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Johdanto 

Kalkkikivialkalointiprojektin taustaa, lähtökohdat sekä muut osaprojektit 
Pohjaveden käyttö talousvetenä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten 

aikana ja sen osuus nykyään on n. 60 % koko maan talousveden määrästä. Yksi 
tyypillinen piirre pohjavedelle on sen happamuus, minkä vuoksi raakavesi on yleen-
sä alkaloitava, jotta vältyttäisiin happamuuden aiheuttamilta syöpymiltä vesijoh-
toverkostoissa sekä verkostoon liittyneiden kiinteistöjen vesikalusteissa. Yksi al-
kalointikeino on kalkkikivisuodatus, mikä onkin selvästi yleistynyt 1990-luvulla. 

Kalkkikivialkalointiprojekti on kokonaisuus, mikä on myös yksi Teknologian 
kehittämiskeskuksen (TEKES) Vesihuolto 2001 ohjelman yrityshankkeista. Koko-
naisprojekti koostuu neljästä eri osaprojektista. Tämä nykytilan kartoitus on en-
simmäinen osaprojekti, minkä suorittavat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Län-
si-Suomen ympäristökeskus (LSU). SYKE tekee koko maan kattavan selvityksen 
ja LSU omalta alueeltansa yksityiskohtaisemman kartoituksen. Tästä osaprojek-
tista on kerrottu tuonnempana tarkemmin. 

Toinen osaprojekti käsittelee kaikkikivialkaloinnin vaikutusta veden syövyt-
tävyyteen. Osaprojektin suorittaa Teknillisen korkeakoulun Korroosion ja materi-
aalikemian laboratorio. Projektissa keskitytään pH:n, veden kovuuden, karbonaat-
titasapainon ja lämpötilan riippuvuuksiin toisistaan sekä raakaveden epäpuhtauk-
sien vaikutusten selvittämiseen. Lisäksi tutkitaan veden korroosiovaikutusta te-
räkseen, kupariin ja kuparin juotosaineisiin. 

Kolmas osaprojekti käsittelee kaikkikivialkaloinnin viipymän ja veden laa-
dun optimointia. Tämän osaprojektin suorittavat Partek Nordkalk Oyj Abp, PSV-
Maa ja Vesi Oy sekä Teknillisen korkeakoulun Vesihuoltotekniikan laboratorio. 
Partek Nordkalk Oyj Abp suunnittelee koelaitteiston rouhemaisten alkalointima-
teriaalien alkalointitehokkuuksien määrittämiseen. Kehitetyn testausmenetelmän 
avulla vertaillaan eri kalkkikivipohjaisten tuotteiden sopivuutta kalkkikivialka-
lointiin. PSV-Maa ja Vesi Oy rakentaa pilot-mittakaavaisen koelaitteiston ainakin 
yhdelle pohjavedenottamolle (Haukiputaan kunnan vesilaitos). Tulosten avulla 
pyritään suunnittelemaan täysimittakaavainen, mekaanisella sekoituksella va-
rustettu kalkkikivisuodatin. Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan labo-
ratorio tekee keinotekoisesti saastutetulla kallckikivellä desinfiointikokeita. Li-
säksi tutkitaan veden laadun, huuhtelutiheyden ja -tapojen sekä seisokkien kes-
ton vaikutusta mikrobikasvuun kalkkikivisuodattimessa. Erikoisanalyyseillä spe-
sifioidaan suodattimilta vapautuvat mikrobien valtalajit. 

Neljäntenä osaprojektina on projektin tulosten levittäminen. Maa ja Vesi Oy 
kokoaa osatutkimusten tulokset ja aikaisemman tietämyksen Vesi- ja viemärilai-
tosyhdistyksen julkaisusarjassa julkaistavaan oppaaseen, menetelmän soveltami-
selle ja edelleen kehittämiselle mitoitus- ja käyttösuosituksineen. Tämän oppaan 
lisäksi projektissa syntyy useita julkaisuja: Suomen ympäristökeskuksen ja Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen julkaisut, mahdolliset opinnäytetyöt sekä artikkelit 
alan lehdissä. 
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2 	Tutkimuksen toteutus 

Nykytilakartoituksen tarkoituksena oli selvittää aluekeskuksittain jaoteltuina sekä 
koko maan yhteenvetona kalkkikiveä käyttävien laitosten sijainti kunnittain ja 
laitoskohtaisesti rakenne, mitoitus, alkalointitulos, käyttökokemukset, parannus-
ehdotukset jne. Tiedot tallennettiin Excel-pohjaiseen taulukkotiedostoon, mistä 
ne koottiin vedenottamokohtaisiksi raporteiksi julkaisuun. 

Nykytilan kartoituksen aikataulu SYKE:n osalta ajoitettiin alustavasti vuo-
den 2000 tammikuusta saman vuoden loppuun. 

Tarvittavat lähtötiedot pyrittiin pääosin saamaan selville kyselytutkimuksel-
la sekä ympäristöhallinnon käytössä olevien rekistereiden avulla. Aluksi lähetet-
tun kysely alueellisiin ympäristökeskuksiin kaikkikivilaitosten osoitetietojen saa-
miseksi. Samalla alettiin laatia varsinaisia kyselykaavakkeita vesilaitoksille myö-
hempää postitusta varten. 

Varsinaiset kyselylomakkeet vesilaitoksille luonnosteltiin tammi-helmikuun 
vaihteessa ja ne postitettiin helmikuun puolivälissä tiedossa oleville vesilaitoksel-
le. Samalla tutustuttiin muutamiin aihepiiriä koskeviin julkaisuihin. 

Vesilaitoksille lähetettyihin kyselyihin saatiin vastauksia ensimmäisellä kier-
roksella yhteensä 30 kpl. Toinen kysely lähetettiin maaliskuun lopussa vielä 26 
vesilaitokselle. Määräaikaa vastauksille annettiin huhtikuun puoliväliin asti. Niis-
tä saatiin täytettynä takaisin 10 kpl. Loput tiedot selvitettiin puhelimitse sekä muilla 
keinoin. Kaiken kaikkiaan laajemmat tiedot saatiin 73 eri vesilaitokselta. 

Tietoja alettiin koota Excel-taulukkomuotoon heti ensimmäisten lomakevas-
tauksien saavuttua. Taulukko jaoteltiin kaavakkeista saatuihin vesilaitostietoihin, 
vesianalyysituloksiin, tietojärjestelmistä saatuihin tietoihin sekä vesilaitosten yh-
teystietoihin. Työn edetessä haettiin ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä, vesi-
laitoslomakkeista ja internetistä asiaan läheisesti liittyviä tietoja. Samalla laitos-
ten sijainnit, osoitteet ja yhteyshenkilötiedot saatiin päivitettyä ajantasalle. 

Työssä on saatu selville varsin laajat tiedot kalkkikivialkalointia käyttävistä 
vedenottamoista. Mainittakoon, että lomaketietoja laitoksista saatiin yhteensä 193 
sivua ja pelkästään vesianalyysituloksia (vuosilta 1999 ja 2000) yhteensä noin 600 
kappaletta. Vedenlaatuaineisto käsitellään ja julkaistaan eri raportissa. 
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Yleistä ka1kldkIvia1kalolntla 
käyttämistä vesilaitoksista 

Kalkkildvialkalointia käyttävien vesilaitosten lukumäärä on 1990-luvulla huomat-
tavasti kasvanut. Pohjavesien happamuuden takia vesi olisi lähes aina alkaloitava, 
jotta vältyttäisiin verkoston ja kiinteistöjen ennenaikaisilta korroosiovaurioilta. 
Tähän julkaisuun on ollut tavoitteena koota Suomessa jo toimivat sekä mahdolli-
sesti suunnittelu- ja rakennusvaiheissa olevat vedenottamot, mitkä käyttävät tai 
tulevat käyttämään veden alkalointiin kalkkikivisuodatusta. Varmastikin on niin, 
että aivan kaikkia ottamoita Suomesta ei yrityksestä huolimatta ole tähän selvi-
tykseen saatu. Vesilaitoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä talousvettä jakavaa 
hallinnollista yksikköä ja vedenottamolla myös vedenkäsittelylaitosta. 

3.1 Kalkkikivialkaloinnin perusteet 
Kaikkikivialkalointia voidaan käyttää estämään happaman pohjaveden aiheutta-
maa korroosioriskiä vesijohtoverkostolle ja vesikalusteille. Käytettäessä kalkki-
kiveä veden alkalointiin nousevat veden pH, kovuus, kalsiumpitoisuus ja alkali-
teetti (Rontu 1992 s. 26). Kalkkikivialkaloinnin etuna onkin veden kovuuden li-
sääntyminen, joten se soveltuu hyvin sellaisille pohjavesille, missä raakavesi on 
pehmeää. Parhaiten kalkkikivisuodatus sopii vesille, joiden alkaliteetti ja hiilidi-
oksidipitoisuus ovat pieniä (Rontu 1992 s. 66). Hiilidioksidi (COy) liukenee varsin 
helposti veteen. Kun hiilidioksidia sisältävä vesi on kosketuksissa kalsiumkarbo-
naatin (kaikkikiven) kanssa, liukenee vaikealiukoinen kalsiumkarbonaatti vety-
karbonaattina seuraavasti: 
2CaCO3 + CO2 + HZO~ 2Ca (HCO3)2 
Reaktio palautuu, jos hiilidioksidia vähenee esimerkiksi ilmastuksessa tai kun vesi 
keitetään. Tällöin vetykarbonaatti muuttuu karbonaatiksi, mikä saostuu. Vesi on 
sitä aggressiivisempaa, mitä enemmän siinä on hiilidioksidia suhteessa vetykar-
bonaatteihin. Suomen pohjavesissä vetykarbonaatteja on yleensä vähän, joten vesi 
on varsin agressllvista. Veden tasapainotilan pH-arvo määräytyy kalkki-hulidiok-
siditasapainon perusteella ja se on Suomessa yleensä varsin korkea (pH 8-9 välil-
lä). (Kajosaari 1981 s 48-49, 52). Kalkkikivisuodatuksessa ei ole ylialkaloinnin vaa-
raa, sillä reaktio pysähtyy hiilidioksidin loppuessa vedestä (Rontu 1992 s.26). 

Veden alkaloimiseen käytettyjä kaikkikivimassoja ovat ainakin kalsiittinen 
kalkkikivi (CaCO3) ja dolomiitti (CaMg (CO3)). Nyt tehdyssä selvityksessä aina-
kin yksi vedenottamo käytti dolomiittia ja suurin osa kalkkikivirouhetta, minkä 
CaCO3 pitoisuus oli n. 95 %o. Käytetyistä kalkkikivilaaduista on kerrottu tarkem-
min tuonnempana. 

3.2 Vaihtoehtoisia alkalointimenetelmiä 
Veden alkaloimiseen on olemassa monia keinoja. Lipeää (NaOH) on käytetty (ai-
nakin aikaisemmin) paljon alkalointikemikaalina pohjavesilaitoksilla. Lipeän huo-
nona puolena on, että se ei oikein sovellu pehmeille vesille, koska se ei nosta veden 
kovuutta. Tämän lisäksi lipeä on varsin vaarallinen yliannostuksissa. 
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Soodan (Na2CO3) annostus soveltuu pienehköille vesilaitoksille. Sooda nos-
taa alkaliteettia, mutta ei veden kovuutta. Yliannostuksissa sooda on turvallisem-
pi kemikaali kuin lipeä. 

Kalkkiannostus soveltuu lähinnä suurille pohjavesilaitoksille, mutta se edel-
lyttää valvontaa annostelunsa takia. Kallvin yhtenä etuna on, että se lisää veden 
kovuutta (Hatva, Rontu 1993). 

Suodatus alkaloivalla massalla on suhteellisen helppohoitoista, mutta suu-
riakin pH:n vaihteluita voi esiintyä (Hatva, Rontu 1993). Sitä käytetään pienillä, 
vain muutamien talouksien pohjavedenottamoilla. Alkaloivina massoina käyte-
tään osittain poltettua dolomiittia (Rontu 1992 s. 25). 

Kalkkikivisuodatus soveltuu siis pehmeille pohjavesille ja on helppohoitoi-
nen. Kalkkikivisuodatus nostaa sekä alkaliteettia että veden kovuutta. Menetelmä 
soveltuu hyvin kaikenkokoisille pohjavesilaitoksille (Hatva, Rontu 1993). Kalkki-
kivisuodatuksella saadaan virtaamien vaihteluista huolimatta melko tasalaatuista 
vettä ja on käyttöominaisuuksiltaan turvallinen. 

0..........................e
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Nykytilan kartoituksen tulokset 	4 
Selvityksessä saatiin laajempia vastauksia yhteensä 96 vedenottamolta. Näillä 
vedenottamoilla oli saatujen tietojen mukaan käytössään yhteensä ainakin 144 
kallckikivisuodatinta. Edellä mainituilta ottamoilta pumpattiin vesilaitoksen verk-
koon yli 90 000 m3  vettä vuorokaudessa (kaikki vesi ei välttämättä ole alkaloitu 
juuri kalkkikivellä). Näistä vedenottamoista on koottu tiedot tämän julkaisun lop-
puun liitteeseen 3, missä on jaoteltuna saadut tiedot aluekeskuskohtaisesti kun-
nittain, vesilaitoksittain ja vedenottamoittain. Yhteensä liitteessä 3 on 192 sivua. 
Liitteeseen 1 on laitettu vesilaitoksille lähetetty kyselylomake. Liitteen 3 tietosi-
sältö perustuu juuri tähän kyselylomakkeeseen. Näiden laajempien tietojen lisäk-
si tarkistettlin puhelimitse vielä suppeammat tiedot 14 vedenottamosta, joilla on 
käytössään yhteensä 19 kalkkikivisuodatinta. Näistä vedenottamoista on koottu 
yhteenvetolista I itteeksi 2. 

Nykytilan kartoituksessa saatiin lukumääräisesti selville 110 vedenottamoa 
sekä laskennallisesti ainakin 163 kalkkikivisuodatinta, missä käytetään kalkkiki-
veä. Suodattimien lukumääränä on mainittu sana "ainakin" johtuen siitä, että osa 
käyttöönotettavista suodattimista oli vielä suunnittelu- ja/tai rakennusvaiheessa 
tätä kirjoitettaessa. Todennäköisesti niitä on muutama suodatin enemmän kuin 
tuo mainittu 163. Lisäksi joissakin tapauksissa suodatintiloja on katsottu lasken-
nallisesti yhdeksi kokonaisuudeksi (kts. kappale 4.4.5). Selvitys on varsin kattava 
koko Suomea ajatellen. 

4.1 Vesilaitosten liittyjämadrät 
Selvityksessä saatujen 96 vedenottamon verkostojen liittyjämääräksi saatiin n. 382 
000 asukasta. Suurin vesilaitos liittyjämäärällä mitattuna oli Tuusulan seudun vesi-
laitos kuntayhtymä, millä oli liittyjiä yhteensä 100 605 sekä käytössä 10 vedenotta-
moa ja 14 kalkkikiveä käyttävää suodatinta. 

Yli 10 000 liittyjän vesilaitoksia oli Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 
mukaan luettuina seitsemän: Nurmijärven vesilaitos, Heinolan kaupungin vesi-
huoltolaitos, Kouvolan kaupungin vesilaitos, Iisalmen kaupungin vesilaitos, Joen-
suun vesilaitos ja Nivalasta Vesikolmio Oy. Näiden yli 10 000 asukkaan vesilaitok-
sien vesijohtoverkostoon oli liittynyt asukkaita yhteensä n. 274 000 eli peräti 71,7 
% koko selvityksen piirissä olleiden vesilaitoksien liittyjämäärästä. Vesilaitosten 
liittyjämääriä tarkasteltaessa on huomioitava se, että joissakin tapauksissa kaikki 
liittyjille toimitettu vesi ei välttämättä ole alkaloitu kalkkikivellä. 
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❑ Vesilaitoksien lukumäärä (kpl) 	93 Liittyjiä (%) 

Kuva I. Kalkkikivisuodatusta käyttävien vesilaitosten lukumäärät (kpl) ja prosentuaaliset liit-
tyjäosuudet (%) jaoteltuna eri liittyjäluokkien mukaan. 
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Kuva 2. Kalkkikivialkalointia käyttävien vesilaitosten sijaintikunnat Suomessa. 
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Ka1kkikivia1kalointia käyttävien vedenottamoiden sijainti Suomessa vaihtelee 
hyvin paljon maantieteellisesti. Näyttää siltä, että kallckikivialkalointi on pääasi-
assa keskittynyt Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ympäristö-
keskuksien alueelle. Yli puolet eli 57 % vedenottamoista ja 51 % kalkkikivisuodat-
timista on näiden kolmen aluekeskuksen alueella. Lukumääräisesti eniten vedenot-
tamoita on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella, missä vedenottamoita ja 
suodattimia on 33 kpl. Pohjois-Pohjanmaalla vedenottamoita on 19 ja suodattimia 
28. Uudellamaalla vastaavat luvut ovat 14 ja 23. Vähiten kalkkikivisuodatusta käy-
tetään Pirkanmaalla (3 ja 3) sekä Kainuussa (2 ja 2). Joissakin tapauksissa useampia 
suodattimia on katsottu (laskennallisesti) ottamokohtaisesti ikään kuin yhdeksi 
suodattimeksi (kts. kappale 4.4.5, mistä selviää tarkemmin erilaiset suodatinra-
kenteet). 

F I ___ 

r - A i ;' 
i.-;-  ill  

I_ IlMI _ I_ 7 	.. 

UYK LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA KSU LSU PPO KAI LAP 

Dottamot ©suodattimet 

Kuva 3. Kalkkikivisuodatusta käyttävien vedenottamoiden ja suodattimien lukumäärät (kpl) 
eri alueellisten ympäristökeskusten alueella. 

4.3 Laitosten käyttöönottovuodet 
Kalkkikivisuodatuksen käyttö Suomen vesilaitoksilla on suhteellisen nuorta. Sel-
vityksessä saatujen tietojen perusteella ensimmäinen kalkkikivisuodatin otettiin 
käyttöön 1980- luvun puolivälissä ja viimeisimmät on otettu käyttöön vuonna 
2000. Suunnitteilla on myös useita suodattimia vedenottamoille. 

Vielä 1990-luvun alussa kalkkikivisuodatusta käyttäviä vedenottamoita oli 
Suomessa vain muutamia. Vuonna 1994 kalkkikivisuodatuksen otti käyttöön 11 
vedenottamoa j a vuonna 1995 peräti 21 vedenottamoa. Toinen todellinen "huippu-
vuosi" oli 1999, jolloin 19 vedenottamoa otti käyttöönsä ka1kkikivisuodatuksen 
veden pH:n nostamiseksi. Samana vuonna (1999) kalkkikiveä käyttävien vedenot-
tamoiden lukumäärä ylittikin jo 100 kappaleen rajan. Selvityksen perusteella kalk- 

ven käyttö alkalointiin näyttäisi tasaisesti lisääntyvän. 
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Kuvassa 4 on esitetty kalkkikivisuodatusta käyttävien vedenottamoiden lu-
kumäärien kehitys. On huomioitava, että tähän selvitykseen ei ole saatu vuoden 
2000 osalta kuin alkuvuoden (tammi-maaliskuu 2000) tilanne, joten todellinen lu-
kumäärä vuoden 2000 osalta lienee suurempi kuin kuvan 5 kpl antaa ymmärtää. 
Lisäksi kolmelta tiedossa olevalta vedenottamolta ei saatu kalkkikivisuodatuksen 
käyttöönottovuotta selville. 
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Kuva 4. Kalkkikivisuodatusta käyttävien vedenottamoiden lukumäärien (kpl) kehitys Suomes-
sa (huomioi, että vuoden 2000 osalta kuvassa on vain alkuvuoden tilanne). 

