
Nro 26

JÄTEVEDEN HYGIENIÄSTÄ

Tero Pajukallio





VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLITUKSEN
MONISTESARJÄ

Nro 26

JÄTEVEDEN HYGIENIÄSTÄ

Tero Pajukallio

Vesi- ja ympäristähallitus

Helsinki 1987



Tekijä on vastuussa julkaisun sisällöstä, eikä siihen
voida vedota vesi- ja ympäristöhallituksen virallisena
kannanottona.

Julkaisua saa vesi- ja ympäristöhallituksen teknilli
sestä tutkimustoimistosta

ISBN 951—46—9655—7
ISSN 0783—3288

Painopaikka: Vesi- ja ympäristöhallituksen monistamo,
Helsinki 1987



1

T IIVI $ TELMÄ

Jätevedenpuhdistamolle saapuva vesi sisältää runsaasti pato—
geenisia bakteereja ja viruksia, sekä jonkin verran alku—
eläinten kystamuotoja ja madon munia. Merkittävimpänä pato
geeniryhmänä voidaan pitää bakteerien Salmonella-sukua.

Mekaanis-kemiail is-biologisessa puhdistuksessa bakteeripato—
geenien reduktiot ovat yleensä yli 90 96. Äktiivilietemene—
telmä on kontaktimenetelmiä tehokkaampi. Virusreduktiot
ovat lajista riippuen 60 - 100 6 aktiivilietemenetelmässä.
Reduktio riippuu olennaisesti viipymästä ja ilmastusaltaan
lietepitoisuudesta. Kontaktimenetelmien virusreduktio on
selvästi heikompi kuin aktiivilietemenetelmässä. Älkueläin
ten kystamuotoja ei perinteinen puhdistusprosessi poista.

Hiekkasuodatus täydennysmenetelmänä poistaa hyvin bakteereja
ja madon munia, mutta virusreduktiot ovat heikkoja, ellei
suodatukseen yhdistetä kemiallista saostusta, jolloin on
mahdollisuus päästä lähes 100 96:n reduktioon. Yhtä hyvä
tulos voidaan tosin saavuttaa pelkällä kemiallisellakin
käsittelyllä. Äktiivihiiliadsorptio ja fiotaatio eivät ole
yhtä tehokkaita ainakaan yksinään.

Desinfiointimenetelmistä kloorauksen on todettu olevan teho
kasta ainoastaan bakteeripatogeenien tuhoamisessa, mutta
menetelmän edullisuus ja heippous pitävät sen varteenotetta
vana vaihtoehtona Suomen oloissa, koska suhteellisen vähäi
sestä käytöstä ei muodostune suurta ympäristöongelmaa. Huo
limatta liki kaksinkertaisista kustannuksistaan on otsonointi
lupaava menetelmä myös jäteveden desinfiointiin. Sen etuja
ovat hyvä teho viruksiin ja vähäiset ympäristövaikutukset.
Muut desinfiointimenetelmät näyttävät vaativan vielä kehit
telyä ennen niiden yleistymistä.

Kiintoaine- ja patogeenipitoisuuksien korreloinnin vuoksi
veden hygienisyyttä parannettaessa on kiintoaineen karkaami
nen estettävä. Kiintoainepartikkelit lisäävät desinfiointi—
aineen annostustarvetta ja tarjoavat patogeeneille suojaa
desinfiointia vastaan.

Edellisen perusteella voidaan jäteveden jatkokäsittelyyn suo
sitella seuraavia yhdistelmiä:

1 kemiallinen saostus + hiekkasuodatus,
2 hiekkasuodatus + otsonointi ja
3 hiekkasuodatus ÷ klooraus.



2

OHDÄNTO

J&tevedenpuhdistamolle saapuvan veden mikrobipitoisuus on
hyvin suuri, ja se sisältää runsaasti suolistoperäisiä bak—
teereja ja viruksia, joista pieni osa on patogeeneja.
Osa näistä patogeeneista tuhoutuu puhd;stusprosessissa ja
osa sitoutuu lietteisiin, mutta täydellistä patogeenireduk—
tiota ei tapahdu. Näin ollen puhdistettuun iäteveteen on
aina suhtauduttava varoen.

Yleensä patogeenit eivät kykene lisääntymään luonnonvesissä,
mutta monet pysyvät infektiokykyisinä riittävän kauan ja
saattavat muodostua riskitekijöiksi ihmisen terveydelle.
Korkeatasoisessa vedenkäsittelyssä nämä patogeenit pääsevät
harvoin juomaveteen asti. Sensijaan esimerkiksi purkupaikan
läheisyydessä olevan uimapaikan vedestä voi saada tartunnan.

Puhdistetun jäteveden mikrobeista aiheutuva terveydellinen
riski voidaan poistaa desinfioimalla jätevesi. Perinteisesti
desinfiointi on tapahtunut kloorilla, mutta menetelmän puut—
teellisuuksien ja ongelmallisten sivutuotteiden vuoksi on
jäteveden desinfioinnille pyritty etsimään ja kehittämään
tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Tässä kirjallisuustyössä tarkastellaan jäteveden sisältämiä
patogeeneja ja niiden käyttäytymistä perinteisen puhdistus
prosessin eri vaiheissa sekä täydennysmenetelmien kykyä eli
minoida patogeenit. Lopuksi käsitellään eri desinfiointi—
menetelmiä pääasiassa desinfiointitehon, etujen ja haittojen
sekä kustannusten kannalta. Laitteistojen teknistä puolta
käsitellään vain pintapuolisesti.
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JÄTEVEDEN PÄTOGEENEISTÄ

1.1 VEDEN MIKROBIPITOISUUS

Puhtaan veden luonnollinen bakteeripitoisuus on tavallisesti
10’ - 10 kpl/ml. koostuu suurimmaksi osaksi ihmisel—
le t&ysin harmittomista laieista. Sen sijaan j&tevedenpuh
distamolle saapuvan veden bakteeripitoisuus on jo huomatta
vasti suurempi, noin ioe

— 10 kpl/ml, ja se sisält pato—
geenisia suo1istoper.isi& bakteereja, joista salmonelloja
voi olla jopa 100 kpl/ml. (Lä..kintöhallitus 1983, Stenström
& Hoffner 1981)

Nykyisin tunnetaan jo yli 100 ihmisen ulosteessa esiintyv&&
virusta, jotka sitten j.teveden mukana kulkeutuvat puhdista
molle. J&teveden viruspitoisuus voi vaihdellasuuresti.
Haifassa, Israelissa, on pystytty osoittamaan 21 x 10’ virus—
partikkelia litrassa i&tevett&, kun puolestaa Houstonissa
Yhdysvalloissa 74 n.ytteesta 76:sta ei viruksia ollut. Keski—
määrisen viruspitoisuuden voidaan arvioida olosuhteista
riippuen olevan 100 — 7 000 kpl/l. fL&&kintöhallitus 1983;
Stenström & Hoffner 1981; Silfverberg 1982; Tchobanoglous &
Shroeder 1975)

Älkuel.inten keskim&&raisen pitoisuuden i&tevedess& on esi
tetty olevan 100 - 1 000 kystaa litrassa. Madon munien m&&
r&n on raportoitu kehittyneiss&kin maissa olevan jopa
5 400 kpl/l, vaikkakin normaali pitoisuus on vain muutamia
kymmenia kappaleita litrassa. (Stenström & Hoffner 1981;
Geldreich 1972)

1.2 VEDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVÄT TAUDIT

1.21 B a k t e e r i t a u d 1 t

Enterobacteriaceae-lieimoon kuuluva $almonella-suku on merkit
t.vin suolisto- ja yleisinfektioita aiheuttava ryhmä., jonka
aiheuttamat taudit ovat vaarallisuusasteeltaan hyvin erilai
sia. Lavantaudin (aiheuttaja Salmonella typhi) puhkeamisen
saattaa aiheuttaa hyvin pieni bakteerimä.å.rä. Suomessa tauti
on harvinainen, vain muutamia tapauksia vuosittain, ja nekin
on yleensä. saatu ulkomailta tai saastuneista elintarvikkeis
ta. Pikkulavantauti (alh. 5. paratyphi) on varsinaista
lavantautia lievempi sairaus. Taudinaiheuttajan kolmesta
tyypistä. Ä, B ja C ainoastaan B:tä. tavataan Suomessa (Euroo
passa). Infektoiva annos on selvä.sti suurempi kuin lavantau
dilla, ja itä.misaika on 10 - 14 vuorokautta. Kehittyneissä.
maissa pikkulavantaudin aiheuttama kuolleisuus on kåytä.nnöl
lisesti katsoen olematon. Teollisuusmaissa yleisin salmonel—
latauti on 3. tyhimuriumin aiheuttama hiirilavantauti. Bak
teeria eritt&vistä. henkilöistä. voi puolet j&&d& oireettomiksi,
toisaalta tauti saattaa ilmetä. kovana kuumeena tai ripulina.
Muita salmonellatartuntoja aiheuttavia kantoja on useita.
Suomessa vuosina 1975 1982 yleisimmä.t tavatut olivat
5. enteritidis, 5. infantis ja 5. montevideo. Lavantaudin
tai pikkulavantaudin aiheuttama epidemia on Suomessa hyvin
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epätodennäköinen, muuta muut Salmonellat mudostavat mahdol
lisen riskitekij&n. (L&&kintöhallitus 1983; Hirn 1982)

Enterobacter iaceae-heimoon kuuluvan Shigella-suvun kaikki
neljä lajia ovat ihmiselle patogeenisia ja aiheuttavat bak
teeripunatautia. Sh. dysenteriae, Sh. flexneri ja Sh. boydii
ovat käytännössä hävinneet koko Euroopasta lukuunottamatta
Välimeren alueita. Sen sijaan Sh. spfl:neitp tavataan vielä
runsaasti, etenkin slummialueilla. Yhdysvalloissa raportoi
daan vuosittain Shiella-epidemioita, joten niiden aiheutta
maan riskiin on edelleen syytä varautua. Suomessa Shigellan
aiheuttamia infektioita on tavattu lähes yksinomaan kaukaa
palanneista matkailijoista tai heidän perheenjäsenistään.
Bakteerin lyhyen erittymisajan sekä infektioiden harvinaisuu—
den vuoksi Shiqellaa ei ole aikoihin löytynyt Suomen vesis—
töistä. (Lääkintöhallitus 1983; Hirn 1982; Geldrich 1972)

Enterobacteriaceae-heimoon kuuluu muitakin veden välityksellä
leviävien tautien aiheuttajia. Patogeeninen Escherichia-coli
voi aiheuttaa suolistoinfektioita. Yersinia enterocölitican
aiheuttaman taudin oireisiin kuuluu yleensä ripuli, vatsa
kivut ja kuume. Oireet voivat tosin vaihdella suuresti.
(Lääkintöhallitus 1983; Hirn 1982)

Campylobacter jejuni/coli on ollut viime vuosina runsaan tut
kimustyön kohteena. On nimittäin arvioitu, että C. jejuni./
colin aiheuttamat ripulit olisivat Suomessa jopa yhtä yleisiä
kuin salmonellainfektiot. Ulkomailla sen tiedetään aiheutta—
neen epidemioita veden välityksellä, mutta sen merkitys ter
veydeliisenä riskitekijänä on edelleen selvittämättä. (Lää
kintöhallitus 1983; Hirn 1982)

Erittäin vaarallisista patogeeneista voidaan mainita koleran
aiheuttava Vibrio cholerae, joka kuitenkin Vaatii menestyäk
seen runsaasti ravinteita, suolaisen alustan ja korkeahkon
pH:n, joten todennäköisyys sairastua Suomessa on olemattoman
pieni. Suomessa tavatut infektiot on saatu lämpimissä, suo—
laisen veden maissa. (Lääkintöhallitus 1983)

Muita merkittäviä ihmispatogeeneia ovat mm. Mycobacterium
tuberculosis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
sekä Leionella neumophila. Näistä K. pneumoniaen määrä
paperiteollisuuden hi ilihydraattipitoisissa jätevesissä voi
olla jopa 1O kpl/100 ml, joten vesien läheisyydessä työs
kentelevät infektioille alttiit henkilöt voivat saada suh—
teeliisen helposti infektion. (Lääkintöhallitus 1983; Hirn
1982; Silfverberg 1982; Geldreich 1972)

122 V i r u s t a u d i t

Veden mukana leviäviä viruksia on useita. Näitä on koottu
taulukkoon 1. Yleensä ne aiheuttavat erilaisia suolisto—
tulehduksia. Pahimmat ovat lapsihalvausta aiheuttava polio
virus ja maksatulehdusta aiheuttava hepatitis-virus.
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Taulukko 1. J&teveden viruksia ja niiden aiheuttamia infek
tioita. fL&&kintöhallitus 1983; Btenström & Hoffner 1981;
Lahti 1981)

Virusryhm& Tyyppien Tauti

1km

Enterovirukset
Poliovirus 3 - lihasten halvaantuminen,

aseptinen aivokalvontulehdus

Coxsackievirus Ä 24 - virusangiina, aivokalvon
tulehdus, hengityselininfek—

Coxsackievirus B 6 tiot, kuume, ripuli, pahoin
vointi

Echovirus 34 - hengityselininfektiot, aivo
kalvontulehdus, ripuil,
syd&nl ihastulehdus

Reovirus 3 - hengityselininfektiot, suo—
1 istotulehdus

Ädenovirus 33 - silmätulehdus, hengityselin—
infektiot

Hepatiitti Ä virus 1 - maksatulehdus

Rotavirus ? - vastasyntyneiden ja pikku-
lasten vaikeat ripulit

Norwalkvirus 1 - suolistotulelidus

1.23 Muut taudit

Taudinaiheuttaja-alkueläimistä merkittävimmät ovat Giardia
lamblia, Entamoeba histolytica (= ameeba) ja Cryptosporidiun
f= itiöeläin)’. Giardia-infektiot leviävät kystien v&lityk
sellä ja infektoiva annos on suhteellisen pieni. Giardian
tiedetään juomaveden välityksellä aiheuttaneen useita kymme
niä epidemioita mm. Yhdysvalloissa. Taudin tyypilliset oi
reet ovat vatsakivut ja ripuli. Entamoeba histolytica aihe
uttaa samoin vatsakipuja ja ripulia. Lisäksi verta saattaa
esiintyä ulosteessa (ameebapunatauti). Ameeban levitess&
esimerkiksi maksaan tai vatsaonteloon muuttuu tauti hengen—
vaaralliseksi. Giardian kystat lienevät ameeboja yleisempiä
j&tevedess& (Entamoeba: 5 kpl/l (Haifa), Giardia: 100 - 1 000
kpl/1). Gryptosporidium näyttää olevan yksi yleisimmist&
suolistoinfektioita aiheuttavista parasiiteista Suomessa.
Taudin kuvaan kuuluu pahoinvointi, ripuli, vatsakivut, väsy
mys ja laihtuminen. Tauti kestää 1-2 viikkoa ja paranee
itsestään. (Lääkintöhallitus 1983; $tenström & Hofiner 1981;
Sflfverberg 1982; Geldreich 1982)
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Sukkulamatojen (Nematoda) vedessä esiintymisen haitta on 1&-
hinnä esteettinen, mutta ne saattavat olla patogeenisten
bakteerien ja virusten kantajia. Tärkeimmät jäteveden väli
tyksellä leviävät madot ovat Ascaris lumabzicoides, Ancvlos
toma duodenale, Taenia saginata ja Trichuris trichiura. Li
säksi suomalaisille varsin tuttu lapamato fDiphyllobothrium
latum) voi levitä jäteveden välityksellä. Tämä vaatii kui
tenkin madon munan väli-isännäksi sekä hankajalkais&yri&isen
että kalan. (Lääkintöhallitus 1983; Stenström & Hoffner
1981; Silfverberg 1982; Geldreich 1972)

1.3 INDIKAATTORIT

1.31 1 n d i k a a t t o r i 1 1 e a s e t e t t a v a t v a a -

t 1 mu ks e t

Veden hygienisen laadun m&ärittämisessä on varsinaisten
patogeenien erist&minen ja tunnistus todettu aikaa vlevåksi
ja työlä&ksi, joten nopeamman tuloksen saamiseksi on päädyt
ty määrittämään harmittomampia ja helpommin tunnistettavissa
olevia nk. indikaattoriorganismeja, jotka kuitenkin esiinty
vät vedessä aina ja ainoastaan ulosteperäisen saastutuksen
tapahduttua. (Lääkintöhallitus 1983; Olivieri 1982)

Hyvälle indikaattorille voidaan asettaa seuraavat vaatimuk
set:

- sen tulee esiintyä silloin kun taudin aiheuttajankin
- sen lukumäärän tulee olla suurempi kuin varsinaisen

taud inaiheuttajan
- sen tulee säilyä ja kyetä lisääntymään ympäristössä

vähintään yhtä hyvin kuin taudinaiheuttaja
- sen tulee olla desinfioinnille taudinaiheuttjaa

vastustuskykyisemp i
- indikaattorin eristäminen, tunnistaminen ja määrit—

tämisen tulee olla helppoa, nopeata ja luotettavaa
(ja halpaa)

(Lääkintöhällitus 1983; Isoaho & Valve 1986; Olivieri 1982)

1.32 1 nd i k a a t t o r e 1 n a k & y t e t y t r y h m & t

$uolistoper&isen saastutuksen parhaimmat indikaattoribaktee
rit ovat koliformiryhm&än kuuluva Escherichia coli sekä
streptokokkeihin kuuluvat Streptococcus faecalis ja $. fae
cium. Samoin kuin edellä on patogeenien kohdalla todettu,,
on yksittäisen bakteerilajin m&&ritt&minen yleensä hidasta
ja vaivalloista, joten indikaattoreiksi pyritään valitsemaan
bakteeriryhmi&, jotka parhaiten edustaisivat fekaalista
saastutusta. (Lääkintöhallitus 1983)

Bakteeri—indikaattori ei sovellu virusten ilmaisemiseen nii
den erilaisen käyttäytymisen vuoksi esimerkiksi desinfioin—
nissa. Yhden ainoan indikaattorin käyttö ei näin ollen anna
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tarkkaa tietoa veden liygienisesta tilasta. (Lääkintöhallitus
1983; Isoaho & Valve 1986; Olivieri 1982)

Seuraavassa on lyhyesti esitelty eri indikaattoriryhmiä ja
niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin:

1. Koliformisten bakteerien kokonaismäärä

Suomalaisessa yhdyskuntien viemärivedessä vallitsevat koli—
formit ovat Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsi—
eila pneumoniae, Citrobacter freundii ja Äeromonas hydro
phila. Näistä E. colin suolistoalkuperä on lähes varma, muut
saattavat esiintyä runsaslukuisina muuallakin. Klebsieliaa
ei voida pitää ulosteindikaattorina, sillä se on myös puun
jalostusteollisuuden jätevesien yleisimpiä bakteereja.

