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Abstract 

 

Maximum limit for lime in household water has not been regulated although lime in the 

water causes both technical and esthetical disadvantages for the people using it.  

Precipitated lime shuts and stains water fixtures and water pipes. On the other hand, lime 

also reduces the corrosivity of water.  Water users can prevent the disadvantages of lime-

water by treating the water with water softener, reverse osmosis and physical water treat-

ment devices. 

 

The purpose of this thesis was to find out methods for reducing the harm caused by lime 

water as a household water user. The objective of the work was to find the most efficient 

water treatment device for the limewater at the Cimcorp property. The comparison con-

sidered the costs as well as the effects on water quality and corrosivity. 

 

The work included analysis of water quality, introduction and design of the systems, cost 

investigation and recommendation of the best solution. The recommended water treat-

ment device is a water softener. The recommendation is based on theoretical knowledge, 

quotations and design. The water softener was chosen because of the affordability and 

reliability of the device. 

 

As a conclusion, it can be stated that in case of limewater treatment, the investment costs 

and efficiency are higher with reverse osmosis device compared to other methods.  The 

efficiency of physical water treatment devices varies by device and application.  There 

are many different opinions about their performance, which would require more reliable 

research about effectiveness of the devices.  

 

Appendices three and four are confidential and therefore they will not be introduced in 

this public thesis. 

Key words 

Water treatment, household water, water quality 

http://finto.fi/en/


 

 

 

SISÄLLYS 

1 TYÖN TAUSTA .................................................................................................. 5 

2 TALOUSVEDEN VALMISTUS POHJAVEDESTÄ ........................................... 6 

2.1 Alkalointi .................................................................................................... 7 

2.2 Raudan ja mangaanin poisto ........................................................................ 7 

2.3 Desinfiointi ................................................................................................. 8 

3 TALOUSVEDEN LAATU................................................................................. 10 

3.1 pH ............................................................................................................. 11 

3.2 Alkaliteetti ................................................................................................ 12 

3.3 Veden kovuus............................................................................................ 12 

4 VEDENKÄSITTELYMENETELMÄT .............................................................. 14 

4.1 Ioninvaihtoteknologia ................................................................................ 14 

4.2 Kalkinmuuntamisteknologiat ..................................................................... 15 

4.3 Kalvoteknologia ........................................................................................ 18 

5 ULVILAN VESI ................................................................................................ 21 

5.1 Vedenkäsittely........................................................................................... 21 

5.2 Veden laatu ............................................................................................... 22 

6 VESIANALYYSIT ............................................................................................ 23 

6.1 Kovuus ...................................................................................................... 23 

6.2 Johtokyky .................................................................................................. 24 

6.3 Rautapitoisuus ........................................................................................... 24 

7 TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU ................................................................... 26 

7.1 Mitoittaminen ............................................................................................ 26 

7.2 Sijoittaminen ............................................................................................. 27 

7.3 Vaihtoehtoiset toteutustavat....................................................................... 27 

8 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS .............................................. 29 

8.1 Hankintakustannukset ............................................................................... 29 

8.2 Käyttökustannukset ................................................................................... 29 

8.3 Laitteiden soveltuvuus kalkkisen veden käsittelyyn ................................... 30 

8.4 Suositus ..................................................................................................... 31 

9 TYÖN TARKASTELU ...................................................................................... 33 

LÄHTEET .............................................................................................................. 35 

LIITTEET 

  



5 

 

1 TYÖN TAUSTA 

Vesilaitosten on pyrittävä löytämään kompromissi veden laatuun ja käyttökelpoisuu-

teen vaikuttavien tekijöiden ja vedenkäsittelykustannusten kesken. Kalkkipitoinen 

vesi aiheuttaa haittoja ja kustannuksia vedenkäyttäjille kalkin saostuessa vesikalustei-

siin. Haittojen lisäksi kalkista on myös hyötyä vedessä, minkä vuoksi vesilaitokset 

voivat lisätä sitä talousveteen. Kalkki muodostaa putken pinnalle ohuen suojaavan ker-

roksen ja nostaa veden pH:ta, mikä vähentää veden syövyttävyyttä.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisilla menetelmillä talousveden käyt-

täjä voi vähentää kalkkipitoisen veden aiheuttamia haittoja. Tavoitteena on löytää te-

hokkain vedenkäsittelylaite kalkkipitoiselle talousvedelle. Tarkastelussa huomioidaan 

kustannukset sekä vaikutukset veden laatuun ja syövyttävyyteen.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään vedenkäsittelymenetelmiin, joita voidaan 

käyttää kalkkisen veden käsittelyssä. Käsiteltävän veden laatu varmistetaan vesiana-

lyyseillä. Vesianalyysien lisäksi työn toteuttamiseen kuuluu tarjousten pyytäminen ja 

järjestelmän suunnittelu. Vedenkäsittelyjärjestelmän suunnitteluun sisältyy laitteiston 

mitoittaminen ja sijoittaminen sekä eri toteutusmenetelmien ja kustannusten vertailu. 

Teoreettisen tiedon, suunnittelutyön ja tarjousten perusteella tehdään suositus veden-

käsittelylaitteesta opinnäytetyön tilaajalle. 

 

Opinnäytetyön tilaaja on Cimcontracting Oy. Se on Cimcorp Oy:n tytäryhtiö. Cim-

contracting vastaa Cimcorpin pääkonttorin kunnossapidosta. Pääkonttori sijaitsee Ul-

vilassa. Kiinteistössä toteutettiin vuonna 2019 laajennus, missä lähes kaksinkertaistet-

tiin rakennuksen pinta-ala. (Cimcorp www-sivut 2020) 

 

Cimcorp on yksi maailman johtavista rengasteollisuuden automaatiojärjestelmien toi-

mittajista. Liikevaihto vuonna 2018 oli yli 100 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 

90 % tulee viennistä. Yritys on saanut vahvan markkina-aseman myös elintarviketeol-

lisuuden, vähittäiskaupan jakelun keräilyjärjestelmien sekä postinlajittelun automaa-

tion toimittajana. Yritys kuuluu Japanilaiseen Murata Machninery -konserniin. (Cim-

corp www-sivut 2020)  
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2 TALOUSVEDEN VALMISTUS POHJAVEDESTÄ 

Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruuanvalmistukseen tai kotita-

loustarkoituksiin. Sitä voidaan käyttää elintarvikkeiden valmistamiseen, jalostami-

seen, säilyttämiseen tai markkinoille saattamiseen. Talousvedellä ei kuitenkaan tarkoi-

teta luonnon kivennäisvettä tai lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävää vettä. (Tervey-

densuojelulaki 763/1994, 5 luku 16 §.)  

 

Vesilaitokset toimittavat talousveden vesijohtoverkostoon. Suurin osa Suomen talouk-

sista on vesijohtojakelun käyttäjiä. Suomessa talousvesi valmistetaan pintavedestä, 

pohjavedestä tai tekopohjavedestä. Vedenpuhdistusprosessi täytyy suunnitella eri ta-

valla vesilaitoksilla, jotka käyttävät raakavetenä pintavettä kuin pohjavettä käyttävillä 

laitoksilla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 2020).  

 

Pohjavesi sijaitsee maanpinnan alapuolella ja täyttää avoimet osat maa- ja kalliope-

rästä. Sitä muodostuu, kun sade- tai pintavesi imeytyy maaperään. Maaperän läpi 

imeytyessään vesi puhdistuu ja siihen liukenee maaperästä mineraaleja. Parhaiten 

imeytymistä tapahtuu sora- ja hiekka-alueilla. Nämä sora- ja hiekka-alueet on yleensä 

merkitty pohjavesialueiksi. Vähiten pohjavettä muodostuu savimailla ja kallioalueilla, 

missä sadevedet valuvat ojia pitkin vesistöihin. (Suomen ympäristökeskus 2019) 

 

Pohjavesivarannot vaihtelevat suuresti vuodenaikojen ja sademäärien mukaan. Lisäksi 

pohjaveden määrään vaikuttavat vesilaitosten otannat. Suomessa noin 65 % talousve-

destä valmistetaan pohjavedestä. Tähän sisältyy myös tekopohjavesi, joka on pohja-

vesialueelle imeytettyä pintavettä. Tekopohjavettä joudutaan muodostamaan, kun poh-

javettä ei riitä yhdyskunnan tarpeisiin. Pohjaveden käyttö raakavetenä on suositumpaa 

kuin pintaveden, koska se on parempilaatuista ja sitä ei tarvitse käsitellä yhtä paljon. 

