasti suurempi mikrobiologinen
aktiivisuus

kuin

raakavedessä

lämmönvaihtimen

jälkeen,

mikrobit

pääsevät

lisääntymään pehmennyssuodattimessa. Samalla periaatteella voidaan kartoittaa kaikki
kriittiset pisteet.

Pehmennyssuodattimen jälkeisistä linjoista täytyy seurata mikrobiologista tasoa, sillä
niissä riski mikrobikasvulle on jopa suurempi kuin muualla. Näissä linjoissa vesi ei virtaa
niin paljon ja siellä on sopiva lämpötila legionellan lisääntymiselle. Näytteenottokohdat
näkyvät kuvassa 6. Kuvassa 8 näkyy mikrobikasvustolle alttiit linjat.

Patruunasuodattimien jälkeistä näytettä vertaamalla pehmennyssuodattimen jälkeiseen
näytteeseen voidaan päätellä suodattimen kyvystä pidättää itseensä bakteerisoluja.
Mikäli bakteerisolut pääsevät sellaisenaan patruunasuodattimien läpi, on syytä harkita
tehokkaampaa esikäsittelyä.

RO-kalvojen jälkeen mittauksia ei ole välttämätöntä tehdä, ellei herää epäilys
mikrobikontaminaatiosta permeaattipuolella, sekavaihtimilla tai lisävesisäiliössä. Vaikka
vähäravinteisissa

ympäristöissä

mikrobien

kasvu

on

epätodennäköistä,

ultrapuhtaissakin vesissä tiedetään kasvavan niihin olosuhteisiin sopeutuneita lajeja.

Lauhteenkäsittelyssä näytteitä suositellaan otettavaksi ainakin hiekkasuodattimelta,
puhdasvesisäiliöstä ja RO:lle syötettävästä vedestä. Myös näytejäähdytyskierron veden
mikrobiologista tilaa olisi hyvä seurata.
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7

Yhteenveto

Tällä hetkellä raakaveden ja vedenkäsittelyprosessin mikrobiologisesta tilanteesta ei ole
varmuutta. Vaikka vakavia seuraamuksia ei ole syntynyt, on herännyt huoli siitä mitä nyt
tai tulevaisuudessa voi tapahtua, jos raakaveden mikrobitaso nousee. Vedenäsittelyn
laitteet ovat alttiita biofilmille suuren pinta-alansa, ravinteikkaan veden ja sopivan
lämpötilansa takia. Biofilmit voivat pahimmillaan aiheuttaa vakavaa haittaa niin
lämmönvaihtimiin,

ioninvaihtoprosesseihin

kuin

käänteisosmoosiinkin.

Lisäksi

materiaalit putkistoissa ja laitteissa on alttiita mikrobiologiselle korroosiolle, ja biomassa
itsessään voi tukkia ahtaita paikkoja, kuten suuttimia, impulssiputkia ja muita ahtaita
kohtia. Vakavin riski liittyy ihmisten terveyteen: patogeeninen legionella pääsee helposti
lisääntymään biofilmeissä ja lämpöisissä olosuhteissa. Se on aiheuttanut useita
sairastumisia ja kuoleman tapauksia ympäri maailmaa. Jatkuvasti tiukentuvat
määräykset esimerkiksi Britanniassa velvoittavat jo nyt yrityksiä arvioimaan ja
minimoimaan tätä riskiä [Health and Safety Executive 2014].

Työn tarkoituksena oli kartoittaa raakaveden ja vedenkäsittelyprosessin tämänhetkistä
tilaa ja pohtia mahdollisia tulevaisuuden uhkakuvia. Tarkoituksena oli myös luoda
seurantaehdotus jonka avulla tilannetta voidaan jatkossa tarkkailla ja toimenpiteisiin
ryhtyä mikäli tilanne sitä vaatii. Koska sallittu mikrobiologinen kokonaistaso on yritysten
oman harkinnan varassa, tuli tässä työssä pohtia sitä milloin asiasta muodostuu
ongelma, joka vaatii toimenpiteitä tai minkälaisia toimenpiteitä kannattaa tehdä ja kuinka
suuria investointeja asia vaatii.