Klebsiella sietää kloorausta paremmin kuin Escherichia ja
Salmonelia, joten veden desinfiointia voidaan pitää onnistu
neena, jos koliformeia ei pystytä osoittamaan. (Lääkintö
hallitus 1983; Isoaho & Valve 1986)

Koliformisten bakteerien kuoleminen eroaa suuresti virusten
ja alkuel&inten kystamuotojen kuolemisesta puhdistusproses—
sissa ja desinfioinnissa, joten koliformien tehokaskaan
vähentäminen ei välttämättä merkitse virusten inaktivoitu
mista. (Lääkintöhallitus 1983; Olivieri 182)

Koliformien jälkikasvun on todettu eroavan eräiden patogee—
nien jälkikasvusta. (Olivieri 1982; Miescier 1982)

2. Fekaalisten koliformien määrä

Ulosteperäisen saastutuksen osoituksen varmuus lisääntyy,
jos kokonaiskoliformimäärityksen sijasta tai rinnalla määri—
tetään fekaaliset eli termotoleranttiset koliformibakteerit.
Kasvatuslämpötiian nosto 44,5 0C:een karsii muita bakteereja
siten, että E. colista tulee ryhmän runsaslukuisin, joskus
jopa ainoa edustaja. Toinen merkittävä termotolerantti on
Klebsiella, jonka runsas esiintyminen puunjalostusteollisuu
den jätevesissä on johtanut usein siihen, että uimavedet on
aiheetta tuomittu vaarallisiksi. (Lääkintöhallitus 1983;
Lahti 1981; Olivieri 1982; Tchobanoglous & Schroeder 1985)

3. Fekaaliset streptokokit

Fekaaliset streptokokit ovat määritelmän mukaan ulosteperäi
siä streptokokkeia, ja ne muodostavat toisen merkittävän
indikaattoriryhmän. Sen tärkeimmät lajit ovat Steptococcus
faecaiis, 3. faecium, S. bovis ja $. eguinus, joista kaksi
ensin mainittua muodostavat ns. enterokokkiryhmän. Fekaali—
set streptokokit eivät viihdy teollisuusjätevesissä, joten
sekasaastutustapauksissa ne ilmentävät fekaalista saastutus
ta koliformia paremmin. (Lääkintöhallitus 1983)



10

Fekaalisten streptokokkien m&&rityst& pidet&&n Suomessa
(luultavasti ainoana maana) tasa-arvoisena koliformim&&ri
tyksen kanssa. Yleenså menetelm&n puutteellisuutena n&hd&&n
fekäalisten streptokokkien vähälukuisuus ulosteessa kolifor—
meihin verrattuna. Ne el&v&t myös kasvikunnassa ruoansula—
tuskanavan lis&ksi. Tåm& on ilmennyt fekaalisten streptokok
kien lis&&ntymisen& vesistöisså runsaan pintavalunnan aikana.
fL&äkintöhallitus 1983; Olivieri 1982)

Fekaalisten streptokokkien tiedet&&n siet&v&n l&mpötila- ja
pH—vaikutuksia ja kloörausta koliformeja paremmin. Useissa
kökeissa ovat streptokokkien ja enterovirusten reduktiot
puhdistuksessa olleet samankaltaisia. (L&&kintöhallitus
1983; Stensträm & Hoffner 1981; Isoaho & Valve 1986)

Fekaalisten streptokokkien sisält&m& enterokokkiryhm& on
usein todettu hyv&ksi indikaattoriryhmåksi. Enterokokit
eiv&t lis&&nny j&tevedessä, lisäksi niiden määrä vaihtelee
vähän puhdistusprosessin eri vaiheissa. Miescierin laajas
sa yhdeksän puhdistamoa käsitt&vässä tutkimuksessa entero
kokit olivat ainoa indikaattoriryhmä (muut tutkitut: kok.
kolif., fek. kolif., Äeromonas hydrophula, Pseudomonas
geruqiosa ja Escherichia coli), jonka pitoisuus ei missään
vaiheessa lisääntynyt. Näin ollen sitä saattoi pitää tutki
tuista indikaattoreista parhaimpana. (Miescier & Cabelli
1982)

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty Saimonellan ja kolmen edellä
esitetyn indikaattorin säilyvyys suodatetussa jätevedessä
24 OC:een ja 4 °C:een lämpötiloissa. (Olivieri 1982)

4. Bakteerifaagit

Virusten ja bakteerien s.ilymiskyky- a lisääntymiserojen
vuoksi bakteerit eivät voi toimia virusten indikaattoreina.
Suolistoperäisten virusten indikaattoreiksi soveltuvat par
haiten suoliston bakteerien virukset, joista Escierichla
colin virukset eli kolifaagit ovat parhaiten tutkittuia.
(Lääkintöhallitus 1983; $tenström & Hoffner 1981; Isoaho
ja Valve 1986; Miescier & Cabelli 1982)

Kolifaageia on kahdenlaisia. RNÄ-kolifaagia on käytetty
laajalti desinfiointikokeissa, mutta se ei ole ihmisen ulos—
teessa kovin yleinen. Eräässä kokeessa positiivisten tulos
ten osuus oli vain 2/124, joten fekaalisen saästutuksen in
dikoimiseen ne ovat epävarmoja. DNÄ-kolifaagi on yleisempi
Ihmisen ulosteessa. Se ei kuitenkaan kestä esimerkiksi
kioorausta yhtä hyvin kuin enterovirukset, joten desinfioin—
nin onnistumisen indikaattorina se on RNÄ-kolifaagia huonom
pi. Vaikkakin jätevedessä molempia kolifaageja on suhteel
lisen runsaasti, niin esimerkiksi pintavesien indikaatto
reiksi ne eivät sovellu. (IAWPRC 1983; Miescier & Cambelii
1982)
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Kuvat 1 ja 2. Salmonellan ja erä.iden indikaattorien s&ily
vyys suodatetussa jä.tevedessä. kahdessa eri 1&mpötilassa.
(Olivieri 1982)

5. Clostriclium perfringens

Clostridium Perfringens on anaerobinen itiöivä patogeeninen
bakteeri, jonka itiöt säilyvät koliformeia paremmin biologi—
sessa puhdistuksessa, desinfioinnissa sekä vesistöissä. Se
ei kuitenkaan ole spesifinen suolistobakteeri, vaan esiintyy
runsaslukuisena myös esimerkiksi maaperässä. Itiöitä sen on
todettu muodostavan ainoastaan suolistossa, ei siis esimer
kiksi maassa tai vedessä.. (Lahti 1981; Olivieri 1982; Mies—
cier & Cabelli 1982)

C. perfrinqens-itiöitä on yleensä. viruksia enemmän jäteve
dessä, ja koska ne ovat varsin kestäviä puhdistusprosessia
ja desinfiointia vastaan, niiden puuttumisesta voidaan pää
tellä. myös virusten inaktivoituneen. (IÄWPRC 1983; Bonde
1975)
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C. perfringensiä on suositeltu toksisia ylidisteitä sisältä—
ylen jätevesien indikaattoriksi. (Stenström & Hoffner 1981)

6. Pseudomonas aeruginosa

P. aeruqinosa on opportunistinen patogeeni, joka ei ole run—
saslukuinen suolistossa, ja joka esiintyy varsin yleisesti
myös suoliston ulkopuolella. Lisäksi se kykenee lisääntymään
ravinnepitoisessa jätevedessä. Sitä on ehdotettu uima-altai—
den ja virkistysalueiden vesien indikaattoriksi. (Olivieri
1982; Miescier & Cabelli 1982)

7. Bifidobacterium

Bifidobacterium on lukum&är&lt&&n E. colia yleisempi ihmisen
ulosteessa. Se ei muodosta itiöitä, mutta sen on todettu
täyttävän monta indikaattorille asetettavaa kriteeriä, ja
sitä voidaan käyttää eroteltaessa ihmis- ja eläinperäistä
saastutusta. (Stenström & Hoffner 1981; Olivieri 1982)

Sen on arveltu soveltuvan trooppisten alueiden indikaatto—
riksi koliformeja ja streptokokkeja paremmin (Idoaho ja
Valve 1986)

Vähäisen tutkimuksen vuoksi niiden käyttäytymistä vedessä ei
tarkoin tunneta,, samoin määritysmenetelmät vaativat vielä
kehittelyä. (Olivieri 1982)

8. Hiivat

Candida albicansia on ehdotettu indikaattoriksi huolimatta
siitä, että sen vedessä esiintymisen ja fekaalisen saastu—
tuksen välinen yhteys on vielä selvittämättä. Klooriresis
tenttejä hiivoja tunnetaan useita, ja niitä onkin esitetty
nimenomaan desinfioinnin onnistumisen indikaattoreiksi.
(Olivieri 1982)

9. Kokonaispesäkeluku

Kokonaispesäkeluku on standardimeneteirn&, jolla voidaan vai
yoa veden bakteeripitoisuutta. Menetelmän kasvatuslämpötila
35 °C suosii niitä bakteereja, jotka esiintyvät tasaiämpöi
sissä eläimissä. Terveydellisestä laadusta menetelmä ei
kerro mitään varmaa, mutta eräänlainen yhteys koliformien
esiintymiseen sillä on. Menetelmää voidaan käyttää esimer
kiksi pintavesien sekä puhdasvesipuolella putkiverkoston
valvontaan. (Lääkintöhallitus 1983; Olivieri 1982)

10. Indikaattorisuhteet

Indikaattorisuhteista fek. kolif./kok.kolif. (FC/TC) on
osoittautunut ongelmalliseksi, mutta suhdetta fek. koiif./
fek. streptok. (FC/FS) on usein käytetty apuna määriteltäes—
sä saastutuksen alkuperää. On nimittäin todettu, että fe—
kaalisia streptokokkeia on koliformeja enemmän eläinten
ulosteissa, kun taas ihmisellä suhde on päinvastainen. Ih
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misen FC/FS-suhteen on raportoitu olevan yli neljä ja el&i
millä puolestaan suhde on alle 0,7 - 1,0. Saastutuksen
alkuperän selvittäminen ei kuitenkaan ole aivan näin yksin
kertaista, sil:L& i&teveden bakteeripitoisuuteen ja -koostu—
mukseen vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät. Suhdetta ei
siis voida pitää lukuna, Joka ilmaisee saastutuksen lähteen,
mutta se voi antaa siitä viitteitä. (Oliviei 1982; Tchoba
noglous & Schroeder 1985)

11. Kemialliset indikaattorit

Viime vuosina on yleistynyt aJatus fekaalisten sterolien
käytöstä kemiallisina indikaattoreina. Nämä ovat spesifi
siä suoliston kemiallisia yhdisteit&, joista koprostanoli on
merkittävin. Sen määrä ei mainittavasti pienene esiselkey
tyksess&, mutta biologisessa vaiheessa tapahtuu reduktiota
nähtävästi biologisen hajottamisen seurauksena. Kloorauk
sella ei ole merkittävää vaikutusta koprostanolipitoisuuteen,
joten sitä voidaan ehkä käyttää klooriresistenttien mikro
organismien tuhoutumisen arvioimiseen. (Stenström & Hoffner
1981)

Taulukossa 2 on esitetty eräiden indikaattorien ja patogee
nien kyky selvitä veden- Ja j&tevedenk&sittelyst&. Miinus—
merkki merkitsee tuhoutumista ja plus-merkki selviytymist&.
Selviytymisasteet on ilmaistu seuraavin merkinnöin: 10 % =

++, 50 % = +++ Ja yli 50 % = ++++. J&tevesi on käsitelty
biologisesti Ja desinfiointi on tapahtunut kloorilla. (Oli—
yLen 1982)

Useimmat indikaattonit tuhoutuivat jätevedenkäsittelyssä
samanaikaisesti bakteeripatogeenien kanssa, mutta virukset,
alkuel&inten kystamuodot ja madon munat olivat selvästi
vastustuskykyisempiä sekä puhdistusprosessille että desin—
fioinnille. (Olivieni 1982)

2 TÄVÄNOMÄISET JÄTEVEDEN KÄSITTELY
VAIHEET PÄTOGEENIEN POISTÄJINÄ

2.1 BAKTEERIT

2.11 Mekaanfset menetelmät

Bakteenien kokonaism&ärän mekaaninen vaihe aiheuttaa vähäi
sen reduktion. Reduktio johtuu pääosin siitä, että osa bak
teereista on kiinnittyneinä veden sisältämään kiintoainek—
seen, Jonka mukana ne sitten laskeutuvat esiselkeytysvai
heessa raakalietteeseen. Suotuisissa olosuhteissa Jäteveden
bakteenien kokonaismäärä voi myös kasvaa mekaanisessa vai
heessa, mutta yleensä tapahtuu pienehkö reduktio, suuruus—
luokaltaan noin 5 - 40 %. (Stenström & Hoffner 1981; Sten
ström et al. 1985; Poikolainen 1968; Gerba 1981)
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Taulukko 2. Eräiden indikaattorien ja patogeenien selviy—
tyminen j&teveden ja veden puhdistusprosessissa. Merkintö
jen selitys on tekstin yhteydessä. (.Olivieri 1982)

Wastewater Water
Secondary Irina1 Sand

Microorganiss treatmetd disinfection fiitration disinfection
Indicator

Total co1ifor ++ — +

Fetal cotiform ++ — +

Escherichia coli ++ — +

Enterococci +4 +1’- +

G1ostridiu perfringens ++++ ++++ +

Difidobacteria +f - +

Gandida albicans ++ — +

Coliphage +4 +

Pathogen
Salmonella 4+ — +

Shigeila +4 — +

Vibrio cholerae ++ — +

Poliovirus +4 4+ +

Coxsackie virus +4+ +4+ +

Echovirus 4+ 4+ +

Entamoeba histolytica +++ +4+ — ++

Biardia lambiia 4+4 - +4

Ascaris lusbricoides +4+

Taenia saginata
-

Salmonellojen reduktio:ksi on raportoitu 15 . Escherichia
colille on raportoitu noin 10 :n poistuma ja Clostridium
pezfrinqensille 62 - 64 %. ycobacterium tuberculosis—
reduktioksi on esitetty useita arvoja 48 - 57 %:n vä1i11.
(Stenström & Hoffner 1981; Sorber & Sagik 1980; Stenström
1985)

Indikaattoreina yleisesti k&ytettyien koliformien v&henty
maksi on saatu varsin vaihtelevia arvoja 5 - 96 :n v&lillä.
Toisaalta koliformien kokonaismä.rän kasvukin on yleistå,
joten v&henem;nen riippuu olennaisesti olosuhteista ja j.te—
veden laadusta. (Stenström & Hoffner 1981; Sorber 1980;
Tuliander et al. 1985)

Ruotsissa H&ssleholmin pulidistamolla vuonna 182 tehdyssä
tutkimuksessa todettiin mekaanisessa vaiheessa kuvan 3 mukai
set reduktiot. Kaikki reduktiot jäivät alle 50 prosentin.
(Stenström et al. 1985)

Himmerfi&rdin puhdistamolla (Ruotsi) tulevaan j&teveteen
lis&tä&n ferrosuifaattia ennen esiselkeytyst&, joten mekaa—
ninen vaihe koostuu kemiallisen saostuksen ja selkeytyksen
yhteisvaikutuksesta. Puhdistustulokset on esitetty kuvassa
4. Fekaaliset streptokokit ja klostridit on maåritetty kah—
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dessa eri laboratoriossa f$NV, SBL), lisaksi on m&äritetty
kemiallisina indikaattoreina k&ytetyt fekaaliset sterolit
(koprostanoli ja kolestroli). (Tullander et al. 1985)

Kuva 3. Mekaanisen vaiheen puhdistusvaikutus H&ssleholmin
puhdistamolla. (Stenström et al. 1985)

Pylv&.å.n pituus ilmaisee l&p&isyprosentin

Kuvan merkintöjen selitykset:

= bakteerien kokonaismÄr
= heterotrofiset bakteerit (22 OC, 2 vrk)
= heterotrofiset bakteerit (22 OC, 7 vrk)
= kokonaiskoliformit
= fekaaliset koliformit
= alustava E. coli.
= fekaaliset streptokokit
= klostridit
= kolifaagit
= adenosiinitrifosfaatti (kytetä&n bak

teerien aktiivisuuden mittana)

Kemikaalin lisäys tehostaa keskimä.r.isi reduktioita (kuvat
3 ja 4). Se:Lvän poikkeuksen tässä tapauksessa muodosti
alustava E. coli (vaikuttaa myös fekaalisten koliformien
m&&r&n).

Tot. b
Het 2d

Het ?d
Tot co

Termo
Pre E.
5 t rep t

Clos t

Co ii f a
TP

IILLZZEEE
O[ ZME

1 1 1 1 1 1 1 1 1

o iLO 20 30 40 50 60 70 80 90100
Geometriskt medelvärde

tot 5
het 2d
het 7d
tot co
termo
pre E.
strept.
clostr.
colifa
ÄTP
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Kuva 4. Mekaanis-kemiallisen ylidistel;mä.n puhdistusvaikutus
Himmerfi&rdin puhdistamolla. fTullander et al. 1985)

Pylv.än pituus ilmaisee l.p&isyprosentin.

Kuan merkintöjen selitykset:

tot 5 = bakteerien kokonaismå&r.
het 2d = heterotrofiset bakteerit (22 OC, 2 vrk)
het 7d = heterotrofiset bakteerit (22 Oe, 7 vrk)
tot co = kokonaiskoliformit
termo = fekaaliset koliformit
pre E. = alustava E. coli.
strept. = fekaaliset strepto$kokit
clostr. = klostridit
colifa = kolifaagit
ÄTP = adenosiinitrifosfaatti (kåytetn bak—

teerien aktiivisuuden mittana)

Himmerfiärdin puhdistamolla todettiin koliformien m.år&n
käyttäytyvän yllättä.västi mekaanisessa vaiheessa. Tulevan
veden korkeat köliformipitoisuudet pienentyivät, mutta alhai
set pitoisuudet kohosivat (kuva 5). Muilla tutkituilla bak—
teereilla käyrät noudattivat yhtenäistä linjaa, paitsi fe—
kaalisilla streptokokeilla ja klostrideilla, joilla säännön—
mukaisuutta ei ollut havaittavissa. (Tullander et ali. 1985)

Borsin pulidistamon (Ruotsi) mekaaniseen vaiheeseen (hiekan—
erotus, esi-ilmastus, seikeytys) johdetaan myös viimeisen
käsittelyvaiheen (lamelliselkeyttimen) liete, jonka baktee—
ripitoisuus on tulevaa vettä selvästi suurempi. Lietettä

Tot. ba
LJ+

.

Het ?d
Tot cc
Termo
Pre E
Strept
5 t rep t
Clost
Cios t
Colifa
5
tero 1

iTP
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palautuu kuitenkin niin vähän, että veden bakteeripitoisuuden
muutokset ovat vain noin 2 - 10 %. Poikkeuksen muodostavat
heterotrofiset bakteerit (30 - 40 %) ja biologisesta vaihees
ta hyvin selviävät klostridit (35 ). Viikonloppuisin liet—
teen palautuksen merkitys on olematon paitsi klostrideilla
(lisäys 10 ).