Pohjavettä voi käyttää juomavetenä ilman vedenkäsittelyä. (Suomen ympäristökeskus 

2019) 

 

Vaikka pohjavesi on käyttökelpoista juomavetenä ilman vedenkäsittelyä, usein se kä-

sitellään, jotta vähennetään vesijohtojen, -laitteiden ja -kalusteiden syöpymistä sekä 

vähennetään mikrobiologista riskiä. Vähäinen vedenkäsittely tekee pohjavesilaitok-

sista pintavesilaitoksia suuremman riskin mikrobisairastumiselle. Vuosina 1998-2017 
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kaikista sairastuneista vedenkäyttäjistä 85 % oli kunnallisen pohjaveden käyttäjiä 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 2020). Yleisimpiä pohjaveden käsit-

telytapoja ovat alkalointi, raudan ja mangaanin poisto, sekä desinfiointi. (Vesilaitos-

yhdistys 2013, 16-17) 

2.1 Alkalointi 

Alkaloinnilla tarkoitetaan veden pH:n nostamista happamasta emäksiseksi. PH:n nos-

tamisen tarkoituksena on vähentää veden syövyttävyyttä. Syövyttävyyttä aiheuttaa ve-

dessä oleva vapaa hiilidioksidi (Suomen ympäristökeskus & Isomäki 2006, 35). Alka-

lointi voidaan toteuttaa alkalointikemikaaleilla, kalkkikivisuodatuksella tai ilmastuk-

sella. Alkalointikemikaaleja ovat lipeä (natriumhydroksidi), sooda (natriumkarbo-

naatti) ja kalkki (kalsiumhydroksidi), ja niiden käyttömäärät riippuvat veden hiilidiok-

sidipitoisuudesta. Kalkkikivisuodatus on kemikaalien käyttöä turvallisempi alkaloin-

timenetelmä, sillä kemikaalien käyttöön liittyy riski yliannostukselle. Kalkkikivi-

suodatuksessa vesi pumpataan alkalointimassan läpi, jolloin hiilidioksidi neutraloituu 

(Suomen ympäristökeskus & Isomäki 2006, 36). Joskus veden syövyttävyyden vähen-

tämiseksi riittää pelkkä ilmastus, jossa poistetaan hiilidioksidin ylimäärä syöttämällä 

veteen ilmaa (Karttunen 1999, 128).  Kalkin ja kalkkikiven käyttäminen alkaloinnissa 

nostaa veden kovuutta. (Vesilaitosyhdistys 2013, 19-20) 

2.2 Raudan ja mangaanin poisto 

Raudan ja mangaanin liukeneminen maaperästä veteen aiheutuu pohjaveden alhaisesta 

happipitoisuudesta. Niitä voidaan poistaa vedestä esimerkiksi hapettamisella ja hiek-

kasuodatuksella.  (Vesilaitosyhdistys 2013, 17) 

 

Hapetuksessa 2-arvoinen rauta muutetaan 3-arvoiseksi. Samalla rauta muuttuu vesi-

liukoisesta saostuvaan muotoon. 2-arvoinen mangaani muuttuu 4-arvoiseksi saostu-

vaksi mangaanidioksidiksi. Hapettimena voidaan käyttää esimerkiksi happea tai ka-

liumpermanganaattia. Happea käytettäessä veden pH:n on oltava ainakin 8, jotta rauta 

hapettuu. Mangaani hapettuu vasta kun pH on 9,5. Tällöin veden pH:ta täytyy laskea 
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ennen jakelua. Kaliumpermanganaatti on tehokas ja yleisesti pohjavesilaitoksilla käy-

tetty hapetin. Sen tehokkuus ei ole riippuvainen pH-arvosta. (Vesi- ja viemärilaitosyh-

distys 1997, 49) 

 

Pohjaveden hapetus voidaan toteuttaa myös imeyttämällä ilmastettua vettä pohjavesi-

esiintymään.  Menetelmä saattaa kuluttaa niin paljon happea, että toteutus on hyvin 

vaikeaa. (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 1997, 46-47) 

 

Hiekkasuodatusta käytetään yleisesti saostumien erottamiseen vedestä. Pohjavesilai-

tokset käyttävät hiekkasuodatusta raudan ja mangaanin poistamiseen, yhdessä ilmas-

tuksen kanssa. Hiekkasuodatintyyppejä ovat yksikerroshiekkasuodatin, monikerros-

suodatin ja käänteissuodatin. Suodatin on säiliö, jossa on 0,5-2 metriä hiekkaa. Hiekan 

raekoko on 0,5-1,5 mm. Monikerrossuodattimessa hiekkamassat järjestyvät niin, että 

hienoin aines on pohjalla. Vesi kulkeutuu hiekan läpi joko painovoimaisesti tai pum-

pun tuottaman paineen voimalla. Saostumat eivät pääse kulkemaan hiekkamassan läpi 

ja ne pestään suodattimesta vastavirtapesulla. Pesu toteutetaan johtamalla vettä vas-

takkaiseen suuntaan, jolloin kiintoaineet irtoavat hiekasta huuhteluveden mukana. Pe-

suveden vähentämiseksi huuhtelussa voidaan käyttää apuna myös ilmaa. Vastavirta-

pesun tarve ilmenee painehäviö- ja sameusmittauksilla.  (Suomen ympäristökeskus & 

Isomäki 2006, 38-40).  

 

Dynasand-hiekkasuodattimessa huuhtelu tapahtuu jatkuvatoimisesti eikä suodatus ai-

heuta keskeytyksiä veden tuotantoon. Menetelmässä pumppu ottaa jatkuvasti osan hie-

kasta erilliseen pesukiertoon, josta se palautetaan takaisin suodattimeen. (Suomen ym-

päristökeskus & Isomäki 2006, 40) 

2.3 Desinfiointi 

Desinfioinnilla varmistetaan, ettei vedessä ole terveyttä vaarantavia mikrobeja. Desin-

fiointi voidaan toteuttaa kloorikemikaalilla tai ultraviolettikäsittelyllä. Käytetyin kloo-

rikemikaali on natriumhypokloriitti. Kloorikemikaaleja käytettäessä on syytä seurata 

veteen jäävää kloorijäännöstä. UV-desinfiointi soveltuu erinomaisesti pohjavesilaitok-

sille sen helppohoitoisuuden vuoksi. UV-käsittelyssä vesi kulkee kammion läpi, jossa 
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ultraviolettisäteily tuhoaa mikrobeja, bakteereja ja alkueläimiä. UV-käsittely ei anna 

mikrobiologista suojaa enää verkostossa, toisin kuin kemikaalit. (Vesilaitosyhdistys 

2013, 21-23) 
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3 TALOUSVEDEN LAATU 

 

Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset on määritelty terveydensuojelulain no-

jalla sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa talousveden laatuvaatimuk-

sista ja valvontatutkimuksista 1352/2015. Talousvesiasetusta on uudistettu muutosase-

tuksella 683/2017. Talousveden laatua ohjaavat veden mikrobiologiset, kemialliset, 

sekä radioaktiivisuutta määrittävät laatuvaatimukset. Asetuksessa laadun lähtökohtana 

on, että talousveden käyttö ei aiheuta käyttäjille terveysriskiä. Laatuvaatimusten li-

säksi talousvedellä on käyttökelpoisuuteen perustuvia laatusuosituksia (Liite 1). Ta-

lousveden laatua valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen. (Valvira 2018 osa 2, 

18) 

 

Osa talousvesiasetuksen laatumuuttujista on sellaisia, joihin vedenkäsittely voi vaikut-

taa, ja osa sellaisia, joihin kiinteistön vesilaitteisto voi vaikuttaa merkittävästi. Vesi-

laitos vastaa toimittamansa veden laadusta vedenjakeluverkostossa olevan kiinteistön 

liittämiskohtaan asti. (Valvira 2018 osa 2, 36) 

 

Talousvesiasetuksen 4 §:n mukaan, talousveden on oltava käyttötarkoitukseensa so-

veltuvaa. Talousvesi ei saa aiheuttaa haitallisessa määrin syöpymistä eikä saostumien 

syntymistä vedenjakeluverkostossa, kiinteistön vesilaitteistossa ja vedenkäyttölait-

teissa. Talousvesi ei saa myöskään värjätä haitallisessa määrin vesikalusteita.  (Valvira 

2018 osa 2, 33 - 34)  

 

Veden laatu vaikuttaa metalli-, sementti- ja muovimateriaalien syöpymiseen ja ainei-

den liukenemiseen. Veden tekniseen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat pH, alkaliteetti 

ja kovuus sekä vapaan hiilidioksidin, raudan, mangaanin, kloridien ja sulfaattien 

määrä. Syöpymistä lisäävät veden pH:n, alkaliteetin ja kovuuden laskeminen sekä klo-

ridien, sulfaattien ja vapaan hiilidioksidin määrän kasvaminen. Suositellut arvot syö-

vyttävyyden vähentämiseksi on määritetty taulukossa 1 (Valvira 2018 osa 3, 43). Myös 

näiden muuttujien vaihtelu voi lisätä veden syövyttävyyttä (Kekki ym. 2008, 20).  
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Taulukko 1. Talousveden arviointiperusteet syövyttävyyden vähentämiseksi. (Valvira 

2018 osa 3, 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syövyttävyyttä voidaan arvioida myös veden kokonaissuolapitoisuuden perusteella. 