4.4 Tekniset tiedot 
4.4.1 Tilavuudet 
Massan tilavuus 

Massan tilavuus on ilmoitettu irtokuutiometreinä (i-m3) eli tilavuudessa, minkä 
massa sellaisenaan ottaisi suodattimessa. Kaikkikivimassa sisältää luonnollisesti 
ilmaa raekoosta (huokostilavuudesta) riippuen. Huokostilavuus täyttyy vedellä, 
kun suodatin otetaan käyttöön. Massan tilavuus on saatu pääsääntöisesti lomak-
keista, mutta jos tieto on puuttunut, tilavuus on yritetty selvittää mm. kuvista. 
Massan tilavuudet vaihtelivat vedenottamoilla 0,1-329 i-m3:n välillä. Laskennalli-
sesti massaa on 96 vedenottamon suodattimissa noin 5500 irtokuutiometriä. 
Vesitilavuus 

Suodattimessa olevan kalkkikivimassan sisälle voi mahtua vettä jopa 50 % 
riippuen raekoosta. Vesitilavuudella on tässä selvityksessä tarkoitettu kalkkikivi-
massan huokosten väliin mahtuvaa vesimäärää, mikä reagoi kaikkikiven kanssa. 
Vesitilavuus on laskettu kertomalla massan tilavuus (i-m3) kertoimella 0,42. Samaa 
vakiokerrointa on käytetty kaikkien suodattimien osalta riippumatta enää raekoon 
(huokostilavuuden) aiheuttamista pienistä vaihteluista eri suodattimien kesken. 
Laskennalliset vesitilavuudet olivat vedenottamoilla 0,04-138 m3  välillä. 
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4.4.2 Pinta-alat 

Selvityksessä mukana olevien kalkkikivisuodattimien pinta-alat vaihtelivat 0,24 
m2:sta aina 225 m2  asti. Yksittäisistä suodattimien pinta-aloista erottui selvästi kaksi 
pinta-alaa. Yleisin yksittäisen suodattimen pinta-ala oli 7 m2, mitä löytyi kandek-
salta vedenottamolta (yhteensä 14 suodatinta). Toiseksi eniten oli pinta-alaltaan 
3,14 m2  suuruiset suodattimet, joita oli seitsemällä vedenottamolla (yhteensä 12 
suodatinta). 

Kokoluokan 0,2-25 m2  suuruisia suodattimia oli 60 % kaikista suodattimista. 
26-50 m2  suuruisia suodattimia oli 22 %. Kokoluokan 51-100 mz suuruisia suodatti-
mia oli 9 %. Ainoastaan 5 % suodattimista oli yli 100 m2  suuruisia. Kalkkikivisuo-
dattimien lukumäärät suodattimien pinta-alojen mukaan luokiteltuna on esitetty 
kuvassa 5. 

>200 m2 
2% 

101-200 m2 
3% 1 

Ei tietoa 
4% 

51-100 m2 
9% 

26-50 m2 
22% 

Kuva 5. Kalkkikivisuodattimien lukumäärät (%) suodattimien pinta-alojen mukaan luokitel-
tuna. 

4.4.3 Mitoitusvirtaamat 

Mitoitusvirtaamalla tarkoitetaan tässä sitä vesimäärää, mikä suodattimen mitoi-
tusvirtaamaksi on määritetty. Yksikkönä on käytetty kuutiometriä tunnissa (m3/ 
h). Mitoitusvirtaama on otettu ensisijaisesti lomakkeissa ilmoitettujen arvojen 
perusteella. Jos sitä ei ole ilmoitettu, niin virtaama on laskettu, mikäli tarvittavat 
tiedot laskemiseen ovat olleet saatavilla. Saadut mitoitusvirtaama-arvot vaihteli-
vat 0,5 - 450 m3/h välillä. Tässä on huomioitava se, että toiset ovat vastauksissaan 
antaneet suodattimen tämän hetkisen virtaama-arvon, jotkut taasen suunnitellun 
mitoitusvirtaaman ja jotkut eivät ole antaneet virtaama-arvoa ollenkaan, joten 
luvut voivat olla osin virheellisiä. 

4.4.4 Viipymät 

Tehollisen viipymän arvo on pääsääntöisesti saatu lomaketietojen perusteella. Tässä 
on myös otettava huomioon se, että kaikki viipymätiedot eivät vastaa todellista 
tilannetta, sillä laitosten antamat tiedot ovat olleet puutteellisia tai ne ovat puuttu- 
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fleet kokonaan. Muutamissa tapauksissa viipymä on laskettu aikaisemmin anne-
ista tiedoista seuraavasti: kalkkikivisuodattimen vesitilavuus (m3) / mitoitusvir-

taama (m3/h)*60 minuuttia. Tehollisen viipymän yksiköksi on siten saatu minuut-
tia (min). 

Saadut suodattimen viipymäarvot sijoittuivat 10 minuutista ylöspäin aina 
useaan tuntiin asti. Saaduista arvoista lukumääräisesti 10 % suodattimista sijoittuu 
10-29 minuutin välille. Suurin osa eli 44 % 30-60 minuutin välille, 8 % 61-120 minuu-
tin välille ja 6% 121-420 minuutin välille. Suodattimista 31 % ei saatu viipymäar-
voa. Yksi yleinen viipymä selvityksen mukaan on 60 minuuttia, joka oli käytössä 
10 vedenottamolla (17 suodatinta). 

4.4.5 Suodattimien rakenteet 

Vedenottamoilla olevat suodattimet jaoteltiin rakenteensa perusteella karkeasti 
neljään eri luokkaan seuraavasti: kaivo, säiliö, allas, muu. Kussakin em. pääluokas-
sa on luonnollisesti vielä pieniä rakenteellisia eroja. Lisäksi pyrittiin selvittämään 
mahdolliset linjat vedenottamoiden prosesseissa. 

Kuva 6. Kalkkikivisuodattimien rakenteellinen jaottelu. 

Suodattimien rakenteet luokiteltiin 19 kaivoksi, 44 säiliöksi ja 93 altaaksi. Näiden 
lisäksi maapenkka, minkä läpi imeytetään vettä, luokiteltiin kuuluvaksi luokkaan 
muu. 

Kalkkikivisuodatin luokiteltiin kaivoksi, jos kalkkikivimassa on samassa ti-
lassa (kaivossa) missä vedenotto tapahtuu. Säiliö on rakenteeltaan erillinen kalk-
kikivimassaa sisältävä (yleensä umpinainen) tila, mihin johdetaan vesi vedenot-
tokaivosta tai runkolinjasta tms. Säiliö voi olla esimerkiksi kaivonrenkaista tehty 
rakennelma, missä on umpinainen pohja ja kansi päällä. Allas on rakenteeltaan 
umpinainen pohjalta ja reunoista mutta avoin päältä. Allas voi kuitenkin olla myös 
katettu kevyesti esimerkiksi roskien (putoavien lehtien yms.) varalta. 

Myös mahdolliset linjat pyrittiin selvittämään suodattimien suhteen. Selvi-
tyksessä luokiteltiin 14 vedenottamon suodattimia sellaiseksi, missä on linjat käy-
tössä. Erilaisia suodatintiloja (altaita ja säiliöitä) em. vedenottamoilla oli lasken-
nallisesti 30. Näistä osa katsottiin laskennallisesti yhdeksi suodattimeksi, mikä 
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mainitaan liitteen kolme kohdassa "selostus suodattimen rakenteesta" niiden suo-
dattimien kohdalla, mitkä on tässä selvityksessä laskennallisesti katsottu ikään 
kuin yhdeksi suodattimeksi. 

betoniritilä-
palkit 

----- 	------ 	- betoninen alkalointisälliö (2,4x4,0x3,7 m) 
- vesi välipohjan alle jakoputkella 
- päällä kalkkikivi 4-8 mm 
- alla kalkkikivi 8-16 mm, paks.yhteensä 2,3 m 
- välipohjan päällä ilmahuuhteluputket 35 mm (rst) 

0 

iiiiiiiii (alavesisäiliö) 

_y_ u _Li_y~~o 
tuleva vesi 

C 

Kuva 7. Esimerkki säiliösuodattimesta (Keppo vattenandelsiag Uusikaarlepyy). Vesi pumpa-
taan kaivosta alkalointisäiliön alaosaan, josta alkaloinnin jälkeen vesi poistuu yläkautta vierei-
seen alavesisäiliöön ja sieltä edelleen jakeluun (kuvan piirros Aki Kuorikoski/LSU). 

Linja 1 

Linja 2 
-kaikkikivurouhe 4-8 mm 
paksuus n. 1,8 m (1999) 

A 
- tuleva vesi jakokouruilla 
- lähtevä vesi keräysputkistosta pohjalta 
pois (tuplasalaoja) 

Kuva 8. Esimerkki allassuodattimesta, missä on myöskin linjat (Perhon kunnan vesilaitos 
Salmelanharju).Veden virtaussuunta suodattimessa on ylhäältä alaspäin (kuvan piirros Aki 
Kuorikoski/LSU). 
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4.4.6 Veden virtaussuunta suodattimissa 

Veden virtaussuunnat selvitettiin myös suodattimien tietojen yhteydessä. Pelkäs-
tään ylhäältä alaspäin virtaavia suodattimia oli 20 vedenottamolla (34 suodatinta). 
Kuudella ottamolla (11 suodatinta) oli sekä ylös- että alaspäin virtauksen mandol-
lisuus. Alhaalta ylöspäin toimivia suodattimia oli selvästi eniten eli 57 vedenotta-
molla (84 suodatinta). Pelkästään vaakavirtasuodattimia oli kuudella ottamolla 
(kuusi suodatinta). 

Neljällä ottamolla oli käytössään suodattimia (kahdeksan suodatinta), missä 
vesi tekee ns. ässän muotoista mutkittelua suodattimessa eli siinä esiintyy ylös-
päin -, alaspäin - ja osin vaakavirtausta. 

Kolmelta vedenottamolta ei saatu suodattimien virtaussuuntia selville. Tämä 
johtui pääosin siitä, että suodattimet eivät vielä olleet käytössä. Kuvassa 9 on esi-
tetty veden virtaussuunnat suodattimissa. 

Ylös-, alas- ja 
vaakavirtauksen 	Ei saatu tietoa 

.10/ 

Ylös- ja alasr 
virtaukser 

mandollisut 
8% 

Vaakavirtau 
4% 

Ylhäältä alaspäin 
virtaus 
24% 

~Ihaaita ylöspäin 
virtaus 
57% 

Kuva 9. Veden virtaussuuntien prosentuaaliset osuudet kalkki kivisuoclattimissa. 

4.5 Kalkkikiven laadut, raekoot, valmistajat 
Laadut 

Kyselylomakkeessa kaikkikiven laatua koskevaan kohtaan saatiin vastauk-
set 71 vedenottamolta. Vastaukset pyydettiin antamaan virtaussuunnan mukaan. 
Alunperin saatiin 27 erilaista vastausta, joita luonnollisesti jouduttiin yhtenäistä-
mään. Loppujen lopuksi kalkkikivilaatujen lukumäärä saatiin vastauksien tulkit-
semisen jälkeen pudotettua selvästi. 

Kalkkikivirouhetta ilmoitti käyttävänsä peräti 68 vedenottamoa. Yleensä kalk-
kikivirouheet ovat kalsiittista kalkkikiveä, ja niiden kalsiittipitoisuus(CaCO3) on 
tavallisesti n. 95 %. Kalsiitti on kaikkikiven tavallisin kiderakenne. Kalkkikivi-
rouheeksi on sisällytetty mm. vastauksissa ilmoitetut vesilaitosrouhe, kalslitti- 
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rouhe, ka kkikivisepeli, kanaka kki, Parfill P2 jne. Kanakalkki on kalkkikivirouhet-
ta, minkä raekoko on 3-6 mm. Parfill P2 tarkoittaa fraktiota, minkä raekoko on alle 
1,5 mm. Vimpelin dolomiittia ilmoitti käyttävänsä yksi vedenottamo. Dolomiitti 
on kalsiumin ja magnesiumin kaksoissuola, mitä käytetään myös rouheena. Nämä 
edellä mainitut on luokiteltu kotimaiseksi kaikkikiveksi. 

Juraperle JWtä, minkä kalsiittipitoisuus on yli 99 %, ilmoitti käyttävänsä yksi 
vedenottamo. Juraperle JW on reaktiivisempaa, kuin yleisesti käytetty kalkkikivi-
rouhe. Virolaista kalkkikiveä ilmoitti käyttävänsä yksi vedenottamo. Nämä on 
luokiteltu ulkomaiseksi kaikkikiveksi. Tietoa kaikkikiven laadusta ei saatu 25 
vedenottamolta. Kuvassa 10 on esitetty kalkkikivilaadut vedenottamoilla. 

Juraperle JW 
1% 
	Virolainen kalkkikivi 

Ei saatu tietoa 
26% 

Kotimainen kalkkikivi 
72% 

Kuva I0. Kalkkikivien Iaadut vedenottamoilla. 

Raekoot 
Selvityksessä kävi ilmi, että yleisin vedenottamoilla käytetty kalkkikiven rae-

koko on 4-8 mm, mitä käytettiin ainakin 63 vedenottamolla. Raekokoa 8-16 mm 
käytettiin ainakin 25 vedenottamolla ja 2-4 mm raekokoa viidellä vedenottamolla. 
Tässä on huomioitava se, että erilaisia raekokoja voidaan käyttää samalla vedenot-
tamolla tai samassa suodattimessa. Yhteensä selvityksessä löytyi 20 erilaista rae-
kokoa tai niiden yhdistelmää. Kokonaisuutta katsoen 29 vedenottamolla käytet-
tiin kahta eri raekokoa. Esimerkiksi yksi yleisesti käytetty raekokoyhdistelmä (vir-
taussuunnan mukaan) oli 8-16, 4-8 mm, mitä käytti 20 vedenottamoa. Kuudelta 
vedenottamolta ei saatu tietoja raekoon suuruuksista. Tarkemmat tiedot kalkkiki-
ven eri raekokojen käytöstä vedenottamoilla on esitetty kuvassa 11. 

0 • o .Suomen ympäristokeskuksen moniste 207 



70 
63 

f 

—' 50 
n 
ö 40 
E 

0 30 

20 

5 
1 1 1 1 1 1 1 r-i 2 1 4 	1 22 1 	1 1 3  

U) U) CV CN) OO M M '' U) OO O OO O CV OO CD CO O O O 
O , to to ' to N N 1: c) V' 4 r  , to ' — ' N to 

to Ö O c 	 to 	 CD OÖ 	(O N 
O 	 '- 	 CV 

kaikkikivirouheen raekoko (mm) 

Kuva 11. Kalkkikiven eri raekokojen (mm) käyttö vedenottamoilla. 

Kalkkikiven toimittajat 
Kallckikivirouhetta toimittaa vedenottamoille (yhteensä 96 kpl) vastauksien 

perusteella (yhtenäistämisen jälkeen) neljä yritystä. Laajin markkinaosuus vedenot-
tamoiden lukumääriin nähden on Partek Nordkalk Oyj Abp:lia, yhteensä 74 % 
osuus. Vastauksissa saadut Louhi, Lohjan Kalkki, Finn-sementti Oy Paraisilta, Par-
tek, Partek Nordkalk, Nordkalk yms. on tässä yhdistetty Partek Nordkalk Oyj 
Abp:ksi. Vastauksissa saadut Loukolampi, Kemin kallcki Keminmaalta ja Kalkki-
maa Torniosta on yhdistetty tässä SMA. Saxo Mineral Oy:ksi, minkä toimitusosuus 
on 4,2 % vedenottamoiden lukumäärästä. Kohtaan "ei saatu tietoa" osuus on 18,8 
% vedenottamoiden lukumäärästä. Tämä kohta sisältää vastaamatta jääneiden 
osuuden lisäksi ne vastaukset, missä ilmoitettiin kaikkikiven hankintapaikaksi 
esimerkiksi paikallis- tai maatalouskauppa. Tarkemmat osuudet kalkkildven toi-
mittajista on esitetty kuvassa 12. 

SMA Saxo Mineral Oy 
4,2 % 

10 

J  

Aqua-TechniekHollanti 
Insinööritoimisto Nodu 

Vantaa 
1,0 % 

Akva Filter Oy 
2,1 % 

Ei saat 
18, 

Partek Nordkalk Oyj Abp 
74,0 % 

Kuva 12. Kaikkikiven toimittajien prosentuaaliset osuudet vedenottamoiden lukumääriin ver-
rattuna. 
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4.6 Kalkkikaren kulutus ja varastointi 
Kalkkikiven kulutus 

Kaikkikiven kulutus vedenottamoilla vaihtelee aika paljon. Vastaukset kulu-
tuksesta pyydettiin antamaan muodossa kuutiometriä vuodessa. Jos vastauksissa 
annettiin kulutusyksikkönä tn/a, kg/a tai g/m3, niin saadut lukemat pyrittiin muut-
tamaan vuosikulutusarvoksi m3/a. Kalkkikivirouheen tiheytenä laskelmissa on 
käytetty näissä kaikissa tapauksissa (riippumatta raekoosta) 1500 kg/m3. On huo-
mattava, että kulutuksen arvioinnissa on otettu huomioon vain käyttöönoton jäl-
keinen ka kkikiven kulutus, ei esimerkiksi uuden suodattimen alkutäyttöön lai-
tettavaa kalkkikivimäärää. 

Saatujen lomakkeiden perusteella vastanneiden ottamoiden (39 kpl) yhteen-
lasketuksi vuosikulutusarvoksi tuli noin 240 m3. Tässä tulee kuitenkin huomioida 
se, että 17 vedenottamolta ei saatu kyseisestä asiasta tietoja ja peräti 40 vedenotta-
molla ei ollut kokemusta asiasta, koska kalkkikiveä ei vielä oltu lisätty suodatti-
miin. Näiden 96 ottamon lisäksi on vielä tiedossa 14 vedenottamoa, mitkä käyttä-
vät kalkkikivisuodatusta mutta jättivät nyt vain suppeamman vastauksen tähän 
selvitykseen. 

Edellä mainituista seikoista johtuen kaikkikiven vuosikulutusarvoa oli vai-
kea arvioida vastauksien perusteella. Kalkkikiven kulutukseen vaikuttaa luonnol-
lisesti raakaveden hiilidioksidin määrä, mikä vaihtelee eri puolella Suomea ve-
denottamokohtaisesti. Kuitenkin on tiedossa, että vedenottamoilta (96 kpl) pum-
pattiin verkkoon noin 90 000 kuutiota vettä vuorokaudessa. Jos arvioidaan kallcki-
kiveä kuluvan arviolta vaikkapa 20 g / vesikuutio, kulutus on 1800 kg vuorokau-
dessa ja 657 000 kg vuodessa. Jos kuutio kalkkikiveä painaa noin 1500 kg, kulutus-
arvioksi saadaan 438 m3/a. Tässä arviossa ei ole vielä mukana 14 vedenottamon 
kulutusarvoa, joten kaiken kaikkiaan kalkkikiveä kuluu vuositasolla arviolta 450-
500 m3  verran. 
Varastointi 

Suurimmalla osalla eli 63 vedenottamolla ei kalkkikiveä varastoida ollenkaan. 
Vedenottamoista vain 13 ilmoitti varastoivansa kalkkikiveä vedenottamolla. Näistä 
neljällä ottamolla varastointi tapahtuu sisällä suursäkeissä tai muoviastioissa. Yh-
deksällä (9) ottamolla varastointi tapahtuu ulkona ja tällöin lähes poikkeuksetta 
alkuperäisissä suursäkeissä tai pressun alla. Kandeltakymmeneltä (20) ottamolta 
ei varastointikysymykseen saatu vastausta. Varastoinnista on laitettu jakauma 
kuvaan 13. 

Ei 

Varastointi ulkona 
9% 

Varastointi sisäl 
4% 

i varastoida 
66% 

Kuva 13. Kalkkikiven varastointi laitoksilla vedenottamoiden lukumäärän suhteen. 
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4.7 Desinflointi 
Suodattimen desinfioinnissa oli selviä eroja. Vedenottamoista 41 ilmoitti, ettei de-
sinfiointia tehdä lainkaan. Suodatinta käyttöönotettaessa (tai ennen sitä) ilmoit-
taa desinfioivansa 17 vedenottamoa. Kallckikivirouheen lisäyksen yhteydessä de-
sinfioinnin suoritti 6 ottamoa, aina tarvittaessa 2 ottamoa ja epäsäännöllisesti 2 
ottamoa. Jatkuvasti ilmoitti desinfioivansa 2 ottamoa. Yleensä desinflointiaineena 
käytettiin natriumhypokloriittia, joillakin ottamoilla oli käytössään UV-desinfi-
ointi. Vedenottamoista 26 ei vastannut desinfiointia koskevaan kysymykseen. 