Kuva 5. Koliformipitoisuus tulevassa vedessä ja mekaanisen
(+ FeSO.) vaiheen jälkeen. 13 eri koeajanjaksoa. (Tullan—
der et al. 1985)

Ärkip&ivisin, jolloin laitokselle johdetaan runsaasti teol—
lisuusjätevesiä, tapahtui heterotrofisten ja fekaalisten
streptokokkien määrän kasvua mekaanisessa vaiheessa. Samoin
kävi koliformeille, joiden lisääntyminen oli kuitenkin vä
häistä. Klostridien ja kolifaagien määrät pysyivät saman
suuruisina. Kohonneet pitoisuudet johtuivat oletettavasti
lietteen palautuksesta, sillä viikonloppuna pitoisuudet py
syivät ennallaan lukuunottamatta koliformeja, joilla tapah
tui pitoisuuden selittämätön kohoaminen.

Boråsin tapauksessa teollisuusiätevesillä ei siis ollut ha—
vaittavaa vaikutusta bakteerireduktioiden suuruuteen. Me
kaanisen vaiheen vaikutus oli vähäinen sekä arkisin että
viikonloppuisin. (Stenström et al. 1985)

2.12 K e m i a 1 1 i $ e t menetelmät

Tuloksia bakteerireduktioista kemiallisessa saostuksessa on
vaikea löytää, vaikka kyseessä pitäisi olla hyvinkin tehokas
menetelmä. Taulukkoon 3 kerätyistä tuloksista onkin suuri
osa saatu talousveden valmistukseen liittyvistä tutkimuk—
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Taulukko 3. Kemikalöinnin ja sedimentoinnin vaikutus bak—
teeripitoisuuteen. ($tenström & Hoffner 1981)

koekons. koagulantti T koe— ted
Organismi bakt./r*1 mq 1—’ vedenlaatu C laitt. X

Koliformit 840 A12C504)3 11,6 jokivesi 22 F 97
Koliformit - A12(504)3 25 .jokivesi 5 L 98,8
Bakt. kok.

määrä 2951 A12f 504)3 10,5 jokivesi 14 F 83
Bakt. kok.

määrä 1358 A12S04)3 12,1 järvivesi 13 F 46
Koliformit 24 A12CS04)3 6,8 koag. ja 22 F 42

sediment.
jokivesi

Eakt. kok.
määrä - FeC13 60 jätevesi - L 97

E. coli — FeCl3 60 jätevesi - L 77
Tuberk. bakt. — FeGl3 131 suodatettu - L 99,9

koelaitteisto merkinnät: 1 laboratoriomittakaavan koe
f täyden mittakaavan koe

Kokonaiskoliformien poistumaksi saatiin 97 6 ÄlfSO.)-annos—
tuksella 12,6 mg 1 48 tunnin laskeutusajalla. Fe(SO.4)-
annostuksella 6,8 mg 1 saavutettiin ainoastaan 42 :n pois
tuma. Pident&mll& laskeutusaikaa voidaan oletettavasti saa
vutta tehokkaampia reduktioita. f$tenström & Höffner 1981)

Hässieholmin puhdistamolla iälkiselkeytyksessä saavutetut
kemiallisen vaiheen reduktiot on esitetty kuvassa 6 Tut—
kittujen eri bakteeriryhmien reduktiot olivat suunnilleen
60 - 65 % paitsi bakteerien kokonaismäärän muutos, joka oli
merkityksetön. Saostuskemikaalina oli ÄVR (kauppanimi ruot
salaiselle alumiini- ja rautasuifaattiseokselle) ja annos—
tuksena 74 g m’. fStenström et al. 1985; Stenström 1985)

.Himmerfiärdin puhdistamoila kemiallisen jälkisaostuksen
fÄVR) aiheuttamat bäkteerireduktiot olivat Hässieholmin
laitosta paremmat, suuruudeltaan 70 - 95 %. Voimakkaimmin
vähenivät streptokokit, alustava E. cöli oli puölestaan
vastustuskykyisin. Kemikaaliannostus ei ole tiedossa.
fTullander et al. 185)

Bor&sin puhdistamolla kemiallisen vaiheen (ÄVR) normaalit
reduktiot olivat erittäin hyviä, yli 95 Koeajanjaksolla
saatiin kuitenkin aluksi huonoja tuloksia, mutta kemikaali
annostuksen kaksinkertaistaminen paransi reduktiot normaa—
lille tasolle. Tässäkään tapauksessa annostusta ei ilmoi
tettu. (Stenström et al. 1985)
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Kaikin käyttö jälkisaostukseen tutkittiin Sunnen puhdista—
molla Ruotsissa. Bakteeriryhmien välillä havaittiin selviä
eroja; esimerkiksi streptokokit katosivat huomattavasti te
hokkaammin kuin fekaaliset streptokokit ja klostridit. Tämä
johtunee koliformien suuremmasta pH-herkkyydest& muihin bak—
teer iryhmi in verrattuna. fstenström 1985)

lot. b
Het 2d

Het ?d
Tot co

Termo
Pre E.

Strept
Clos t

Col i fa
ATP

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
Ceometriskt medelvärde

Kuva 6. Kemiallisen saostuksen (ÄVR) vaikutus bakteeri—
pitoisuuksiin iätevedessä (Stenström et al. 1985)

Pylvään pituus ilmaisee läpäisyprosentin.

Kuvan merkintöjen selitykset:

tot 5
het 2d
het 7d
tot co
termo
pre E.
strept.
clostr.
colifa
ÄTP

= bakteerien kokonaismäärä
= heterotrofiset bakteerit
= heterotrofiset bakteerit
= kokonaiskoliformit
= fekaaliset koliformit
= alustava E. coli.
= fekaaliset streptokokit
= klostridit
= kolifaagit
= adenosiinitrifosfaatti (käytetään bak—

teerien aktiivisuuden mittana)

Kalkkikäsittelyn teho koliformeihin on selkeästi kaksi—
jakoista. Kun pH on alle 10, vähenemä johtuu bakteerien
saostumisesta kolloidisen materiaalin mukana. Emäksisyyden
kasvaessa yli pH 10,5:n bakteerien kuoleminen tulee merkit—

1 1 1 1 1 1 1 1 1

(22 00, 2 vrk)
(22 00, 7 vrk)
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tävämmäksi reduktion aiheuttajaksi. Kuoleminen tehostuu
voimakkaasti pH:n ylittäessä arvon 11, ja pH 12:ssa liet—
teestä voidaan löytää ainoastaan 2 % alkuperäisestä koli—
formimäärästä. fstenström & Hoffner 1981)

2.13 Biologiset menetelmät

2.131 Äktiivilietemenetelmä

Biologinen vaihe on yleensä bakteerireduktion kannalta te
hokkain vaihe normaalissa puhdistusprosessissa, ja aktii—
vilietemenetelmä vaikuttaa kontaktimenetelmäiå. paremmalta.
(Stenström & Hoffner 1981; Tullander et al. 1985; Stenström
et al. 1985; Leong 1983)

Salmonelloille, Shigelloille ja Mycobacteriurn tuberculosik—
seile Sekä koliformeille että streptokokeille on raportoitu
vaihtelevia reduktioita 25 — 99 %:n väliltä. Koliformien ja
streptokokkien poistuma on yleensä kuitenkin yli 9 %.
Vilirio choleraen reduktioksi on ilmoitettu 96 - 100 %.
fStenström & Hoffner 1981; Poikolainen 1968; Sorber & Sagik
1980; Lewin et al. 1981; Jäppinen 1985; Kyläsaaren jäteveden
puhdistamo)

Eräässä tutkimuksessa ilmastusajan pidentäminen 6 tunnista
20:een ei mainittavasti tehostanut poistumia. fStensträm
& Hoffner 1981)

Hässleholmin puhdistamolla akti ivilietelaitoksen biologisen
vaiheen muutokset bakteeripitoisuuksiin on esitetty kuvassa
7. Bakteerireduktiot olivat yli 90 %, paitsi klostrideilla,
joilla poistuma oli noin 75 %. Vaikka bakteerien kokonais
määrä pienentyikin yli 90 , ei bakteerien aktiivisuuden mit
tana käytetty ÄTP vähentynyt lainkaan. Tämä osoitti, että
kyseessä oli aktiivisesti toimiva biologinen vaihe. (Sten
ström et al. 1985)

Himmerfjärdsin puhdistamolla on voitu verrata konventionaa
lista akti ivilietelaitosta rinnakkaissaostuslaitokseen
(ferrosulf.). Vertailussa todettiin, että molemmat menetel
mät olivat tehokkaita ja suunnilleen yhtä hyviä (kuva 8).
Bakteerireduktiot olivät yli 90 lähes kaikilla tutkituilla
bakteeriryhmillä. Ainoa merkittävä ero menetelmien välille
saatiin itiöivien klostridien reduktiossa, joka oli rinnak
kaissaostuslaitoksella selvästi parempi. (Tullander et al.
1985)

2.132 Biosuodin

Biosuotimen tehosta bakteereihin on raportoitu vaihtelevan
suuruisia reduktioita riippuen jäteveden laadusta sekä luo—
suotimen rakenteesta ja kuormituksesta. Taulukkoon 4 on ke
rätty bakteerireduktioita tapauksista, joissa suotimen kuor—
mitus on tunnettu. ($tenström & Hoffner 1981)
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Tot. b:
Het2d

Het7dI:
Totco

Termo I
PreE.; :

Streptl:
Clost : 2

Colifa : :

ATP
1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 10 20 30 40 50 60 ?0 80 90100
Geometriskt medelvärde

Kuva 7. Biologisen vaiheen (aktiiviliete) pulidistusvaikutus.
fstenström et al. 1985)

Pylv&&n pituus ilmaisee l&p&isyprosentin.

Kuvan merkint&ien selitykset:

tot b = bakteerien kokonaism.&r&
het 2d = heterotrofiset bakteerit (22 °C, 2 vrk)
het 7d = heterotrofiset bakteerit (22 °C, 7 vrk)
tot co = kokonaiskoliformit
termo = fekaaliset koliformit
pre E. = alustava E. coli.
strept. = fekaaliset streptokokit
clostr. = klostridit
colifa = kolifaagit
ÄT? = adenosiinitrifosfaatti (kytet&ån bak—

teerien aktiivisuuden mittana)

Taulukko 4. Normaali- ja korkeakuormitteisen biosuotimen
bakteerireduktioita (ilmoitettu °log). ($tenström & Hoff—
ner 1981)

NormaalikuormLttainen Korkeakuormittainen

Kokonaiskoliformit — 1,3
Fekaaliset koliformit 1,6 2,2
Fekaaliset streptokokit 0,4 -

Salmonella 0,9 —

Klebsiella — 1,5



22

Iot.ba
Het2d
Hetfd
Iotco :
Termo
PreE

Strept
St rept

____

ft)fl. s40S1:.
O t UIIllflW [

cl os t
7 • 7)2222»2722ftf)Y V6/V31.Oj1T3 uiuuuuii : akk.Ieke

Sterol

____

riTP ftr’tft

0 20 40 60 80 100
Geometriskt medelvärde

Kuva 8. Äktiiviliete- ia rinnakkaissaostuslaitoksen aiheutta
mien bakteerireduktioiden vertailu. (Tullander et al. 1985)

Pylv&&n pituus ilmaiseen läpäisyprosentin.

Kuvan merkintöjen selitykset:

tot 5 = bakteerien kokonaism&&rä
het 2d = heterotrofiset bakteerit (22 OC, 2 vrk)
het 7d = heterotrofiset bakteerit (22 0C, 7 vrk)
tot co = kokonaiskoliformit
termo = fekaaliset koliformit
pre E. = alustava E. coli.
strept. = fekaaliset streptokokit
clostr. = kiostridit
coiifa = kolifaagit
ÄTP = adenosiinitrifosfaatti fk&ytet&&n bak

teerien aktiivisuuden mittana)

Muut raportoidut tulokset ovat fekaalisille streptokokeille
suuruusluokkaa 84 - 94 % ja koliformeille 82 - 97 %. Salmo—
nelloille on todettu reduktioita 72 - 99,9:n v&lill&. Myco
bacterium tuberculosikselle on raportoitu 45 - 99 %:n reduk—
tioita ja Clostri.dium øerfrinaensille 92 % (Stenström &
Hoffner 1981; Sorber & Sagik 1980)

Bor&sin puhdistamolla:on voitu verrata biosuodinta aktiivi
lietelaitokseen rinnakkaisten linjojen avulla. Teollisuus—
j&tevesien vuoksi tutkimusajanjaksot on jaettu arkip&iviin
ja viikonloppuihin.
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Ärkipäivisin biosuotimella ei tapahtunut mainittavaa reduk
tiota. Äktiivilietelaitoksen reduktiot olivat parempia,
mutta niitäkään ei voitu pitää tyydytt&vin&. Viikonloppul
sinf ei teollisuusjätevesiä) biosuotimen vähenemät olivat
yli 90 % heterotrofisille bakteereille, kokonais- ja fekaa—
lisille koliformeille sekä fekaalisille streptokokeille.
Klostridien poistuma oli noin 50 . Myös aktiivilietemene—
telmän ei-itiöivien reduktiot olivat hyvät. Klostridien
poistuma oli puolestaan 40 %.

Bor&sin tapauksessa teollisuusiätevesillä oli siis biologisen
vaiheen reduktioihin heikentävä vaikutus. (Stenström et al.
1985)

2.133 Bioroottori

Tutkitusta kirjallisuudesta ei löytynyt tuloksia biorootto—
reiden mikrobireduktioista, mutta oletettavasti ne ovat
samankaltaisia kuin muidenkin kontaktimenetelmien, eli esi
merkiksi biosuotimen.

2.14 P u h d i s t u s p r o s e s s i n k o k o n a i s r e d u k -

tio

Taulukkoon 5 on kerätty koko puhdistusprosessin aiheuttamia
bakteerireduktioita erilaisilla puhdistamoilla. Taulukosta
voidaan päätellä jo aikaisemminkin esitetty toteamus aktii
vilietelaitoksen paremmuudesta biosuotimeen verrattuna.
Raportoitujen reduktioiden vaihtelevuus selittyy osin sillä,
ettei iätevedenpuhdistamoita ole ensisijaisesti rakennettu
poistamaan suolisto-organismien määrää, vaan etusijalla ovat
olleet BHK-kuormituksen, kiintoaineen ja fosforin sekä mah
dollisesti typen poisto. Vasta näiden jälkeen on tullut
veden hygienisen 1aaduP parantaminen, joskin toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamisessa ovat pitkälti samat.

Pelkkä prosentuaalinen reduktio ei anna täydellistä tietoa
veden hygienisestä laadusta, sillä hygienian kannalta pois-
tuvan veden patogeenipitoisuus on oleellisempaa. Koska bak
teerien väheneminen prosessissa perustuu pitkälti sitoutumi
seen kiintoaineen kanssa, on poistuvan veden kiintoaine- ja
patogeenipitoisuuksien välillä havaittu selvä korrelointi.
Näin ollen lietteen karkaamisen estäminen on perustoimenpide
parannettaessa jätevedenpuhd istamoiden toimintaa hygienian
kannalta.

Helsingin Kyläsaaren ja Espoon Suomenojan iätevedenpuhdista
moilla on poistuvan veden hygienisestä laadusta saatu tau—
lukon 6 mukaiset tarkkailutulokset (1985).
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Taulukko 6. Kyl&saaren ja Suomenojan puhdistamoiden hygie
niatarkkailutulokset vuonna 1985. (J&ppinen 1985; Kyl&saa—
ren j&tevedenpuhdistamo)

n k.a. min max

Kyl&saar 1
Fek. kolif.
kpl/100 ml 12 4,6x10 6000 2,6x10

Fek. streptok.
kpl/ilO ml 12 1,1x1O 900 3,lxlO4

$uomenoja
Fek. kolif.
kpl/ilO ml 31 1,4x10 1000 1,Ox1O 97

Fek. streptok.
kpl/100 ml 31 2,8x104 730 1,2x10 98

n = n&ytekertojen lukum&&r&

2.2 VIRUK$ET JA BAKTEERIFÄAGIT

T&ss& osassa käsitell&&n virusten lis&ksi niiden indikaatto
reina k&ytettyien bakteerifaagien k&ytt&ytymist& perinteisen
puhdistusprosessin eri vaiheissa.