Kokonaissuolapitoisuutta voidaan mitata sähkönjohtokyvyllä. Talousveden sähkön-

johtokyvyn laatutavoite on 2500 µS/cm, mutta korroosion vähentämiseksi tavoitteen 

tulisi olla pienempi (Valvira 2018 osa 3, 28). Veden syövyttävyyttä arvioitaessa mit-

taus on kuitenkin vain suuntaa antava, sillä johtokykyä nostavat myös kalsium- ja bi-

karbonaatti-ionit, jotka hidastavat korroosiota (Kekki ym. 2008, 21).  

 

Pohjavesissä on monesti haitallisen paljon rautaa ja mangaania, eivätkä laatutavoitteet 

aina toteudu (Karttunen 1999, 130). Raudan laatutavoite on 200 µg/l ja mangaanin 50 

µg/l. (Valvira 2018 osa 2, 102) 

3.1 pH 

Suomessa käytetyt pohja- ja pintavedet ovat yleensä happamia. Vesi yleensä alkaloi-

daan vesijohtoverkostojen syöpymisen estämiseksi. Talousvesiasetuksen laatutavoit-

teen mukaan veden pH:n tulisi olla 6,5 – 9,5 (Liite 1). Kuitenkin maininta, että vesi ei 

saa olla haitallisessa määrin syövyttävää tai saostumia lisäävää, rajaa pH:n arvojen 7,0 

ja 8,8 välille. Liian suuri pH -arvo voi olla terveydelle haitallista. Jos pH on suurempi 

kuin 9,5, talousvedelle on annettava välittömästi käyttökielto.  (Valvira 2018 osa 3, 

27)  

pH yli 7,5 

Alkaliteetti, mmol/l yli 0,6 

Kalsium, mg/l yli 10 

Happi, mg/l yli 2 

Alkaliteetti (mmol/l)                      

Sulfaatti (mg/l)/48 + Kloridi (mg/l)/35,5 

≥ 1,5 
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3.2 Alkaliteetti 

Alkaliteetti kertoo kuinka hyvin vesi vastustaa pH:n muutosta, kun siihen lisätään hap-

poa. Yksikkönä käytetään mmol/l. Kun vedellä on suuri alkaliteetti, tarvitaan enem-

män happoa pH:n muuttamiseksi. Normaalilla talousvedellä alkaliteetti muodostuu 

pääasiassa bikarbonaatista eli hiilihapon suolasta. Pieni alkaliteetti voi lisätä vesijoh-

toverkoston korroosiota. Suositeltu talousveden alkaliteetti on yli 0,6 mmol/l. Talous-

vesiasetuksessa ei ole annettu enimmäisarvoa veden alkaliteetille, mutta suuri alkali-

teetti lisää kalkkisaostumien muodostumista lämminvesilaitteisiin. Haittaa voidaan vä-

hentää alentamalla pH-arvoa. (Valvira 2018 osa 3, 38) 

3.3 Veden kovuus 

Veden kovuudella tarkoitetaan mineraalisuolojen pitoisuutta vedessä. Yksikkönä voi-

daan käyttää mmol/l tai saksalaisia kovuusasteita, jonka tunnuksena on °dH (Taulukko 

2). Mineraalisuoloja ovat kalsium- ja magnesiumsulfaatit, -kloridit ja -fosfaatit. Ko-

vuus voidaan jakaa bikarbonaattikovuuteen eli ohimenevään kovuuteen ja mineraali-

happo- eli pysyvään kovuuteen.  Kalsiumin ja magnesiumin bikarbonaatti nostaa bi-

karbonaattikovuutta. Sulfaatit, kloridit ja fosfaatit vaikuttavat mineraalihappokovuu-

teen. (Ahonen ym. 2008, 105)  

 

Taulukko 2. Veden kovuuden luokittelu (Ahonen ym. 2008, 105) 

Veden kovuus mmol/l °dH 

Hyvin pehmeä < 0,5 < 2,80 

Pehmeä 0,5 – 1,0 2,8 – 5,6 

Keskikova 1 – 2 5,6 – 11,2 

Kova 2 – 4 11,2 – 22,5 

Hyvin kova > 4 > 22,5 

 

 

Kalsium on suurin veden kovuutta lisäävä tekijä. Kalsiumia liukenee veteen veden 

kulkeutuessa maakerroksessa olevan kalkkikiven läpi (Pizzi 2010, 294). Kalkkia eli 

kalsiumkarbonaattia muodostuu vedessä, kun kalsium reagoi hiilidioksidin kanssa. 
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Kalsium on ihmisen terveydelle tärkeä hivenaine. Talousvesiasetuksessa ei ole määri-

telty kalsiumin määrille talousvedessä tavoitearvoja, vaan sen mittaus perustuu oma-

valvontaan. Kalsiumpitoisuuden seuranta korvataan yleensä kokonaiskovuuden seu-

rannalla. Mikäli veden magnesiumpitoisuus tiedetään, voidaan kalsiumpitoisuus las-

kea kokonaiskovuuden perusteella. (Valvira 2018 osa 3, 39) Kalsiumin liukoisuus ve-

teen huononee lämpötilan kohotessa (Huhtinen, Korhonen, Pimiä & Urpalainen 2008, 

29). 

 

Myös magnesium on ihmisen terveydelle tärkeä hivenaine ja voi aiheuttaa saostumia 

lämminvesijärjestelmissä. Magnesium on yleensä liuennut juomaveteen maaperästä, 

tai alkaloinnissa käytetystä dolomiittimassasta. Magnesium-pitoisuuksia ei yleensä 

seurata, sillä se ei aiheuta terveydellistä haittaa normaaleina pitoisuuksina. Korkea pi-

toisuus aiheuttaa makuhaittoja ja veden kovuuden kasvua. (Valvira 2018 osa 3, 42) 

 

Kalsium ja magnesium voivat aiheuttaa teknisiä ja esteettisiä haittoja juomavedessä. 

Teknisiä haittoja ovat kalkin saostuminen lämminvesilaitteisiin sekä pesuaineen käyt-

tötarpeen kasvaminen. Esteettinen haitta on esimerkiksi vesikalusteiden värjääntymi-

nen. (Valvira 2018 osa 3, 39) 

 

Kovaa vettä käytettäessä kalkin saostuminen lisääntyy, kun veden pH on yli 7,5. Kui-

tenkin veden pH:n on oltava yli 7,5 jotta riski vesijohtoverkoston korroosiolle vähenee. 

Kovuuden laskeminen mahdollistaa pH:n nostamisen suositellulle alueelle. (Vesi- ja 

viemärilaitosyhdistys 1997, 68)  
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4 VEDENKÄSITTELYMENETELMÄT 

Kalkkisaostumien ehkäisemiseen markkinoilla on kolmea eri teknologiaa hyödyntävää 

vedenkäsittelymenetelmää. Kalkinpoistolaitteet hyödyntävät toiminnassaan ionin-

vaihto-, tai kalvosuodatusteknologiaa. Kalkinmuuntimet eivät poista kalkkia, vaan 

muuttavat sen rakennetta. 