Desinfiointia suoritetaan vastausten perusteella pääasiassa silloin, kun ote-
taan uusi suodatin käyttöön tai lisättäessä uutta kalkkikivimassaa suodattimeen. 
Käyttöönoton jälkeen 23 vedenottamoa ilmoitti desinfioivansa enää ainoastaan 
erityistilanteessa. 

4.8 Huuhtelu 
Suodattimen huuhtelun osalta selvitettiin, huuhdellaanko suodatin vedellä, ilmal-
la vai eikö lainkaan. Vedenottamoista 23:lia (suodattimia 33) ei ollut suodattimis-
saan mahdollisuutta minkäänlaiseen huuhteluun. Yhdeksällä ottamolla (10 suo-
datinta) oli käytössään pelkästään vesihuuhtelu. Pelkästään ilmahuuhtelua käytti 
neljä ottamoa (5 suodatinta). Selvästi yleisin käyttömuoto oli yhdistetty vesi-il-
mahuuhtelu, mikä oli käytössä yhteensä 56 vedenottamolla (94 suodatinta). Nel-
jältä vedenottamolta ei saatu huuhtelutapaa selville. Kuvassa 14 esitetään kalkki-
kivisuodattimien huuhtelutavat vedenottamoilla. 

Kuva 14. Kalkkikivisuodattimien huuhtelutavat vedenottamoilla. 
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Kuva I5. Huuhtelukertojen yleisyys (krt/a) vedenottamoilla. 

Vedenottamoista 27 ei huuhdellut suodattimiaan ollenkaan ja kahdeksan huuh-
teli epäsäännöllisesti. Tavallisimmin huuhtelu suoritettiin 1-2 kertaa vuodessa, näin 
toimittiin 22 vedenottamolla. Kolmesta neljään kertaa vuodessa huuhteli 12 ve-
denottamoa ja 5-6 kertaa vain kolme vedenottamoa. Ainoastaan yhdellä vedenot-
tamolla huuhdeltiin useammin kuin 12 kertaa vuodessa. Huuhtelukertojen ylei-
syydestä on yhteenveto kuvassa 15. 

Vedenottamoilta tiedusteltiin myös huuhtelun yhteydessä mahdollisesti ir-
toavista rauta- ja mangaanisaostumista. Kahdeksan vedenottamoa vastasi, ettei 
saostumia esiinny. Varsinaista huuhtelua ei ollut 23 vedenottamolla. Huuhtelua ei 
oltu tehty tai kokemusta siitä ei ollut 11 vedenottamolla. Viisitoista vedenottamoa 
vastasi selkeästi "kyllä" saostumisesta esitettyyn kysymykseen. Jonkin verran sa-
ostumia esiintyi lisäksi 17 vedenottamolla. Huuhtelussa sakka tavallisesti irtosi 
hyvin eikä siitä ollut haitaksi asti. Muutamalla vedenottamolla oli ollut alussa (käyt-
töönoton yhteydessä) ongelmia rauta- ja mangaanisaostumien kanssa.Tietoa mah-
dollisista saostumista ei saatu 22 vedenottamolta. 

Huuhtelua ja muutakin huoltoa ajatellen kalkkikivisuodattimen rakenteella 
on merkitystä. Ensimmäisissä kaivoissa ei huuhteluun juurikaan kiinnitetty huo-
miota. Myöhemmin suodattimen huuhtelumandollisuus on huomattu tärkeäksi 
osaksi kalkkikivisuodatusta. Jos suodattimena käytetään esimerkiksi kaivoa, huuh-
telu voi olla hankalaa ja vedenotto voidaan joutua keskeyttämään huuhtelun ajak-
si, joskin aivan pienissä suodattimissa voi muutenkin olla pysähdyksiä vedenotos-
sa. Alkalointiallas on huuhtelun ja yleensäkin huollon kannalta toimivampi. Jos 
altaassa on vielä linjoja niin toista linjaa voidaan käyttää toisen ollessa huollossa ja 
vedenkäsittely voi jatkua keskeytyksettä. 
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Kalkkikivilaitoksilla esiintyneet 
ongelmat ja parannusehdotukset 
....................................................... 

5.1 Kalkkisaostumat 
Saatujen vastauksien mukaan kalkkisaostumia (kattilakivet) esiintyi ainakin jon-
kin verran 17 vedenottamolla tai niihin liittyneiden kiinteistöjen vesijärjestelmis-
sä. Saostumia esiintyi mm. vanhainkodin suurkeittiön laitteissa, varaajissa, meije-
rin höyrystimessä, lämminvesisäiliön seinämissä. Lisäksi on esiintynyt vähäisessä 
määrin kemikaalipumpun ja imusiivilän tukkeutumista. Vedenottamoista 46 ilmoit-
ti, ettei kalkkisaostumia ole havaittu ja 33 vedenottamolta ei saatu kyseisestä asi-
asta tietoa. 

5.2 Korroosio 
Korroosio-ongelmien esiintymisestä saatiin varsin selkeitä vastauksia. Peräti 55 
vedenottamoa vastasi, ettei korroosiota ole ilmennyt. Yhdellä vedenottamolla ei 
vielä ole kokemusta asiasta. Kahden vedenottamon osalta korroosiota oli esiinty-
nyt ennen alkalointia. Peräti 38 vedenottamoa ei vastannut korroosio-ongelmia 
käsitelleeseen kysymykseen. Johtopäätöksenä on, ettei korroosio-ongelmia juu-
rikaan ole kalkkikivialkalointia käyttävillä vedenottamoilla esiintynyt. 

5.3 Mikrobikasvun aiheuttamat ongelmat 
Ainakin neljällä vedenottamolla on ollut jonkinlaisia hygieniaongelmia. Yhdellä 
ottamolla ongelmia esiintyi alussa, toisella toisen rouhelisäyksen yhteydessä. 
Muutamalla vedenottamolla verkostoa tai laitteita on jouduttu desinfioimaan. 
Desinfiointiaineena käytettiin yleensä natriumhypokloriittia. Hygieniaongelma 
poistui desinfioinnin ja tarvittavien huuhteluiden jä keen. Peräti 43 vedenottamoa 
ilmoittaa, ettei mikrobikasvuongelmaa ole esiintynyt. Kaikkiaan 48 vedenotta-
moa ei vastannut mikrobikasvua koskevaan kysymykseen. 

Mikrobiongelman syy oli ainakin yhdessä tapauksessa mitä ilmeisimmin vä-
livarastointi tai kuljetus, jolloin kalkkikivi oli päässyt likaantumaan. Myös toises-
sa tapauksessa saastumistapaus on ollut kaikkikiven lisäyksen yhteydessä. Likaan-
tumisriskin takia hygieniaan kannattaa kiinnittää huomiota, kalkkikivirouheen 
valmistuksen alkupäästä alkaen. 

5.4 Muut ongelmat 
Kyselyssä kartoitettiin myös mahdollisia muita ongelmia vedenottamoilla. Kah-
dellakymmenelläkandella (22) vedenottamolla ei muita ongelmia esiintynyt. Perä-
ti 60 vedenottamoa ei vastannut tähän kysymykseen. Neljätoista (14) vedenotta-
moa ilmoittaa joitakin ongelmia olevan. Seuraavassa listattuna esiin tulleet ns. 
muut ongelmat. Huomaa, että osa esiintyneistä ongelmista ei suoranaisesti ole 
yhteydessä kalkkikivialkalointiin. 
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• Avoaltaat / hygienia (2 kpl). 
•Veden riittävyys (2 kpl.). 
•Veden vähyydestä johtuen kaivoa syvennetty halkaisijaltaan 400 mm muovi-

putkella (imu lähellä kalkkikivisuodattimen alapintaa). 
Kalkkikiven kuljetus / välivarastointi. Kalkkikivi ilmeisesti likaantui kulje-
tuksen tai välivarastoinnin aikana. 

• Altaiden käyttöönoton yhteydessä tai lisättäessä kalkkikiveä pesäkeluku ko-
hoaa. Erittäin vaikea saada altaat puhtaiksi. Vaatinut useita desinfiointikertoja. 

• Eräs kiinteistö on huomauttanut, että kalkkia saostuu lattialaatoille suihku-
tilassa. 

• Rautasakkaa / hiekkaa poistetaan hiekkasuodattimesta 4 cm kerros kerran 
kuukaudessa. 

• Hidassuodattimen päältä hiekkaa / sakkaa pois (3 cm) kerran vuodessa. Jat-
kossa kaksi kertaa vuodessa. 

• Kalkkikivialtaan huuhtelussa ongelmia. 
• Alussa putkistosta tuli ruoste-hiekan tapaisia rakeita (vanha rautasakka). 
•Altaan pinta. 
• Lievä painehäviö. 

5.5 Vesilaitosten hoitajien antamia parannusehdotuksia 
Selvityksessä pyydettiin myös vesilaitoksien hoitajilta mahdollisia parannuseh-
dotuksia kalkkikivisuodatuksen suhteen. Ehdotukset ovat aina laitoskohtaisesti 
yksilöllisiä, eikä niitä välttämättä voida yleistää muihin vastaaviin vesilaitoksiin. 
Kuitenkin saaduissa vastauksissa oli myös varteenotettavia ehdotuksia kalkkiki-
visuodatusmenetelmän parantamiseksi. Seuraavassa kooste saaduista kommen-
teista. 
• Aivan pienille vesilaitoksille voisi kehittää "pakettimuotoisen" kalkkikivi - 
suodattimen, jossa olisi kalkkikivirouhepatruuna ja joka voitaisiin asentaa 
nykyiseen käyttövesijohtoon sellaisenaan. 
Kalkkikiven määrä suunniteltiin liian suureksi (huom. suunnittelijat). 

•Veden jakoputkisto on muovia (PE), joten emme voi höyryttää. 
•Konsultit eivät hallitse asiaa. Ei tehdä suunnitteluperusteita, ohjeita tai seu-
rantatutkimuksia. 

•Laitetila tulisi varustaa ilmankuivaajalla. 
• Virtaussuunta olisi parempi olla toisin päin suodattimessa. Nykyinen 
rakenne (alhaalta ylöspäin) toimii kuitenkin kohtalaisesti. 

• Kalkkikiven saatavuus. Kaivattaisiin enemmän tietoa kalkkikiven toi-
mittajista. 

• Olisi muistettava tehdä huuhteluputkistot jo rakennusvaiheessa. 
• Raakaveden syöttö alhaalta ylöspäin (parempi). 
•Mahdollinen katos kalkkialtaille ja reunoille esteet. 
• Raudanpoistoyksikkö saisi olla tehokkaampi. 
• Laitokselle asennetaan näytteenottoa helpottavat putket. 
•Tarvitaan lisää kalkkikiveä sekä ilmahuuhtelu suodattimeen. 
• Huuhtelun mahdollisuus paremmaksi (nyt pintakaavinta). 
• Puhdasvesiallas on liian pieni. 
• Kalkkikiven päälle sedimentoituneen hiekan poisto. Puhdistusimurin raken-
taminen. 

•Kalkkikiven valmistus, varastointi ja kuljetus tulisi olla hygienista. Pumppu-
autolla suoraan säiliöön. 

• Huuhteluviemärin tulisi olla riittävän suuri, ettei synny padotusta. Laitoksen 
tulisi olla kaksilinjainen. 
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Jatkotutkimus 

Tarkoituksena on jatkaa osaprojektia tulevaisuudessa, selvittämällä saatuja vesi-
analyysituloksia. Kyselyn yhteydessähän saimme suhteellisen laajat tiedot koko 
maan vesianalyysituloksista (n. 600 erilaista analyysiä) kalkkikiveä käyttäviltä 
vesilaitoksilta. Tällaisen aineistomäärän syvällisempään tutkimiseen olisi mennyt 
useita kuukausia aikaa, minkä takia jätimme niiden tulkinnan myöhempään ajan-
kohtaan. Jatkotutkimuksessa hyödynnettävät tiedot ovat pääosin vuosilta 1999 ja 
2000 ja ne on jo tallennettu Excel-pohjaiseen tietokantaan. 
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7 	Yhteenveto 

Nyt tehdyllä työllä oli tarkoitus kartoittaa kaikkikivialkalointia käyttävien vesi-
laitoksien nykytilannetta Suomessa. Vastaavanlaista kartoitusta ei Suomessa ole 
aikaisemmin kalkkikavialkaloinnn osalta tehty. Varsinaisten tietojen selvittämi-
nen oli mielenkiintoista, mutta myös joissakin tapauksissa hankalaa. Kalkkikivi-
suodatushan on yleistynyt vesilaitoksilla vasta viime vuosina ja esimerkiksi Suo-
men ympäristökeskuksen laajahkoissa (koko maan kattavissa) tietojärjestelmissä 
ei ollut kovinkaan paljon kalkkikivialkalointilaitoksista tietoa. Samoin on mm. 
aiheeseen liittyvän tuoreen kirjallisuuden kanssa. Mainittakoon, että käytännön 
kyselyissäkin esimerkiksi joiltakin vesilaitoksilta oli aika vaikeaa saada laajempaa 
tietoa asiasta. Kokonaisuutta katsoen kuitenkin saimme riittävän laajat tiedot ny-
kytilanteen kartoittamiseksi, joten on syytä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita 
ao. vesilaitoksien henkilöitä vaivanreäöstä. 

Tutkimuksen perusteella kalkkikivisuodatus Suomessa on varsin nuorta. En-
simmäiset kalkkikivisuodattirnet otettiin vedenottamoilla käyttöön 1980-luvun 
puolivälissä. Kaikkikiven käyttö veden alkalointiin vesilaitoksilla alkoi yleistyä 
selvästi 1990-luvulla. Kun kyseisen vuosikymmenen alkupuolella oli vain muuta-
ma vedenottamo, missä käytettiin kalkkikiveä, niin vuonna 1999 niitä olijo yli 100. 
Vuoden 2000 alkupuoli näytti sen, että uusia suodattimia otettaneen pohjavesilai-
toksilla tasaisesti käyttöön tulevaisuudessakin. 

Kaikkikivialkalointia käyttävien vesilaitosten liittyjämäärä (asukkaita) on 
noin 400 000. Selvityksessä ilmeni, että kalkkikivisuodatusta on alettu käyttää myös 
hieman isommilla vesilaitoksilla kuin aikaisemmin on ehken kuviteltu. Seitsemäl-
lä vesilaitoksella oli yli 10 000 asukasta liittyjinään (tosin kaikki vesi ei välttämättä 
ole alkaloitu juuri kalkkikivellä). Yleisimmät kalkkikiven raekoot ovat 4-8 mm (63 
vedenottamoa) ja 8-16 mm. Suurin osa kalkkikivestä on kotimaista kalkkikiveä. 
Ulkomaisen kalkkikiven osuus on vain muutamia prosentteja. Maantieteellisesti 
kalkkikivisuodatusta käytetään eniten Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uu-
denmaan ympäristökeskuksien alueella. 

Syitä kallckikivisuodatuksen suosioon ovat varmaankin myönteiset käyttö-
kokemukset. Korroosion estoon ei välttämättä riitä pelkkä alkalointi vaan myös 
veden kovuuden nosto. Tämä ominaisuus kalkkikivellä on verrattuna muihin al-
kalointimenetelmiin. Lisäksi huollon vähäisyys, suodattimen varmatoimisuus ja 
se, ettei suurta ylialkaloinnin riskiä ole, koska hiilidioksidin loppuessa reaktio ve-
dessä pysähtyy. Lisäksi kalkkikivisuodatusta voidaan käyttää muutenkin veden-
laatua parantavana menetelmänä. Esimerkiksi raakavedessä pieninä pitoisuuksi-
na esiintyvät rauta ja mangaani saostuvat suodattimessa kaikkikiven pinnalle, jos-
ta sakka voidaan huuhdella tai kuoria pois. 

Myöskin vesilaitoksilta saadun palautteen perusteella monet vastaajista ker-
toivat olevansa kalkkikivisuodatukseen varsin tyytyväisiä. Kuitenkin täytyy muis-
taa, että aivan ongelmatontakaan se ei ole. Toimiakseen toivotulla tavalla, kalkki-
kivisuodatuskin tarvitsee säännöllistä huoltoa nun kuin mikä muukin menetelmä 
hyvänsä. Ja se, miten kalkkikivisuodatus vaikuttaa veden laatuun terveydellisessä 
mielessä, onkin jo toinen juttu. 
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LUTE I/I 

Liite 1. Vesilaitoksille lähetetty kyselykaavake 

SUOMEN YMPÅRISTÖKESKUS 
~C 
►~1 ympåristökuormitus 

Vesihuolto 2001-teknologiaohjelma 
15.02.2000 

KYSELY KALKIUKIV1ALKALOINTIA KÄYTTÄVILLE VESILAITOK-
SI LLE 

Vuoden 2000 alussa on käynnistynyt tutkimus kaikkikivialkaloinnista vesilaitoksilla. 
Tutkimuksen osaan 1. Nykytilanteen kartoitus kuuluu mm. vesilaitoksille lähetettävä 
kysely kalkkikivia kaloinnin toteutuksestaja kokemuksista käytännön olosuhteissa. 
Tutkimusta valmistelevat yhteistyössä Partek Nordkalk Oj Abp, Suomen ympäris-
tökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Maa ja Vesi OX, PSV-Maa ja Vesi Oy, 
Teknillinen korkeakoulu, j aVesi- j a viemärilaitosyhdistys. Tutkimuksen päämääränä 
on edistää kalkkikivisuodatusta turvallisena a1ka1ointimenete1mänä. Tutkimus kuuluu 
TEKESin Vesihuolto 2001 -teknologiaohjelmaan. 

Tällä lomakkeella kerätään tietoja Suomessa toimivista, kaikkikivialkalointia käyttä-
vistä vesilaitoksista. Pyydämme Teitä ystävällisesti täyttämään lomakkeen j a palaut-
tamaan sen viimeistään 15.3.2000 mennessä osoitteella: Sarni Raassina, Suomen 
ympäristökeskus, FL 140, 00251 HELSINKI 

Kyselylomake on tarkoitus täyttää erikseen jokaiselta vesilaitoksen vedenottamolta, 
missä käytetään kalkkikiveä. Samalla pyydämme toimittamaan kopiot vesilai-
toksenne valvontatutkimusten tuloksista (raakavesi, käsitelty vesi, verkosto-
vesi) vuodelta 1999 (tai sen puuttuessa viimeisimmän vuoden tulokset). 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tämän lomakkeen täyttää koskevista asioista (sekä tar-
vittaessa myös lisää kyselylomakkeita) antavat Suomen ympäristökeskuksesta: DI 
Katriina Kuj ala-Räty (Katriina.Kujala-Raty@vyh.fi) p.09-403 00432 sekä suunnit-
telija Sanii Raassina (Sanii.Raassina@vyh.fi) p. 09-40300482. 

Kaikille lomakkeen täyttäneille. toimitetaan tutkimusjulkaisu veloituksetta 
sen valmistuttua. 

Helsingissä 15.02.2000 Sami Raassina 
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LIITE 1/2 
Vesilaitoksen (vedenottamon) nimi 	 Vesilaitoksen laitosnumero 

Kunta 	 I Kuntanumero 

Alueellinen ympäristökeskus 

Liittyjämäärä (verkon liittyjämäärä yhteensä) Vedenkulutus (ottamoilta pumpattu vesimäärä 
m3/d, merkitään jaettuna tasaisesti koko 
vuodelle) 

Veden käsittelyprosessi (selostus, kuva tai kopio prosessikaaviosta) 

0.....................................  , . . 
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LIITE 1/3 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimen tilavuus (m3) 

-vesitilavuus 

-massan tilavuus 

Kalkkikivisuodattimen rakenne 
(selostus tai piirros) 

-Putkiston materiaalit (suodatin) 

-Mitoitusvirtaama (suodatin) 

-Tehollinen viipymä (suodatin) 

-Veden virtaussuunta suodattimessa (rastita oikea vaihtoehto) 

( ) virtaus ylhäältä alaspäin 
( ) virtaus alhaalta ylöspäin 
( ) vaakavirtaus 
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LIITE 1/4 

Laitoksella käytetyn kalkkikiven laadut ja raekoot; virtaussuunnan mukaan lueteltuina 

Mistä kalkkikivi hankitaan? 