$uolistoper&iset virukset s&ilyv&t bakteereja paremmin j&te
veden puhdistusprosesseissa, samoin ne siet&v&t paljon parem
min esimerkiksi desinfiointia kloorilla. Ne eiv&t kuitenkan
voi lis&&nty& ilman el&v&& is&nt&solua, joten periaatteessa
vesistöön pä&dytty&n niiden lukum&&r& voi ainoastaan pienen
ty&. V&heneminen on yleens& nopeaa, mutta suotuisissa olo
suhteissa virukset voivat s&ilytt&& infektiokykyns& useiden
kuukausien ajan. Er&&ss& kokeessa poliovirusken 99.9 %:n
väheneminen kesti 18 - 25 0C:ssa 42 vrk ja 4 — 8 °C:ssa 231
vrk. On myös muistettava, ett& yksikin virus saattaa aiheut
taa taudin puhkeamisen. CL&&kintöhallitus 1983; Stenström
& Hoffner 1981; Lahti 1981; Olivieri 1982; Geldreich 1972)

2.21 Mekaaniset menetelm&t

Mekaanisessa vaiheessa virusreduktion aiheuttaa niiden sitou
tuminen esiselkeytyksess& laskeutuvaan kiintoaineeseen.
Keskim&r&iseksi reduktioksi 2-3 tunnin viipym&ll& on arvioitu
50 %. Viipym&n pident&minen 12 - 24 tuntiin oletettavasti
tehostaa poistumista. (Gerba 1981; Leong 1983)
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Esitetyt tulokset eri viruslajien pofstamfsista vaihtelevat
päasiassa 0 - 80 %:n välillä, mutta keskimäärin poistuma on
ainoastaan 10 %. Polio 1:lle ilmoitetut reduktiot ovat
0 — 69 % ja polio 1,2,3:n vähenemät 0 — 12 %. Coxsackie
Ä9:n reduktioksi on raportoitu 98 %. Intiassa tehdyissä
kokeissa virusreduktio oli 29,3 — 65, 2 % vuodenajasta riip
puen ja oli sadekaudella pienin. Taulukkoon 7 on kerätty
enteroviruksilla havaittuja mekaanisen vaiheen reduktioita.
fstenström & Hoffner 1981; Geldreicli 1972)

Taulukko 7. Viruspitoisuuksia mekaaniseen vaiheeseen mene
vässä j&tevedess&, sekä vaiheessa havaittuja virusredukti—
oita. (Leong 1983)

Organisis Viral Units er Liter Z Removal

Enteric Virus 29 — 97,00 0
Enterfc Virus 900 27.4
Enteric Virus ND — 1800 0
Enteric Virus 1000 0 - .10
Enteric Virus 6450 —

Enteric Virus 0 - 12
Enteric Virus - 0 - 80
Enteric Virus 157 - 1307 0
Enteric Virus 109 — 427
Enteric Virus 24 — 169 -

Enteric Virus 150 - 15,000 15,4

E. coli pbage 50,000 - 800,000 -

E. coli 9 phage 0,7 - 2,8 x 10

Poliovirus 1 10’ 0 - 3.2
Coxsackie A9 10’ 0 - 3.2
f2 10’ 44-50

Johtamalla palautuslietett& esiselkeytykseen voidaan lisätä
virusta sitovaa kiintoainetta ja siten parantaa vaiheen re
duktiota. Erilaisilla pintakuormilla ja läskeutusajoilla
saatiin viruspoistumaksi 50 % kiintoainereduktion ollessa
samalla keskimäärin 72,2 %. (Rao et al. 1977)

Ruotsissa tehdyissä laitosmittakaavan kokeissa kolifaagipois—
tumaksi saatiin mekaanisessa vaiheessa 15 % ja mekaan;s-kemi
allisessa 73 %. Kolmannella tutkitulla pulidistamolla koli—
faagien määrä pysyi muuttumattomana, mutta kyseisellä lai
toksella esiselkeytyksen merkitys bakteerienkin poistossa
oli mitätön. Yhdysvalloissa kolifaagin f2 reduktioksi saa
tiin esiselkeytysvaiheessa noin 40 %. fStenström & Hoff—
ner 1981; Stenström et al. 1985; Tullander et al. 1985;
Stenström et al. 1985)
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2.22 Kemiali iset menetelmät

Virusreduktion suhteen kemialliset menetelmät ovat olleet
suuren kiinnostuksen kohteena, sillä erittäin hyviä tulok
sia on raportoitu lukuisasti. Koeolosuhteita ei kuitenkaan
usein ole tarkoin esitelty. Tässä osassa käsitellään myös
kemiallisen jatkokäsittelyn aiheuttamia virusreduktioita,
sillä rajan vetäminen biologiskemiallisen puhdistuksen ja
biologiseen käsittelyyn liitetyn kemiallisen saostuksen vä
lille on vaikeaa. f$tenström & Hoffner 1981; Gerba 1981)

Kemiallisessa saostuksessa koagulantti-virus-kompieksi erot
tuu nestefaasista joko laskeutumalla tai pintafiokkina. Vi—
rusten inaktivoitumista ei yleensä tapahdu, paitsi esimer
kiksi kalkkikäsittelyssä pH:n noustessa yli 10,5:n. Fiokin—
muodostuksen ja virusreduktion välisen korreloinnin tutki
miseen on eräässä kokeessa käytetty Fe’-annostusta 25 mg l
ja coxsackie-virusta. Selvä korrelointi oli havaittavissa.
fStenström & Hoffner 1981)

3ätevedenpuhdistuksen saostuskemikaalit voidaan jakaa kolmeen
ryhmään:

1 rauta- ja alumiinisuolat
2 kalkki (kalsiumhydoksidi)
3 polyelektrolyytit

2.221 Rauta- ja alumiinisuolat

Rauta— ja alumiinikationien on raportoitu olevan erittäin
tehokkaita faagien ja virusten poistossa (taulukot 8 ja 9).
Reduktiot vaihtelevat 40 - 99,9 %:n välillä. Rauta-ioneil
la on saatu keskimäärin parempia reduktioita kuin alumiinil—
la, mutta koska mitään varsinaista syytä paremmuuteen ei ole
esitetty, saattaa ero ölla vain näennäinen ja johtua puhtaas
ti tilastollisesta harhasta. CLeong 1983)

Monet taulukkojen 8 ja 9 reduktioista on pilot—laitteistolla
havaittuja. Olosuhteet varsinaisilla puhdistamoilla eivät
ole yhtä ideaalisia, joten laitosmittakaavan reduktiot ovat
ilmeisesti taulukoiden tuloksia heikompia. fLeong 1983)

Rautasuifaattiannostuskella 40 mg l’ poliovirus 1,2,3 ja
kolifaagi T4 saatiin poistettua 93 - 99,7 prosenttisesti.
(Stenström & Hoffner 1981)

Kiintoaineen merkitystä reduktioon on voitu tutkia rinnakkai
silla kokeilla. Tislatussa vedessä polioviruksen poistumak—
si saatiin 20 % rautasuifaattiannostuksen ollessa 11,6 mg l”.
Lisäämällä samaan veteen savea 50 mg todettiin reduktion
kasvavan 85 9s:iin. (Stenström & Hoffner 1981)

Edellisen perusteella kemikaloinnin vaikutus jo selkeytettyyn
veteen on heikompi kuin syötettäessä kemikaali kiintoainepi
toiseen, ilmastusaltaasta juuri poistuvaan veteen.
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Taulukko 8. Rautasuolan aiheuttamia virus- ja faagireduk
tioita. (Leong 1983)

Initial Viral
Virus Units per Liter Type of Water PPM 1 Reioval
Poliovirus 1 10’ Wastewater 60 99.98
E. coli B phage 3.5 x 10 Wastewater — 0
f2 — Nastevater 95 94.6

Poliovirus 10’ River Water 40 99.9
Coxsackie A2 10’ River Water 20-40 96.6—98

E. coli 8 phage 5.42 x 10 River Water 40 92.6
N92 10’ River Water 50-60 79.5
Hicro. pyogenes var aibus 10’ River Water 20-40 99.3—99.9
T4 10 River Nater 40 99.7

Taulukko 9. Älumiinisaostuksen aiheuttamia virus- ja faagi
reduktioita. (Leong 1983)

Initial Viral
Virus Units per Liter Type of Uater PPM 1 Removal
Poliovirus 1 10’ Wastevater 103 63
PoHovirus 1 10’ Wastewater 150 95

f2 10’ Wastewater 103 46
f2 - Wastewater 15-90 99.4-99.6
HS2 10’ Synthetic Water 50 89-94

and Wastewater
14 10’ Synthetic Water 50 95-97

and Wastewater

Poliovirus 1 ? Potabi. Water 100 0
Poirovirus 1 ? River Water 136—410 Sose Resoved
Poliovirus 1 10’ River Water 10 95-99
Poliovirus 1 10’ Tap Water Preforied 99.9

Coxsackie A2 10’ River Uater 25 94.8-98.6
Coxsackie A5 10’ River Water 40
Rotavirus SA—il 10’ Tap Water Preforaed 90

flS2 10’ Synthetic Water 40-50 99.9

T4 10’ Synthetic Water 40—50 98

14 10’ Spring Water 70 85

Nicrococus pyroenes
var aibus Phage 7.5x10’ River Hater 25 84—95
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ÄVR saostuskemikaalina on Ruotsissa saavutettu 74:n ja 85:n
prosentin suuruiset reduktiot kolifaageille. ($tenström et
al. 1985; Tullander et al. 1985)

Älumiinisaostuksessa on laboratoriokokeissa havaittu koli
faageilla jopa 99,845 96:n reduktio, ja saostus yhdistettynä
hiekkasuodatukseen paransi reduktion 99,985 96:iin. Äl:P
suhteella 7:1 saostus aiheutti 70 — 99,86 96:n reduktioita
viruksille, mutta kemikaaliannostuksen pienentäminen heikensi
poistumia. Ä1:P-suhteen ollessa 0,44:1 f2 kolifaageista
saostui vain 46 96 ja polioviruksista 63 96. (Wolf et al. 1974)

Liukoiset orgaaniset aineet vedessä heikentävät kemikaloinnin
tehoa, koska ne aiheuttavat systeemiin kilpailevia .reduktioita
koagulantin kanssa. (Leong 1983)

2.222 Kalkkik&sittely fkalsiumhydroksidi)

Sekä pilot- että laitosmittakaavan kokeissa on todettu virus—
ten ja faagien inaktivoituvan lähes täydellisesti kalkkikä
sittelyssä, ja yli 99 96:n reduktio on odotettavissa vajaan
tunnin kontaktiajalla pH:n ollessa yli 11 (taulukko 10).
Kaikin syöttömäärälle ei voida antaa ohjearvoa, koska se mää—
r&ytyy pitkälti jäteveden laadusta ja nimenomaan pH:sta,
jonka nostamiseen optimaaliselle tasolle tarvitava kalkkiannos
määrää syötön suuruuden. ($tenström & Hoffner 1981; Gerba
1981; Leong 1983; Wolf et al. 1974)

Kalkkikäsittelyn vaikutusta virusreduktioon on tutkittu
4 500 m käsittelevällä puhdistamolla. Kun p11 oli 9,6,
virusreduktioksi saatiin 99,8 96 ja pH:n noustessa 11,2:een
reduktio kasvoi 100 96:iin. Korkean pH:n tehokas vaikutus
poistumaan on todettu toisessakin kokeessa, jossa poliovirus
tuhoutui huomattavasti tehokkaammin p11 10,5:ssä kuin p11
9,5:ss&. fStenström & Hoffner 1981)

Kalkkikäsittelyn teho vaihtelee viruslajista riippuen. Erääs
sä kokeessa p11 il:ssä 10 minuutin aikana rotavirus SÄ-il:n
ja reovirus 1:n reduktiot olivat 90 6 ja poliovirus 1:n vain
25 96. p11 lO:ssä 60 minuutin kontaktiajalla edellisten reduk—
tiot olivat 55 96, mutta polioviruksen ainoastaan 10 96. Tämän
perusteella toimiva kalkkikäsittely muodostaa tehokkaan
esteen reo- ja rotavirusten leviämiselle ympäristöön.
(Leong 1983)

Orgaaniset aineet vedessä heikentävät myös kalkkikäsittelyn
tehoa. (Leong 1983)

Yhdistetyllä kalkki—ferr ikloridi—polyelektrolyytti—käsitte—
lyllä on havaittu yli 99,99 96:n reduktioita enteroviruksille.
Poistuma oli optimaalinen pH 11,2:ssa. (Gerba 1981)
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Taulukko 10. Kalkkisaostuksen virus- ja faagireduktioita.
(Leong 1983)

Contact
TyDe of water pH Iime(mins) X Removal
kastewater 11.5 30-40 96.8
Wastewater 1 1.2 45 98
Wastevater 11.2 45 99.7
Ilastevater 11.1 50 0/16+

Enteric Viruses 72-232 Wast’ewater 10.5 30-40 97.4
Enteric Viruses 150—1590 Wastewater 1 0.5 50 7/25+
Enteric Viruses 1 00-5000 Wastewater 10.2 50 0/7+
Enteric Viruses 100—1400 Wastewater 9.6 50 3/8+
Enteric Viruses 40-440 Wastevater 9.5 30-40 92.8

Poliovirus 1 10’ Wastewater 11.3 90 96.5
Poliovirus 1 10’ Wastevater 11.0 90 98.5-99.8
Poliovirus 1 10’ Uastewatet 110 60 95

Poliovirus 1 10’ Nasteuater 10.2 90 69.1
Poliovirus 1 10’ Wastewater 10.1 60 4
Poliovirus 1 10’ gastevater 9.3 90 92.3

E. coli 9 Phage 9-120x10 Wastewater 11.1 50 99.95
E. coli 8 Phage 12—95x103 Mastevater 10.5 50 95.8
E. coli 8 Phage t1—50x102 Wastewater 10.2 50 77.8
E. coli 8 Phage 1.4—60x103 Wastewater 9.6 50 57

Poliovirus 1 10 Synthetic Water 8.0—9.0 30 0—81
Poliovirus 1 10 Synthetic Water 10.7—11.2 90 99.8—99.99

T2 10’ Bynthetic Hater 10.8 30 99.95
T2 10’ Synthetic Water 10 90 60

2.223 ?olyelektrolyytit

Kaupalliset polyelektrolyytit eivät yksinään k&ytettyin& ole
yhtä tehokkaita kuin rauta- ja alumiinisuolat. Eri valmis—
teiden välillä on suuria eroja (raportoidut virusreduktiot
olivat 2 - 99,99 %). Yhdessä metallisuolojen kanssa ne te—
hostavat redukt jota.

2.23 Biologiset menetelmät

2.231 Aktiivilietemenetelm&

Aktiivilietevaiheen kyky poistaa viruksia perustuu suureksi
osaksi virusten kiinnittymiseen lietefiokkeihin.. Lisäksi
lietteen mikrofloora kykenee jossain määrin inaktivoimaan
viruksia. Ainakin Äerobacter, Flavobacrterium, ja Klebsiella
kykenevät inaktivoimaan poliovirusta. Ilmastusaika, lämpö
tila, virustyyppi ja altaan lietepitoisuus ovat tärkeimmät
reduktioon vaikuttavat tekijät. Yleensä aktiivilietelaitos

Virus
Enteric Viruses
Enteric Viruses
Enteric Viruses
Enteric Viruses

Initial Viral
Units per Liter

64-576
4-256

ND—150
100-4000
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ta pidet&&n tehokkaimpana biologisena menetelm&n&, tosin
sillekin raportoidut poistumat vaihtelevat hyvin vaatimatto
mista erinomaisiin. fstenström & Hoffner 1981; Leong 1983;
Rao et al. 1977; Bitton 197$)

Taulukkoon 11 on ker&tty aktiivilietevaiheen aiheuttamia
virusreduktioita. Enterovirusten reduktio on yleens& 50 —

99,9 %. Coxsackie Ä9—poistumaksi on raportoitu 96 — 99 %,
p0110 1:lle 79 — 99,9 ja p0110 1,2,3:lle 76 — 90 %. Eri
virusryhmien vlil1ä on havaittu selvi& eroja. Rotaviruk
set v&lientyv&t enteroviruksia heikommin. Toisessa kokeessa
enterovirusten poistuma oli 92 , adenovirusten 81,5 % ja
reovirusten vain 26 %. Enteroviruksista coxsackie Ä9:n re—
duktio on suurempi kuin poliovirusten. fstenström ,& Hoffner
1981; Gerba 1981; Sorber & $agik 1980; Leong 1983; Rao et al.
1978; $himohara et al. 1985)

Taulukko 11. Äktiivilietevaiheen virus- ja faagiredukti—
oita. fLeong 1983)

Viru5 Viral Units per Litre Z Removal Comsents
Enteric Viruses ND—195,000 0
Enteric Viruses 6—24,000 76—90
Enteric Viruses 100—12,850 60.2
Enteric Viruses ND >95
Enteric Viruses 53—71
Enteric Viruses 700 —

Enteric Viruses 0.1-7 -

Enteric Viruses ND-2
Enteric Viruses ND-7 -

Enteric Viruses 90—200
Enteric Viruses 0.4-10 -

E. coli Phage 1.6x10—1.5x10 —

E. coli Phage 5-80x104 89-98
E. coli 8 Phage 7.39x104 —

E. coli 8 Phage f.1-10.8x104 —

E. coli 8 Phage 0.9—8x104 —

Poliovirus 1 10t104 92.7-99,9
Pohovirus 1 10—10° 90 3 hours
Poliovirus 1 1 0-10 88-94 6 hours
Coxsackie A9 10 78 3 hours
Coxsackie A9 10 96—99 6 hours

Poliovirus 1 10’ 94 Perforied
Rotavirus SAli 10’ 58 PerforRed

t2 Phage 10’-10 90. 1-98.9
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Shimoharan kokeissa ilmastusaltaan lietepitoisuudella oli
huomattava vaikutus reduktion suuruuteen (kuva 9). Mitä
korkeampi MLS$, sitä suurempi oli testiviruksena käytetyn
polio 1:n reduktio. Pitoisuudella 800 mg saavutettiin
99 %:n reduktio ja pitoisuudella 1 500 mg l 99,9 %:n suu
ruinen poistuma.

BHK—kuormituksella ja virusreduktioilla ei samassa yhtey
dessä todettu minkäänlaista korrelointia (kuva 10). fShimo—
hara et al. 1985)
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Kuva 9. Äktiivilietemenetelmän ilmastusaltaan lietepitoi
suuden vaikutus virusreduktioon. fShimohara et al. 1985)

Giassin kokeiden perusteella aktiivilietekäsittely vähentää
polio 1:n, coxsackie Bi:N ja E. coli Ä19-faagin määriä
samankaltaisesti. Kokeessa käytetty MLS$-pitoisuus 900 mg
1 aiheutti yhtä suuren poistuman kuin muissa kokeissa aiem
min käytetyt pitoisuudet 1 590 mg l” ja 3 140 mg 1. Tämä
koe tukee ajatusta, ettei MLSS—pitoisuudella olisi oleellis
ta merkitystä välillä 1 000 - 3 000 mg 1. (Glass & O’Brien
1980)

Yleisesti tiedetään, että lyhyellä ilmastusajalla ‘irukset
poistuvat pääasiassa lietefiokkeihin sitoutuneina, eli käy
tännössä vasta jälkiselkeytyksessä. (Stenström & Hoffner
1981)
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Kuva 10. Äktiivilietelaitoksen BHK-kuormltuksen Ja virus—
reduktion olematon korrelointi. (Shimohara et al. 1985)

Giassin kokeissa havaittiin, että ensimmäisten 20 — 50 fimas—
tusminuutin aikana virusten inaktivointi oli vähäistä, mutta
noin 75 % alkuperäisisti viruksista sitoutui kiintoaineeseen.
Tämä tukee aiemmin tehtyJä havaintoja, Joissa todettiin
coxsackieviruksen absorboituvan 67 - 79 %:sesti 45 minuutin
aikana lietepitoisuuden olless 2 320 — 4 960 mg 1. Kunto—
aineeseen liittyminen on siis aluksi liallittseva reduktion
syy. On esitetty, että neljän tunnin aikana puolet virusre
duktioista aiheutuu kiintoaineeseen sitoutumisesta ja puolet
inaktivoitumisesta. Noin 10 tunnin ilmastuksella voidaan
päästä 99 %:n poistumaan, mutta silti 25 % alkuperäisestä
virusmäärästä on sitoutuneena lietteeseen (kuva 11). Täy
dellistä inaktivointia eI siis tapahdu, vaan infektiokykyi—
siä viruksia Jää ainakin lietteeseen. (Gerba 1981; Glass
& O’Brien 1980)

Yleisesti tiedetään myös, että aktiivilietelaitoksen toimin
ta heikentyy lämpötilan laskiessa. Lämpötilan vaikutusta
vizusreduktioon tutkittiin kahdessa eri l&mpötilassa (7 OC
ja 20 °C). Alemman lämpötilan reduktio oli selvästi heikom
pi (kuva 12). Samoin orgaanisen kokonaishuilen (TOC) Ja
sameuden arvot heikentyivät lämpötilan alentuessa. (Shimo
hara et al. 1985)