4.1 Ioninvaihtoteknologia 

Aineita, jotka pystyvät vaihtamaan ioneja, kutsutaan ioninvaihtajiksi. Ioninvaihtajina 

voivat toimia esim. luonnosta peräisin olevat orgaaniset aineet, synteettiset epäorgaa-

niset aineet, synteettiset orgaaniset hartsit ja nestemäiset ioninvaihtajat. Ioninvaihtoai-

neet pystyvät vaihtamaan vain samanmerkkisiä ioneja, joten kationinvaihtajat vaihta-

vat vain kationeja ja anioninvaihtajat vain anioneja. (Pihkala 1998, 112) 

 

Ioninvaihto tapahtuu joko yksialustaisessa tai kaksialustaisessa kolonnissa. Yksialus-

taisessa kolonnissa on vain yhtä hartsia ja kaksialustaisessa kolonnissa on molempia 

hartseja. Veden pehmennys on ioninvaihtoa hyödyntävä tekninen sovellus. (Pihkala 

1998, 112-113) 

 

Veden pehmennyksessä kovuutta aiheuttavat kalsium- ja magnesiumionit, korvataan 

haitattomilla natriumioneilla. Pehmennyksessä vesi kulkee hartsipalloja sisältävän 

suodattimen läpi, kovuutta aiheuttavat suolat tarttuvat hartsiin ja hartsipallojen pin-

nalla olevat natriumionit lähtevät veden mukana. Kalsiumkarbonaatin ja magnesium-

kloridin ioninvaihto reaktiot tapahtuvat reaktioyhtälöiden 1 ja 2 mukaisesti. (Huhtinen 

ym. 2008, 29) 

 

X = kationinvaihtohartsia 

 

 Ca(HCO3)2(aq) + Na2X(ads)  ➔   2 NaHCO3(aq) + CaX(ads) (1) 

 

 MgCl2 (aq) + Na2X(ads)  ➔   2 NaCl (aq) + MgX (ads) (2) 
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Jotta natriumionit eivät lopu suodattimesta, täytyy suodatinta elvyttää välillä. Elvy-

tystä kutsutaan regeneroinniksi. Regeneroinnissa noin 10-prosenttinen natriumkloridi-

liuos johdetaan suodattimen läpi, missä natriumionit tarttuvat hartsiin, jolloin kalsium- 

ja magnesiumionit lähtevät liuoksen mukana viemäriin. Elvytysreaktiot tapahtuvat re-

aktioyhtälöiden 3 ja 4 mukaisesti Elvytysvaiheet ovat vastavirtahuuhtelu, elvytys nat-

riumkloridiliuoksella ja jälkipesu. (Huhtinen ym. 2008, 29) Regeneroinnin tarve voi-

daan todeta kovuuden tai sähkönjohtavuuden kasvuna (Pihkala 1998, 115). Yksi kuu-

tiometri pehmennysoperaatioissa käytettyä kationinvaihtohartsia voi käsitellä noin. 

8 000 – 38 000 m3 vettä ja niiden suunniteltu käyttöikä on 15 – 20 vuotta (Pizzi 2010, 

338).  

 

 2 NaCl (aq) + CaX (ads)  ➔   CaCl2 (aq) + Na2X (ads) (3) 

 

 2 NaCl (aq) + MgX (ads)  ➔   MgCl2 (aq) + Na2X (ads) (4) 

 

Veden pehmennyksessä veden kokonaissuolapitoisuus ei vähene. (Huhtinen ym. 2008, 

29) Veden pehmennys ei myöskään muuta, veden pH:ta tai alkaliteettiä. Pehmennys-

prosessi vaatii ioninvaihtoaineen, ioninvaihtoyksikön ja suolavarastosäiliön. (Pizzi 

2010, 328).  

 

Veden pehmennyksessä veden natriumpitoisuus nousee. Natriumin laatutavoite ta-

lousvedelle on enintään 200 mg/l (Valvira 2018 osa 3, 26). Veden pehmennyslaitteen 

käyttö ei aiheuta normaalilla vedenkulutuksella terveysriskiä. Vesi, jonka kovuus on 

10 °dH, sisältää 1,775 mmol Ca/l. Veden pehmennyksen jälkeen vedessä on natriumia 

80 mg/l. Tämä on hyvin pieni osa keskimääräisestä päiväsaannista, joka on ravinnosta 

riippuen 3000 – 4000 mg päivässä. (Watman 2020, 2) 

4.2 Kalkinmuuntamisteknologiat 

Markkinoilta löytyy monenlaisia kalkinmuuntimia, jotka soveltavat toiminnassaan eri 

tekniikoita. Kalkinmuuntimen toiminta voi perustua, ainakin magneettiin, solenoidiin, 

radioaaltoihin tai sähkökenttään (Young & Hyoung-Sup 2015, 193). Ne eivät poista 

kalkkia vedestä, vaan muuttavat kiteiden fyysistä olomuotoa. Käsittelyn jälkeen ne ei-
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vät kiinnity toisiinsa yhtä helposti, minkä seurauksena kalkkisaostumat vähenevät. Kä-

sitellyt kiteet myös irrottavat olemassa olevia saostumia vesiputkien seinämiltä. Kal-

kinmuuntimet eivät lisää, eivätkä poista vedestä mitään. Sen takia niiden käyttö on 

turvallista myös juomaveden valmistuksessa.  Vedenkäsittelylaite säteilee vähän ym-

pärilleen, joten se kannattaa sijoittaa lämmönjakohuoneeseen. (Bauer watertechnolo-

gyn www-sivut 2020; Vesiteknon www-sivut 2020). 

 

Magneettinen vedenkäsittely on kemikaaliton menetelmä, jolla vähennetään kovan ve-

den vaikutuksia, johtamalla se magneettikentän läpi. On huomattu, että kalsiumkar-

bonaatin kiteytyminen kovassa vedessä, voidaan saada aikaan magneettikentällä. 

Magneettikentän vaikutus kalkin saostumiseen on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta 

sen toiminnasta veden pehmennysjärjestelmänä, on kiistelty läpi sen historian. (Kobe, 

Dražić & McGuiness 2001, 71) 

 

Olosuhteiden mukaan kalsiumkarbonaatti kiteytyy aragoniitiksi, kalsiitiksi tai vaterii-

tiksi. Kalsiitti muodostaa monesti kovaa kattilakiveä, kun taas aragoniitti, sekä vate-

riitti muodostavat pehmeämpiä kiteitä. Kobe ym. saivat tutkimuksessaan lupaavia tu-

loksia magneettisen vedenkäsittelyn toiminnasta. He huomasivat, että magneettisesti 

käsitellyssä näytteessä oli merkittävästi enemmän pehmeää aragoniittia, kuin käsitte-

lemättömässä näytteessä. (Kobe, Dražić & McGuiness 2001, 71) 

 

Latva. ym. tutkivat Bauerin magneettisen vedenkäsittelylaitteen vaikutusta kemialli-

seen saostumiseen pilottiverkostossa. Tutkimuksessa todettiin, että laite vähensi kal-

siumkarbonaatin saostumista kupari- ja polyeteeniputkien seinämiin. 11 kuukauden 

tutkimusjakson aikana magneettikenttä vähensi 15 % kalkin saostumista molempiin 

putkimateriaaleihin. (Pelto-Huikko 2015, 20-24) 

 

Tieteellinen kirjallisuus ei edelleenkään pysty selittämään, miksi magneettinen veden-

käsittely toimii joissain sovelluksissa, mutta ei kaikissa. Monilla kaupallisilla laitteilla 

on hyviä tuloksia magneettisesta vedenkäsittelystä, mutta jopa nämä laitteet ovat osoit-

tautuneet tehottomiksi tietyissä tilanteissa. Lisäksi markkinoilla on valmistajia, jotka 

myyvät tehottomia laitteita, minkä toiminnasta ei ole näyttöä. (Parsons 1999) 

 



17 

 

Kirjallisuuden perusteella, parhaat tulokset magneettisten vedenkäsittelylaitteiden toi-

minnasta on saatu suljetuissa vesipiireissä, jossa vesi käsitellään toistuvasti (Parsons 

1999). Magneettisen vedenkäsittelyn teho riippuu monista tekijöistä, kuten magneet-

tikentän voimakkuudesta, veden kylläisyydestä, pH:sta, sekä veden virtausnopeudesta 

ja kovuudesta. (Young & Hyoung-Sup 2015, 197). 

 

Veden virtausnopeuden vaikutusta magneettiseen vedenkäsittelyn tehokkuuteen on 

tutkittu useassa eri tutkimuksessa. Tulokset ovat yhtenäisiä siinä, että käsittelyn tehok-

kuus kasvaa, kun virtausnopeus kasvaa. Mutta kun virtausnopeus kasvaa tietyn rajan 

yli, tehokkuus huononee. Kuvassa 1 on valokuvat Cho ym. tekemästä tutkimuksesta. 

Tutkimuksessa huomattiin, että saostumat vähenivät, kun virtausnopeus oli enimmil-

lään 2,3 m/s. Virtausnopeuden kasvaessa edelleen, saostumat lisääntyivät ja vedenkä-

sittelyn tehokkuus laski. Vielä ei ole saatu varmuutta siitä, mikä ilmiö taustalla on, 

jotta magneettisen vedenkäsittelyn tehokkuutta voitaisiin parantaa. Eräs arvio on, että 

magneettikentän vaikutusaika jää liian lyhyeksi, jos virtausnopeus on liian suuri. 

(Young I. Cho & Hyoung-Sup Kim 2015, 201) 
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Kuva 1. Virtausnopeuden vaikutus magneettisen vedenkäsittelyn tehokkuuteen 

(Young & Hyoung-Sup 2015, 201). 