Mikä on kalkkikiven kulutus tai vuosittainen lisäys (esim. m /vuosi)? 

Varastoidaanko kalkkikivi laitoksella ennen käyttöä; jos, niin miten ja missä (ulkona, sisällä) 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointi 

- Desinfiointiaineen nimi 

- Desinfiointiaineen pitoisuus 

- Desinfioidaanko säännöllisin väliajoin; miten usein? 

- Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa (mikrobien esiintyminen tms.)? 

- Onko lähtevässä vedessä todettu mikrobikasvustoa (mitä tyyppejä)? 

Suodattimen huuhtelu (rastita oikea vaihtoehto) 

-Laitoksella on käytössä 

( ) ilmahuuhtelu 
( ) vesihuuhtelu 
( ) ei huuhtelua ollenkaan 

-Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta- ja mangaanisaostumia? 

0.........................................
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LIITE 1/5 

Suodattimen huuhtelu (rastita oikea vaihtoehto) 

-Laitoksella on käytössä 

( ) ilmahuuhtelu 
( ) vesihuuhtelu 
( ) ei huuhtelua ollenkaan 

-Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta- ja mangaanisaostumia? 

-Huuhdellaanko säännöllisin väliajoin; miten usein? 

-Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa; missä tilanteissa (esim. veden laatu tai painehäviöt) 

-Onko laitoksellanne jatkuvatoiminen pH-mittari? 

-Tarkistetaanko (kalibrointi yms.) pH-mittarin toiminta säännöllisesti; miten usein? 

Mitä ongelmia vesilaitoksella (tai liittyneissä kiinteistöissä) on esiintynyt kalkkikivisuodinten 
käyttöönoton jälkeen? 

-Korroosio 

-Sakka (rauta, mangaani, muu) 

-Hygienia (mikrobikasvu) 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 



LIITE 1/6 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

-Mielessäsi olevat parannusehdotukset yms. 

Tiedot antoi: 

-Nimi 

-Osoite 

-Puhelinnumero 

HUOM! Muistathan liittää mukaan myös kopiot vedenlaadun valvontatutkimusten tuloksista 
vuodelta 1999. 

KIITOS VASTAUKSESTANNE! 

0.........................................
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LIITE 2/I 
Liite 2. Suppeampi listaus vesilaitoksista 

Alueelli- Kunta Vesilaitoksen nim i Vesilai- Kalkkiki- Kalkkiki- Yhteystiedot 
nen ym- tosnu- visuodat- visuodat- 
päristö- m ero tim ien tim en 
keskus luku- käyttöön 

m äärä ottovuosi 

LOS KORPO Korpo komm u ns vatten- 2190100 I 1995 Sören Andersson 
verk 040-5561161 

HAM HUMPPILA H urn ppilan vesihuolto Oy 1031100 2 1989 Reijo 	Syrjälä 
050-5050111 

HAM TUULOS Tuuloksen 	kunnan vesilai- 8550100 2 1994 Tuo loksen kiln- 
tos teistönhoitoyksik- 

kö 04 00-352262 

PIR KURU Kurun 	vesiosuuskunta 3031100 I 1991 Aarne Jokinen 
03 -413 35 52 

KAS PARIKKALA Parikkalan kunnan 	vesilai- 5800100 2 1995 Pekka Saukkonen 
tos 05-6861224 

ESA PUU MALA Puumalan vesiosuuskunta 6230100 I 1996 Jaakko Halinen 
015-4681359 

PSA KARTTULA Etelä-Karttulan vesiosuus- 2210100 I 1999 Anja Oksman 
kunta 011-3831463 

PSA PIELAVESI Pielavedenkunta/Tan- 5950100 I 1998 Erkki Kröger 
ganrannan lomakoti 0400- 113304 

PKA KESÄLAHTI Kesälanden kunnan vesilai- 2480100 2 1991 Juha Repo 
tos 0400-116204 

PKA TUUPOVAARA Tuupovaaran kunnan vesi- 8560100 I 1996 Heimo Lyhykäi- 
laitos nen 

013-6852260 

PPO II Iin 	kunnan vesilaitos 1390100 I 1994 Seppo Puolakka 
08-8113395 

PP0 PUDASJÄRVI Haapalan vesiosuuskunta 6153210 I 1991 Vesa Hanhisuvan- 
to 
08-821115 

PP0 PUDASJÄRVI Ervastin 	vesiosuuskunta 6153212 I 1998 Jussi Ervasti 
08-832116 

LAP KITTILÄ Levin 	vesilaitos 2610300 2 1991 Jukka Saiho 
2000 0400-208811 
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LIITE 3/1 

Liite 3. KQlkkikivialkalointia käyttävät vesilaitokset Suomessa 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

KARKKILA 

224 

Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitos 

2240100 

Toivake 

01 

7675 

1374 

alkalointisuodatusallas, pumppausallas, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1997 

77 

113,4 

270 

Alkalointiallas, missä pohjalla on DN 80 jakoputkisto (3 mm 
reijillä). Jakoputkiston päällä 30 cm pestyä suodatinsoraa (8 -
12 mm). Suodatinsoran päällä 3,5 m murskattua kalkkikiveä 
(8 - 16 mm). 

RST 

200,0 

60 

x 

0...............................................Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/2 

Kalkkikivirouhe 

8-16 

Partek Nordkalk Oy 

5,0 

Ei varastoida 

IEi desinfioida 	 1 

Kyllä 

Ei 

Ix (ei toist. Käyt.) 

x (ei toist. Käyt.) 

Ei 

Kyllä 

1 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Matti Koskinen 

Valtatie 26 B 

03600 Karkkila 

09-225051 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .. ............ . . .................... ........... 



LIITE 3/3 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

NLIRMIJÄRVI 

543 

Nurmijärven vesilaitos 

5430300 

Kiljava 

01 

25000 

3600 

Prosessi: raakavesipumppaus, ilmastus, kalkkikivialkalointi, 
jakeluun. Veden ottamon tuoton max: 2000 m3/d. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

2000 

15 

4 

15,12 

36 

Kalkkikivialtaat, missä pohjalla sepeliä (5-16 mm) ja päällä 
kalkkikiveä (4-8 mm). Vesi-ja ilmaputkistot huuhtelua varten. 

RST 

150,0 

60 

x 

C...............................................
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LIITE 3/4 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

48 

Uovdkalk 

Ei vielä käytössä 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

x 

x 

3 krba 

Kyllä 

Kyllä 

Ilkka Ojansivu 

PL 37 

01901 Nurmijärvi 

Puhelinnumero 	 09-250021 

Suomen ympäristäkeskuksen moniste 207 ...... .................................... ..... 0 



LIITE 3/5 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilailosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

PORVOO 

638 

Porvoon vesilaitos 

6380002 

Norike 

01 

360 

79 

Vedenottokaivo, veden jako ilmastukseen / sen ohitukseen, 
kalkkisuodatus / kalkkisuodatuksen ohitus, vesi- ja 
ilmahuuhtelu, alavesisäiliö, pumppaus verkostoon. Kts. 
Tarkemmin liitteet. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1998 

15 

2 

12,6 

30 

Alkalointiallas (2 kpl), missä vesi virtaa alhaalta ylöspäin. Vesi 
johdetaan kalkkikivisuodattimen alaosaan putkipohjan avulla 
ja pois kalkkikivisuodattimen yläosasta poistokourun 
ylivuodon avulla. Suodatinkerroksen paksuus 2 m (4-12 mm). 
Pintakuorma 2 m/h. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

SFS725DN100 

15,0 

30 

x 
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LIITE 3/6 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodaltimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

4-12 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

Laim. noin 1% 

Ei desinfioida 

Kyllä 

Ei 

x 

x 

1 kri/a 

Kyllä 

12 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Desinfiointi tapahtuu kalkkisuodattimen jälkeen jos tarpeen. 

Rabbe Hellman 

Mestarintie 2 

019-5202621 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .... . .. . .. . . . .. . 	 0 



LIITE 3/7 

Alueellinen ympärislökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

PORVOO 

638 

Porvoon vesilaitos 

6380003 

Ilola 

01 

260 

22 

läputkikaivo, josta uppopumpulla raakavesi 30 m:n 
>sä sijaitsemaan vedenottamorakennukseen. Siellä 
stuskennoon, esiselkeytysallas, hidassuodatus (missä 
lointi), puhdasvesiallas, kulutukseen. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1987 

30 

2 

4,2 

TO 

Hidassuodatin (allas 2 kpl), missä pohjalla soraa (6-12 mm) 
paksuus 300 mm, kalkkikivirouhe (1,5-3 mm) paksuus 300 
mm, hiekkakerros (0,2- 3 mm) paksuus 600 mm. Hiekan 
keskimääräinen raekoko 0,6 mm. Suodatettu vesi salaojilla 
puhdasvesialtaaseen. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehoIIinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Muovi (salaojaputket) 

6,0 

x 

0............................................... Suorrn  ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/8 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko h uuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

1,5-3 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

Laim. noin 1% 

Ei desinfloida 

Kyllä 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Desinfiointi tapahtuu kalkkisuodattimen jälkeen jos tarpeen. 

Rabbe Hellman 

Mestarintie 2 

06101 Porvoo 

Puhelinnumero 	 019-5202621 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .... .......................................... . 



LIITE 3/9 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Kaikula 

04 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

685 

Vedenottokaivolta vesi johdetaan kalkkikivisuodattimelle, 
mistä se johdetaan verkostoon. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta  

1995 

36 

1 

50 

119 

Kaikkikivialkalointiallas, missä kalkkikivirouhetta (8-16 mm, 8-
4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

50 

x 

0 • ................ ..................... ......... Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/10 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

8-16,4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

x 

x 

Kyllä 

3-4 krt/a 

Ei 

12 krt/a 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

Puhelinnumero 	 09-2746070 

Suomen yrnpänstökeskuksen moniste 207 .............. ............... .... ......... . ... . 



LIITE 3/11 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

18581100 

Korkeamäki (Kellokoski) 

12 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

323 

rtys. Ei varsinaisia altaita. Maapenkka, minkä läpi 
vettä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1 

Maapenkka, minkä läpi imeytetään vettä. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

25,0 

x 

0............................................ Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/12 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

8-16,4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfloida 

x 

x 

Kyllä 

3-4 krt/a 

Ei 

12 krt/a 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

Puhelinnumero 	 09-2746070 

Suomen ympänstökeskuksen moniste 207 .... . ....... . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



LIITE 3/13 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Koskenmäki 

13 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

1549 

Siiviläputkikaivoilta (2 kpl) vesi johdetaan 
kalkkikivisuodattimelle. Sieltä vesi johdetaan UV-desinfioinnin 
kautta verkkoon. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/I:) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1998 

22 

2 

50 

119 

LKm).

alkkikivialkalointiallas, missä kaikkikivirouhetta (8-16 mm, 8-  

Haponkestäväteräs 

130 

x 

0............................................ . Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfroidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3114 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ix 

x 

iKyllä 

3-4 krtla 

Ei 

12 krt/a 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

09-2746070 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .... . . . ..... . . . ... . .... . . ... . . . . . . . . ......... . . 0 



LIITE 3/15 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Lahela 

11 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamat) 

738 

Kaivoilta (3 kpl) vesi johdetaan ilmastuksen kautta 
kalkkikivisuodattimelle, josta se johdetaan verkostoon. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1992 ja 1996 

32,8 

42 

100 

Katkkikivialkalointiallas (tilavuus 100 m3), missä 
kalkkikivirouhetta (8-16 mm, 8-4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

50,0 

x 
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LIITE 3/16 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kaikkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

x 

x 

Kyllä 

3-4 krtla 

Ei 

12 krtla 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

Puhelinnumero 	 09-2746070 

Suomen ympddstökeskuksen moniste 207 ...................................... ........ . 



LIITE 3/17 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta puinpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

SIPOO 

753 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Paippinen 

17 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

209 

Vielä nykyisin kalkkikivisuodatin. Muuttuu kesällä 2000 
pikahiekkasuodatin + ilmastus. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodactimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1992 ja 1997 

30 

25,2 

60 

Kalkkikivialkalointiallas, missä kaikkikivirouhetta (8-16 mm, 8-
4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

40,0 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/18 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ix 

x 

Kyllä 

3-4 krt/a 

Ei 

12 krtla 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

09-2746070 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 . .............. ........... . .. . . . ........... .. .. 0 



LIITE 3/19 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Santakoski 

15 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

699 

Kaivoilta (2 kpl) vesi johdetaan kalkkikivisuodattimen kautta 
verkostoon. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1994 

18,9 

21 

50 

Kalkkikivialkalointiallas (tilavuus 50 m3), missä 
kalkkikivirouhetta (8-16 mm, 8-4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

50 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodaitimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarmn tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/20 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ix 

x 

Kyllä 

3-4 krt/a 

Kyllä 

12 krt/a 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

09-2746070 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 . .. .... ... ... . .... . .. . .... .. . ............... .. . 0 



LIITE 3/21 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpa/tu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

JÄRVENPÄÄ 

186 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Vähänummi 

09 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

1398 

Hidassuodatus, kalkkikivialkalointi, UV-desifiointi, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1991ja1996 

40 

1 

42 

100 

Kalkkikivialkalointiallas (tilavuus 100 m3), missä 
kalkkikivirouhetta (8-16 mm, 8-4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3//z) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

100 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 
Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/22 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

IEi desinfloida 

x 

x 

Kyllä 

3-4 krt/a 

Kyllä 

12 krt/a 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

09-2746070 

Suomen ympänistökeskuksen moniste 207 .. ........ ... . ............ .. . ....... ........... 0 



LIITE 3/23 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Fira 

05 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

372 

Kaivoilta (2 kpl) vesi johdetaan kalkkikivisuodattimen kautta 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1993 

13,2 

1 

12,2 

29 

Kalkkikivialkalointiallas (tilavuus 30 m3), missä 
kalkkikivirouhetta (8-16 mm, 8-4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

20 

x 
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LIITE 3/24 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

8-16,4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

x 

x 

Kyllä 

3-4 krt/a 

Ei 

12 krUa 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

Puhelinnumero 	 09-2746070 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ... ............. ... ......... .... .... ... 	...... 



LIITE 3/25 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Rusutjärvi 

02 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

6129 

Kaivoilta tulokaivoon, kalkkikivisuodatus, alavesisäiliö, 
jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1997 

58 

2 

121,8 

290 

Kalkkikivialkalointiallas (tilavuus 290 m3), missä 
kaikkikivirouhetta (8-16 mm, 8-4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

416 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/26 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

IEi desinfioida 

x 

x 

Kyllä 

3-4 krtla 

Kyllä 

12 krtla 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

09-2746070 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ..... .. . ... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



LIITE 3/27 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

UYK 

TUUSULA 

858 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 

8581100 

Jäniksenlinna 

01 

Yht. 100605 (Tuusulan ottamot) 

8979 

Kaivoilta / hidassuodatuksesta tulokaivoon, 
kaikkikivialkalointi, aIavesisäilfföön. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1995 

29 

4 

61,7 

147 

Kalkkikivialkalointiallas (tilavuus 150 m3), missä 
kalkkikivirouhetta (8-16 mm, 8-4 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

125 

30 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/28 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei varastoida 

Ei desinfloida 

Ix 	 1 

x 

Kyllä 

3-4 krt/a 

Kyllä 

12 krt/a 

Varaajissa kalkkisaostumia. 

K. Vuorela, T. Kantelinen, Tuusulan seudun vesilaitos 

Kirkkotie 49 

04310 Tuusula 

09-2746070 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .............. .. ............ . ........... .... . .. 0 



LIITE 3/29 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

LOS 

LAITILA 

400 

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos 

4000100 

Puntari, Kovero, Krouvinnummi ja Tulejärvi 

01 

5690 

1074 

Laitoksella neljä pohjavedenottamoa. Puntarin vedenottamon 
vesi hapetusportaikon kautta hidassuodatukseen (raudan 
poisto), alavesisäiliöön. Sieltä käänteisosmoosin tai 
nanosuodatuksen kautta kalkkikivisuodatukseen ja 
alavesisäiliöön, jakeluun. Koveron vedenottamolla 
vedenkäsittely kuten edellä, muttei raudan poistoa (vesi 
suoraan alavesisäiliöön). Krouvinummen ja Tulejärven 
vedenkäsittely kuten edellä, muttei raudan 1 fluoridin poistoa. 

1999 

9 

2 

16,8 

40 

Alkalointisäiliö, missä pohjalla jakoputkisto, kerrossepeliä 30 
cm (8-12 mm), kaikkikivirouhetta 450 cm. Ylivuoto viereiseen 
alavesisäiliöön. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Haponkestävä teräs 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/30 

Kalkkikivirouhe 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Ei 

x 

Ei 

2 krt/a 

Kyllä 

Ei säännöllisesti 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Pekka Askola 

Keskuskatu 30 

X23800 Laitila 

02-8501359 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .. ...... . . ............ .... ..... ................ 0 



LIITE 3/31 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosn umero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LOS 

LUVIA 

442 

Luvian kunnan vesilaitos 

4420100 

Hanninkylä 

02 

3000 

190 

enotto, ilmastus, kalkkikivialkalointi, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-cia (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

VesitiIavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

7,5 

2 

5,5 

13 

Alkalointiallas, 300 mm salaojakerros ja 1750 mm 
kaikkikivimursketta (0,5-3 mm). Tarkempi kuvaus liitteessä. 

Muovi 

25,0 

so 

x 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinjiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/32 
Kalkkikivirouhe (Parfill P2) 

0,5-3 mm (raekoko <0,2 mm on <1%) 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

Ei ole desinfloitu uudelleen 

Ei kokemusta 

Ei 

Ix  

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei kokemusta 

Kyllä 

Kalibroitu alussa 

Ei 

Niilo Loimi 

Kirkkotie 17 

02-5408190 

Suomen ympänstökeskuksen moniste 207 ............ .. .. . .. ......... . . ............... .. 0 



LIITE 3/33 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LOS 

LUVIA 

442 

Luvian kunnan vesilaitos 

442 1100 

Korvenkylä 

01 

3000 

246 

ilmastus, hiekkasuodatus, kalkkikivialkalointi, 
un 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

,Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

1999 

200 

42 

100 

Rakennekerrokset suodattimessa (allas) ylhäältä alkaen: 
Suodatinhiekka 500 mm (HM 700), kalkkikivikerros 500 mm 
(Parfil P2), salaojakerros 400 mm. 

Muovi 

30,0 

x 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodaitimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/34 
Kalkkikivirouhe (Parfill P2) 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

Ei desinfioida 

Ei kokemusta 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei kokemusta 

Kyllä 

Kalibroitu alussa 

Kemikalipumppu / imusiivilä tukkeutuivat kaikista 9 kk jälkeen. 

Niilo Loimi 

Kirkkotie 17 

02-5408190 

Suomen ympäristökeskuksen mo iste 207 ......... ...... ........................... . .... 1` 



LIITE 3/35 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LOS 

MASKU 

481 

Masku-Nousiaisen vesilaitos 

4811100 

Karevansuo 

03 

10000 

Siiviläputkikaivo, kalkkikivialkalointi, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1994 

3,14 

1 

3,3 

785 

Betonirengassäiliö (halk. 2 m, kork. 4 m), mikä on täytetty 
kalkkikivellä (4-8 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

PVC/PEH 

10,2 

160 

x 
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LIITE 3/36 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei lisätä, kivet vaihdetaan 3-4 vuoden välein 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

Desinfioidaan silloin, kun uudet kivet lisätään 

Kyllä 

Ei 

Ix 	• 

Ei varsinaista huuhtelua 

[Li huuhdella 

Kyllä 

26 krt/a 

Jari Pihlajamäki 

Keskuskaari 5 

21250 Masku 

02-4320196,040-5032664 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .. . ......... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



LIITE 3/37 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

HAM 

HEINOLA 

111 

Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos 

1110100 

Kullaanlähteet 

10 

18987 

3812 

Siiviläputkikaivot, alkalointialtaat (2 kpl), puhdasvesiallas (200 
m3), verkostoon. Prosessikaaviokuvat liitteissä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

4,2 

2 

15,9 

38 

Alkalointiallas, missä vesi tekee ns. "ässän-muotoista" 
mutkittelua korkeussuunnassa päätyen puhdasvesialtaaseen. 
Piirrokset liitteissä. 