15 0C:ssa tehdyfss& laboratoriomittakaavan kokeissa saavu
tettiin polioreduktioksi 99,8 %. (Stenström & Hoffner 1981)

Ruotsissa on m&&ritetty kolmen aktiivilietevaiheen kolifaa
gireduktioiksi 62, 75 ja yli 90 %. Rinnakkaissaostusvaiheen
poistumaksi saatiin 66 %. Muut kirjallisuudesta löydetyt
kolifaagireduktiot olivat keskimäärin parempia, noin 88 - 99
. fStenström etal. 1985; Tullander et al. 1985; Stenström
et al. 1985; Leong 1983)
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Kuva 11. Kiintoaineeseen sitoutumisen ija virusten inakti—
voitumisen OSUUS akti lvii fetek&sltteiyss& tapahtuvasta
virusreduktjosta ajan funktiona. fGerba 1981)

Kuva 12. L&mpötilan vaikutus aktiivilietek&sittelyn virus
reduktioon. ($himohara et al. 1985)
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2.232 Biosuodin ja muut kontaktimenetelm&t

Biosuotimen samoin kuin muidenkin kontaktimenetelmien ai
heuttamat viruspoistumat arvellaan yleisesti aktiiviliete—
laitoksen vastaavia alliaisemmiksi, Joskin molemmille on esi
tetty varsin vaihtelevia tuloksia. (Stenström & Hoffner
1981)

Biosuotimen viruspoistuman arvioidaan olevan keskimäärin 50
%, mutta yksittäisille viruksille on esitetty selvästi pa
rempia reduktioita, esim. coxsackie Ä9: 94 , ecliovirus 12:
83 % ja poliovirus 1: 85 %. Enterovirusten reduktioprosen—
tit ovat hyvin vaihtelevia (taulukko 12). (Gerba 1981;
Sorber & Sagik 1980; Leong 1983)

Kolifaageille on Yhdysvalloissa raportoitu reduktioiksi 0, 9
ja 19 %. Ruotsissa biosuotimen kolifaagipoistumaksi on mää—
ritetty 50 %. (Stenström & Hoffner 1981; Stensträm et al.
1985; Leong 1983)

Käytännössä yksittäisen biosuotimen enterovirusten poistuma
prosentin voidaan olettaa olevan 5 - 25 %, ja kahden sar
jassa olevalle biosuotimen 25 — 60 %. ($tenström & Hoffner
1981)

Taulukko 12. Biosuotimen virus- ja faagireduktioita.
(Leong 1983)

Virus Viral Units per Liter X Reioval

Enteric Viruses 680 24.4
Enteric Viruses 310 86.6
Enteric Viruses 3000-446,500 26
Enteric Viruses 1152 82
Enteric Viruses 46,000 0
Enteric Viruses 103—4487 24
Enteric Viruses 410—710 0
Enteric Viruses — 0.5
Enteric Viruses 9-196 —

Enteric Viruses ND-180 —

E. colt 8 Phage 1.8-48x10’ 0
E. colt 8 Phage 2-7x 10 -

E. colt 8 Phage 2.2—4.8x105 -

Coxsackie A9 10 94
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2.24 P u li d i s t u s p r o s e s s 1 n k o k o n a 1 s r e d u k -

tio

Viruksille ja liakteerifaageille esitetyt iätevedenpuhdistuk—
sen kokonaisreduktiot ovat suuruusluokaltaan 60 - 100 % ak
tiiviliete— ja rinnakkaissaostuslaitoksilla, ja kontaktime
netelmäll5. selvästi vähemmän. Reduktion suuruus riippuu
luonnollisesti jäteveden viruspitoisuudesta, puhdistamon
rakenteesta, toiminnasta ja varsinkin aktiivilietelaitoskella
viipymästä. Koska reduktio aiheutuu suuressa määrin mikro
bien sitoutumisesta kiintoaineeseen, kiintoaineen karkaaminen
puhdistamolta olisi estettävä. Lisäksi lietteen huolelli—
sella jatkokäsittelyllä voidaan vähentää virusten ja baktee
rifaagien pääsyä ympäristöön.

2.3 ALKUELMMET JA MÄDOT

Sekä mekaaninen selkeytys että biologiset menetelmät on
usein todettu tehottomiksi alkueläinten kystamuotojen pois—
tossa, vaikka on myös esitetty biosuotimen vähentävän Enta
moeba histolyticaa 88 - 99 .

Entamoeba histolytica on erittäin vastustuskykyinen myös
pH:n muutoksille, sillä sekä pH l:ssä että pH 13:ssa ameeba
on säilynyt hengissä. Kystat on kuitenkin saatu poistettua,
kun aktiivilietkäsittelyä on seurannut alumiinisaostus ja
vähintän 15 minuutin laskeutus. fStenström & Hoffner 1981)

Giardia lamblian arvellaan selviytyvän aktiivilietekäsitte—
lystä jopa Entamoebaa paremmin. (Stenström & Hoffner 1981)

Perinteisillä puhdistusprosesseilla ei siis ole suurta merki
tystä. alkueläinpitoisuuksiin, vaan ne vaativat jäteveden
iatkokäsittelyä edes tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi.

Matojen munien reduktio mekaanisessa vaiheessa riippuu fysi
kaalisista tekijöistä kuten madonmunien ominaispainosta ja
systeemin turbulenssista. Äscaris lumbricoidesin munat las
keutuvat nopeasti. Ominaispainolla 1,1 saavutetaan tehokas
poistuminen jo kahden tunnin selkeytysajalla. Taenia saci
natan munat laskeutuvat hitaammin. Eräissä kokeissa saavu
tettiin 89 :n reduktio kolmessa tunnissa ja 98 :n reduktio
kahdessa tunnissa. Detergentit jätevedessä lisäävät laskeu—
tusaikaa ja fiokin helposti muodostuvat aineet lyhentävät
sitä. fStenström & Hoffner 1981)

Tehokkaaseen Diphyllobothriumin munlen poistoon tarvitaan
Ä1(SO.1.)-annostus 90 - 120 g m ja 60 minuutin laskeutus—
aika. (Stenström & Hoffner 1981)

Äktiivilietekäsittelyssä on raportoitu päästävän seuraaviin
reduktioihin: Äscaris 93 — 98 %, Trichuris 92 — 100 % ja
Äncylostoma 82 - 96 %. Äktiivilietekäsittelyn tehokkuus on
riippuvainen lietefiokkien laskeutumisesta, sillä käsittely
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ei vaikuta munien elinvoimaan, vaan reduktio aiheutuu liet
teeseen sitoutumisesta. Näin ollen lietteen käsittelyn tu
lisi olla sellainen, että madonmunat tuhoutuisivat.

3 TAYDENNYSMENETELMAT PÄTOGEENIEN
P01 STAJINÄ

3.1 HIEKKÄSUODÄTUS

Suodatusta on pidetty yhtenä lupaavinunista menetelmistä j&te
veden j&lkik&sittelyyn, mutta usein suodatussysteemi& suun
niteltaessa on lähtökohtana käytetty puhdasvesipuolen hfek
kasuodatusta, ja sovellettu sitä liian vähäisin muutoksin.
Jätevesien ja pintavesien epäpuhtauksien eroja ei ole tar
peeksi otettu huomioon, joten tuloksena on usein ollut huo
nosti toimiva suodatin lukuisine k&yttöongelmineen. fGerba
1981; Young 1985; Amirhor & Engelbrecht 1975; Siemak 1984;
Kouti 1980)

Biologisesti käsitellyn veden suodatus tapahtuu pääasiassa
kolmella eri sovellutuksella:

1 suora suodatus
2 suodatus kemikaloinnin jälkeen (kontaktisuodatus)
3 suodatus kemikaloinnin ja selkeytyksen jälkeen

Hygienian kannalta hidassuodatus on tehokkaampaa kuin pika
suodatus. Puuttumatta enempää jätevedenkäsittelyyn tarkoi
tetun suodattimen suunnitteluun on taulukossa 13 esitetty
tyypillisiä suodattimen mitoitusarvoja. (Stenström & Hoff—
ner 1981; Tchobanoglous & Schroeder 1985; Leong 1983; Kirk—
patrick & Presecan 1978)

Hiekkasuodatuksella päästään hyvin vaihtelevan suuruisiin bak
teerireduktioihin. Erään raportin mukaan hiekkasuodatuksella
on saavutettu keskimäärin melko heikkoja poistumia: bakteerien
kokonaismäärälle (37 0) 13 %, kokonaiskoliformeille 28 %,
fekaalisille koliformeille 25 %, Pseudomonas aeruginosalle
ainoastaan 1 % ja fekaalisille streptokokeille 21 %. Toisen
lähteen mukaan fekaalisten streptokokkien reduktio on yleen
sä 70 - 95 . Näin olen voidaan olettaa, että olosuhteet ja
suodattimen ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi poistumien
suuruuteen. (Stenström & Hoffner; Kiuru 1983)

Hässieholmin puhdistamolla Ruotsissa on viimeisenä käsittely
vaiheena jäteveden s.uodatus monikerrossuodattimella. Ylim—
pänä kerroksena polyeteenirakeita (halkaisija 2,8 — 3,8 mm),
sitten on antrasiittikerros (1,6 - 2,5 mm) ja alfmpana hiekka
(0,8 - 1,2 mm). Vaiheen prosentuaaliset bakteerireduktiot
olivat 75 - 85 %, paitsi fekaalisille streptokokeilla, joilla
reduktio oli noin 60 . Kolifaagien reduktio oli vain 50 %
(kuva 13). (Stenström et al. 1985)



38

Taulukko 13. J&teveden k&sittelyyn tarkoitetun suodattimen
mitoitusarvoja. fTchobanoglous & Schroeder 1985)

SINGLE MEDIUM’ SINGIE NEDIUN2 DUAL MEDIUM

PARAMETER’ Range Typical Range Typical Range Typical
Sand

Depth, mm 200-300 250 500-900 600 150-300 300
Effective size, mm 0.4—0.6 0.45 0.45—0.7 0.5 0.4-0.7 0.55
Uniformity coefficient 1.3—1.7 1.5 1.3—1.7 1.5 1.4—1.7 1.6

Anthracite
Depth. mm 900—1800 1500 300-600 500
Effective size, mm 0.8—1.8 1.4 0.8—1.8 1.2
Uniformity coefficient 1.4—1.8 1.6 1.4 1.8 1.6

Fiitration rate L/m2 x min 80-320 160 80-400 160 80—400 160

Backwashinq Air pulse Air/water, Air/water,
followed by surface surface
vater, chemical ash wash
cleaning

Backwash rate L1m2 x min 360—800 600 360—1000’ 500’ 500-1600 800

t The effective size is defined as the 10 percent size by mass, d10. The uni—
for.mity coefficient is defimed as the ratio of the 60 to the 10 percent size by
mass (DC d0Id10).

Pulsed-bed filter.
2 Separate sand and anthracite single—medium filters.
‘ For single medium sand filter only.

Iot.b : :
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Iotco : : : :
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
Ceometriskt medelvärde

Kuva 13. H&ssleholmin monikerrossuodattimen bakteerireduk—
tiot. (Stenstr6m et al. 1965)



Pylvään pituus ilmaisee l&p&isyprosentin.

Kuvan merkintöjen selitykset:

= bakteerien kokonaismäärä
= heterotrofiset bakteerit (22 C, 2 vrk)
= heterotrofiset bakteerit (22 OC, 7 vrk)
= kokonaiskoliformit
= fekaaliset koliformit
= alustava E. coli.
= fekaaliset streptokokit
= klostridit
= kolifaagit
= adenosiinitrifosfaatti (käytetään bak

teerien aktiivisuuden mittana)

Myös hiekkasuodatuksen virusreduktio on vaihteleva, mutta
suurimmaksi osaksi tulokset ovat huonoja, ellei suodatuk—
seen ole yhdistetty kemikalointia (taulukko 14). Tämä joh
tuu siitä, etteivät virukset adsorboidu hyvin puhtaaseen
hiekkaan. Näin ollen viruksia on voitu löytää suodoksesta,
vaikka koliformien poisto on onnistunut tehokkaasti. (Sten—
ström & Hoffner 1981; Stenström et al. 1985; Kirkpatrick &
Presecan 1978; Oryden et al. 1979; Jenkins & Barton 1978;
Roy et al. 1981; Leong 1983)

Figure 4. The Perceneof virus particles passhig the filter virus time as a
function of Ca2 concentration.

Kuva 14. Hiekkasuodattimen läpi päässeiden viruspartikke—
lien osuus ajan funktiona eri Ca-konsentraatioilla.
(3enkins & Barton 1978)

Hiekkasuodatuksen virusreduktio on siis heikko ilman kemika—
lointia, mutta esimerkiksi kaikin lisäykseliä reduktio saa
daan kasvamaan. Kationien (esim. Ca’ ) tehostava vaikutus
poistumaan selittyy sillä, että ilman apukemikaaleja hiek—
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kasuodattimen negatiivisesti varautunut pinta ja samoin
negatiivisesti varautuneet viruskompieksit hylkiv&t toisi
aan, ja est&vät siten sitoutumisen. LisIämä1iä virus—
suspension Ca-pitoisuutta, muodostuu viruskompieksiin
positiivinen varaus seuraavan yht&lön mukaisesti:

—virus-C-OH + C& —virus-C-O-C& + H4 (1)
0 0

Taulukko 14. Suodatuksen aiheuttamia virusreduktioita.
(Leong 1983)

Type of Fiitration Initial Viral
Virus PretreaMent Water Rate Units per Liter Z Reduction
Enteric Viruses Lirne Wastewater — 714’3+ 7/60+

Poliovirus 1 Alut* Wastewater 5 GPMIft2 10 90
Poliovirus 1 Lime Wastevater 2.25 GPH/ft2 10 82—99.8

E. coli 8 Phage Lue Wastewater - 0-11200 0-52
E. coli 8 Phage Ferric Wastewater — 26000 56.5

f2 Lime Wasteater - 4000. 90
f2 Alui Wastewater — 106 0-48

Poliovirus 1 None River Water 0.008 GPM/ft2 106 98
Poliovirus 1 None River Water 2 SPM/ft2 10 10-58
Poliovirus 1 Alui River Water 2-6 GPM/ft2 10 38
Poliovirus 1 Ferric River Water - 10 19—37.5
Poliovirus 1 Ferric Synthetic Water 10’ 37.8—33.4

Coxsackie A5 Alui Sprinq Water 0.2 GPM/ft2 8 IIED 38
Coxsackfe A5 Alum Spring Water 2 GPMIft2 8 NED 10

Iheiler Alui Spring Water 0.2 GPH/ft2 5.5 MED 98
Theiler Alum Sprinq Water 2 GPM/ft2 5.5 NED 10

E. coH 8 Phage Ferric River Water — 4000 37.5

T4 Ferric River L1ater — 10 0—87
T4 Alum Spring Water 2 GPM/ft2 10 35
T4 Alui Spring Water 0.2 GPMIft2 10 98

Pinnan ja viruspartikkelin välinen hylkivä elektrostaatti
nen voima saadaan näin kumottua, ja virusten sitoutuminen
hiekkakerrokseen tulee mahdolliseksi. Ca—konsentraation
lisääminen tehostaa reduktiota, mutta reduktion kasvu hidas—
tuu pitoisuuden lisääntyessä, ja jossain vaiheessa tehostu
minen loppuu, vaikka kaikkia yhä lisättäisiinkin (kuva 14).
fJenkins & Barton 1978)
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Ilman apukemikaaleja hiekkasuodatuksen enterovirusreduktio
on 10 - 90 (Stenström & Hoffner 1981; Gerba 1981)

Pikasuodatuksen FeCL-lis&yksen (60 mg 1) i&lkeen tuotti
99193 %:n poistuman poliovirus 1:ll&. fStenström & Hoffner
1981)

Poliovirus 1 sitoutuu hiekkaan paremmin kuin esim. echo
virus 1 tai coxsackievirus B4, joten polioviruksella tehdyt
kokeet voivat johtaa liian luottavaisiin jolitop&&töksiin
kokonaisvirusm&&r&n reduktioista. (Stenström & Hoffner
1981)

Er&&ss& kokeessa poliovirus 1 ja coxsackievirus Bi poistui
vat hiekkasuodatuksessa samankaltaisesti bakteerifaagien
kanssa. Samanlainen tulos on raportoitu myös kolifaageille
ja enteroviruksille, joten kolifaageja on ehdotettu myös
hiekkasuodatuksen virusindikaattoreiksi. (Roy et al. 1981)

Taulukkoon 15 on kerätty Yhdysvalloissä tehtyjen laitosmit—
takaavakokeiden virusinduktioita.

Kemikaloint i -selkeytys-suodatus -yhd istelm& n&ytt&& olevan
tehokas virusreduktion aiheuttaja. fDryden et al. 1979)

Taulukko 15. Eri jatkok&sittely-yhdistelmien virusreduk—
tioita. (Dryden et al. 1979)

Average
Number of Virus
Experi- Removal

Proscess ments Log

System Ä-coagulation.
sedimentation 25 1.30 95.0

System Ä-coagulation.
sedimentation
fiitration 26 2.33 99.6

$ystem B-coagulation.
fiitration 41 1.04 90.9

System C-single-stage
carbon 19 1.07 91.5

System D-coagulation.
fiitration 14 0.97 89.3

4c Geometric mean percentage removal.
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Hiekkasuodatus on normaalisti eritt&in tehokas bakteereia
isompien patogeenien poistaja. 60 cm paksu hiekkakerros
poisti eräässä kokeessa kaikki Äscariksen (8 x 10) ja
Ancylostoman (3 x 10) munat. 30 cm paksu hiekkakerros
riitti tehokkaaseen Taenia saginatan poistoon. Toisaalta
erässä 60 cm paksussa hiekkasuodattimessa ei saavutettu
tyydyttäviä Taenia- ja Äscaris-reduktioita. Heikon tuloksen
syynä oli oletettavasti hiekkasuotimen puutteellinen hoito.
(Stenström & Hoffner 1981)

Hiekkasuodatus poistaa tunnetusti vedestä vain kiinteässä
olomuodossa olevia epäpulitauksia. Kiintoainereduktio on
yleensä 80 - 90 %, joten suodatetun jäteveden kiintoaine
pitoisuudeksi saadaan noin 2-3 mg 1. Täten pelkkä pika—
suodatuskin desinfioinnin esikäsittelynä parantaa desinfi
oinnin onnistumismahdollisuuksia, sillä. ki intoainepartikke—
lit nostavat desinfiointikemikaalin annostustarvetta ja tar
joavat patogeeneille suojaa desinfiointia vastaan. (Leong
1983; Kirkpatrick & Presecan 1978; Kiuru 1983)

Myös piimaa on suodattavana materiaalina heikko patogeenien
poistaja, ellei kationipolyelektrolyytti& käytetä apuna li
säämällä sitä joko suodatettavaan veteen tai suodattavaan
piimaakerrokseen, tai molempiin. (Amirhor & Engelbrecht
1975)

3.2 KEMIALLINEN KäSITTELY

Kemiallisilla menetelmill& voidaan päästä erittäin tehokkai—
sun patogeenireduktioihin ja yli 99,99 %:n poistumia on saa
vutettu useilla eri kemikaaleilla. Koska raja mekaanis—bio
logis—kemiallisen puhdistuksen ja mekaanis—biologisen käsit
telyyn liitetyn kemiallisen täydennyssaostuksen välillä on
vaikeasti määritettävissä, on kaikki kemialliset menetelmät
käsitelty jo aiemmin kappaleiden 2.12 ja 222 yhteydessä.

Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että rauta- ja
alumiinisuolat voidaan syöttää prosessiin eri vaiheissa,
mutta kaikin ja polyelektrolyyttien käyttö ajoittuu puhdis
tusprosessin loppuvaiheeseen

33 ÄKTIIVIHIILIKASITTELY

Äktiivihuilen käyttää on myös tutkittu iäteveden sisältämien
suolistovirusten poistoon. Tulokset ovat olleet pääosin
heikolikoja, koska adsorptiokapasiteetti ei yleensä ole ollut
riittävä. Ädsorption enterovirusreduktioksi on yleensä ra—
portoitu 0 - 50 %, mutta yli 90 %:n reduktioita on myös ha
vaittu tilanteissa, jossa systeemi on suunniteltu käytettä
väksi nimenomaan patogeenien poistoon (taulukko 16). (Sten
ström & Hoffner 1981; Gerba 1981; Leong 1983; Dryden et al.
1979)
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Taulukko 16.. Äktiivihiiliadsorption virus- ja faagiredukti—
oita fLeong 1983)

Initial Viral
Virus Units per Liter Type of Water Z Reaoved

Poliovirus 1 10’ Watewater 28—97
Poliovirus 1 10 Wateater 91
Poliovirus 1 10 Watewater 22—92
Poliovirus 1 106 Watewater 18-40

T2 io’ Watewater 29—75

Poliovirus 1 10—10 River Uater 75-82
Poliovirus 1 10’ River Water 50-90

Coxsackie A9 10’ River Water 60-90

E. coli 8 Phage <1000 River Water >60

HS2 10 Synthetic Water 40

T4 10-f 06 River Water 21—>86
T4 1010 Synthetic Water 90

Eräässä kokeessa kolifaagi sitoutui vain noin 35 %:sesti.
Adsorptio oli riippuvainen pH:sta, ja saavutti maksimin pH:n
ollessa 7. fStenströn & Hoffner 1981)

Äktiivihuiliadsorptiota ei ole syytä käyttää desinfiointia
edeltävånä käsittelyvaiheena, sillä vaiheen läpi mennyt vesi
voi sisältää aktiivihuilihiukkasia, jotka v&hent&vät voimak
kaasti desifiointitehoa. fLeong 1983)

Toisaalta aktiivihuili poistaa orgaanisia hiiliyhdisteit&,
jotka kloorilla desinfioitaessa saattavat kloorautua
muodostaen haitallisia orgaanisia klooriyhdisteit&. (Valve)

3.4 FLOTAATIO

Vaikka fiotaatio vedenpuhdistusmenetelmänä liitetään yleensä
talousveden valmistukseen, on sen edut saavutettavissa myös
jäteveden puhdistuksessa. Fiotaation merkittävin etu on sen
hyvä kyky erottaa vedestä huonosti laskeutuvat hiukkaset,
joita rinnakkaissaostuslaitosten jälkiselkeytysaltaista usein
karkaa. Koska fiotaatio on nimenomaan selkeytysmenetelmä,
on pidetty arveluttavana sen soveltamista jo kertaalleen las
keutettuun iäteveteen. Nämä epäilykset ovat osoittautuneet
oikeiksi. (Kiuru 1983; Kiuru 1982)

Varsinaisia tutkimustuloksia jätevedenpuhdistamoiden fiotaa
tiosovellutusten patogeenireduktioista ei tutkitusta kir
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jallisuudesta löytynyt. Pleks&m&en i&tevedenpuhdlstamolla
on fiotaatioselkeytyksellä saatu poistuvan veden fekaalisten
streptokokkien määräksi yleensä 100 - 300 kpl/100 ml (Kiuru
1985).

Pelkän fiotaation sijasta voidaan käyttää fiotaatiosuodin—
yhdistelmää, jossa flota’atioselkeytys ja hiekkasuodatin on
rakennettu samaan allasyksikköön, ts. suodatin fiotaatio
altaan pohjalle. Normaalitilanteessa jatkokäsittelynä olisi
ainoastaan suodatus, mutta häiriötilanteissa, jolloin suur
ten virtaamien tai suuren kiintoainepitoisuuden vuoksi olisi
pelättävissä suodattimen toiminnan häiriintyminen, käytet
täisiin fiotaatiota ennen suodatusta häiriön vaikutusten
eliminoimiseen. Lisäksi fiotaatio toimii paremmin silloin,
kun käsiteltävässä vedessä on runsaammin kiintoainetta kuin
hyvin toimivasta iälkiselkeytyksestä poistuvassa vedessä.
Taloudellinen rasite on myös pienempi, jos fiotaatiota käy
tetään vain osa-aikaisesti, eli silloin, kun mahdollinen
häiriötilanne sitä edellyttää. (Kouti 1980; Kiuru 1983;
Kiuru 1982)

Tässä on käsitelty pääasiassa fiotaatiosovellutusten vaiku
tuksia kiintoainepitoisuuteen, mutta se antaa viitteitä myös
patogeenireduktioista ki intoaine- ja patogeenipitoisuuksien
korreloinnin vuoksi.

3.5 JÄTEVEDEN MAAIMEYTYS (MAASUODÄTUS)

Jäteveden maaimeytys ei ole varsinainen j&tevedenpuhdistuk—
sen iatkok&sittelymenetelmä, sillä useimmat sovellutukset
ovat pienille vesimäärille tarkoitettuja prosesseja, jotka
koostuvat ainoastaan saostuskaivosta ja imeytyksestä. Imey
tyksessä jätevesi johdetaan luonnolliseen maaperään puhdis—
tumaan, josta se ajan myötä joutuu pohjaveteen. Maasuodatus
eroaa imeytyksestä siten, että siinä vesi johdetaan keino—
tekoisen maakerroksen läpi ja kerätään sen jälkeen yhteen ja
johdetaan edelleen pistemäiseen purkupaikkaan. Tässä yhtey
dessä maaperäkäsittelyä käsitellään lähinnä siitä syystä,
että luonnollisen maaperän on todettu olevan tehokas pato
geenien poistaia. (Silfverberg 1982, 1985a; Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 1986)

Jätevedessä olevat bakteerit sitoutuvat maaperään kahdella
eri tavalla: siivilöitymällä ja sedimentoitumalla maan huo—
kosiin. Suurin osa bakteereista suodattuu hyvin lähelle
pintaa, eli ensimmäisten kymmenien senttimetrien aikana.
Normaalisti kaksi metriä paksu kerros riittää vähentämään
bakteerien määrät juomavesinormien tasolle. Poikkeukselli—
sissa olosuhteissa bakteerien on tosin todettu kulkeutuneen
jopa satoja metreiå. ($ilfverberg 1982, 1985a; Grunnet &
Olesen 1979)

Bakteerien säilyminen maaperässä riippuu itse bakteerista
sekä ymp&ristöolosuhteista ja bakteerilajien välisestä kil
pailusta. Lajien säilyvyys maassa saattaa vaihdella muuta-



45

masta tunnista useaan vuoteen, mutta käytännössä terveydelle
vaaraton taso saavutetaan jo 2-3 kuukaudessa. (Silfverberg
1982, 1985a)

Ulkoisista olosuhteista kosteus ja matala lämpötila yleensä
edistävät bakteerien säilymistä. Bakteerien optimi-pH on
neutraalin vaiheilla, ja siitä poikettaessa emäksinen maa
perä on patogeeneille hapanta suotuisampi. Äuringonvalon
ultraviolettisäteillä on bakterisidinen vaikutus, joka tosin
ulottuu vain maaperän pintakerrokseen. (Silfverberg 1982;
Santala 1984)

Virukset erottuvat jätevedestä pääasiassa adsorboitumalla,
virusten inaktivoitumista ei sitoutumisessa tapahdu. Vaikka
adsorptio on voimakasta varsinkin saviperäisessä maassa, voi
esimerkiksi pH:n muutos johtaa desorptioon, ja siten on vaa
rana virusten kulkeutuminen esimerkiksi pohjaveteen. Ädsorp
tio riippuu suuresti veden virtausnopeudesta. Lisäksi kaksi—
arvoisten kationien on todettu neutraloivan savipartikkelien
ja viruskompieksien välisiä poistovoimia, joten niiden läsnä
olo edistää sitoutumista (vrt. hiekkasuodatus). Samoin alhai
nen pH yleensä suosii adsorptiota. Virusten on todettu pois—
tuvan vedestä bakteereja nopeammin (kulkevat siis lyhyemmän
matkan) ja useissa tutkimuksissa niiden on todettu kuolevan
maaperässä suolistoperäisiä bakteereja nopeammin. Tarvitta
va jäteveden viipymä voidaan siten määrittää bakteerien
perusteella. (Stenström & Hoffner 1981; Silfverberg 1982,
1985a; Grunnet & Olesen 1979; Koya 1977)

Älkueläimet ja madonmunat ovat bakteereihin ja viruksiin
verrattuna suuria, joten niiden voidaan arvella suodattuvan
täydellisesti jo pintakerrokseen toimivassa maaperäkäsitte—
lyssä. Monet eläinparasiitit kuolevat maassa nopeammin kuin
suolistobakteerit, mutta madonmunat ovat hyvin kestäviä, ja
voivat säilyttää elinkykynsä useita vuosia. (Silfverberg
1982, 1985a)

Patogeenireduktiot maahanimeytyksessä voivat olla yli 90
jo metrin päässä imeytyskohdasta. Hienojakoisen aineen
paljous edistää puhdistumista, mutta rajoittaa kapasiteettia.
Lisäksi johdettaessa jätevettä maaperään maan huokoset tuk—
keutuvat ja imeytyskapasiteetti pienenee entisestään. Toi
saalta tukkeumakerroksen alapuolelle syntyy vedellä kylläs—
tämätön kerros, jossa jätevesi ilmastuu. Tukkeutumisella on
siis sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.
(Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 1986;
Santala 1984)

Bakteerireduktio imeytysojastossa ja imeytyskentällä on
yleensä 98 - 100 . Useissa tutkimuksissa on todettu kolme
metriä paksun maakerroksen poistavan sekä bakteerit että
virukset. Maasuodattimen teho bakteereihin on hieman
imeytyksen aiheuttamaa reduktiota heikompi, noin 95 - 99 %.
(Silfverberg 1982; Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuo—
jeluyhdistys 1986; Grunnet & Olesen 1979; Mäkinen 1980)
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Tanskassa on tutkittu maaperäkäsittelyn vaikutusta bakteeri
patogeenipitoisuuksiin imeytyslaitoksella, jonne johdetaan
noin 1 500 asukkaan käsittelemättömät jätevedet. Vesi joli—
dettiin horisontaalisesti maakerroksen iäpi, joten näytteitä
voitiin helposti ottaa useasta eri kohdasta. Näytteistä tut
kittiin heterotrofiset bakteerit (21 0C), koliformibakteerit,
Escherich;a coli, Clostridium perfri.nens, Pseudomonas aeru—
ginosa sekä kolifaagit. Salmonellaa havaittiin hyvin väli&i—
siä määriä ja ainoastaan harvoissa näytteissä, joten ne pää
tettiin jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Reduktio on riip
puvainen maakerroksen läpi kulkeutuneesta matkasta ja
voimakkain reduktio tapahtuu kyllästymättömän vyöhykkeen
ensimmäisellä metrillä (kuvat 15 — 19). Riippuen organis—
mista reduktio on suuruudeltaan 2 - 4 logaritmisella astel—
kolla jo ensimmäisten metrien matkalla.

Heterotrofiset bakteerit vähentyivät merkittävästi jo kahden
metrin matkalla (alkupitoisuus 10 kpl/100 ml, kahden metrin
kohdalla 10 kpl/100 ml), mutta seuraavan 14 metrin matkalla
tapahtunut pitoisuuden pienentyminen oli vähäinen (kuva 15).

HETEROTROPBIC BACTERIA IN RELATION TO INFILTRATION.

Log number per 100 ml ol heterottophic bact. at 21 • 1978
- -

- spores - - 1977
9- o 1978

8.

7-

5-

49j

ii

- 1 1 1 1 1 1 1 1

2 4 6 8 10 12 14 16 metecs ot Intiitration

Kuva 15. Heterotrofisten bakteerien vähentyminen jäteveden
maaperäkäsittelyssä. (Grunnet & Olesen 1979)

Koliformibakteerit, E. coli ja Cl. perfringens vähentyv&t
log-asteikolla lähes lineaarisesti ensimmäisten metrien jäl
keen (kuvat 16 ja 17). Ekstrapoloimalla pitoisuudet saavut—
tavat nollatason 18 - 20 metrin kohdalla. Klostrideilla
tarvittava matka on pienempi.
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‘.
ELIMINATION OY E.COLI AND COLIFORNS IN RELATION TO

INFILTRATION.

Cog MPN per 100 ml for E. coll • 1978
collform bact. 1977

01978

Line of regression
6’ E. coll y • 3.3-0.19x. t • -0.89

colifocm bact. y — 4.5-0.22x, r • -0.86
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Kuva 16. E. colin Ja kokonaiskoliformien v&hentymfnen maa
per&k&sittelyss&. (Grunnet & Olesen 1979)

ELIMINATION OY CL.PERFRINGENS IN RELATION TO INFILTRATION.

Iog number per 100 ml of CI perfringens • 1978
— —

- spores
6 01978

5, Line ot regression y 2.9-0.1 X
r -0.71

4,

3L W

—‘--r”—- r -
-r r T

2 4 6 8 10 12 14 16 meters ot infiitration

Kuva 17. i. perringensin v&hentyminen maaper&k&sittelyss&.
(Grunnet & Olesen 1979)
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Pseudomonas aeruginosa ei noudattanut lineaarista vähenty—
mistä, vaan 1,6 metrin matkalla ne välientyivät erittäin voi
makkaasti (loppuarvo alle 1 kpl/ml), mutta tämän jälkeen
määrä kasvoi saavuttaen lähes alkuper&isen pitoisuuden yli
deksän metrin kohdalla. 16 metrin matkan jälkeen Ps. aeru
ginosa ei ollut enää osoitettavissa (kuva 18).

Kolifaagien v&hentyminen oli log-asteikolla lineaarista kah
den metrin jälkeen, ja saavutti nollatason noin 16 metrin
kohdalla (kuva 19)

1. ELIMINÄTION OF PS.AER,UGINOSA IN RELATION TO INFILTRATION.

Log MPN per 100 ml for Ps aeruginosa

6.

5.

4.
Å

3.

2

1
Å

II 1 i i 1 1 1 1

2 4 6 8 10 12 14 16 meters ot infiltraUon
13 27 53 80 lø7days - -

Kuva .18. Ps. a.eruginosan vähentyminen maaperäkäsittelyss&.
fGrunnet & Olesen 1979)

Tämän laajan kokeen tulokset puoltavat ajatusta, että pää
asiallisin reduktio tapahtuu ensimmäisten metrien aikana, ja
tutkittujen patogeenien täydellinen reduktio saavutetaan
16 - 20 metrin matkalla. Virusindikaattoreina k&ytetyt koli—
faagit eliminoituivat nopeammin kuin bakteeripatogeenit, joten
tämän perusteella indikaattoreiksi soveltuvat paremmin esim.
Cl. perfringens ja kokonaiskoliformit. (Grunnet & Olesen 1979)

Maaimeytyksessä paikan valitseminen on syytä suorittaa huo
lellisesti pohiavesiolosuhteet huomioon ottaen. Taulukossa
17 on esitetty imeytysojaston suojaetäisyyksiä eri maissa.
Pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että veden on imeydyttävä
vähintään kahden metrin paksuisen maakerroksen läpi ennen
pohjaveteen joutumista. (Grunnet & Olesen 1979; Mäkinen 1980;
$ilvferberg 19855)
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Vig. 6. ELIMINATION 0? COLIPHRGES IN RELATION TO INFILTRATICN.

Log MPN per 100 ml for coliphages ‘1977 .1978

6.