 

Kalkinmuuntimet, jotka toimivat muodostamalla sähkökentän tai vaihtelevan radio-

taajuuden, saattavat väittää toimivansa tehokkaammin kuin magneettiseen käsittelyyn 

perustuvat laitteet, mutta kirjallisuudesta ei löydy vahvoja todisteita tämän tueksi. 

(Parsons 1999)  

4.3 Kalvoteknologia 

Myös membraaneja on käytetty veden käsittelyssä kovuuden poistoon. Membraani on 

puoliläpäiseväkalvo, joka erottelee selektiivisesti veden epäpuhtauksia (Pizzi 2010, 

397). Kalvot voidaan luokitella huokosten koon ja käyttöpaineen mukaan (Kuva 2, 

Wang ym. 2011, 2). Käänteisosmoosikalvoissa on paras erottelukyky. Niillä voidaan 

erottaa vedestä jopa yksiarvoiset suolat. 
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Kuva 2. Membraanien luokittelu. (Wang ym. 2011, 2) 

 

Osmoottiseksi paineeksi kutsutaan painetta, joka syntyy, kun kalvon eri puolilla veden 

suolapitoisuus on erilainen. Osmoottisen paineen vaikutuksesta liuoksen suolapitoi-

suus pyrkii tasaantumaan kalvon eri puolilla, jolloin puhdasta vettä siirtyy suolapitoi-

sen veden puolelle. Käänteisosmoosissa vedestä saadaan erotettua epäpuhtaudet, kun 

kalvon suolapitoiselle puolelle tuotetaan osmoottista painetta suurempi paine, jolloin 

veden suunta muuttuu. (Huhtinen ym. 2008, 31-32) 

 

Talousveden käsittelyssä käytetään yleensä spiraalimoduulisia tai onttokuitumoduuli-

sia laitteita (Suomen ympäristökeskus & Isomäki 2006, 44). Kuvassa 3 on esitetty spi-

raalimoduulisen kalvosuodatuslaitteen rakenne. Laitteessa suolapitoinen vesi virtaa 

kalvon suuntaisesti ja osmoottista painetta suuremman paineen vaikutuksesta vesi puh-

distuu kalvon läpi. Epäpuhtaudet jäävät viemäriin johdettavaan rejektiveteen. Puhdis-

tetun veden osuus on noin 75 % tulovedestä. Tehokkuutta voidaan parantaa asenta-

malla useampi yksikkö sarjaan. (Huhtinen ym. 2008, 31-32) 
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Kuva 3. Spiraalimoduulisen kalvosuodatuslaitteen rakenne. (Wang ym. 2011, 3) 

 

Käänteisosmoosilaitteella voidaan poistaa vedestä suolaionit, suuret molekyylit, bak-

teerit ja sairauksia aiheuttavat patogeenit. Laite poistaa myös kaikki terveydelle vält-

tämättömät mineraalit ja suolat, mikä tekee vedestä putkistoille syövyttävän ja sopi-

mattoman juomiseen. Mikäli tarkoitus on valmistaa juomavettä, mineraaleja lisätään 

takaisin veteen käsittelyn jälkeen. (Burn & Gray 2016, 2) 

  

Kalvot aiheuttavat merkittävän osan käänteisosmoosilaitteen kustannuksista. Syöttö-

vedessä olevat suolat, hiukkaset, orgaaniset yhdisteet ja mikro-organismit vähentävät 

kalvojen hyötysuhdetta ja käyttöikää. Kalvojen likaantumisen estämiseksi, syöttövesi 

kannattaa esikäsitellä. (Burn & Gray 2016, 3) Esikäsittely ennen käänteisosmoosilai-

tetta voi olla esimerkiksi: suurten hiukkasten poisto karkealla suodattimella, pienem-

pien hiukkasten mikrosuodatus, veden desinfiointi, kovuuden poisto tai sterilointi. 

(Wang ym. 2011, 107) Kalvot tulee myös pestä mekaanisesti tai kemiallisesti, vähin-

tään kerran vuodessa. Pesuväli riippuu syöttöveden laadusta. Yleensä laitteissa on oma 

pesulaitteisto, joka toimii automaattisesti, kun tuotto on laskenut 10-15 %. Veden esi-

käsittelyllä ja pesulla, kalvojen käyttöikä voi olla jopa 10 vuotta. (Suomen ympäristö-

keskus & Isomäki 2006, 44) 
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5 ULVILAN VESI 

Ulvilan vedenkäsittelylaitos hyödyntää pohjavettä raakavetenään. Raakaveden vesilai-

tos pumppaa neljältä vedenottamolta, jossa on kahdeksan pohjavesikaivoa. Vesilaitok-

sen suunniteltu virtaama on noin 3500 m3 vuorokaudessa. (Ulvilan kaupungin www-

sivut)  

5.1 Vedenkäsittely 

Vedenkäsittelylaitos käyttöönotettiin vuoden 2000 tammikuussa. Laitoksen rakenta-

misella haluttiin varmistaa pohjavesien hyödyntämismahdollisuus ja EU:n juomavesi-

direktiivien laatuvaatimusten täyttyminen. Ulvilassa käytetyn pohjaveden ongelmat 

ovat olleet rauta, mangaani ja kovuus. Pohjaveden käsittelytestien perusteella Ulvilaan 

valittiin Dynasand-tekniikkaa hyödyntävä vedenkäsittelylaitos. (Ulvilan kaupungin 

www-sivut 2020) 

 

Kuvassa 4 on esitetty Ulvilan vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi. Vedenkäsittelylai-

toksella on viisi jatkuvatoimista Dynasand-hiekkasuodatinta. Ennen hiekkasuodatusta 

vesi esi-saostetaan kemiallisesti ja selkeytetään flotaatiosäiliössä. Kemiallinen veden-

käsittely poistaa vedestä rautaa, mangaania ja kovuutta. (Ulvilan kaupungin www-si-

vut 2020) Rauta ja mangaani hapetetaan kompressorien avulla. Kemiallisessa veden-

käsittelyssä käytetään ferrisulfaattia, natriumhydroksidia, kaliumpermanganaattia ja 

polymeeriä. Suodatuksesta erotettu sakka poistuu pesuveden mukana, joka käsitellään 

lamelliselkeyttimellä. Lamelliselkeyttimen ylite johdetaan takaisin suodattimille, jol-

loin poistettavan lietteen määrä saadaan mahdollisimman pieneksi. (Sulamäki sähkö-

posti 26.2.2020) 
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Kuva 4. Ulvilan vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi. (Sulamäki sähköposti 

26.2.2020) 

 

Kemiallista saostusta hyödynnetään vedenkäsittelyssä pääasiassa hivenaineiden pois-

tamisessa, jotka muuten haittaavat vedenkäyttöä. Poistettavia hivenaineita ovat ko-

vuutta aiheuttavat kalsium ja magnesium kationit, metallit, sekä eräät anionit. Tavoit-

teena on saada lisättävä reagenssi, yhdessä ei-toivotun yhdisteen kanssa, muodosta-

maan huonosti liukeneva saostuma. Saostuma voidaan poistaa selkeyttämällä tai suo-

dattamalla. Kemiallinen saostus on edullinen ja tehokas käsittelymenetelmä veden 

pehmentämiseen, raudan ja mangaanin, raskasmetallien, radionuklidien, liuenneiden 

orgaanisten aineiden ja virusten poistamiseen. (Water Treatment Handbook Osa 1 

2007, 206) 

5.2 Veden laatu 

Ulvilan talousveden laatua seurataan valvontatutkimusohjelmalla, joka on tehty ta-

lousvesiasetuksen mukaan. Näytteitä otetaan useista eri pisteistä ja ne tutkitaan puolu-

eettomassa laboratoriossa. Ulvilan talousvesi täyttää sille annetut laatuvaatimukset 

(Liite 2). (Ulvilan kaupungin www-sivut 2020)  
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6 VESIANALYYSIT 

Työssä mitattiin kiinteistön hanasta tulevan veden kokonaiskovuus, johtokyky ja rau-

tapitoisuus, jotta tuloksia voidaan verrata Ulvilan veden ilmoittamiin arvoihin ja laa-

tuvaatimuksiin. Vesianalyysit suoritettiin Satakunnan Ammattikorkeakoulun labora-

toriossa. Tutkitun veden haluttiin kuvaavan mahdollisimman hyvin käyttäjille tulevan 

veden laatua. Näytteisiin otettiin kylmää vettä noin 30 sekunnin juoksutuksen jälkeen. 

Näytteet otettiin kahdesta eri paikasta, jotta nähdään, onko kiinteistön putkistoilla vai-

kutusta tuloksiin. Näyte 1 on lämmönjakohuoneesta ja näyte 2 keittiötilasta. 