RST 

21 

x 

x 

x 

0............................................... Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/38 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, nzuu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Kyllä 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Kyllä 

Tarvittaessa 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Mikko Kaukaanpää 

Rauhankatu 3 

18100 Heinola 

03-8493250 



LIITE 3/39 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

HAM 

RIIHIMÄKI 

694 

Herajoen vesilaitos 

6940100 

Herajoki 

01 

4215 

3235 

Vedenottokaivot, jakokaivo, kaikkikivialkalointi, 
verkostoon.Tarkempi kaaviokuva liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalla ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1996 

18 

4 

11,3 

27 

Kaikkikivialkalointiallas, missä Juraperle JW:tä (1,2-1,8 mm). 

RST 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sak/ca (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/40 

Juraberle JW (kalsiittipitoisuus >99 %) 

1,2-1,8 

Aqua-Techniek Hollanti 1 Insinööritoimisto Nodule, Vantaa 

20,0 

Ulkona muovisäkeissä 

Kyllä 

Ei 

x 

x 

3 vrk välein 

Kyllä 

26 krt/a 

Valituksia 1997 (6 kpl), 1998 (6 kpl) ja 1999 (9 kpl) 

Valituksia 1997 (3 kpl), 1998 (7 kpl), 1999 (2 kpl). 

Tapio Ruokonen 

Puhdistamontie 1 

11100 Riihimäki 

019-7417485 
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LIITE 3/41 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

HAM 

TAMMELA 

834 

Tammelan kunnan vesilaitos 

8340100 

Pätinkiharju 

02 

100 

Siiviläputkikaivo, alkalointialtaat (2 kpl), puhdasvesiallas, 
kulutukseen. Tarkempi prosessikaavio liitteissä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1997 	• 

3 

z 

10,5 

25 

Kaksi alkalointiallasta, missä vesi tekee ns. "ässänmuotoista" 
mutkittelua korkeussuunnassa. Kaikkikivirouheena (4-8 mm). 
Tarkempi kaaviokuva liitteissä. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST tai haponkestävä teräs 

x 

x 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/42 
Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

IEi kokemusta 

Natriumhypokloriitti 

10% 

1 krt/a (lisäksi tarpeen mukaan). 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

E hhuuhdella 

Kyllä 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Jari Ristiniemi 

PL 14 

31301 Tammela 

03-41201 
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LIITE 3/43 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PIR 

IKAALINEN 

143 

Tevaniemen vesilaitos 

1434101 

Tevaniemi 

01 

310 

130 

Vedenottokaivot (3 kpl), kalkkikivialkalointi, alavesisäiliö, 
kulutukseen. Tarkempi prosessikaavio liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1994 

19 

1 

18,9 

45 

Alkalointiallas (tilavuus n. 45 m3), missä kalkkikiveä (4-8 
mm). Ilmahuuhteluputkisto.Tarkempi kaaviokuva liitteessä. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Muovi /sis 2333 

17,0 

x 

x 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaau 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoimiuen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sak/ca (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/44 
Kalkkikivirouhe 

48 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

x 

Ei säännöllisesti 

Kyllä 

Ei säännöllisesti 

Jonkin verran. Verkostoon syötettiin raakavettä alkaloinnin ohi 

Tapani Jokela, Ikaalisten kaupunki 

PL 33 

39501 Ikaalinen 

03-4501265 
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LIITE 3/45 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PIR 

VIRRAT 

936 

Kurjenkylän vesiosuuskunta 

9364207 

Kurjenkylä 

01 

180 

22 

Kaivo, kalkkikiviallas (suodatus), vesiallas, johtaminen 
verkostoon. Tarkempi piirros lomakkessa. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1996 

8 

1 

7,6 

18 

Vesi johdetaan yläkautta kalkkikivialtaaseen, josta 
alkaloitunut vesi johdetaan erilliseen vesialtaaseen. 
Vesialtaasta pumppaus verkostoon. Tarkempi piirros 
lomakkeessa. 

RST 

360 

x 
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LIITE 3/46 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

8-16 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Käyttöön otettaessa 

Ei 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Jarmo Koivisto 

Ala-Kurjentie 37 

34770 Kurjenkylä 

03-4759502 
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LIITE 3/47 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KAS 

KOUVOLA 

286 

Kouvolan kaupungin vesilaitos 

2860100 

Haukkajärvi 

01 

32000 

6900 

Pohjavesikaivot, hiilidioksidin säätö, kalkkikivisuodattimet, 
alavesisäiliö, verkostoon. Tarkempi kuvaus liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1999 

50 

4 

73,5 

175 

Kalkkikivialkalointiallas (200 m3 / allas), missä kalkkikiveä 
(1/3 - osaa 8-16 mm, 2/3 -osaa 4-8 mm) 3 metrin paksuudelta. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3//z) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Jakoputkisto PE-muovia, muu putkisto haponkestävää terästä 

450,0 

45 

x 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

0...............................................
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LIITE 3/48 
Kalkkikiven laadul virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekool (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe 

8-164-8 

Partek Nordkalk Oy 

50,0 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

10% 

Jatkuva 0,3 - 0,4 mg/I 

Kokonaispesäkeluku kohosi verkostossa. Huuhdeltu ja desinfi 

x 

x 

Jonkin verran 

2 krt/a 

Kyllä 

Laboratorio 

Ei 

Ei 

Kyllä. Verkostoa on jouduttu desinfloimaan. 

Meijerin hyörystimessä. 

Kalkkikivi likaantunut kuljetuksessa tai välivarastoinnissa. 

Veikko Nyyssönen 

PL 85 

45101 Kouvola 

05-3753430 
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LIITE 3/49 

KAS 

SAVITAIPALE 

739 

Savitaipaleen kunnan vesilaitos 

7390100 

Mustalampi 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista Kalkkikivialkalointilaitos suunnitteilla. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Ei toistaiseksi tietoja, rakentaminen ajoittunee vuodelle 2002 

0..............................................
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LIITE 3/50 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodaltimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivisuodatin suunnitteilla (käyttöön ehken v. 2002). 

Savitaipaleen kunta 

PL 29 

54801 Savitaipale 
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LIITE 3/51 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KAS 

TAIPALSAARI  

831 

Saimaanharjun vesilaitos 

8310100 

Saimaanharju 

01 

Ei toistaiseksi tietoja, rakentaminen aloitettu kesällä 2000 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/1z) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

2000 

Ei toistaiseksi tietoja, rakentaminen aloitettu kesällä 2000 
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LIITE 3/52 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sak/ca (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Ei toistaiseksi tietoja, rakentaminen aloitettu kesällä 2000. 

Erkki Kallonen, Taipalsaaren kunta 

PL 4 

54921 Taipalsaari 

05-63591 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .... ...... ...... .... ............. . . . . . .. . . . . . . . 0 



LIITE 3/53 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

ESA 

JUVA 

178 

Juvan kunnan vesilaitos 

1780100 

Salajärven vedenkäsittelylaitos (Rapjo) 

01 

4000 

810 

Käsiteltävä vesi otetaan kahdesta hiekkaharjussa 
sijaitsevasta kaivosta. Siirtomatka käsittelylaitokselle on n. 12 
km . Laitoksella vesi hapetetaan vapaassa pudotuksessa (n. 
1,5 m). Vesi valuu kaikkikivirouheen läpi ja menee altaan 
pohjassa olevan kanavan kautta varastoaltaaseen. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

75 

1 

67,2 

160 

Vesi johdetaan kalkkikivialkalointialtaaseen yläpuolelta ja se 
poistuu altaan alapäästä varastoaltaaseen. Kalkkikiveä n. 
160 m3. Tarkempi piirros lomakkeessa. 

RST 

90, 0 

x 
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LIITE 3/54 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

4,0 

Ei varastoida 

Käyttöön otettaessa (kloorattu) 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

Vanhainkodin suurkeittiön laitteissa (vähäisessä määrin). 

Hannu Suhonen 

PL 28 

51901 Juva 

Puhelinnumero 	 015-7551290, 0400-653993 
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LIITE 3/55 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessisla 

ESA 	 1 
MÄNTYHARJU 

507 

Mäntyharjun kunnan vesilaitos 

5070100 

Vannekivi 

01 

4400 

820 

Raakavesikaivo, ilmastus, alkalointi, puhdasvesiallas, 
kulutukseen. Tarkempi prosessikaavio liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (n:3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1997 

26,25 

2 

18,7 

44,6 

Kaksilinjainen kalkkikivisuodatin. Alla jako-ja 
huuhteluputkistot. Altaissa kaikkikivirouhe (2-4 mm). 
Tarkempia piirroksia liitteessä. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalla ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

SIS 2343 

80,0 

34 

x 

0...............................................
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LIITE 3/56 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodaltimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodaltimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe 

2-4 

Partek Nordkalk Oy 

1,7 

Ei 

x 

x 

Ei huuhdella 

Kyllä 

6 krt/a 

Ei 

Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta 

PL 76 

152701 Mäntyharju 

Puhelinnumero 	 015-7701504 
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LIITE 3/57 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

ESA 

SULKAVA 

768 

Lohilahti 

768000 

Lohilahti 

20 

20 

Kaivo, jossa siiviläpulkien ympärille on laitettu n. 8m3 
kalkkikiveä (4-8 mm). Vettä ei käsitellä muuten kuin em. 
kalkkikivialkaloinnilla. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3//:) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

3 

1 

3,4 

8 

Kaivo, jossa kalkkikivi on laitettu siiviläputkien ympärille. 

RST 

14,4 

x 

0 . . . . ... . . . .... .............. ..... .............. Suomen ympärirtökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/58 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

48 

Louhi 

Ei lisätä vuosittain 

Ei desinfioida 

Kyllä 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Kyllä 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Jukka Partanen, Sulkavan kunta 

PL 25 

58701 Sulkava 

Puhelinnumero 	 015-73911 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .............. ... .............................. 



LIITE 3/59 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PSA 

IISALMI 

140 

Iisalmen kaupungin vesilaitos 

1400100 

Kyllikinranta 

02 

Yht. 11000 

3330 

Pohjavesikaivot, kuivasuodin, hidassuodin, sekoitusallas, 
kalkkikivisuodin, alavesisäiliö, jakeluun. Prosessikaaviokuva 
liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1997 

40 

4 

42 

100 

Kalkkikivialkalointiallas (100 m3), missä kaikkikivirouhetta (2-
4 mm). Veden virtaus alhaalta ylöspäin. 

RST 

112,0 

45 

x 

0 .......... ................... . ................. Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/60 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe 

2-4 

Partek Nordkalk Oy 

Ei ole lisätty 1997 jälkeen 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

Erityistilanteissa klooraus, rae kloori 

Ei 

x 

x (kloorattu vesi) 

Jonkin verran 

6 krt/a 

Ei 

Kyllä 

12 krtla 

Ei 

Ei 

Olvi Oy:llä (>70 °C) vedessä kalsiumsakkaa säiliön seinämiin. 

Ei 

Seppo Keskinen 

Pohjolantalo 14 

74100 Iisalmi 

Puhelinnumero 	 040-5889039 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ...... .. ............. ........... ... . .... . . .. ... 



LIITE 3/61 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PSA 

IISALMI 

140 

Iisalmen kaupungin vesilaitos 

1400100 

Kuusimäki 

04 

Yht. 1 0000 

2270 

Pohjavesikaivot, kalkkikivisuodattimet (6 kpl), alavesisäiliö, 
jakeluun. Prosessikaaviokuva liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1994 

16 

6 

15,5 

37 

Kalkkikivialkalointialtaat (6 kpl), missä kaikkikivirouhetta (2-4 
mm). 

RST 

32,0 

29 

x 

0............................................ Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/62 

Kaikkikivirouhe 

2-4 

Partek Nordkalk Oy 

10, 0 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

IEi desinfioida 

Erityistilanteissa klooraus, rae kloori 

Ei 

x 

x (kloorattu vesi) 

Jonkin verran 

6 krt/a 

Ei 

Kyllä 

12 krUa 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Seppo Keskinen 

Pohjolantalo 14 

74100 Iisalmi 

040-5889039 

Suomen ympäristäkeskuksen moniste 207 .......... ...... ............. ... ...... 	.. ..... 0 



LIITE 3/63 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PSA 

KEITELE 

239 

Keiteleen kunnan vesilaitos 1 kirkonkylä 

2390100 

Purola 

02 

1880 

378 

Pohjavesikaivo, veden jakokaivo suodatin 1 ja 2:een (eli 
alkalointi), alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

4,s 

z 

4,5 

10,6 

Alkalointiallas, missä kalkkikivirouhetta (4-8 mm). 

RST 

35 

x 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/64 
Kaikkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

2,0 

Ulkona 1000 kilon säkissä 

Kloori 

Ix  

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Kyllä 

2 krtla 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ilkka Kajander, Keiteleen kunnan vesilaitos 

PL 14 

72601 Keitele 

Suomen ympärist6keskuksen moniste 207 ... .... .......... .............................. 10 



LIITE 3/65 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PSA 

KIURUVESI 

263 

Tihilän seudun vesiosuuskunta 

2631100 

Ukonmäki 

01 

86 

70 

Vesi johdetaan runkolinjasta betonirenkaista (halk. 2,5 m) 
tehdyn kaivon pohjalle. Kaivossa on n. 15 m3 
kalkkikivirouhetta (4-8 mm). Kalkkikivimassan yläreunasta 
johdetaan vesi toiseen samankokoiseen kaivoon, jossa vesi 
"selviää" ja se johdetaan takaisin linjaan. Kaivot on 
rakennettu maastoon siten, että ne toimivat omalla paineella. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1998 

7,85 

6,6 

15,7 

Betonirengassäiliö (halk. 2,5 m) pohjalla n. 2 m kerros 
kalkkikivirouhetta (4-8 mm). 

RST 

x 

C...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mit/ann tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/66 
Kaikkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei ole lisätty kahteen vuoteen 

Ulkovarastossa suursäkeissä. 

Ei desinfioida 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

IEi 

Ei 

Alussa jonkin verran 

Ei 

Pentti Vartiainen 

Huuhtalantie 1604 

74700 Kiuruvesi 

Suomen ympäistökeskuksen mansfe 207 . . . . ....... . . . . .. . . . . . ...... ....... .. .. .. .. . . . . 0 



LIITE 3/67 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PSA 

KUOPIO 

297 

Melanden vesilaitos 

2970200 

Melahti 

1500 

256 

Raakaveden pumppaus (pohjavesi), kalkkikivisuodatus, UV-
desinfiointi, puhdasvesipumppaus, vesitorniin tai suoraan 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-cia (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

2000 

14 

16,8 

40 

Kaksi rinnakkaista allasta (laskettu tässä yhdeksi 
suodattimeksi). Altaiden välipohjassa suuttimet. Suodattimia 
voidaan käyttää ylhäältä alaspäin ja päinvastoin. 

RST 

20 

50 

x 

x 

C............................................... Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/68 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfmintiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

I5-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

UV-desinflointi, tarvittaessa hypokloriitti 

UV-desinflointi (jatkuva) 

Ei 

x 

x 

Ei kokemusta 

6-12 kri/a 

Kyllä 

1 krt / vko 

Ei kokemusta 

Ei kokemusta 

Ei kokemusta 

Ei kokemusta 

Ei kokemusta 

Pentti Keränen, Kuopion vesi 

Itkonniemenkatu 81 

70500 Kuopio 

017-185361, 050-60048 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .. .......... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



LIITE 3/69 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PKA 

JOENSUU 

167 

Joensuun vesilaitos 

1670100 

Kerola / Aajeenmäki 

04 

Yht. 50200 

4115 

Ainoastaan kalkkikivialkalointi. Hiilidioksidin syöttö rakenteilla 
(valmistuu kesällä 2000). 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesiailavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1998 

115 

2 

108,8 

259 

Kalkkikivialkalointiallas, missä vesi tekee korkeussuunnassa 
"ässän" muotoisen kulkureitin. Tarkempi kuva lomakkeessa. 

RST 

125,0 

90 

x 

x 

x 

C............................................... Suorren  ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodaltimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LI TE 3170 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Kyllä 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

1 osasto 12 krUa, muut 3 krUa 

Kyllä 

12 krba 

Avoaltaat 1 hygienia 

lidioksidin syöttö rakenteilla. UV-sterilisaattorit hankinnassa 

Jorma Mustonen 

Torikatu 38 B 

80100 Joensuu 

013-2673552,0500-374295 
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LIITE 3/71 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

IPKA 

JOENSUU 

167 

Joensuun vesilaitos 

1670100 

Rantakylä 

Yht. 50200 

6240 

Kaikkikivialkalointi, alavesisäiliö, jakeluun 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

201 

z 

138,2 

329 

Kalkkikivialkalointiallas, missä vesi tekee korkeussuunnassa 
"ässän" muotoisen kulkureitin. Tarkempi kuva lomakkeessa. 

RST 

416,0 

80 

x 

x 

LX 
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LIITE 3/72 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Kyllä 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

allas 12 krtla, muut 6 kitla 

Kyllä 

12 krtla 

Avoaltaat / hygienia 

Hiilidioksidin syöttö rakenteilla. UV-sterilisaattorit hankinnassa 

Jorma Mustonen 

ITorikatu 38 B 

80100 Joensuu 

Puhelinnumero 	 013-2673552, 0500-374295 
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LIITE 3/73 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PKA 

TOHMAJÄRVI 

848 

Tohmajärven kunnan vesilaitos 

8480100 

Tikkala 

05 

480 

50 

denottokaivo, alkalointiallas, puhdasvesisäiliö, pumppaus 
rkkoon. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1995 

7 

3,4 

8 

Betoninen alkalointisäiliö, missä kaikkikivirouhetta (4-8 mm) 7-
8 m3 , pohjalla suodatinsepeliä sekä reijitetty keräilyputkisto. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/PVC 

x 
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~Ei 

x 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sak/ca (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/74 
Kalkkikivirouhe 

4-12 

1,0 

Ei varastoida 

E vvarsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Kyllä 

Kyllä 

12 krt/a 
Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Erkki Ikonen 

PL 13 

82601 Tohmajärvi 

013-6843109 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .. ........... .. . .... ... ................. . . . .. .. 0 



LIITE 3/75 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KS U 

HANKASALMI 

77 

Hankasalmen kunnan vesilaitos 

773203 

Kärjenkangas 

06 

2600 

430 

Siiviläputkikaivot (2 kpl), pumppaus Mikonlammen 
käsittelylaitokselle (missä kalkkikivialkalointi), kulutukseen. 
Tarkempi kuvaus liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

83 

1 

58,8 

140 

Kaksilinjainen alkalointiallas (laskettu tässä yhdeksi 
suodattimeksi), missä kalkkikiveä (4-8 mm). Vesi johdetaan 
jakokaivon kautta molempiin altaisiin, joiden pohjalle 
rakennettu salaojaputkista ns. keräilyputkisto. 
Kokoojaputkistosta vesi kerätään pumppaamon imualtaaseen 
ja edelleen kulutukseen. Tarkempi mitoitusselostus liitteessä. 

Haponkestävä teräs 

70,0 

60 

x 
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LIITE 3/76 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 
Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

I4-8 

Loukolampi 

1,0 

Ulkona pressun alla 

Natriumhypokloriitti 

10% 

Kyllä 

Ei 

Ei 

Ei ole huuhdeltu 5 vuoteen 

Kyllä 

4 krt/a 

Seppo Turunen 

Keskustie 41 

41520 Hankasalmi 

014-8400228 
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LIITE 3/77 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KSU 

JOUTSA 

172 

Joutsan Vesihuolto Oy 

1721100 

Pekkanen 

03 

567 

394 

Siiviläputkikaivo, jakokaivo, kalkkikivialkalointiallas (2-
linjainen), pumppaus kulutukseen. Tarkempi piirros liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1995 

40 

2 

24,2 

57,5 

Kalkkikiviallas (kaksilinjainen), missä kalkkikivisepeliä (4-8 
mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Keräilyputki on salaojaputkea muut ruostumaton teräs 

12,5 

420 

x 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/78 
Kalkkikivirouhe 

4-8 

Kotimaasta 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

50 ml 1 vesi m3 

Tarvittaessa 

Kyllä 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

2 krt/a 

Kyllä 

12 krtla 

Rautaa kalkkikivialtaalla, poistetaan huuhtelulla 

Kokonaispesäkeluku nousi 1999 syksyllä. Desifioitu. 