Line ol regression : y 2. 10-0. 13x
r-0.73

4.
1

3 Å

2 4 6 8 10 12 14 16 meters ot infiitration
13 27 53 80 lO7days -

Kuva 19. Kolifaagien v&hentyminen maaper&s&sittelyss&.
(Grunnet & Olesen 1979)

Taulukko 17. Imeytysojaston suojaet&isyyksi& eri maissa.
(M&kinen 1980)

Norja Ruotsi Tanska Kanada

Kaivoon 100 ui 50 ui 300 ui 30 ui

Yl imp&&n pohiaveden
pintaan 0,5 ui 1 ui 2,5 ui 0,9 ui

Vesistöön 10 ui 25 ui 25 ui 15 ui

Äsuinrakennukseen 20 ui 5 ui 8 ui

Tontin rajalle 10 ui 5 ui 3 ui

Tiehen 15 ui 25 ui

4 JTEVEDEN DES INFIOINTI

4.1 JATEVEDEN DESINFIOINNISTA

4.11 D e s 1 n f 1 o i n t 1 k y t & n n 8 s t &

J&teveden desinfiointikäytäntö vaihtelee suuresti eri mais
sa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa suurin osa kunnallisista
puhdistamoista desinf loi i&tevetens&, mutta Euroopassa de
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sinfiointi on vähäisempää. Useimmissa Euoroopan maissa de
sinfioidaan ainoastaan sairaalaj&tevesi& tai muutoin ter
veydellisesti vaarallisia vesiä, sekä joissakin tapauksissa
yhdyskuntajätevedet, mikäli ne johdetaan virkistysalueiden
välittömään läheisyyteen. (Hevonlahti 1985)

Suomessa Terveydenhoitolaki edellyttää, että viemärilaitos
on rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu
terveydellist& haittaa. Vesilain piirissä on puolestaan
määräyksiä jäteveden johtamisesta vesistöihin, joten edelli—
sun perustuen on usein edellytetty jäteveden terveydellisen
haitan poistamista, eli käytännössä desinfiointia kloorilla.
Terveydellisesti erityisen vaaralliset jätevedet olisi syytä
desinfioida ennen niiden johtamista muiden jätevesin joukkoon
Suomessa kloorattiin j&tevett& vuonna 1978 lähes joka toisel—
la laitoksella ainakin osan vuotta (avi. yli 200). (Hevon—
lahti 1985)

Perinteisesti jätevettä on desinfioitu klooraamalla, mutta
kun juomaveden kloorauksessa todettiin muodostuvan haitalli—
sia yhdisteitä, otettiin myös jäteveden klooraus uudelleen
tarkasteltavaksi, nimenomaan kloorin vesistövaikutusten sel
vittämiseksi. Näin erityisesti Yhdysvalloissa, missä ve
sistöjä kuormitetaan runsaasti jäähdytysvesillä, joihin on
lisätty klooria kasvuston ehkäisemiseksi vesikierrossa. On
arvioitu, että klooria pääsee vesistöihin Yhdysvalloissa
vuosittain 200 000 tonnia. Kloorauksessa syntyvistä haital
lisista yhdisteistä puhuttivat aluksi trihalometaanit,
mutta myöhemmissä tutkimuksissa suurimolekyyliset klooratut
orgaaniset yhdisteet ovat osoittautuneet vielä haitallisim—
miksi. Näiden haitallisten sivutuotteiden sekä desinfiointi
tehon ilmeisten puutteellisuuksien vuoksi on kloorausen rin
nalle pyritty viime aikoina kehittämään muita taloudellisia
ja tehokkaita desinfiointimenetelmiä. fÄieta et al. 1980;
$tenström 1983; Hiisvirta 1985)

4.12 Des inf i o int imenete imäl le asetet—
tavat vaatimukset

Desinfiointiaineen tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

valmistuksen tulee olla helppoa ja taloudellista,
sekä käytön yksinkertaista
sen täytyy tuhota mikro-organismit nopeasti ja täy
dellisesti
aineen käytöstä ei saa olla haittaa vesistölle eikä
myöskään käyttöhenkilökunnalle
se ei saa muodostaa haitallisia sivutuotteita
aineen pitoisuuden tulee olla vedestä helposti
mitattavissa

Kaikki vaatimukset hyvin täyttävää menetelmää ei ole vielä
kehitetty, joten useita menetelmiä on sekä käytössä että
tutkimusten kohteena. Mikro-organismien tuhoamisvaatimusta
tarkasteltaessa on muistettava, että desinfiointi ei aina
voi pelastaa tilannetta, jos varsinainen puhdistamo toimii
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huonosti, esimerkiksi kiintoainetta karkaa runsaasti. Näin
ollen toimivaa puhdistamoa voidaan pitää onnistuneen desin
fioinnin perusedellytyksenä. fÄieta et al. 1980; Hiisvirta
1985; Sipilä 1981)

4.13 Des i n f loi nt i tutkimuksista

Desinfiointitutkimuksissa on usein se vaara, että niiden an—
tamiin tuloksiin luotetaan sokeasti. Jätetään huomioimatta,
että optimiolosuhteissa pikaisesti kasvatettu patogeenin la
boratoriokanta ei varmasti kestä samansuuruista desinfiointi—
käsittelyä kuin viemäriverkoston ja puhdistusprosessin läpi
hengissä selvinneet patogeenit. Lisäksi kokeissa saatetaan
minimoida desinfiointiin vaikuttavat häiritsevät tekijät, esi
merkiksi desinfiointikemikaalin kanssa reagoivat muut yhdis
teet. Kokeissa saadaan siis parempia tuloksia kuin käytän
nössä. Virheellisiin johtopäätöksiin veden hygienisesta ti
lasta voidaan myös päätyä uskomalla patogeenien vastustusky
vyn pysyvän aina samansuuruisena, sekä luottamalla siihen,
että indikaattorien käyttäytyminen desinfioinnissa ilmentää
hyvin niitä vastaavien patogeenien kohtaloa. Luotettavien
tulosten saamiseksi tutkimukset tulisi siis tehdä mahdolli
simman todellisissa olosuhteissa eli, mikäli mahdollista,
puhdistamolla ja puhdistetulla jätevedellä sekä järkevillä
patogeenipitoisuuksilla. (Lääkintöhallitus 1983; Äieta et
al. 1980; Hiisvirta 1985; Berg et al. 1983; ÄWWÄ Research
Foundation 1978)

412 DES INFIOINTIMENETELMAT

4.21 K 1 o o r a ii s

Klooraus on ollut ja on edelleenkin yleisin jäteveden desin
fiointimenetelmä. Syinä ovat mm. hyvä tehokkuus bakteeri—
patogeeneihin., alhaiset kustannukset ja käytön helppous.
Kloori voidaan syöttää joko kloorikaasuna tai hypokloraatti—
na. Kloorin liuetessa veteen syntyy alikioorihapoketta, joka
dissosioituu hypokloriitti-ioneiksi. Desinfiointiteho on
parhaimmillaan happamalla pH-alueella, sillä hypokloriittia
selvästi tehokkaampaa alikioorihapoketta ei esiinny pH:n ol—
lessa yli 10. (Tchobanoglous & Schroeder 1985; Hevonlaliti
1985; Äieta et al. 1980; Hiisvirta 1985; Sipilä 1981)

Kloorin syöttötarve riippuu olennaisesti kontaktiajasta ja
jäteveden laadusta. Vesihallituksen ohjeiden mukaan 30
minuutin kontaktiajan jälkeen vapaan kloorijäännöksen
(HOC1 + OCl) tulisi olla vähintään 0,5 - 1,0 mg l). (Hevon—
lahti 1985)

Stenströmin kokeissa annostuksista 1, 2 ja 5 mg l
ainoastaan viimeinen tuotti vapaan kloorijäännöksen 36 minuu—
tin kuluttua (1,25 mg 1 ‘). Pienemmät annostukset eivät
myöskään tuottaneet toivottua desinfiointitulosta. (Sten—
ström et al. 1985)
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Kloorin säilyvyys iätevedess& on esitetty taulukossa 27
bromikloridia käsittelevän kappaleen yhteydessä.

Kloorin annostustarpeeksi arvioidaan yleensä 3 — 10mg
pitkälle käsitellyille, nitrifioituneille iätevesille. Ei
nitrifioituneet vedet vaativat suuremman annostuksen. Käy
tännössä 10 - 20 mg l. Toisaalta jopa 40 - 60 mg 1’ on
joissakin tapauksissa esitetty syöttötarpeeksi. (Tchobano—
glous & Schroeder 1985; Hevonlahti 1985; $tenström et al.
1985; Dhaliwal & Baker 1983; Venosa 1983; den Blanken 1985;
Naimie 1976)

Ei-nitrifioituneiden iätevesin suurempi klooritarve johtuu
siitä, että kloori sitoutuu ammoniumin kanssa kloramiineiksi,
joilla on vain heikko desinfiointiteho. Samoin kloori voi
muodostaa orgaanisten typpiyhdisteiden (esim. aminohapot ja
amiinit) kanssa orgaanisia kloramiineja, joilla ei ole lain
kaan desinfiointitehoa. (Hevonlahti 1985; Hiisvirta 1985;
Sipilä 1981; Dhaliwai & Baker 1983; Venosa 1983)

Ammoniumtyppipitoisuuden pienentymisellä on erikoinen vaiku
tus kloorauksen tehoon, koska se voi olosuhteista riippuen
joko vähentää tai lisätä klooritarvetta. Ämmoniumtyppipitoi
suuden laskiessa alle 2 mg 1’, tarvittava kloorimäärä kasvaa
ns. taitepistekioorauksen johdosta. Pitkälle nitrifioituneet
jätevedet saattavat siis vaatia suuremman klooriannostuksen
kuin osittain nitrifioituneet vedet. fDhaliwai & Baker 1983;
Venosa 1983; White et al. 1983)

Taulukoissa 18 ja 19 on esitetty Boråsin puhdistamolla
Ruotsissa tehtyjen kloorauskokeiden bakteerireduktiot.
(Stenström et al. 1985)

Taulukkoon 20 on Leong kerännyt kloorauksen aiheuttamia
virusreduktioita erilaisissa koeolosuhteissa eri tavoilla
käsitellyille jätevesille. (Leong 1983)

Aiemmin esitetyt arvot klooriannostuksesta perustuvat bak—
teereilla tehtyihin tutkimuksiin. Esimerkiksi enterovirusten
inaktivointiin tarvittava annostus on huomattavasti suurempi.
Eräässä kokeessa 15 minuutin aikana enterovirusten logaritmi
nen poistuma oli vain 1-2, kun samanaikaisesti kokonaiskoli—
formien logaritminen reduktio oli suuruudeltaan 5 — 7 (kloori—
pit. 11 — 23 mg l, 22 0C), (Stenström & Hoffner 1981)

Virusten keskinäisessä kloorin sietokyvyssä on myös suuria
eroja, sillä samalla HOC1-konsentraatiolla coxsackie vaatii
500 kertaa pitemmän ajan inaskitvoitumiseen kuin adenovirus.
(Tchobanoglous & Schroeder 1985)

Puhdasvesikokeissa on todettu Giardian kystamuotoien vaativan
vapaata klooria 2 - 4 mg l tuhoutuakseen tunnissa. Sukkula—
matojen (Nematoda) on todettu säilyvän elinkykyisinä, vaikka
vapaa klooripitoisuus on ollut kymmeniä milligrammoja litras—
sa. (Lääkintöhallitus 1983)
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Taulukko 18. T&yden mittakaavan desinfiointikoe Bor&sin
puhdistamolla. K1ooausannostus 5 g m. 1, II ia III
edustavat erillisiä kokeita. (Stenström et al. 1985)

Kontakttid (min)
0 5 27 55

Antal/mi

Heterotrofer, 2 d
1 5300 180 8 10

II 5800 1600 4 2
III 4200 1500 1 8

Heterotrofer, 7 d
1 27000 850 86 18

II 46000 7000 60 35
III 25000 7400 250 40

Tot. coliformer
1 <5 <5 <1 <1

II 40 5 <1 <1
III 55 <5

Term. coliformer
1 20 <5 <1 <1

II 10 <5 <1 <1
III 20 <5 <1 <1

Fek. strept. SNV
1 5 <5 <1 <1

II 8 6 <1 <1
III 6 1 <1 <1

Fek. strept. $31.
1 30 14 <1 <1

II 2.9 0.3 <1 <1
III 20 0.2 <1 <1

Clostr idier
1 22 19 7 8

II 22 17 8 11
III 10 22 8 7

Col ifager
1 35 <5 <5 <5

II <5 <5 <5 <5
III <5 <5 <5 <5
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au1ukko 19. Pilot-mittakaavan desinfiointikoe klooriannos—
tuksilla 1,2 ja 5 mg fStenström et al. 1985)

Kontakttid (min)
ca0 5 18 36 54

Äntal/mi

Heterotrofer, 2 d
1 g 80 1300 750 70 40
2 g 3200 500 350 10 10
5g 6 5 8 5 4

Heterotrofer, 7 d
1 g 40000 8700 8500 750 550
2 g 18000 3400 1400 270 80
5 g 300 110 250 70 30

Tot. coliformer
lg 30 5 <5 <1 <1
2g <5 <5 <5 <1 <1
5g <5 <5 <1 <1 <1

Term. coliformer
lg 5 5 <5 <1 <1
2g 5 <5 <5 <1 <1
5g <5 <5 <1 <1 <1

Fek. strept. SNV
lg 7 1 4 1 <1
2g 10 1 2 <1 <1
5g 1 <1 <1 <1 <1

Fek. strept. SBL
lg 4 2 2 1 1
2g 3 1 1 <1 <1
5g <1 <1 <1 <1 <1

Clostr idier
lg 16 26 20 20 11
2g 9 15 19 12 12
Sg 14 7 13 7 10

Colifager
lg 5 5 5 <5 <5
II 5 <5 <5 <5 <5

III <5 <5 <5 <5 <5
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Taulukko 20. Kloorauksen aiheuttamia virusreäuktioita.
fLeong 1983)

Initial Contact
Viral Units Probable Type of Chlorine f’C) Time Z
per Uter CI Species Water Residual Teap. pH (min) Scale Reduction

05 - 7.5
11.1-23.3 20-24 8.2-9.2

— Fuli 97.3
15 Bench 85—99

Entetic Viruses 12—244 Combineci Trickling Filter 9.0 20 7.7 30 Bench 16.5—81.5

Enteric Viruses 75 Z, Combined Activated Sludge 1.2 50 Fuil 33 X.

Poliovirus 2
Poliovirus 2

Soi ids
Associated

10 Combined Reclaimed
10 Combined Reclaimed

99.9
99.8
99.3

0.8 10 6.0 0.4 Bench 99
0.8 10 10.0 2.8 Bench 93

M92 10 Combined Oxidation PonU 80 25 6.0 120 Rench 96.6

Yhdysvalloissa on tultu siihen
tuhoutuminen vaatii 30 minuutin
21 mukaiset klooripitoisuudet.

tulokseen, ett& 99,999 %:n
kontaktiajan j&lkeen taulukon
(Stenström & Hoffner 1981)

Enteric Viruses 1000 Combined Primary
Enteric Viruses 109-427 Combined Primary

38 Z+ Free Nitrified
Activated Siudge

1.3 50 Fuil 0 Z,Enteric Viruses

E. coll 8 Phage
E. coli 8 Phage
E. coli 812 Phage
E. coli 812 Phage

Poliovirus 1

Poliovirus 1

Poliovirus 1
Poliovirus 1
Poliovirus 1

Poliovirus 3
Poliovirus 3
Poliovirus 3

10’ Combined flxidation Pond 60 25 6.0 60 Bench 99.8
10’ Combined Oxidation Pond 60 25 8.3 60 8ench 69
10’ Combined Oxidation Pond 60 25 6.0 60 Bench 99.7
10’ Combined Oxidation Pond 60 25 8.3 60 Bench 71.1

Free

Combined Synthetic Primary 6.6 22 8.0 15 Bench 50

Combined Synthetic Primary 1.4 22 8.0 15 Rench 50

— Combined
10 Combined
10 Coibined

10-10’
10’
10’

Trickling
Oxidation
Dxidation

Trickling
Activated
Activated

Combined
Combined
Combfned

20 20 7.7 60 8ench
60 25 6.0 60 Bench
60 25 8.3 60 Bench

9
26.5
12.2

10-21
27
27

Filter
PonU
Pond

Filter
Sludge
Sludge

Filter
Fil ter
Pond
Sludge
Sludge

f2
f2
f2
f2
f2

7.2 15 Fuli
6.0 3.0 Bench

10.0 18 Bench

90
90
30

10’ Combined
10’ Comhined
10’ Combined
10’ Combined
10’ Combined

Trickhng
Trickling
llxidation
Activated
Activated

2.9—3.8
3.1—5.1

80
26.5
12.2

25-26
22—26
25
27
27

5.2-5.8
6.7—7.1

6.0
6.0

10.0

10
10
120
8

30

Ful 1
Ful 1
Bench
8ench
Bench

97.8—99.92
46-47

87
90
10
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Taulukko 21. 30 minuutin kontaktiajan jälkeen 99,999 %:n
tuhoutumiseen vaadittavat jäännöskiooripitoisuudet.
fStenström & Hoffner 1981)

Frltt klor HOCL + QCL Kombinerat klor
pH—värde Baktericid Cysticid Cysticid Baktericid

0—25°C 22-25°C 2—5°C 0—25°C

6,0 0,2 2,0 7,5 2,0
7,0 0,2 2,5 10,0 2,5
8,0 0,2 5,0 20,0 3,0
9,0 0,6 20,0 70,0 3,5

Näin ollen on selvää, etteivät jäteveden puhdistamoilla nor
maalisti käytetyt klooriannostukset (2 — 5 g m johda kaik
kien patogeeniryhmien tehokkaaseen reduktioon. (Stenström &

Hoffner 1981; Olivieri 1982)

Kloorin tehokkuudesta desinfiointiaineena käsitellään lisää
muista desinfiointiaineista kertovien kappaleiden yhteydessä,
sillä muita aineita tutkittaessa niitä yleensä verrataan
klooriin. (kuvat 20 — 22, taulukot 24 , 26).

Kloorauksessa syntyvistä haitallisista sivutuotteista voidaan
mainita erityisesti trihalometaanit ja klooratut fenolit sekä
muut suurimolekyyliset orgaaniset klooriyhdisteet, jotka ovat
useissa tutkimuksissa osoittautuneet selviksi terveydellisiksi
riskitekijöiksi sekä vesieliöstölle (esim. kalat ja simpukat)
että ihmiselle. (Hevonlahti 1985; Äieta et al. 1980; Sten
ström 1983; Hiisvirta 1985; Longley et al. 1980; Severin 1980;
Qualls et al. 1983)

Mutageenisuustesteissä on todettu kloorauksen lisäävän jäte
veden mutageenisuutta. (Hevonlahti 1985; Hiisvirta 1985)

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPÄ) vaatii, että
jäännöskioori vesistöön johdettavassa vedessä tulee olla
alle 0,2 mg l. Tämä ei kuitenkaan uusimpien tutkimusten
mukaan ole välttämättä riittävä vaatimus kaikkien eliölajien
suojelemiseksi. Yhdysvalloissa on myös paikoin vaadittu jäte—
veden dekioorausta ennen vesistäön johtamista. Seurauksena
saattaa kuitenkin tapahtua bakteerien jälkikasvua, jonka ole
tetaan alkavan dekioorausaltaassa. (Hevonlahti 1985; Sten
ström 1983)

4.22 Kloor ioks id in käyttö

Kloorioksidin fClO2) käyttö on viime vuosina selvästi yleis—
tynyt jäteveden desinfioinnissa. Kloorioksidia valmistetaan
natriumkloriitista fNaClO) käsittelemällä sitä joko klooril—
la tai suolahapolla. Klooridioksidi ei reagoi veden kanssa
kuten kloori, vaan jää kaasumaisena veteen. Sen liukoisuus
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klooriin verrattuna on kymmenkertainen. Klooridioksi joudu
taan valmistamaan pulidistamolla, sillä se ei ole stabiili
yhdiste. (Isoaho & Valve 1986; Hevonlahti 1985; Sipilä 1981;
Rauli 1979; Varpula 1980)

Klooridioksidilla on todettu olevan seuraavia etuja klooriin
nähden:

se on voimakkaampi hapetin ja sen teho säilyy hyvänä
laajemmalla pH-alueella fL1ääkintöhallitus 1983; He—
vonlaliti 1985; Äieta et al. 1980; Rauli 1979)
se ei muodosta ammoniumin kanssa desinfiointiteliol—
taan heikompia kloramiineja (Lääkintöhallitus 1983;
Hevonlahti 1985; Aieta et al. 1980; Hiisvirta 1985;
Longley et al. 1980)
se ei muodosta merkityksellisiä määriä trilialometaa—
neja, tai ainakin huomattavasti vähemmän kuin kloori
(Hevonlahti 1985; Äieta et al. 1920; Sipl& 1981;
Longley et al. 1980)
ClO-jå&nnös säilyy vedessä paremmin kuin vapaa
kloorijännös (Hevonlahti 1985;. Äieta et al. 1980)
CiO on virusten inaktivoinnissa klooria tehokkaampi
(Hevonlahti 1985; Äieta et al. 1980; ÄWWÄ Research
Foundation)