6.1 Kovuus 

Kokonaiskovuus määritettiin kompleksometrisella titrauksella standardin SFS-3003 

mukaan. Titrauksessa pH on 10, jolloin kalsium ja magnesium sitoutuvat EDTA (ety-

leenidiamiinitetraetikkahapon dinatriumsuola) -liuoksen kanssa kompleksiyhdisteiksi. 

Indikaattorina käytetään eriokromimusta T:tä, joka on viininpunainen, sitoutuneena 

kalsiumin ja magnesiumin kanssa. Titrauksen lopussa indikaattori vapautuu ja liuos 

muuttuu siniseksi. Kokonaiskovuus saadaan laskettua EDTA-liuoksen kulutuksen mu-

kaan kaavalla 1. (SFS-3003 1987,1-3).  

 

x = Kalsiumin ja magnesiumin summa (mmol/l). 

c = EDTA-liuoksen konsentraatio (mol/l). 

V1 = Titrauksessa kuluneen EDTA:n tilavuus (ml). 

V = Näytteen tilavuus (ml). 

1000 = Muuntokerroin, mmol/mol. 

 

 x = (1000*c*V1) / V (1) 

 

EDTA-liuokselle suoritettiin ennen mittausta konsentraation tarkistus, missä huomat-

tiin pitoisuuden olevan hyvä. Jokainen näyte tutkittiin erikseen kaksi kertaa, jotta saa-

tiin luotettavampia tuloksia. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi analyysit tehtiin 

myös ionivaihdetulle vedelle, akkuvedelle ja Porin talousvedelle. 
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Vesianalyysit osoittivat, että veden kovuus kiinteistössä on noin 1,4 mmol/l, eli 7,9 

°dH (Taulukko 3). Tämä tarkoittaa, että vesi on keskikovaa. Tulos vastaa Ulvilan kau-

pungin ilmoittamaa veden kovuutta: 1,2 – 1,4 mmol/l, eli n. 7-8°dH (Ulvilan kaupun-

gin www-sivut 2020). 

6.2 Johtokyky 

Näytteistä mitattiin myös johtokyky, jolla varmistettiin kovuusmittausten luotetta-

vuus. Johtokykymittaus kertoo liuoksen kokonaissuolapitoisuuden, joten tulosten pi-

täisi korreloida veden kovuutta.  

 

Mittausta ennen laite kalibroitiin. Saadut tulokset olivat yhdensuuntaisia veden kovuu-

den kanssa. Johtokyky oli selvästi isompi tutkittavissa näytteissä, kuin Porin talousve-

dessä (Taulukko 3). Testausselosteen mukaan veden johtokyky on 397 µS/cm (Liite 

2). Johtokyky on hieman korkea, mutta jää vielä selvästi alle suosituksen, joka on 2500 

µS/cm. 

 

Taulukko 3. Vesianalyysit. 

Vesianalyysit  

  EDTA-kulutus [ml] Kovuus [mmol/l] Johtokyky [µS/cm] 

Ionivaihdettu vesi 0 0 3 

Akkuvesi 0 0   

Porin talousvesi 1,4 0,7 162,9 

Näyte 1  2,8 1,4 471 

Näyte 2 2,9 1,45 473 

6.3 Rautapitoisuus 

Veden rautapitoisuutta mitattiin FAAS-laitteella eli atomiabsorptiospektrometrillä. 

Laite höyrystää tutkittavan nesteen 2000 – 3500 ºC liekissä, jolloin molekyylit hajoa-

vat atomeiksi. Laitteella voidaan mitata yhtä alkuainetta kerrallaan. Laite lähettää tut-

kittavaa alkuainetta sisältävällä onttokatodilampulla sille ominaista säteilyä, jota hajo-

tetut alkuaineet absorboivat. Absorboitumisen määrä, korreloi kyseisen alkuaineen pi-

toisuutta näytteessä. (Opetushallitus www-sivut 2020)  
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Laitteen luotettavuus testattiin ionivaihdetulla vedellä ja tarkistusliuoksella. Mittaus 

tehtiin myös Porin talousvedelle ja Pyhärannan pohjavedelle. Veden rautapitoisuu-

deksi saatiin noin 230 µg/l (Taulukko 4). Saadut analyysitulokset ylittävät veden laa-

tusuosituksen rautapitoisuudelle. Suositus on alle 200 µg/l (Liite 1). Ulvilan vesilaitos 

lupaa veden rautapitoisuudeksi alle 100 µg/l (Sulamäki sähköposti 26.2.2020). Tes-

tausselosteen mukaan Ulvilan veden rautapitoisuus on ollut 93 µg/l (liite 2).  

 

Taulukko 4. Veden rautapitoisuus -mittaukset. 

Veden rautapitoisuus [µg/l] 

Porin talousvesi 59 

Pyhärannan pohjavesi 115 

Näyte 1 231 

Näyte 2 229 
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7 TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU 

Kalkkisen veden käsittely voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Parasta vedenkäsitte-

lylaitetta valitessa tulee huomioida veden laatu ja määrä, laitteen sijainti ja kustannuk-

set. Tässä kappaleessa laite mitoitetaan oikean kokoiseksi, varmistetaan sen tarvitsema 

tila, vertaillaan eri toteutustapoja ja lasketaan aiheutuvat kustannukset.  

7.1 Mitoittaminen 

Vedenkäsittelylaitetta mitoittaessa tulee huomioida puhdistettavan ja lähtevän veden 

määrä ja laatu. Veden laatu määritettiin vesianalyyseillä, siitä on tarkemmin kerrottu 

kappaleessa kuusi. Cimcorpin kiinteistön vedenkulutus on kasvanut joka vuosi, mitä 

selittää työntekijöiden määrän lisääntyminen. Keskimääräisen tuntikohtaisen veden-

kulutuksen voi laskea jakamalla vuotuisen vedenkulutuksen käytetyllä ajalla. (Kaava 

2). Vuonna 2019 Cimcorpin vedenkulutus oli 2206 m3. Yrityksessä tehdään töitä pää-

osin päivävuorossa, kahdeksantuntia päivässä. Työpäivien määrä vuonna 2019 oli 251 

(Mvl www-sivut 2020). Keskimääräinen tuntikohtainen vedenkulutus Cimcorpilla on 

1,1 m3/h (Kaava 3).     

 

Qh = Vedenkulutus tunnissa (m3). 

Qv = Vedenkulutus vuodessa (m3). 

ΔT = Käytetty aika (h). 

 

 Qh = Qv/ΔT (2) 

 

 Qh = 2206 m3 / (251d*8h/d) = 1,1 m3/h (3) 

 

Koska käyttöveden käyttö on epäsäännöllistä, mitoitusta varten on hyvä selvittää myös 

huipputuntikulutus. Huipputuntikulutuksen mitoittaminen perustuu arvioon siitä, 

kuinka moni vesipiste on yhtä aikaa päällä. Arviointi voidaan tehdä, kun tunnetaan 

kohteen vedenkäyttötottumukset ja vesipisteiden määrä. Huippukulutukseksi voidaan 

arvioida noin 10-15 % maksimivirtaamasta. Maksimivirtaama saadaan laskemalla 

kaikkien vesipisteiden yhteenlaskettu kulutus. Cimcorpilla huippukulutus on tällöin 3-
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4,5 m3/h. Vaikka virtaama nousee joskus maksimivedenkäsittelytehon yläpuolelle het-

kellisesti, laite jatkaa toimintaansa normaalisti. Ainoastaan veden laatu kärsii, kun vii-

pymäaika pienenee. Laite kannattaa kuitenkin mitoittaa tarpeeksi isoksi, sillä veden-

käsittelyteho laskee käyttöiän kasvaessa. 

7.2 Sijoittaminen 

Vedenkäsittelylaitteiston suunnittelussa tulee huomioida myös sijainti. Sijaintiin vai-

kuttaa laitteen koko sekä sähkön ja viemärin tarve. Kaikki esitellyt vaihtoehdot tarvit-

sevat sähköä ja käänteisosmoosilaitteet sekä veden pehmentimet tarvitsevat myös vie-

märin huuhteluvesiä varten. Tilan käytössä tulee huomioida myös mahdolliset huolto-

toimenpiteet. Ioninvaihtoyksikön suolasäiliölle täytyy päästä lisäämään suolaa ja 

käänteisosmoosiyksikön kalvot täytyy joskus vaihtaa.  

 

Kalkinmuuntimet tarvitsevat vaihtoehdoista vähiten tilaa. Osa kalkinmuuntimista voi-

daan asentaa sekä pysty-, että vaakaputkeen. 