Veikko Hänninen 

Kariharjuntie 9 

19650 Joutsa 

0400-799038,040-7401196 
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LIITE 3/79 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KSU 

SAARIJÄRVI 

729 

Saarijärven Vesihuolto Oy 

7291100 

Syrjäharju 

06 

1612 

1215 

Vedenottokaivot, jakokaivo, kalkkikivialkalointi, 
kulutukseen.Tarkempi kaaviokuva liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1998 

8 

4 

8,4 

20 

Neljä allassuodatinta, joista vesi samaan kouruun. 
Suodattimessa kivisepeliä (alla) 0,6 m, päällä 
kaikkikivirouhetta (5 - 16 mm) n. 3,0 m. 

RST 

52,0 

240 

x 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/80 
Virolainen kalkkikivi 

6-16 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

Kyllä 

Ei 

x 

Jonkin verran 

1 krt/a 

Kyllä 

6 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Eräs kiinteistö väittää, että kaikkia lattiaIaatoilla suihkutilassa. 

Eero Mykkänen 

PL 56 

43101 Saarijärvi 

014-423411,0400-640576 
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LIITE 3/81 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KSU 

UURAINEN 

892 

Uuraisten kunnan vesilaitos 

8920100 

Peltokangas 

05 

1200 

171 

Vedenotto, kalkkikivialkalointi, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1995 

33,5 

2 

21 

50 

Kaksilinjainen kaikkikiviallas, missä alla sepeliä 0,4 m ja 
päällä kalkkikiveä n. 1,5 m. 

Huuhteluputkisto haponkestävä teräs, kierrätysputkisto muovi 

16,6 

100 

x 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/82 
Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

~Ei desinfioida 

Ei (käyttöönoton jälkeen) 

x 

x 

2 krtla 

Kyllä 

2 krtla 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Juhani Nojonen, Aulis Närhi 

PL 20 

41231 Uurainen 

014-8206630 
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LIITE 3/83 

Alueellinen ympärislökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

ALAH RRMA 

4 

Pelkkalan vesiyhtymä 

43204 

70 

25 

Kaivo, ilmastus ja märkäsuodatus, hidassuodatus, alkalointi, 
alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodalimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodatimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1992 

1,65 

1 

0,5 

1,3 

Betoninen alkalointisäiliö (0,6*2,75*1,5m). Alla kalkkikivi (n. 
10 mm), paksuus 0,4 m. Päällä kanakalkki (4 mm), paksuus 
0,4 m. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

PVC-muovi 

1,3 

26 

x 

C...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/84 
Kaikkikivirouhe, kanakalkki 

10, 4 

0,2 

Sisällä muoviastioissa 

Alavesisäiliö desinfioitiin ennen käyttöä. 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Ei 

IEi 

Rautasakkaa poistetaan hiekkasuodattimesta 4 cm kerros/kk 

011aan tyytyväisiä 

Juhani Siekkinen 

Rintatalonmäentie 20 

62310 Voitti 

06-4848332 
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LIITE 3/85 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

ALAJÄRVI 

5 

Pleunan vesiosuuskunta 

53104 

15 

s 

Betonikaivo (halk. 2m), jossa alkalointi. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

3,14 

1 

0,4 

1 

Kaivon pohjalla kanakalkkia (4mm) 11 säkkiä (40 kg/säkki). 
Kanakalkin päällä kaikkikivisepeli (20-50 mm). Paksuus 
yhteensä n. 30 cm. 

RST 

0,5 

50 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LI TE 3/86 
Kanakalkki, kalkkikivirouhe 

4, 20-50 

Ei ole lisätty 

Ei desinfloida 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

E hhuuhdella 

Ei 

Veden vähyydestä johtuen kaivoa syvennetty. 

Markku Lassila 

Perätie 896 

63150 Ruona 

06-5256325 
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LIITE 3/87 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

ALAJÄRVI 

5 

Tokkerpakan vesiosuuskunta 

53101 

50 

20 

Betonikaivo (halk. 2m), jossa alkalointi. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

3,14 

1 

0,6 

1,6 

Kaivo, minkä pohjalla kanakalkkia (4mm). Kanakalkin päällä 
kaikkikivisepeli (20-50 mm). Paksuus yhteensä n. 50 cm 

RST 

0,s 

50 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/88 
Kanakalkki, ka1kkikivirouhe 

4, 20-50 

Maatalouskaupasta 

Ei ole lisätty 

Ei desinfioida 

Ei 

x (vesi pumpataan suodattimen päältä). 

Ei 

2 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Erkki Alanen ja Eero Tynjälä 

Höykkyläntie 112 ja Pyhälandentie 158 

62730 Haukkala 

06-5573841,06-5572926 
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LIITE 3/89 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

EVIJÄRVI 

52 

Heitinkankaan vesilaitos 

520100 

1200 

240 

Vedenottokaivo, ilmastus (kaikkikivisepeli), 
hidassuodatus/alkalointi, pinnansäätö, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-cia (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1986ja1990 

132 

1 

11 

27 

Allas, missä päällä suodatinhiekkaa 20 cm. Kaikkikivirouhe 
(16-20 mm), paksuus 20 cm. Salaojasora 30 cm. 
Tuplasalaoja (117/110), kokoojaputki 200 PVC. 
Suodatinhiekka 10 cm. Muovikalvo ja tasaushiekka. Tarkempi 
kuvaus lomakkeessa. 

Muovi 

10,0 

66 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kålkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/90 
Kaikkikivirouhe 

20-50, 16-20 

Partek 

Ei varastoida 

Ei desinfloida 

~Ei desinfioida 	 ~ 

x 

x 

Ei 

Ei 

Hidassuodattimen päältä hiekkaa/sakkaa pois 3 cm/vuosi. 

Eero Timo 

PL17 

62501 Evijärvi 

06-7699111 
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LIITE 3/91 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (mild) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

EVIJÄRVI 

52 

Möngin vesiyhtymä 

523102 

45 

30 

Betonikaivo (jossa alkalointi), jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1999 

2,5 

1 

2,5 

Betonikaivo (halk. 2 m). Kaikkikivirouhe (4-8 mm), paksuus 1 
m. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

z,0 

30 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/92 
Kaikkikivirouhe 

4-s 

Partek 

0,3 

Ei varastoida 

Ei desinfloida 

Ei 

x 

Ei ole huuhdeltu 

Ei 

Ei 

Ei 

Jorma Mäkinen 

Hakalantie 34 

62500 Evijärvi 

0400-269577 
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LIITE 3/93 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

EVIJÄRVI 

52 

Pitkäsalon vesiyhtymä 

523101 

47 

10 

Raakavesikaivo, alkalointikaivo, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

1,75 

0,7 

1,75 

Betonikaivo (halk. 1,5 m). Kaikkikivirouhe (4-8 mm), paksuus 
1 m. 

Muovi 

1,5 

30 

x 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/94 
Kaikkikivirouhe 

4-8 

Partek 

0,2 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

x 

x 

Ei ole huuhdeltu 

IEi 

Ei 

Ei 

Veden riittävyys 

Jari Kujala 

Pitkäsalo 

62500 Evijärvi 

06-7655108 
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LIITE 3/95 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

HIMANKA 

95 

Pahkalan vesiosuuskunta 

951100 

245 

50 

ivo, ilmastus ja märkäsuodatus, hidassuodatus, 
alointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1996 

2,8 

1,8 

4,5 

Betoninen alkalointisäiliö (0,7*4,0*2,7 m). Vesi välipohjan alle 
jakoputkella. Kalkkikivirouhe (4-8 mm), paksuus 1,7 m. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/PVC 

4,0 

28 

x 
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LIITE 3/96 
KaIkkikiven 1aadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia?  
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek 

0,3 

Käyttöön otettaessa 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

Ei 

Alussa hidassuodattimen päällä tukkeutumia. 

Niilo Kyösti 

PPA 1 

68100 Himanka 

Puhelinnumero 	 06-876835 
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LIITE 3/97 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

JURVA 

175 

Myötämäen vesi Oy 

1751100 

Kankaanpää 

o1 

1000 

160 

Betonikaivo (halk. 3 m), minkä pohjalla kalkkikivirouhe. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3//z) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

7 

1 

1,7 

4,2 

Kaivon pohjalla kalkkikivirouhe (8-16 mm), paksuus 0,6 m. 

RST 

10,0 

10 

x 

0............................................... Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/98 
Kaikkikivirouhe 

8-16  

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Markku Tikkala 

Yläkoskentie 25 

66300Jurva 

06-3631034 
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LIITE 3/99 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

t_SU 

JURVA 

175 

Myötämäen vesi Oy 

1751100 

Vehkaluoma 

500 

140 

Betonikaivo (halk. 3 m), minkä pohjalla kaikkikivirouhe. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönotto vuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

7 

1 

1,4 

3,5 

Kaivon pohjalla kaikkikivirouhe (8-16 mm), paksuus 0,5 m. 

RST 

5,0 

17 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/100 
Kaikkikivirouhe 

8-16 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Ei desinfloida 

Ei desinfloida 

Ei 

Ix 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Markku Tikkala 

Yläkoskentie 25 

66300 Jurva 

06-3631034 
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LIITE 3/101 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

KORSNÄS 

280 

Mobacken 

2800100 

600 

220 

Vedenotto, ilmastusportaat (kalkkikivi), jakokaivo, 
selkeytysallas, pumppaus, hidassuodatus (2 linjainen), 
puhdasvesikaivo, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Fl 994 

160 

1 

35 

80 

Allas (laskettu tässä yhdeksi suodattimeksi), minkä päällä 
suodatinhiekkaa 50 cm. Kalkkikivirouhe (0,5-1,5 mm), 
paksuus 50 cm. Salaojasora 25 cm. Tuplasalaoja (117/100), 
kokoojaputki (160 PVC), huuhtelu (110). Suodatinhiekka 10 
cm. Muovikalvo ja tasaushiekka. Piirros lomakkeessa. 

Muovi 

15,0 

120 

x 

a • • • • . • • • • • • • . .. .. . . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Suomen ympänstökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoirninen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, rnangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/102 

Kaikkikivirouhe 

4-8 (ilmastusporras), 0,5-1,5 (suodatin) 

Partek 

1,6 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

x 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Per-Erik Nordungr 

Strandvägen 4323 

66200 Korsnäs 

0500-260845 
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1998 

225 

54 

130 

Allas (laskettu tässä yhdeksi suodattimeksi). Etualkalointi: 
Kalkkikivirouhe (4-8 mm), paksuus 2,1 m. 
Hidassuodatusfjälkialkalointi: Päällä hidassuodatushiekka 
(0,2-2 mm), paksuus 0,7 m. Kalkkikivirouhe (0,5-2 mm), 
paksuus 0,4 m. Pohjalla salaojakerros (1 0-32 mm), paksuus 
0,2 m. Pohjalla salaojaputket 5* (halk. 100 mm). 

RST/muovi 

40,0 

87 

x 

LIITE 3/103 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

KRUUNUPYY 

288 

Storåsens behandlingsanläggning 

2880100 

6500 

990 

Vedenottokaivo, ilmastus, etualkalointi (2 linjaa), 
hidassuodatusfjälkialkalointi (2 linjaa), alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

C...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/104 
Kalkkikivirouhe 

4-8, 0,5-2 

Partek 

8,0 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Isossa altaassa (kaikin vaihdon yhteydessä). 

Ei 

x 

x 

Kyllä 

12krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Bjarne Häggman 

Norra Larsmovägen 30 

68570 Larsmo 

06-7857111 
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LIITE 3/105 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

KÄLVIÄ 

315 

Kälviän vesiosuuskunta, Riippa 

4600 

971 

Vedenottokaivot, ilmastus ja kuiva- märkäsuodatus, 
jälleenimeytys, puhdasvesikaivot, alkalointi, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

2000 

28,3 

14,3 

34 

Kaivoista (2 kpl, halk. 670 mm) tehty alkalointisäiliö (laskettu 
tässä yhdeksi suodattimeksi) valamalla pohja umpeen ja 
tiivistämällä renkaiden saumat. Pohjalla kaikkikivirouhe (4-8 
mm). Kaivot yhdistetty yhdysputkella (PVC 200). 
Salaojaputket Tupla-Jussi (110/95). Tarkempi piirros 
lomakkeessa. 

Muovi 

45,0 

41 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/106 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei kokemusta 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

Ei säännöllisesti 

Altaiden käyttöönottovaiheessa tai lisättäessä kalkkikiveä 

Mikrobikasvustoa ennen altaiden käyttöönottoa 

x 

x 

Ei kokemusta 

Kyllä 

12 krt/a 

Kyllä 

Käyttöönoton/kiven lisäyksen yhteydessä hygieniaongelmia. 

Hannu Isokangas 

PL 10 

68300 Kälviä 

0400-766591 
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LIITE 3/107 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

KÄLVIÄ ja KANNUS 

315 

Kälviän ja Kannuksen vesiosuuskunta, Viirrekangas 

5500 

1300 

Kaivot, ilmastus ja alkalointi (2 linjaa), alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1995 

79 

1 

66 

158 

Kaksi kalkkikivialkalointilinjaa (laskettu tässä yhdeksi 
suodattimeksi). Kalkkikivirouhe (4-8 mm) paksuus 2 m ja 
singeli paksuus 0,2 m. Tuleva vesi jakokouruilla. Lähtevä vesi 
pohjalta keräysputkistoa (tuplasalaoja) pitkin pois. 
Ilmahuuhteluputket. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

120,0 

33 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/108 

Kalkkikivirouhe 

4-8, 2-3 

14,0 

Natriumhypokloriitti 

Desinfioitu toisen lisäyksen yhteydessä 

Toisen lisäyksen yhteydessä bakteeriongelma 

x 

x 

Jonkin verran 

12 krt/a 

Kyllä 

Toisen lisäyksen yhteydessä bakteeriongelma 

Helppohoitoinen, yksinkertainen, automaatio toimii 

Timo Järvelä 

Siltakatu 4 A 

69100 Kannus 

06-873850 
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LIITE 3/109 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

Lsu  

LAPPAJARVI 

403 

Nyyssölän vesiosuuskunta 

4034103 

60 

10 

Kaivot (2 kpl), missä alkalointi, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

s 

1 

2 

5 

Kaksi kaivoa (laskettu tässä yhdeksi suodattimeksi) halk. 2m. 
Kaivon kannessa tuuletusputki. Ilmahuuhteluna reijitetty 
muoviputki (kieppi). Pumpun ympärillä pesukoneen rumpu ja 
verkko (2 mm). Kerrokset: päällä kalkkikivirouhe (4-8 mm), 
sepeli (4-8 mm) ja pohjalla salaojasoraa 15 cm. 

Muovi 

3,0 

42 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/110 

Kalkkikivirouhe 

48 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

x 

x 

Ei 

Ei 

Alussa jonkin verran 

Ei 

Matti Paalanen 

Länsirannantie 229 

62600 Lappajärvi 

06-5662114 
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LIITE 3/111 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

LESTIJÄRVI 

421 

Lestijarven kunnan vesilaitos 

4210100 

583 

130 

Vedenottokaivo, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

2000 

12,4 

1 

10 

25 

Betoninen alkalointisäiliö. Päällä kalkkikivirouhe (4-8 mm), 
paksuus 0,5 m. Alla kalkkikivirouhe (8-16 mm), paksuus 1,5 
m. Kalkkikivirouheen alla salaojaputket (TUPLA-JUSSI M 
110) ja reijitetyt ilmaputket (27 mm, RST). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

13,0 

46 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/112 
Kalkkikivirouhe 

8-16,4-8 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ulkona pressun alla 

Natriumhypokloriitti 

Desinfioitu ennen käyttöönottoa 

Ei 

x 

x 

Ei 

Tähän mennessä muutaman kerran 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Olavi Syri 

Lestintie 39 

69440 Lestijärvi 

06-8609111,0400-668702 
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LIITE 3/113 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

LESTIJARVI 

421 

Ylilestin vesiosuuskunta 

4211100 

250 

7o 

ivo, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1995 

4 

1 

2,8 

Betoninen kalkkikiviallas, mihin raakavesi alakautta. 
Välipohjan päällä ilmahuuhteluputket. Kalkkikivirouhe (4-8 
mm), paksuus 1,8 m. Tarkempi kuvaus lomakkeessa. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/PVC 

5,0 

40 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/114 

Kalkkikivirouhe 

48 

Partek  

Ei ole lisätty 

Rakennusvaiheen jälkeen kloorattu 2 kertaa 

Ei 

Ei 

Ei 

Olav Takala 

69450 Ylilesti 

06-8638317 
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LIITE 3/115 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSu 

LOHTAJA 

429 

Alaviirteen vesiosuuskunta 

4291200 

455 

137 

ivo, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1994 

4,2 

1 

3,2 

8 

Betoninen alkalointisäiliö (1, 0 m*4,5*3,0 m). Vesi välipohjan 
alle jakoputkella. Päällä kalkkikivi (4-8 mm), paksuus 1,2 m. 
Alla kalkkivi (8-16 mm), paksuus 0,5 m. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

/PVC 

4,0 

54 

x 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/116 
Kalkkikivirouhe 

8-16, 4-8 

Partek 

4,0 

Ei varastoida 

Kloorattu ennen suodattimen käyttöönottoa 

x 

x 

Ei 

1 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Seppo Niemelä 

68240 Alaviirre 

06-876436 
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LIITE 3/117 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

PERHO 

584 

Perhon kunnan vesilaitos 

5841100 

Salmelanharju 

02 

2600 

510 

, alkalointiallas (2 linjaa), alavesisäiliö, 
keluun 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

30 

1 

23 

54 

Alkalointiallas, missä kaksi linjaa (laskettu tässä yhdeksi 
suodattimeksi). Tuleva vesi jakokouruilla, lähtevä vesi 
pohjalta keräysputkistoa pitkin eteenpäin. Kaikkikivirouheen 
(4-8 mm), paksuus 1,8 m. Tarkempi kuvaus lomakkeessa. 

Muovi 

25,0 

58 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/118 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek 

Ei ole lisätty 

Käyttöön otettaessa (kloorattu) 

Kyllä 

Ei 

Ei 

Ei 

Heippohoitoinen 

Pasi Rannila 

PL 20 

69950 Perho 

06-8630111 
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LIITE 3/119 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

PEDERSÖRE 

599 

Ab Esse vatten 

5991300 

1000 

200 

Kaivo, esikäsittely (sepeli tai kivi), hidassuodatus, alkalointi, 
alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1991 

5,5 

1 

4 

Alkalointialtaassa kalkkikivisepeliä 45 mm. POMO-
betoniritilä. Vesi johdetaan altaan pohjalle, mistä virtaus 
ylöspäin. 

12,0 

25 

L  

C...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/120 

Vimpelin dolomiitti 

Partek 

1,5 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

2 krt/a 

Ei 

Ennen alkalointia 

Ei 

Kalkkikivialtaan huuhtelu 

Yngve Wärn 

Framstuvägen 13 

68820 Esse 

050-5524187 
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LIITE 3/121 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

PEDERSÖRE 

599 

Avist vattenandelslag 

5994101 

Överpurmo 

01 

60 

55 

ivo, ilmastusja märkäsuodatus, hidassuodatus, alkalointi, 
vesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

4 

1 

2,8 

Betoninen alkalointisäiliö (1,0*4,0*3,0 m). Vesi välipohjan alle 
jakoputkella. Alla kalkkikivirouhe (8-16 mm), paksuus 0,9 m. 
Päällä kalkkikivirouhe (4-8 mm), paksuus 0,9 m. 
Ilmahuuhteluputket POMO-ritilän päällä. 

RST 

4,5 

40 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/122 
Kaikkikivirouhe 

8-16, 4-8 

Paikalliskauppa Handelsslag, Lillby 

0,6 

Ulkona pressun alla 

Natriumhypokloriitti 

Käyttöön otettaessa 

Ei 

x 

x 

Kyllä 

1-2 krba 

IEi 

Alussa putkistosta tuli ruostehiekkaa (sakkaa). 