Työn teoriaosuudessa selvitettiin mikrobien aiheuttamia ongelmia vedenkäsittelyn
laitteissa ja prosessiympäristöissä sekä selvitettiin mikrobiologisen kasvun edellytyksiä
ja esiteltiin kontrollointi menetelmiä. Työssä arvioitiin oman seurannan tuloksia ja
toteutettiin kaksi tiheämpää seurantajaksoa viljelymenetelmän avulla. Lisäksi tehtiin
omia kemiallisia analyysejä ja tutkittiin prosessin historiatietoja. Lisäksi avattiin
Teollisuuden Veden tekemien mikrobiologisisten ja kemiallisisten analyysien tuloksia
jotka pyrittiin tuomaan myös selkokielisemmin esille. Tuloksien ja asiaan perehtymisen
pohjalta pystyttiin arvioimaan vedenkäsittelyprosessin kriittisiä pisteitä ja arvioimaan
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tilannetta

niin

vedenkäsittelyprosessissa

kuin

raakavesisäiliössäkin.

Teoriaan

tutustumalla ja saatuja tuloksia analysoimalla, luotiin ehdotus jatkoseurannasta ja
esiteltiin potentiaalisia toimenpideratkaisuja tilanteen seuraamiseksi ja kontrolloimiseksi
sekä otettiin kantaa jo selvityksen alla oleviin toimenpiteisiin.

Päätelmänä havaittiin että mikrobitilanteen hillintään ei ole olemassa helppoa,
yksinkertaista ja lopullista ratkaisua. Mikrobien kontrolloiminen kokonaispitoisuutta
vähentämällä on huomattavasti monimutkaisempaa kuin kemiallisten komponenttien,
niiden eksponentiaalisen lisääntymiskyvyn takia. Koska niitä on mahdoton poistaa
kokonaan, niiden kanssa tulee oppia elämään niin ettei prosessille tai työntekijöille
aiheudu siitä liiallisia haittoja.

Tehokkaassa mikrobien kontrolloinnissa systeemiä ajatellaan kokonaisuutena, eikä
hallita yksittäisten pienten osioiden tilannetta. Parhaimpaan lopputulokseen päästään
kontrolloimalla veden sisältämiä ravinteita ja tekemällä muita tarkoituksenmukaisia
toimenpiteitä

ympäri

prosessia.

Tätä

täydennetään

tarkoituksenmukaisilla

ja

säännöllisillä pesuilla. Yksikään kriittinen piste prosessissa ei saa toimia bioreaktorina,
levittäen mikrobeja eteenpäin ja altistaen prosessin mikrobeista aiheutuville ongelmille.

Koska sellaista mitä ei voida mitata ei voida myöskään kontrolloida, suositellaan
käyttöönotettavaksi verrrattain edullista ja tarkoituksenmukaista ATP-menetelmää,
viljelymenetelmän osoittautuessa epätarkaksi ja epäinformatiiviseksi. Menetelmän
avulla löydetään prosessista oikeat kriittiset pisteet ja niiden tilaa voidaan tarkkailla
esimerkiksi

suhteessa

pH:n

ja

lämpötilan

muuttumiseen.

Lisäksi

menetelmä

mahdollistaa erikoispesujen tehokkuuden seurannan. Menetelmän avulla niin sanottu
normaalitila saadaan selville, ja tilanteen muuttuessa voidaan toimenpiteet kohdistaa
sinne missä niitä kulloinkin tarvitaan.
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Kahden viikon näytteenottojakso pehmentimiltä
Kahden viikon näytteenottojakson tuloksia

2 viikon näytteenotto jakso
Pehmis1
PVM
KLO
2.9.2019 12:30
3.9.2019 12:15
4.9.2019 11:55
5.9.2019 07:40
6.9.2019 11:55
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13.9.2019 12:25
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55
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Kolmen viikon seurantajakson tulokset
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Raakaveden pH vuonna 2018
Raakaveden pH vuonna 2018

RAAKAVEDEN pH Vuonna 2018 (ennen pH:n nousua)

pvm

T (°C)

pH

5.1.

16

6,97

11.1.

17,8

7,67

17.1.

16,8

8,63

25.1.

16,2
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2.2.
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14,3

7,02

22.3.
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