7.3 Vaihtoehtoiset toteutustavat 

Kun halutaan käsitellä koko kiinteistön vesi, vedenkäsittelylaite asennetaan vesimitta-

rin jälkeen päävesilinjaan. Suodatus ei tarvitse erillistä pumppua tai paineastiaa, vaan 

verkoston paine riittää painehäviön tuottamiseen. Suodattimen tuottama painehäviö on 

hyvä huomioida, mikäli vedenpaine on alhainen. Saatavilla on myös hanakohtaisia ve-

denkäsittelylaitteita. Tässä työssä tarkastellaan kuitenkin vedenkäsittelylaitteita, jotka 

käsittelevät koko kiinteistön veden. 

 

Vaihtoehtoinen toteutustapa, on asentaa vesisäiliö vedenkäsittelylaitteen jälkeen. Jos 

laitteen jälkeen kytketään vesisäiliö, laitteen huipputeho voi olla pienempi, koska sillä 

saadaan tasattua kulutushuippuja. Tämä toteutustapa voi vähentää myös kustannuksia, 

sillä yleensä pienempitehoinen laite on edullisempi. Kolmas vaihtoehto on asentaa ohi-

tusventtiili. Tässä toteutustavassa osa vedestä ohjataan vedenkäsittelyn ohi. Veden-

pehmentimen ja käänteisosmoosiyksikön käyttäminen juomaveden valmistamisessa, 
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poistaa vedestä tärkeitä mineraaleja. Ohituksella säästetään vedenkäsittelylaitteen ka-

pasiteettia ja vedessä säilyy osa tärkeistä mineraaleista. 
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8 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS 

Tässä kappaleessa vertaillaan eri laitteiden soveltuvuutta kalkkisen veden käsittelyyn 

Cimcorpin kiinteistössä sekä kerrotaan työn tekijän suositus hankittavasta vedenkäsit-

telylaitteesta. Vertailussa huomioidaan kustannukset, käytettävyys sekä vaikutukset 

veden laatuun. Kustannuksia tarkasteltiin hankintakustannusten ja vuotuisten käyttö-

kustannusten osalta. Kustannukset on esitetty tarkemmin liitteessä 3.  

8.1 Hankintakustannukset 

Kaikissa tarjouspyynnöissä käytettiin samoja mitoitusarvoja. Tarjottujen laitteiden ve-

denkäsittelykapasiteetti vaihteli. Vedenpehmentimien ja kalkinmuuntajien hinnat oli-

vat samansuuruisia. Hinnat olivat noin 1000-2000 € (Alv. 0 %), paitsi yhden toimitta-

jan laite oli selvästi muita kalliimpi. Käänteisosmoosilaitteiden hinnat olivat noin kol-

minkertaiset vedenpehmentimiin ja kalkinmuuntajiin verrattuna. Lisäksi ne tarvitsevat 

esikäsittelyksi vedenpehmentimen, jolloin järjestelmän hankintahinta nousee nelinker-

taiseksi. 

 

Myös toimitus- ja asennuskustannukset kuuluvat hankintakustannuksiin. Toimitusku-

lut sisältyivät monella toimittajalla hankintahintaan. Muilla ne olivat noin 50 €. Yhden 

kalkinmuuntimen asentamisen voi suorittaa helposti itse. Muiden laitteiden asentami-

nen vaatii LVI-asentajan työtä, minkä hintaa tässä työssä ei selvitetty. 

8.2 Käyttökustannukset 

Käyttökustannukset koskevat normaaleja kustannuksia laitteen käyttöönoton jälkeen. 

Kalkinmuuntimet ovat vertailun edullisimmat käyttökustannuksiltaan. Yhdessä tarjo-

tussa kalkinmuuntimessa on puhdistuspatruuna ja toisessa mallissa suodatusmassa, 

joista tulee käyttökustannuksia, sillä niiden suositeltu vaihtoväli on kolme vuotta. Mui-

den kalkinmuuntimien ainoa käyttökustannus on sähkönkulutus, sillä normaalisti ne 

eivät vaadi huoltotoimenpiteitä. Kalkinmuuntimien sähkönkäytön kustannukset ovat 

alle 50 euroa vuodessa.  
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Vedenpehmentimien käyttökustannukset koostuvat sähkön-, suolan- ja vedenkulutuk-

sesta. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa hartsien vaihto. Niiden vaihtoväliin vaikuttavat 

veden laatu ja määrä. Tässä työssä mitoitetun kokoinen vedenpehmennin, kuluttaa säh-

köä noin 30 W, mikä tarkoittaa muutaman kymmenen euron kustannusta vuodessa. 

Vedenpehmentimien suolan kulutuksen tehokkuudessa on isoja eroja. Kalliimman hin-

taluokan vedenpehmentimissä on vesimääräohjattu huuhtelu ja jatkuvatoimisuus. 

Edullisimmissä laitteissa huuhtelu tapahtuu kelloon asetetun huuhteluvälin mukaisesti. 

Jatkuvatoimisuus tarkoittaa sitä, että laitteessa on kaksi suodatinta, mikä mahdollistaa 

vedenkäytön myös huuhtelun aikana. Pehmentimien teoreettinen suolankulutus vesi-

analyysin kovuuden ja mitoitetun vesimäärän mukaan oli 200-456 kg. Suolan vuotui-

nen käyttökustannus on noin 100-240 € (Alv. 0%). Vedenpehmentimet käyttävät 

huuhteluun vettä noin 20 m3/vuosi. 

 

Käänteisosmoosilaitteiden käyttökustannukset syntyvät sähkönkulutuksesta, vedenku-

lutuksesta ja kalvojen hankinnasta. Tarjottujen käänteisosmoosilaitteiden sähkönkulu-

tus oli noin 2,2 kWh/m3. Cimcorpin vedenkäytöllä sähkönhinta olisi 582 €/vuosi (säh-

kön hinta 0,12 €/kWh). Käänteisosmoosilaitteiden vedenkulutus on selvästi isompi 

kuin vedenpehmentimillä. Laitteiden maksimi saanto oli noin 75 %. Myös kalvojen 

vaihdot ja pesut aiheuttavat kustannuksia. Tarjotuissa laitteissa oli 1-6 kalvoa. Tässä 

työssä ei selvitetty kalvojen hintoja. 

8.3 Laitteiden soveltuvuus kalkkisen veden käsittelyyn 

Käänteisosmoosilaitteiden etuina ovat kemikaalittomuus, korkea puhdistuskyky ja au-

tomaattisuus. Vaikka laitteet tuottavat erittäin puhdasta vettä, kalkin poistamisessa 

käänteisosmoosilaitteiden käyttö ei ole tarpeellista. Niiden investointikustannus on 

korkeampi ja hyötysuhde huonompi kuin muilla menetelmillä. Käänteisosmoosilait-

teiden käyttäminen kalkin poistamisessa vaatii veden pehmentämistä ennen kalvo-

suodatusta, sekä mineraalien lisäämistä juomaveteen käsittelyn jälkeen. Niiden käyttö 

myös kasvattaa veden syövyttävyyttä. 

 

Kalkinmuuntimien helppokäyttöisyys ja kemikaalittomuus puoltavat niiden käyttöä 

kalkkisen veden käsittelyssä. Kalkinmuuntimet ovat vaihtoehdoista haitattomimpia 
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terveydelle. Ne muuntavat terveydelle tärkeät mineraalit toiseen muotoon, eivätkä 

poista niitä, toisin kuin vedenpehmentimet ja käänteisosmoosilaitteet. Tutkimukset 

osoittavat, että kalkinmuuntimien tehokkuus vaihtelee eri käyttökohteissa. Monet val-

mistajat kuitenkin myöntävät laitteilleen pitkän takuun. Valmistajilla ei ole yksimieli-

syyttä, mikä muuntamistapa on tehokkain, sillä tuloksia on vaikea mitata käyttökoh-

teiden erilaisuuden vuoksi. Lisäksi kalkinmuuntimet eivät muuta mitattavia veden laa-

tuun vaikuttavia suureita, kuten johtokykyä tai kovuutta. Tehokkuutta voidaan mitata 

vain kalkkisaostumien vähentymisenä, mikä voi olla hankalaa, sillä mittaus vaatii pit-

kän aikajakson. Useat kalkinmuuntimien valmistajat ovat patentoineet laitteissa hyö-

dyntämänsä tekniikan omaan käyttöönsä.  

 

Vedenpehmentimien etuina kalkin poistamisessa ovat tekniikan toimintavarmuus, lait-

teiden edullisuus ja hyötysuhde. Veden pehmennys laskee veden kovuutta, mikä vä-

hentää kalkkisaostumia. Pehmennettyä vettä on turvallista käyttää juomavetenä ja kä-

sittely ei lisää veden syövyttävyyttä. Vedenpehmentimien käytön huonoja puolia kal-

kin poistamisessa ovat käyttökustannukset, suolan kulutus ja terveydelle tärkeiden mi-

neraalien poistuminen juomavedestä.  