Jan-Erik Blomqvist 

Avist 

68970 Överpurmo 

06-7274015 
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LIITE 3/123 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

PEDERSÖRE 

599 

Nordanå vatten 

5994102 

165 

55 

Vedenottokaivo, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1996 

3,3 

3 

7,5 

Betoninen alkalointisäiliö. Päällä kaikkikivirouhe (4-8 mm) ja 
pohjalla kaikkikivirouhe (8-16 mm). Paksuus yhteensä 2,2 m. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

PVC/RST 

75,0 

50 

x 

C...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

LIITE 3/124 
Kaikkikivirouhe 

8-16, 4-8 

Partek 

0,5 

Ulkona suursäkeissä 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Ei vielä 

Ei 

Ennen alkalointia 

Veden riittävyys kuivana aikana 

Mikael Löw 

Nordanåvägen 364 

68930 Purmo 

050-5111404 
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LIITE 3/125 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

TEUVA 

846 

Teuvan kunnan vesilaitos 

8463102 

Parrs 

01 

50 (vapaa-ajan kiinteistöä) 

3,2 

Betonikaivo (halk. 3 m), jossa alkalointi. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1992 

7,1 

1 

0,3 

0,7 

Betonikaivo, minkä pohjalla Hk (0,8-1,2 mm), paksuus 200 
mm. Sen päällä Hk (1-2 mm), paksuus 100 mm. Ylin kerros 
kanakalkkia (4 mm), paksuus 100 mm. 

9,6 

x 

0...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/126 
Kanakalkki 

4 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei desinfloida 

IEi desinfioida 

Tarvittaessa 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Kyllä 

1-2 krtia 

Ei 

Ei 

Ei 

Tietoa enemmän kalkkikivisuodattimista (rakenteet/käyttökok.) 

Juha Viitasalo 

PL 25 

64701 Teuva 

06-2617245 

Suomen ympähstökeskuksen moniste 207 ......... ... .... . .... ..... ..... . ... .. . ......... 



LIITE 3/127 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

jTOHOLAMPI 

849 

Toholammin vesihuolto Oy 

8491100 

Multila 

01 

3490 

1600 

Kaivot, alkalointiallas (kaksi linjaa), alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1994 

80,6 

1 

100 

250 

Kaksi kalkkikivialkalointilinjaa (laskettu tässä yhdeksi 
suodattimeksi). Altaassa kaikkikivirouhe (4-8 mm), paksuus 
2,8 m. 

Muovi 

145,0 

46 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/128 
Kaikkikivirouhe 

4-8 

Partek 

10, 0 

Käyttöön otettaessa (kloorattu) 

Ei 

x 

Jonkin verran 

Syksyllä 1998 huuhdeltu 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Jukka Salo 

Asentajantie 8 

69300 Toholampi 

06-885248,0400-668593 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 . . . ..... .. .... . . .. . ............ ........ .. ... . . . 



LIITE 3/129 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

ULLAVA 

885 

Haapala-Korven vesihuoltoyhtymä 

8851200 

265 

76 

ottokaivo, alkalointi, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1995 

2,1 

1 

2,1 

5 

Betoninen alkalointisäiliö (2,5*0,85*2,5 m), missä 
kaikkikivirouhetta (4-8 mm) 2,3 m. Salaojaputket (halk. 80 
mm). Reijitetty koojaputki (PVC 110). Ilmahuuhteluputket 
salaojien välissä. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

5,0 

25 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/130 

Kalkkikivirouhe 

48 

0,7 

x 

x 

Jonkin verran 

Ennen käyttöönottoa 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Tuomas Aho 

68380 Yli-Ullava 

06-889101 

Suomen ymp&istökeskuksen moniste 207 ...... ... . ... .. . . ... .. .. . .. . .. .. ....... . . . . . . . . 



LIITE 3/131 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU  

ULLAVA 

885 

Lantan vsok ja Rahkosen vesihuoltoyhtymä 

8851203 

175 

180 

ivo, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1996 

4,8 

1 

4 

10 

Betoninen alkalointisäiliö (1,2*4,0*2,2 m). Vesi välipohjan alle 
jakoputkella. Päällä kalkkikivi (4-8 mm), paksuus 1,2 m. Alla 
kalkkikivi (8-16 mm), paksuus 1,0 m. Välipohjan päällä 
ilmahuuhteluputket. 

RST/PVC 

5,0 

54 

Lx 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

C...............................................Suorrr ympähstökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/132 
Kaikkikivirouhe 

8-16, 4-8 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Käyttöön otettaessa (kloorattu) 

Ei 

x 

x 

Ei ole huuhdeltu 

IEi 

Ei 

Ei 

Helppohoitoinen 

Juha Korkeakangas 

Törbackantie 226 

68380 Yli-Ullava 

06-889148 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 . ... .. . .... .. . . . .............. . . ... ..... .. .. . .. 0 



LIITE 3/133 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

ULLAVA 

885 

Ylikylän - Hanhisalon vesiyhtymä 

8851204 

96 

30 

Vedenottokaivo, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1997 

3 

1 

2,5 

6,3 

Betoninen alkalointisäiliö (1,0`3,0`2,1 m). Vesi välipohjan alle 
jakoputkella. Päällä kalkkikivi (4-8 mm), paksuus 1,2 m. Alla 
kalkkikivi (8-16 mm), paksuus 0,9 m. Välipohjan päällä 
ilmahuuhteluputket (30 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/PVC 

4,0 

42 

x 

C...............................................
Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sak/ca (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/134 
Kalkkikivirouhe 

8-16,4-8 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei desinfloida 

Ei 

x 

x 

Ei ole huuhdeltu 

Ei 

Ei 

Ei 

Erkki Hanhisalo 

68380 Yli-Ullava 

06-889015 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 . . ........ .. . . . ... .. .. ...... .. . . . ........ ... ... Q 



LIITE 3/135 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

UUSIKAARLEPYY 

893 

Keppo vattenandelslag 

Keppo 

650 

260 

Kaivo, alkalointiallas, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1997 

9,5 

1 

11,2 

28 

Betoninen alkalointisäiliö (2,4*4,0*3,7 m). Vesi välipohjan alle 
jakoputkella. Päällä kaikkikivirouhe (4-8 mm) ja alla 
kaikkikivirouhe (8-16 mm). Paksuus yhteensä 2,3 m. 
Välipohjan päällä ilmahuuhteluputket (35 mm, RST). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

15,0 

45 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko h uuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/136 
Kaikkikivirouhe 

8-16, 4-8 

Partek 

1,5 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

IEi desinfioida 	 ~ 

Ei 

Ei 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Kari-Erik Fors 

66850 Keppo 

040-5471649 

Suomen ympädstökeskuksen moniste 207 .......... .. .... .. .. ... ......... ...... .. . . .. ... 0 



LIITE 3/137 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

UUSIKAARLEPYY 

893 

Knuts vatten 

120 

30 

Kaivo, esikäsittely (sepeli tai kivi), hidassuodatus, alkalointi, 
alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1987 

2,2 

1 

1 

2,5 

Alkalointialtaassa kalkkiviveä (4-8 mm) 2,5 m3. Betonipalkit 
(1000*145*145). Vesi johdetaan altaan pohjalle, josta virtaus 
ylöspäin. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

1,5 

42 

x 

C...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodaitimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/138 
Kaikkikivirouhe 

4-8 

Paikalliskauppa Kjellman, Ähtävä 

0,6 

Ei varastoida 

Ei desinfloida 

~Ei desinfioida 

Ei 

x 

x 

Kyllä 

2 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Nils Backlund 

Makalösvägen 19 

166980 Hirvlax 

06-7645242 

Suomen ympänstökeskuksen moniste 207 . . .. .. . . . . . . . .... . . . . . . . . ... .. . .... .. . . . .. . . . . . 0 



LIITE 3/139 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

VETELI 

924 

Pulkkisen vesiyhtymä 

9240100 

300 

80 

enottokaivo, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1997 

7 

1 

4,8 

12 

Betoninen alkalointisäiliö. Päällä kaikkikivirouhe (4-8 mm). 
Alla kalkkikivirouhe (8-16 mm). Rouheen alla salaojaputket 
(65 mm) ja reijitetyt ilmaputket (35 mm, RST). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/PVC 

5 

64 

x 

a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . .... . ..... .. . .. .... Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/140 
Kalkkikivirouhe 

8-16, 4-8 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei desinfloida 

Ei 

x 

x 

Ei ole huuhdeltu 

Ei 

Ei 

Ei 

Pentti Leppäniemi 

69830 Pulkkinen 

040-5139827 

Suomen ympähstökeskuksen moniste 207 .. ....... . . . ...... ......... ... . ... ...... . . . . .. . 



LIITE 3/141 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

VETELI 

924 

Vetelin kunnan vesilaitos, Seppälän käsittely-ja alkalointilaitos 

9240100 

2020 

470 

Vedenottokaivo, kuivasuodatus + märkäsuodatus, selkeytys, 
jälleenimeytys, puhdasvesikaivo, alkalointi, alavesisäiliö, 
jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönotto vuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1999 

29 

1 

25,2 

60 

Betoninen alkalointisäiliö. Alla sepeli (4-8 mm), paksuus 20 
cm. Keskellä kalkkikivirouhe (8-16 mm), paksuus 1 m. Päällä 
kaikkikivirouhe (4-8 mm), paksuus 1 m. Alla salaojaputket 
(110/97) ja reijitetyt ilmaputket (NS 40). Ylhäällä reijitetty PVC 
(110). Piirros lomakkeessa. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

35,0 

43 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/142 
Kaikkikivirouhe 

8-16, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

Ix  

x 

Kyllä 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Hyviä kokemuksia, ei ongelmia, helppohoitoinen 

Jouko Haapala 

Kirkkotie 7 

69700 Veteli 

06-8608281 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .... ...... . . ... . .. ..... ... .. ............. . .. . . . 0 



LIITE 3/143 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

VETELI 

924 

Poison vesiyhtymä 

9243101 

86 

30 

Vedenottokaivosta (ei pumppua) vesi johdetaan 
aikalointialtaaseen, mistä pumppaus verkkoon. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1999 

8,5 

1 

2,4 

6 

Betoninen kalkkikiviallas. Kalkkikivirouheen (4-8 mm), 
paksuus 0,7 m. Alla salaojaputkisto (50 mm), ilmaputkisto 
(32 mm). Tarkempi piirros lomakkeessa. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (niin) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST ja salaojaputki 

4,0 

4o 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/144 
Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei desinfloida 

Ei 

x 

x 

Ei ole huuhdeltu 

Ei 

Ei 

Ei 

Touko Uusitalo 

Polsontie 490 

69750 Sillanpää 

06-8628115 

Suomen ympänstökeskuksen moniste 207 .. ........ . . . . . .. . . . .. ...... .. .. .. . .. 	.. . . .. . 



LIITE 3/145 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

YLISTARO 

975 

Troihari 

9750100 

1900 

350 

notto, ilmastusportaat (kalkkikivi), kalkkikivisuodatin (2 
ien), alavesisäiliö, jakeluun. Tarkempi piirros 
kkeessa. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1996 

100 

1 

25 

60 

Kaksilinjainen kalkkikivialkalointiallas (laskettu tässä yhdeksi 
suodattimeksi). Päällä suodatinhiekka 500 mm, alla 
kalkkikivirouhe (4-8 mm), 600 mm. Pohjalla salaojakerros 
(soraa 200 mm) ja salaojat 6+5 kpl (halk. 100 mm). 

Muovi 

25,0 

60 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/146 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

Desinfioitu ennen käyttöönottoa 

Ei 

x 

E vvarsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Kyllä 

4 krt/a 

Raudan poisto 2 krya 

Ei 

Altaan pinta 

Risto Rajamäki 

Ookilontie 32 

61400 Ylistaro 

050-5680113 
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LIITE 3/147 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LSU 

ÄHT ARI 

989 

Ahtärin kaupungin vesilaitos, Peränteen käsittelylaitos 

9890100 

1357 

1181 

ilmastus, alkalointialtaat, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1999 

38,2 

1 

51,3 

122,3 

Kaksi alkalointiallastilaa (laskettu tässä yhdeksi 
suodattimeksi). Päällä kaikkikivisepeli (2-4 mm), 1000 mm. 
Alla kalkkikivisepeli (5-8 mm), 2200 mm. Salaojat 6+5 kpl, 
halk. 100 mm. Ilmaputket 2"21 kpl (kalk. 20 mm). Kourut 
350*300 mm. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/PVC 

90,0 

34 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/148 
Kalkkikivirouhe 

2 4, 5-8 

Partek Nordkalk Oy 

Ei 

x 

x 

Kyllä 

12 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Esko Jokiaho 

Ostolantie 17 

63700 Ähtäri 

0400-863858 
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LIITE 3/149 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPo 

KIIMINKI 

255 

Kiimingin kunnan vesihuoltolaitos 

2550100 

Tervajärven vedenkäsittelylaitos, (Teeriselkä ja Koniharju) 

02 ja 03 

9649 

1493 

kalkkikivisuodatus, kulutukseen. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen teltollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1998 

33 

1 

33,6 

80 

Alavesisäiliö, mikä täytetty kaikkikivirouheella (4-8 mm). 
Ilmastusputkisto tuplasalaoja (halk. 110 mm), 450 mm välein. 
Ilmastusputkiston kiinnitys: Rst kulmateräs (50.50'2), sinkitty 
kierretanko (8 mm), sinkkiset lyöntiankkurit. Jako- ja 
kokoojaputkisto PER 200-6 putkesta. Tarkemmat kuvaukset 
liitteissä. 

60 

35 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfroidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/150 
Kaikkikivirouhe 

4-8, 4-8 

Partek Nordkalk Oy 

7,0 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

10% 

1 - 2 krtla 

Ei  

x 

(Jonkin verran 

1-2 krt/a 

Kyllä 

2 krt/a 

Esko Penttinen 

PL 4 

90901 Kiiminki 

040-5570896 
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LIITE 3/151 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

KUUSAMO 

305 

Takkusalmen vesiosuuskunta 

3053211 

Ruunalampi 

01 

130 

67,6 

Vedenotto, alkalointi, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1997 

7 

1 

1,4 

3,3 

Betonirengaskaivo (halk. 3 m), missä suodatinmassojen 
päälle laitettu 4000 kg kalkkikivirouhetta (8-16 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

C...............................................Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/152 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, rnangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

8-16 

Lohjan Kalkki Oy 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Ei desinfioida 

Ei desinfioida 

~Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Vilho Heikkala 

Kemijärventie 319 

93999 Kuusamo 

08-8685354 
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LIITE 3/153 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

MUHOS 

494 

Muhoksen Sanginjoen vesiosuuskunta 

4941300 

Isok engas 

01 

131 

28 

runkolinjasta (ilman pumppua) suodatinkaivoon, missä 
lointi, kulutukseen. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1993 

3 

1 

1,9 

4,5 

Suodatinkaivo, missä kalkkikiveä (4-8 mm). 

Muovi 

60 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/154 
Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

0,3 

Ulkona alkuperäisessä säkissä 

Ei desinfioida 

Ei 

x 

Ei huuhdella 

Ei ole tarvinnut 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Tauno Pöytäkangas 

Sanginjoentie 1702 

90650 Oulu 

040-5018852 

Suomen ympänstökeskuksen moniste 207 ... . ....... . . . . . . .. .. . . . . . ..... .... . ... . . ...... 0 



LIITE 3/155 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPo 

NIVALA 

535 

Vesikolmio Oy 

5351200 

Lähteenkangas 1 Sievi 

01 

6200 

1244 

Vedenottokaivo, pumppaamo, alkalointiallas, alavesisäiliö, 
jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

60 

1 

84 

200 

Alkalointisäiliö (tilavuus 235 m3), minkä pohjalla 
kvartsihiekkaa (2 - 4 mm) 25cm, ja loppuosa kalkkikiveä (4 - 
8 mm) n. 190 m3. 

Muovi 

100,0 

x 

C...............................................
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 
Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/156 
Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

3,9 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

100 g/m3 

Käyttöön otettaessa 

Kyllä 

Ei (käyttöönoton jälkeen) 

x 

x 

Ei kokemusta 

2 krt/a 

Ei 

Kyllä 

4 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Esa Harju 

Vesitie 5, (2 krs.) 

85500 Nivala 

08-440266,0400-890739 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .... . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . .. ... ... .... . . . ..... . 0 



LIITE 3/157 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

NIVALA 

535 

Vesikolmio Oy 

5351200 

Lohijoki / Haapajärvi 

07 

10000 

1999 

alkalointi, jakeluun. Saadut tiedot ovat 
i osalta puutteellisia. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1999 

61 

1 

59,2 

141 

Alkalointisäiliö, missä kalkkikivirouhetta (4 - 8 mm) 140 m3. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

RST/muovi 

150,0 

40 

x 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfloidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/158 
Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

6,3 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

100 g/m3 

Käyttöön otettaessa 

Kyllä 

Ei (käyttöönoton jälkeen) 

x 

x 

Kyllä 

2 krt/a 

Ei 

Kyllä 

4 krt/a 

Ei 

Saostuu kalkkikiven pinnalle 

Ei 

Ei 

Esa Harju 

Vesitie 5, (2 krs.) 

85500 Nivala 

08-440266, 0400-890739 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .. ... ....... .. ... ... .. . . .............. .... .. ... 0 



LIITE 3/159 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

NIVALA 

535 

Vesikolmio Oy 

5351200 

Pitkäkangas 1 Sievi 

05 

3000 

600 

Vedenottokaivot, ilmastus, kalkkikivisuodattimet, alavesisäiliö, 
kulutukseen. Prosessikaaviokuva liitteessä. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1996 

33 

2 

25,2 

60 

Kalkkikivialkalointiallas, missä pohjalla kvartsihiekkaa (2 - 4 
mm) 25cm ja loppuosa kalkkikiveä (4 - 8 mm). 

RST 

100,0 

110 

x 

x 
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LIITE 3/160 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

1,9 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

100 g/m3 

Käyttöön otettaessa 

Kyllä 

Ei (käyttöönoton jälkeen) 

x 

x 

Kyllä 

2 krt/a 

Ei 

Kyllä 

4 krt/a 

Ei 

Saostuu kalkkikiven pinnalle 

Ei 

Ei 

Esa Harju 

Vesitie 5, (2 krs.) 

85500 Nivala 

Puhelinnumero 	 08-44 2266, 0400-890739 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ....... . . . ... ....... . ........ . . ....... .. ....... Q 



LIITE 3/161 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

NIVALA 

535 

Vesikolmio Oy 

535 2200 

Kiiskilä I Sievi 

03 

17000 

3431 

nottokaivot, alkalointi, jakeluun. Saadut tiedot ovat 
elyprosessin osalta puutteellisia. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3//z) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1999 

68,6 

2 

79,8 

190 

Kalkkikivialkalointiallas, missä pohjalla kvartsihiekkaa (2 - 4 
mm) 25 cm, suodatinkangas ja loppuosa kalkkikiveä (4 - 8 
mm). 

(Muovi 

150,0 

50 

x 
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LIITE 3/162 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

10,8 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

100 g/m3 

Käyttöön otettaessa 

Kyllä 

Ei (käyttöönoton jälkeen) 

x 

x 

Ei kokemusta 

2 krt/a 

Ei 

Kyllä 

4 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Esa Harju 

Vesitie 5, (2 krs.) 

85500 Nivala 

08-440266,0400-890739 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ............................................... 0 



LIITE 3/163 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

[PUDASJÄRVI 

615 

Seulan vesiosuuskunta 

6153217 

Iso Marikaisvaara 

01 

39 

12,3 

Vedenotto, alkalointikaivo, alavesisäiliö, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1997 

3,14 

1 

2,6 

6,3 

Betonirengassäiliö (halk. 2 m, kork. 2,5 m), missä 
kaikkikivirouhetta (2-4 mm) n. 6,3 m3. Kaivon pohjalla 
kierrettynä salaojaputkisto (halk. 75 mm) ja päällä 
ilmanvaihtoputkisto (Rst). Huuhteluputki (2" sink.), mikä 
varustettu palloventtiilillä. Tarkempi kuvaus piirroksissa. 

RST 

x 
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LIITE 3/164 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko h uuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

2-4 

Keminmaa 

Ei varastoida 

Ei 

x 

Ei 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Jorma Kemppainen 

93160 Hetejärvi 

08-835625 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 20 7 ............................................... 