8.4 Suositus 

Suosittelemani vedenkäsittelylaite Cimcorpin kiinteistöön hyödyntää toiminnassaan 

ioninvaihtoteknologiaa. Ratkaisun perusteina ovat tila, mihin laitteen tulee mahtua, 

edullisuus ja toimintavarmuus. Käytettävissä olevaan tilaan ei mahdu käänteisosmoo-

silaitetta sekä vedenpehmennintä. Käänteisosmoosilaitteen käytöllä saavutettava 

hyöty ei vastaa korkeita hankintakustannuksia. Kalkinmuuntimien toimintavarmuus ja 

tehokkuus on epävarmempaa kuin vedenpehmentimillä. Vedenpehmennin poistaa 

myös vedessä olevaa rautaa, jonka pitoisuus oli vesianalyysin perusteella Ulvilan ve-

dessä korkea. Järjestelmään voi asentaa ohivirtausventtiilin, minkä kautta ohjataan 

noin 25 % vedestä. Silloin veden kovuus laskee 8°dH:sta alle 4°dH:n. Toimenpide 

säästää laitteen käsittelykapasiteettia ja osa terveydelle tärkeistä mineraaleista säilyy 

juomavedessä. 
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Liitteessä 4 on vertailtu tarjottujen vedenpehmentimien ominaisuuksia. Vedenpeh-

mennyslaitteista kannattaa valita laite, jossa on vesimääräohjattu ja jatkuvatoiminen 

huuhtelu. Laite säästää suolaa, energiaa ja vettä, verrattuna kello-ohjattavaan pehmen-

timeen. Se on hieman kalliimpi, mutta maksaa itsensä takaisin n. 3-6 vuodessa. Tar-

jouksissa oli kaksi vedenpehmennintä, mitkä ovat vesimääräohjattuja ja jatkuvatoimi-

sia. Toinen on pienempi ja siinä on vain 14 litraa hartsia, kun toisessa on 75 litraa 

hartsia (Vaihtoehdot 1 ja 2). Myös suolasäiliö on isompi vaihtoehdossa 2, mikä tar-

koittaa sitä, että suolasäiliötä ei tarvitse täyttää niin usein. Vaihtoehto 1 mahtuu käy-

tettävissä olevaan tilaan paremmin, sillä se on huomattavasti pienempi.  

 

Uskon, että vaihtoehto numero 1 olisi paras vedenkäsittelylaite suunniteltuun kohtee-

seen. Laitteessa on näyttö, josta voi seurata vedenkulutusarvoja. Toimituksen mukana 

tulee ohitusventtiili, jota voi säätää vedenkulutusarvojen mukaisesti. Tällä toteutusta-

valla kiinteistössä saadaan vettä, joka soveltuu hyvin juomavedeksi eikä aiheuta kalk-

kisaostumia. Laitteeseen asetetaan käytettävän veden kovuus. Asetetun arvon perus-

teella ja mitatun vesimäärän mukaan laite suorittaa huuhtelun. Pehmentimessä on au-

tomaattinen venttiilikoneisto, joten laitteen lisäksi ei tarvita kuin normaali pääsulku-

venttiili. Laite on 89 cm korkea, 50 cm leveä ja 52 cm syvä. Se mahtuu asennettavaksi 

lämmönjakohuoneeseen vesimittarin ja pääsulkuventtiilin jälkeen, seinän viereen. 

Liitteessä 5 on kytkentäkuva järjestelmästä. Siinä näkyy kytkentätapa ohitusventtii-

lille. Laitteen kytkemiseen tarvitaan LVI-asentaja. Laitteelle täytyy asentaa letku vie-

märiin menevää huuhteluvettä varten, se sisältyy toimitukseen. LVI-asentajan täytyy 

myös varmistaa laitteen sopivuus kiinteistössä olevaan vesiputkeen. Toimituksessa on 

asennussarja DN32/32 putkille. 
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9  TYÖN TARKASTELU 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisilla menetelmillä talousveden käyt-

täjä voi vähentää kalkkisen veden aiheuttamia haittoja. Tarkoitukseen sopivat veden-

käsittelymenetelmät ovat ioninvaihto, kalvosuodatus ja kalkinmuuntaminen. Tavoit-

teena oli löytää tehokkain vedenkäsittelylaite kalkkiselle talousvedelle, huomioiden 

kustannukset sekä vaikutukset veden laatuun ja syövyttävyyteen. Vertailu tehtiin io-

ninvaihto-, käänteisosmoosi- ja kalkinmuuntamismenetelmien välillä. Suunnittelun ja 

vesianalyysin perusteella tarjouksia kysyttiin kuudelta eri yritykseltä. Tarjous saatiin 

viidestä eri vedenpehmentimestä, neljästä kalkinmuuntajasta ja kolmesta käänteisos-

moosilaitteesta. Työssä parhaimmaksi vaihtoehdoksi nousi ioninvaihtomenetelmään 

perustuva laite. Suositus on luotettava, koska ioninvaihtomenetelmää on käytetty ve-

denpehmennyksessä jo monta vuosikymmentä ja menetelmä perustuu tutkittuun tie-

toon. Veden pehmennyslaitteen etuina olivat edullisuus sekä toimintavarmuus kysei-

sessä käyttötarkoituksessa. Suositeltu laite ei muuta veden laatua syövyttävämmäksi 

eikä sen käyttö aiheuta terveysriskiä.  

 

Vedenkäsittelymenetelmien vaikutukset veden laatuun saatiin kirjallisuudesta. Työssä 

haluttiin käyttää mahdollisimman luotettavia lähteitä, minkä takia työssä ei käytetty 

valmistajien omia lähteitä koskien laitteiden tehokkuutta. Haasteena olivat ristiriitaiset 

tutkimukset kalkinmuuntamislaitteista. Niiden vertailu ja tekijän luotettavuuden arvi-

ointi osoittautui vaikeaksi. Myös valmistajilla oli ristiriitaisia mielipiteitä niiden te-

hokkuudesta. Kalkinmuuntimien tehokkuudesta kalkin käsittelemisessä tarvittaisiin 

enemmän luotettavaa tutkimustietoa. Monessa kohteessa niiden käyttö toisi etuja, joita 

muilla menetelmillä ei saada. 

 

Vesianalyysit tehtiin Satakunnan ammattikorkeakoulun laboratoriossa ja niitä verrat-

tiin Ulvilan veden ilmoittamaan testausselosteeseen. Tulosten luotettavuus varmistet-

tiin rinnakkais- ja referenssinäytteillä, jotka osoittivat tulosten olevan käytettävissä 

olevilla menetelmillä tarkkoja. Epävarmuutta veden kovuusmittauksessa aiheutti sil-

mämääräisesti suoritettu veden värimuutoksen havainnointi. Analyysien perusteella 

Ulvilan vesi on keskikovaa ja rautapitoisuus huomattavasti korkeampi kuin vesilaitok-
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sen testausselosteen mukaan. Vesianalyysin tuloksesta ei kuitenkaan voi tehdä päätel-

mää, että Ulvilan vesi olisi jatkuvasti rautapitoista. Rautapitoisuudet voivat nousta het-

kellisesti jakeluverkon syöpymisen seurauksena. Ulvilan vesilaitos ei lisää veteen, eikä 

käytä vedenkäsittelyprosessissa, kovuutta lisäävää kalsiumia. Ulvilan veden kovuus 

johtuu alueen maaperästä. Vedenkäsittelylaitos ei myöskään poista vedestä kovuutta, 

vaan rautaa ja mangaania, joiden pitoisuudet ovat ilman käsittelyä liian suuria. 

 

Suunnitteluun ja mitoitukseen ei löytynyt ohjeita kirjallisuudesta. Suunnittelutyössä 

käytetyt tiedot perustuvat laitetoimittajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Toimitta-

jilla oli myös eroavaisuuksia vedenkäsittelylaitteiden mitoittamisessa. Osa ilmoittaa 

kapasiteetin keskimääräisenä tuntikohtaisena kulutuksena ja osa huipputuntikulutuk-

sena. Laite mitoitettiin varmuuden vuoksi hieman isoksi, sillä ylimääräinen käsittely-

kapasiteetti ei nosta laitteen kustannuksia merkittävästi. 

 

Työn tuloksilla on vaikutusta toimeksiantajan kiinteistön vesiputkien ja vesikalustei-

den käyttöikään sekä kustannuksiin. Lisäksi veden laatu vaikuttaa työntekijöiden ter-

veyteen. Työ tehtiin kiinteistöön, jonka vedenkulutus on 2200 m3 vuodessa, ja sitä 

voidaan hyödyntää samankokoisissa sekä myös vähän pienemmissä kiinteistöissä. 
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