LIITE 3/165 

Alueellinen ympärislökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

PUDASJÄRVI 

615 

Viinivaaran vesiosuuskunta 

6151400 

Viinivaara 

o1 

133 

57 

Uusi ottamo, mistä vesi pumpataan alkalointikaivon alaosaan 
ja sieltä alkaloitunut vesi toisen kaivon kautta eteenpäin. 
Tarkempi kuva kaaviossa. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-cia (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1998 

3,14 

1 

3,15 

7,5 

Betoninen säiliö (halk. 2 m ja kork. 3 m). Pohjalla 
salaojaputkisto (halk. 75 mm). Kalsiittirouhetta (3-8 mm.) 7,5 
m3. Tarkemmat tiedot kaaviokuvassa. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

2" sinkkiputkea ja salaojaputkea (muovi) 

x 

0...............................................
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LIITE 3/166 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kaikkikivirouhe 

3-8 

Ei varastoida 

Ei varsinaista huuhtelua 

E hhuuhdella 

Ei 

Ei 

Ester Pöyskö 

Hetekyläntie 1765 

91300 Ylikiiminki 

08-8179434 

Suomen ympäristökeskulwn moniste 207 ............................................... 0 



LIITE 3/167 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

PPO 

VIHANTI 

926 

Vihannin Vesi Oy 

9261400 

Käppäläinen 

10 

Ei liittyjiä (vesi tukkumyyntiin) 

1530 

Raakavesi pumpataan siiviläputkikaivosta neljään 
kalkkikivisuodattimeen. Neljäs kalkkikivisuodatin toimii 
samalla alavesisäiliönä, josta vesi pumpataan runkolinjaan. 
Vesi tulee kolmeen ensimmäiseen suodattimeen alhaalta, 
nousee kaikkikivien läpi ylös ja menee ylivuotoputken kautta 
neljänteen suodattimeen, jossa se valuu ylhäältä alaspäin 
kalkkikiven läpi. Vesi kootaan kokoojaputkistolla ja pumppaus 
runkolinjaan. Prosessikaavio lomakeessa. 

1998 

7 

4 

11,3 

27 

Neljä betonirengassäiliötä (halk. 3 m, syvyys 4 m). Pohjalla 
jakoputkisto. Huuhteluputkisto ilman syöttöä varten. Tarkempi 
piirros lomakeessa. 

Muovi 

70,0 

60 

x (1 suodatin) 

x (3 suodatinta) 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuuntaylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

0...............................................Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/168 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

20,0 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

10% 

1 krt/a (kalkkikiven lisäyksen yhteydessä). 

Ei 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

1 krtla 

Ei 

Kyllä 

6 krtla 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Pekka Korsi, Vihannin Vesi Oy 

PL 13 

86401 Vihanti 

08-280230, 040-5048629 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ............................................... 0 



LIITE 3/169 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

PPO 

VIHANTI 

926 

Vihannin Vesi Oy 

9261400 

Alanko 

04 

Ei liittyjiä (vesi tukkumyyntiin) 

2100 

Raakavesi pumpataan kahdella uppopumpulla kuilukaivosta 
kalkkikivisuodattimeen (suodattimessa voidaan käyttää sekä 
alhaalta ylös- että ylhäältä alas-virtausta). Suodattimesta vesi 
menee toiseen kuilukaivoon, joka toimii samalla 
alavesisäiliönä. Sieltä vesi pumpataan uppopumpulla 
runkoputkeen. Prosessikaavio lomakeessa. 

1995 ja 1998 (laajennus) 

47 

1 

71,4 

170 

Alkalointisäiliö (pituus 10 m, leveys 4,8 m ja korkeus 3,8 m). 
Suodattimessa voidaan käyttää sekä alhaalta ylös-, että 
ylhäältä alas-virtausta. 

Muovi 

120,0 

60 

x 

x 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 
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LIITE 3/170 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

17,0 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

10% 

1 krUa (kalkkikiven lisäyksen yhteydessä). 

Ei 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

1 krtla 

Ei 

Kyllä 

6 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Pekka Korsi, Vihannin Vesi Oy 

PL 13 

86401 Vihanti 

08-280230,040-5048629 

Suomen ympäristökeskulaen moniste 207 ............................................... 0 



LIITE 3/171 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilait osn umero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

VIHANTI 

926 

Vihannin Vesiosuuskunta (vuokralla Vihannin Vesi Oy) 

9261300 

Ohimaa 

01 

2100 

1818 

Ohimaan vedenottamolla käsiteltävä raakavesi pumpataan 
Vihanninkankaan vedenottamolta siirtoputkea pitkin 
kalkkikivisuodattimeen. Kalkkikivisuodatin muodostuu 
kolmesta betonirengaskaivosta (halk. 3 m, syvyys 4 m). 
Suodattimesta vesi johdetaan alavesisäiliöön/kuilukaivoon. 
Kaivosta vesi pumpataan verkostoon kolmella 
keskipakopumpulla. Raakavesipumppujen toimintaa ohjataan 
alavesisäiliön pinnankorkeuden mukaan. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1995 

7 

3 

11,3 

27 

Betonirengassäiliöitä 3 kpl (halk. 3 m ja syvyys 4 m). 
Rakenne samalainen kuin Ojastin ja Käppäläisen 
vedenottamoilla. 

Muovi 

90,0 

40 

x 

G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suomen 
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LIITE 3/172 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

8,0 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

10% 

1 krt/a (kalkkikiven lisäyksen yhteydessä). 

Ei 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

1 krt/a 

Ei 

Kyllä 

6 krt/a 

Pekka Korsi, Vihannin Vesi Oy 

PL 13 

86401 Vihanti 

08-280230,040-5048629 

Suomen ympanstökeskuksen moniste 207 ............................................... 0 



LIITE 3/173 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

PPO 

VIHANTI 

926 

Vihannin Vesi Oy 

9261400 

Haara 

06 

900 (suurin osa vedestä tukkumyyntiin) 

2760 

Raakavesi pumpataan Haaran vedenottamolla olevista 
kahdesta siiviläkaivosta ja n. 800 m:n päässä sijaitsevan 
Uutelan vedenottamon siiviläkaivosta kalkkikivisuodattimen 
läpi kuilukaivoon, mikä toimii samalla alavesisäiliönä. Sieltä 
vesi pumpataan kolmella uppopumpulla verkostoon. 
Kuilukaivossa käsitelty- ja käsittelemätönvesi sekoittuvat 
osittain toisiinsa. Prosessikaavio lomakeessa. 

1998 

75 

1 

109,2 

260 

Kalkkikivisuodatin on betonielementeistä tehty laatikko" 
(5m`15m`3,5m), Elementit on valettu paikan päällä. Ylhäältä 
tulee huuhteluilman syöttöputki suodattimen pohjalla olevaan 
huuhteluputkistoon. Tarkempi piirros lomakeessa. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuuntaylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Muovi PEH/PVC 

150,0 

60 

x 
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LIITE 3/174 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sak/ca (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

18,0 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

10% 

Desinfioidaan, kalkkikiven lisäyksen ja huuhtelun yhteydessä. 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

1 krt/a 

lE 

Kyllä 

6 krtla 

lE 

Ei 

Ei 

Ei 

Pekka Korsi, Vihannin Vesi Oy 

PL 13 

86401 Vihanti 

08-280230, 040-5048629 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ............................................... 0 



LIITE 3/175 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

PPO 

VIHANTI 

926 

Vihannin Vesi Oy 

926 4400 

Ojasti 

02 

Ei liittyjiä (vesi tukkumyyntiin) 

401 

Raakavesi pumpataan siiviläkaivosta kalkkikivisuodattimeen, 
joka muodostuu kahdesta betonirengaskaivosta (halk. 3 m, 
syvyys 4 m). Vesi tulee ensimmäiseen kaivoon alhaalta, 
nousee kaikkikivien läpi ylös siirtyen ylivuotoputkien kautta 
toiseen kaivoon, valuen kaikkikivien läpi alas ja siirtyen 
keräilyputkiston kautta alavesisäiliöön. Sieltä vesi pumpataan 
runkolinjaan. 

1998 

7 

2 

11,3 

27 

Kaksi betonirengassäiliötä (halk. 3 m ja syvyys 4 m). 
Huuhteluputkisto ilman syöttöä varten. Pohjalla jakoputkisto. 
Tarkempi piirros lomakeessa. 

Muovi 

25,0 

210 

x 

I x 

0............................................... Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekool (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityisiilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/176 
Kalkkikivirouhe (kalsiittipitoisuus n. 95 %) 

4-8 

Partek Nordkalk Oy 

3,0 

Ei varastoida 

Natriumhypokloriitti 

10% 

Ei 

x 

x 

Jonkin verran 

1 krt/a 

Kyllä 

6 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Pekka Korsi, Vihannin Vesi Oy 

PL 13 

86401 Vihanti 

08-280230,040-5048629 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ...... .. ...... .. .. .. ... ... ................. .... 



LIITE 3/177 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

PPO 

YLIKIIMINKI 

973 

Ylikiimingin Vesihuolto Oy 

9730100 

Pitämökangas 

04 

900 (kiinteistöä) 

25 

Alkalointijärjestelmässä on upotettu maahan PE-muovista 
valmistettu pallo (5 m3), mikä on täytetty kaikkikivirouheella 
(4-8 mm). Vesi pumpataan vedenottamosta pallon pohjalle, 
mistä se nousee ylöspäin kierretystä salaojaputkesta 
kaikkikivirouheen läpi. Pallon yläosasta vesi virtaa takaisin 
ottamokaivoon, mistä pumppaus kulutukseen. Vedenotto, 
alkalointi, kulutukseen. 

1999 

1 

2,1 

5 

Noin 5 m3 suuruinen pallo (PE-muovia), mikä täytetty 
kaikkikivirouheella (4-8 mm). Vesi virtaa pallossa alhaalta 
ylöspäin. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalla ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Muovi PEH + salaojaputki 

x 

0............................................... Suorrn  ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/178 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kaikkikivirouhe 

4-8 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Kyllä 

Ei 

x 

Tarvittaessa 

Kyllä 

4 krtIa 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Aarne Holmi 

Harjutie 18 

91300 Ylikiiminki 

Puhelinnumero 	 08-8190138 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 ...............................................
Ø 



LIITE 3/179 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

PPO 

YLIKIIMINKI 

973 

Ylikiimingin Vesihuolto Oy 

9730100 

Ojakangas 

02 

900 (kiinteistöä) 

190 

Vesi pumpataan kahden kalsiittirouheella (4 - 8 mm) täytetyn 
pallon (5 m3) läpi siten, että vesi nousee rouheen läpi. 
Alkaloitunnut vesi palautuu kaivoon ja edelleen kulutukseen. 
Vedenotto, alkalointi, kulutukseen. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1999 

2 

2,1 

5 

Noin 5 m3 suuruinen pallo (PE-muovia), mikä täytetty 
kalkkikivirouheella (4-8 mm). Vesi virtaa pallossa alhaalta 
ylöspäin. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Muovi PEH + salaojaputki 

x 

0............................................... Suomen  ympäristökeskuksen moniste 207 



LIITE 3/180 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekool (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinflointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfloidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Kalkkikivirouhe 

4-8 

Ei ole lisätty 

Ei varastoida 

Ei 

x 

Ei kokemusta 

Ei vielä 

Tarvittaessa 

Kyllä 

4 krt/a 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Aarne Holmi 

Har utie 18 

91300 Ylikiiminki 

08-8190138 

Suomen ymparistökeskuksen moniste 207 ...............................................Q 



LIITE 3/181 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KAI 

KUHMO 

90 

Kuhmon kaupungin vesilaitos 

2900100 

Lentiira 

180 

30 

Vedenottamon paineputkesta ohjataan venttiilin kautta tietty 
määrä vettä muovisäiliössä olevan kalkkikivipatjan läpi. Vesi 
johdetaan säiliön alalaidasta sisään ja putken kautta takaisin 
kuilukaivoon. Alkaloinnin tehostamiseksi säiliössä on 
potkurisekoitin, jolla kierrätetään säiliössä olevaa vettä. 
Alkalointilaite on sijoitettu kuilukaivoon sen työtasolle. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1996 

,24 

1 

004 

0,07 

Muovinen vesisäiliö (tilavuus 200 I) , mihin asennettu 
potkurisekoitin (ajastus). Piirros ja valokuva liitteissä. 

Muovi 

1,0 

12 

x 
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LIITE 3/182 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

2,5-4,5 

Akva Filter Oy 

0,2 

Sisällä varastossa 

Kyllä 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Virtaama on niin suuri, ettei erillistä huuhtelua tarvita. 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Kalkkipatja vaihdetaan kerran vuodessa 

Matti Juntunen 

PL 15 

88901 Kuhmo 

Puhelinnumero 	 08-6556450 
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LIITE 3/183 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoiltapumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

KAI 

KUHMO  

290 

Kuhmon kaupungin vesilaitos 

2900100 

Niva 

L80 

13 

Vedenottamon paineputkesta ohjataan venttiilin kautta tietty 
määrä vettä muovisäiliössä olevan kaikkikivipatjan läpi. Vesi 
johdetaan säiliön alalaidasta sisään ja putken kautta takaisin 
kuilukaivoon. Alkaloinnin tehostamiseksi säiliössä on 
potkurisekoitin, jolla kierrätetään säiliössä olevaa vettä. 
Alkalointilaite on sijoitettu kuilukaivoon sen työtasolle. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

1994 

0,24 

1 

[0,04 

0,05 

Muovinen vesisäiliö (tilavuus 200 I) , mihin asennettu 
potkurisekoitin (ajastus). Piirros ja valokuva liitteissä. 

Muovi 

1,0 

12 

x 
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LIITE 3/184 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 /vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja man gaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

2,5-4,5 

Akva Filter Oy 

0,1 

Sisällä varastossa 

Kyllä 

Ei 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Virtaama on niin suuri, ettei erillistä huuhtelua tarvita. 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Kalkkipatja vaihdetaan kerran vuodessa 

Matti Juntunen 

PL 15 

88901 Kuhmo 

Puhelinnumero 	 08-6556450 

Suomen yrnpäristökeskuksen moniste 207 ...................... ................ ......... jo 



LIITE 3/185 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LP 

ENONTEKIÖ 

47 

Heta 

01 

800 

150 

denottamosta pumpataan vettä ottamon vieressä olevaan 
kkikivikaivoon. Kaivon pohjalta ohjataan alkaloitunut vesi 
eluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1990 

3,14 

1 

3,15 

7,5 

Säiliö (halk. 2 m, kork. 2,5 m), mikä on laitettu täyteen 
kaikkikivirouhetta. Alkaloitunut vesi säiliön pohjalta eteenpäin. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 
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Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksellajatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

LIITE 3/186 
Kannkalkki 

0-5 

Kemin kalkki, Keminmaa 

0,6 

Ei varastoida 

x 

1 krt/a 

Lasse Mäkitalo 

Ounastie 165 

99400 Enontekiö 

016-556230 



LIITE 3/187 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LAP 

ENONTEKIÖ 

47 

Kyrön Vesihuolto Oy 

473204 

Kyrö 

01 

64 

21 

Vesi tulee pohjaveteen tehdystä rengaskaivosta, minkä 
pohjalle on laitettu kalkkikiveä, kulutukseen. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Rengaskaivo, minkä pohjalla kalkkikiveä. 

0...............................................
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LIITE 3/188 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Ei 

Ei 

Analyysitulokset löytyy Lapin vesitutkimus Oy:ltä (Rovaniemi). 

Reijo Kyrö 

99340 Raatama 

040-5937218 

Suomen ympäristökeskuksen moniste 207 .......... .. ................ ....... ... ......... 



LIITE 3/189 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LAP 

KITTILA 

261 

Kittilän Vesihuolto-osuuskunta 

2610100 

Vaarantie 

2700 

390 

Kirkonkylän verkostoon pumpataan vettä kahdelta eri 
vedenottamolta, joista vain toisessa (Vaarantie) käytetään 
kalkkikivisuodatusta (verkostoon pumpataan vettä yhteensä 
660 m3/d). Prosessi: vedenotto, alkalointi, pumppaus 
jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

1994 

3,14 

6 

0,67 

1,57 

Kokoojakaivojen (halk. 2 m, kork. 2,5 m), pohjalle on laitettu 
0,5 m paksuinen kaikkikivikerros (4-10 mm). Pohjavesi 
suodattuu alakautta. Tarkempi piirros lomakeessa. 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

PVC-muovi 

x 

0...............................................
Suomen  ympäristökeskuksenmoniste207 



LIITE 3/190 

Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfiointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 
Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 
Suodattimessa ei huuhtelua 
Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Kalkkikivirouhe 

4-10 

Kalkkimaa, Tornio 

Ei ole lisätty 

Jos varastoidaan, niin hetkellisesti ulkona 

Ei desinfioida 

x 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Ei 

Ei 

Roine Veki 

Heikkalankangas 5 

99100 Kittilä 

Puhelinnumero 	 016-644437 
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LIITE 3/191 

Alueellinen ympäristökeskus 

Kunta 

Kunnan numero 

Vesilaitoksen nimi 

Vesilaitosnumero 

Vedenottamo 

Ottamon numero 

Liittyjämäärä (as) 

Ottamoilta pumpattu vesimäärä (m3/d) 

Selostus veden käsittelyprosessista 

LAP 

SODANKYLÄ 

758 

Vuotson Vesihuolto Oy 

7581300 

Kierinki 

01 

125 

130 

i johdetaan makaavasta painesäiliöstä tehdyn 
Jattimen läpi. Vedenotto, alkalointi, jakeluun. 

Kalkkikivisuodattimen käyttöönottovuosi 

Kalkkikivisuodattimen pinta-ala (m2) 

Kalkkikivisuodattimien lukumäärä (kpl) 

Vesitilavuus (m3) 

Massan tilavuus (i-m3) 

Selostus suodattimen rakenteesta 

[1996 

0,6 

0,75 

1,8 

Makaava painesäiliö (tilavuus 3 m3), mikä täytetty 
kaikkikivirouheella 1,8m3 (4-8 mm). 

Putkiston materiaalit (suodatin) 

Suodattimen mitoitusvirtaama (m3/h) 

Suodattimen tehollinen viipymä (min) 

Veden virtaussuunta ylhäältä alaspäin 

Veden virtaussuunta alhaalta ylöspäin 

Veden virtaussuunta vaakavirtaus 

Terässäiliö 

5,4 

L  
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LIITE 3/192 
Kalkkikiven laadut virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikiven raekoot (mm) virtaussuunnan 
mukaan lueteltuna 
Kalkkikivi hankitaan 

Kalkkikiven kulutus (m3 / vuosi) 

Kalkkikiven varastointi laitoksella ennen käyttöä 

Kalkkikivisuodattimen desinfaointiaine 

Desinfiointiaineen pitoisuus 

Miten usein desinfioidaan 

Desinfioidaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Lähtevän veden mikrobikasvusto 

Suodattimessa Ilmahuuhtelu 

Suodattimessa vesihuuhtelu 

Suodattimessa ei huuhtelua 

4-8 

Finn-sementti Oy, Parainen 

0,5 

Ulkona suursäkeissä 

Ei 

x 

Muodostuuko huuhtelun yhteydessä rauta-
ja mangaanisaostumia? 
Miten usein huuhdellaan 

Huuhdellaanko ainoastaan erityistilanteissa 

Laitoksella jatkuvatoiminen pH-mittari 

pH-mittarin tarkistus 

Korroosio-ongelmat 

Sakka (rauta, mangaani, muu) ongelmat 

Hygienia (mikrobikasvu) ongelmat 

Kalkkisaostumien (kattilakivet) esiintyminen 

Mahdolliset muut ongelmat 

Muuta kalkkikivialkalointiasiaan liittyvää 

Nimi 

Osoite 

Postitoimipaikka 

Ei varsinaista huuhtelua 

Ei huuhdella 

Kesä 2000 suodattimen huuhtelu / puhdistaminen 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Lievä painehäviö 

Hyvä, yksinkertainen ja vaaraton tapa veden alkaloitiin. 

Alpo Lakkala, Sodankylän vesi Oy 

Kasarmintie 10 

99600 Sodankylä 

Puhelinnumero 	 016-618246 
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