Longley on todennut kloorioksidin olevan samalla ekvi’alent
tikiooriannostuksella (5 mg 1”, 3 min.) klooria tehokkaampi
sekä fekaalisten koliformien että kolifaagien inaktivoinnissa,
mutta pitemmällä kontaktiajalla (30 min.) kloori oli tehok—
kaampi fekaalisten koliformien tuhoamisessa. (Longley 1980;
Longley et al. 1982)

Äieta on 30 minuutin kontaktiajalla havainnut kloorin ja
kloorioksidin aiheuttavan yhtäläisillä syöttömäärillä (2, 5
ja 10 mg l) suunnilleen samansuuruisen fekaalisten koli
formien reduktion (kuva 20). Poliovirusten ja kolifaagien
eliminoinnissa klooridioksidi oli selvästi tehokkaampi vaih
toehto (kuva 21). ClO tuhosi indikaattorina käytetyn koli
faagin tehokkaammin kuin varsinaisen viruksen. Kloori puo
lestaan inaktivoi molemmat samankaltaisesti, mutta heikosti.
fÄieta et al. 1980)

Rauhin kokeissa ClO.. osoittautui klooria tehokkaammaksi ja
nopeammaksi Escherichia colin tuhoamisessa alkaalisessa
jätevedessä (kuva 22). (Rauli 1979)

Klooridioksidin reaktiotuotteista i&teveden sis&lt&mien yli—
disteiden kanssa ei vielä tiedetä paljoa. Aihetta tutkitaan
lähinnä Yhdysvalloissa. (Hevonlahti 1985; Hiisvirta 1985;
Sipilä 1981)

Merkittävimpänä ClO:n käytön voimakkaan yleistymisen estee
nä pidetään syötön ja klooridioksidipitoisuuden valvontavai
keuksia. (Hevonlahti 1985)
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Kuva 20. Kontaktiajan vai
kutus koliformien tuhoutu
miseen eri kloori— ja
klooridioksidiannostuks illa
fÄieta et al. 1980)

Kuva 21. Kontaktiajan vaikutus
fek. koliformien, kolifaagien
ja poliovirusten inaktivoitumi
seen kloorilla ja klooridioksi—
dilla annostuksella 5 mg 1-1.
(Äieta et al. 1980)
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4.23 0 t s o n o i n t i

Kloorauksen jälkeen yleisin jäteveden desinfiointimenetelmä
on otsonointi. Samoin kuin klooridioksidi otsoni joudutaan
valmistamaan käyttöpaikalla. Sitä valmistetaan hajottamalla
happea sähköllä. Syöttökaasuna voidaan käyttää joko puhdasta
happea tai ilmaa. (Isoaho & Valve 1986; Hevonlahti 1985;
Stenström 1983; Sipilä 1981; Rakness et al. 1984)

Otsonointi on erittäin voimakas hapetin. Se hajottaa suuri—
molekyylisiä orgaanisia yhdisteitä helpommin hajoavaan muo
toon, usein aina vedeksi ja huilidioksidiksi asti. Otsonin
suuresta hapetuskyvystä johtuen vedet, joiden COD on korkea
vaativat suurehkoa annostusta, koska otsonia kuluu muuhunkin
kuin desinfiointiin. Otsoni hajoaa suhteellisen nopeasti
vedessä, joten siitä ei liene haittaa purkupaikan vesieliös—
tölle, joskin muutamat hapetuksen välituotteet, esim. orgaa—
niset peroksidit, tiedetään haitallisiksi. (Isoaho & Valve
1986; Hevonlahti 1985; Hiisvirta 1985; Meckes et al. 1983)
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Figure 3. Effect at contact time on organism survival. Dis
intection of E. coli in sewage effluent. Chlorine dioxide vs.
chlorine pH 8.5. 15,000 cells/ml at 24°C. Dosago 117 mg/I. (1)

Kuva 22. Kontaktiajan vaikutus E,,colfn selvitymiseen eri
kloori— ja kloozidioksidiannostuksilla alkaalisessa jäteve
dessä. (Rauh 1979)
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Tarvittavasta otsoniannostuksesta on kirjallisuudessa varsin
vaihtelevia arvioita n&litåv&sti i&tevesien erilaisen hapetus
kyvyn johdosta.

Stoverin mukaan absorboituneella otsonim&&r&ll 4 - 8 mg l
päästään fekaalisten koliformien määrään 200 kpl/100 ml.
Rakness onnistui saavuttamaan desinfiointivaatimuksen fekaa—
lisin koliformein mitattuna 1,5 mg 1 annostuksella. Lage—
ron puolestaan mainitsee annostuksella 10 mg l päästyn ko
konaiskoliformipitoisuuteen 1 000 kpl/100 ml hyvin vaihtelevan
laatuisella iätevedellä nelivaiheisessa otsonisyötössä (COD:
24 — 215 mg 1’, 5$: 1,8 - 107,8 mg 1) den Blanken päätyi
käyttämään desinfiointikokeissaan annostusta 15,3 mg 1 veden
korkean COD:n takia fotsonijäännös 25 min, kuluttua keskim&&—
rin 0,35 mg lx). Naimie arvioi jäteveden vaativan normaa
listi annostuksen 6 - 8 mg l, ja esimerkiksi hiekkasuoda—
tetun jäteveden hieman vähemmän, noin 4 - 6 mg l. (den
Bianken 1985; Naimie 1976; Rakness et al. 1984; Stover 1981;
Lageron 1982)

Varpulan kokeissa kokonaiskoliformien logaritmiseen tuhoutu—
miseen 3 (=99,9 ) vaadittiin 10 - 15 minuutin kontaktiaika
ja annostus 12 — 14 mg 1—. Kokeiden perusteella otsonian
nostus 5,4 mg 1 tuottaisi rinnakkaissaostetulle jätevedelle
seuraavat reduktiot:

fek. koliformit 99,80 %, odotettu loppuarvo alle
200 kpl/100 ml

fek. streptokokit 98,33 %, odotettu loppuarvo alle
500 kpl/ilO ml

kok. koliformit 99,65 %, odotettu loppuarvo alle
700 kpl/100 ml

(Varpula 1980)

Taulukoissa 22 ja 23 on esitetty otsonoinnin aiheuttamia
virus- ja faagireduktioita. Tulosten mukaan otsonointi on
erittäin tehokas menetelmä. Sillä voidaan saavuttaa lähes
100 %:n reduktio jo annostuksilla 6 - 10 mg l. (Leong
1983; Dryden et al. 1979)

Coxsackievirus B3 ja poliovirus 3 inaktivoituivat yli 90
%:sesti otsonij&&nnöksell& 0,1-0,2 mg l 10 minuutissa.
fStenström & Hoffner 1981)

Ghan tutki kiintoainepitoisuuden vaikutusta otsonin desinf 1-
ointitehoon ja sai pitoisuuksilla 11 ja 23 mg 1 hyvin saman—
tapaiset tuhoutumisasteet kokonaiskoliformeille. Naimie puo
lestaan on sitä mieltä, että kiintoainepitoisuudella on suuri
merkitys myös otsonoinnin kohdalla. (Naimie 1976; Ghan et al.
1976)
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Taulukko 22. Virusten inaktivoituminen laitosmittakaavan
kokeissa desinfioitaessa otsonilla. (Dryden et al. 1979)

Virus inactivation by ozonation
Cosmetic Ilean Virus

. Concentratfon Average Virus
Dzone (PFU/fOOf) Inactivation

Nuiber of Dose
Systei Experiments (sg 1—’) Predisinfecion Final effluent Log Z

A 9 10 1.9 x f0 23 2.9 99.90

8 10 10 1.5 x iOS 44 4.5 99.997
5 50 1.5 x 10 17 4.0 99.990

C 6 6 3.6 x 106 26 4.1 99.993

Note: PFU/1001 0.26 PFUI100 gal.

Taulukko 23. Otsonoinnin aiheuttamia virus- ja aagireduk—
tioita. fLeong 1983)

Initial Viral Contact PPN
Viruses Units per Liter Type of Water Tiie Residual 1 Reduction

(‘ins)
Enteric Yiruses 691+ Nitrified Secondary 37 1—6.5 dose 50+
Enteric Viruses 571+ Activated Sludge (AS) 0.5 0.13 7,

Pohovirus 1 10S10 Primary Wastewater 2 147 dose 98.4
Poliovirus 1 10—f 0’ Secondary Wasteuater 2 1.77 dose 98.7
Poliovirus 1 102 Settled/filtered AS 18 10 dose 99.9
Pohovirus 1 ioa SAC AS 18 6 dose 99.993
Poliovirus 1 10 Filtered AS 18 10 dose 99.997
Poliovirus 1 10’ 10 1 Raw Sevage 10 sec. 0.8 dose 90

Poliovirus 1 10’ 5 1 Raw Seuage 10 sec. 0.6 dose 90

E. coli 8 Phage 0-50x10’ Wastewater — — 99.9997

f2 101* AS 5 0.015 >8 logs

Poliovirus 1 — Distilled Nater 0.5 0.2 99
Poliovirus 1 10’ River Water 4 0.4 >97
Poliovirus 1 10’ Distilled Water 4 0.1 98

f2 1010 Distilled Ilater 2 — 99.9

Nitrifikaatio ei vaikuta otsonoinnin tulokseen samoin kuin
kloorauksen. (den Bianken 1985)
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Otsonin desinfiointitehoa on saatu parannettua lisäämällä
jäteveteen kaikkia. Näin on saatu hyviä tuloksia sekä pato
geenien että indikaattoriorganismien tuhoamisessa. fHiis—
virta 1985)

Otsonointi yleensä vähentää :iäteveden mutageenisuutta, :ios
km toisenlaisia tuloksia on myös raportoitu.. Hiisvirta
1985)

Otsonin käyttö parantaa veden muutakin kuin hygienistä laa
tua. Hapetuskykynsä vuoksi otsonointi pienentää veden COD
arvoa (eräissä kokeissa 13 — 26.5 ). Samoin värin poistossa
otsoni voi olla tehokasta (eräs koe 55 %). Kiintoainereduk—
tioksi on raportoitu 28,2 - 62,7 %. (den Bianken 1985; Rak—
ness et al. 1984; Stover 1981; Legeron 1982)

Otsonin käytön haittapuolista merkittävin lienee prosessin
säädön vaikeus, koska otsoni reagoi herkästi hapettuvien
aineiden kanssa. Oikean otsonipitoisuuden määrittäminen ja
ylläpitäminen desinf iointivaikutuksen aikaansaamiseksi voi
tämän vuoksi olla vaikeaa varsinkin, jos jäteveden laatu
vaihtelee voimakkaasti.

4.24 Ultrav i o lett i käsittely

Ultraviolettikäsittelyn tekninen kehittely on vasta viime
vuosina mahdollistanut desinfiointilaitoksen, missä menetel
mää voidaan käyttää tehokkaasti ja taloudellisesti jäteveden
desinfiointiin. Ultraviolettikäsittely poikkeaa olennaisesti
muista desinfiointimenetelmistä olemalla fysikaalinen menetel
mä. Näin ollen siitä ei muodostu vesieliöstölle haitallista
kemikaalijäännöstä. (Hevonlahti 1985; Venosa 1983; Severin
1980;. Qualls et al. 1983; Whitby et al. 1984)

Ultraviolettik&sittelyn desinfiointikyky perustuu siihen,
että UV-valo vaikuttaa suoraan solun nukleiinihappoihin.
Optimivahinkoa aiheuttaa valo, jonka aallonpituus on 265 nm.
Elohopeamatalapainelamput emitoivat noin 92 valostaan
aallonpituudella 254 nm, joten ne ovat lähes ideaalisia UV—
desinfiointiin. (Isoaho & Valve 1986; Hevonlahti 1985;
Venosa 1983; Severin 1980; Varpula 1980)

Lamput sijoitetaan systeemiin siten, että käsiteltävä vesi
kulkee ohuena kerroksena lamppujen vierestä. Lamppujen emi—
toivan valon intensiteetti laskee ajan myötä (eräässä kokees
sa vuoden aikana 30 %), joten lamppujen kunnossapito on tär
keää oikean tehon ja aallonpituuden varmistamiseksi. (Isoaho
& Vale 1986; Hevonlahti 1985; Stenström et al. 1985)

UV:n etuja ovat hyvin lyhyt kontaktiaika (2 - 30 s.) sekä
hyvä teho viruksiin ja eräisiin bakteeripatogeeneihin, joi
hin esimerkiksi kloori ei tehoa.

Whitbyn koetulosten mukaan UV-k&sittely ja klooraus ovat yhtä
tehokkaita Pseudomonas aeruginosan tuhoamisessa. Samoin on
aiemmin todettu Yersinia enterocolitican kohdalla. Bakteeri—
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faagien inaktivoinnissa UV-desinfiointi osoittautui klooraus—
ta tehokkaammaksi (koeolosuhteissa 99,97 ja 99,98 %, kloori
ainoastaan 95,1%). (Qualls et al. 1983; Whitby et al. 1984)

Severin tutki fekaalisten koliformien tuhoutumista eri tavoin
käsitellyillä j&tevesill& (kuva 23). UV:n teho oli sitä pa
rempi, mitä pitemmälle jätevesi oli käsitelty. (Severin
1980)

Kuva 23. Fekaalisten koliformien inaktivoituminen UV—desin—
fioinnissa erilaisilla jätevesillä. (Severin 1980)

Lukuisista eri enteroviruksista on saatu inaktivoitua yli
99 15 — 25 sekunnin UV-käsittelyll& (1,6 x 1O j mms).
fStenström & Hoffner 1981)

UV-desinfioinnin merkittävimpänä haittapuolena pidetään sitä,
että onnistunut desinfiointi edellyttää erittäin hyvin käsi
teltyä jätevettä. Jopa juomaveden valmistuksessa on todettu
veden sameuden ja värillisyyden voivan estää desinfioinnin
onnistumisen, joten monet epäilevät menetelmän soveltuvuutta
jäteveden desinfiointiin nimenomaan mikrobeille suojaa anta
vien kiintoainepartikkelien vuoksi. Kun jäteveden kiintoai—
nepitoisuutta on vähennetty hiekkasuodatuksella ennen UV

1

THEOETIC*L CONTACT Till ISIC)

FIGURE 1. Inactivatien ef tiesi .eWer
wfth UV liwht. (4) Äcdvabd shadg. .iut
(Teet *). (1) ActivsWd ludge .e.t wh
waab aoUde sdded (Teet 0). fC) Sead Ilm
Wred.Miient(Teetll). (D) Pvbarycleider
suent (Teet 13).
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ksittelyä, on desinfiointi tehostunut (Isoaho & Valve 1986;
Hevonlahti 1985; Hiisvirta 1985; Severin 1980; Qualls et al.
1983; Nail 1980)

Muita u1traviolettiksittelyn heikkoja puolia ovat prosessin
hoidon vaikeus sekä fotoreaktivaatio, eli bakteerien kyky
toipua desinfioinnista n&kyvän valon vaikutuksesta.
(Hevonlahti 1985; Venosa 1983)

4.25 Bromikloridin kåyttö

Bromikloridin (BrC1) käyttö& jteveden desinfiointiin on tut
kittu vasta laboratorio- ja pilot-mittakaavassa. (Hevonlaliti
1985; Keswick et al. 1980; Greene 1981)

Bromikloridia voidaan valmistaa joko kaasu- tai nestefaasis
sa seuraavan yht&lön mukaisesti:

Br + Cl2 > 2 BrC1 (2)

K&site1två&n veteen se voidaan liuottaa joko nesteenä tai
kaasuna, ja sen liukoisuus veteen on klooriin verrattuan 12—
kertainen. (Varpula 1980; Greene 1981)

Bromikloridin käytön etuja ovat lyhyt kontaktiaika ja hyvä
teho myös viruksiin. (Keswick et al. 1980; Greene 1981;
Keswick et al. 1982)

Bromikloridi ja kloori ovat suunnilleen samantehoisia koko
naiskoliformien inaktivoinnissa (taulukko 24), mutta edel—
Unen on selvästi teliokkaampi eri virusten eliminoinnissa
(taulukot 25 ja 26). Logaritminen poistuma 4 on saavutettu

jo annosteuksella 8 — 10 mg 1—) (Keswick et al. 1980; Keswick
et al. 1982)

BrC1 on suunnilleen yhtä tehokas bakteerien ja virusten in
aktivoinnissa, toisin kuin kloori, jonka tehokkuus bakteerei—
hin on selvästi parempi (taulukko 24). fKeswick et al. 1980)

Bromikloridin muodostamat bromamiinit ovat vastaavia klora
miineja tehokkaampia desinfiointiaineita. (Keswick et al.
1980; Greene 1981)

Trilialometaaneja muodostuu enemmän kuin kloorauksessa, mutta
orgaanisten bromiylidisteiden samoin kuin bromamiinienkin
hajoaminen on nopeampaa kuin vastaavien klooriyhdisteiden,
joten haitta vesistölle on ilmeisesti pienempi. (Hevonlahti
1985; Varpula 1980; Keswick et al. 1980; Greene 1981)

BrC1-jäännös katoaa vedestä nopeammin kuin kloori, kuten
taulukko 27 hyvin osoittaa. (Keswick et al. 1980)
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Taulukko 24. Bromikloridin ja kloorin teho eri enteroviruk
sun ja kokonafskoliformeihfn j5teveden desfnfiolnnissa an
nostuksella 8 mg l) (Keswick et al 1980)

Residual Virus Colifori
Halogen Inactivation Inactivation

Virus Halogen (ig 1—’) Log NINo Log N/No

Coxsackie—84 RrC1 3.2 > -4 —5.5
Chlorine 5.9 -2.8 -5.6

Echo-7 8rCl 2.1 ) —4 —4.9
Chlorine 4.7 —1.7 —40

Reo—2 BrCl 0.9 > —4 —3.9
Chlorine 3,8 -3.4 > —5

Polio-1 BrCl 0.9 > —4 —3.9
Chlorine 3.8 —3.8 ) —5

Viruses (l0’-fO’ PFUIi1 fiinal concentration) vere seeded into 416 1 of
activated sludge treated wastewater effluent ant treated with BrCl or chlorine
at 8 ig 1’ for 15 minutes at 25 ± 1 ‘C.

Taulukko 25. Polioviruksen inaktivoituminen eri suuru.isilla
bromikloridi— ja klooriannostuksilla. (Keswick et al. 1980)

Virus Inactivation Log NINo
Halogen Dose Irial 1 Irial 2
Cmg 1’) BrCl Chlorine BrCl Chlorine

3 -02 NO’ NO NO
5 —1.1 NO -0.8 -1.3
8 -2.6 NO —3.0 -1.7
10 >-4.0 NO —3.7 —2.8
15 NO NO -5.2 -2.2

* Effluent treated vith various doses of BrCI and chlorine
was added to a suspension of poliovirus (10-10’ PFU/ml
final concentration), mixed for 15 iinutes at 25 ± 1 C,
and assayed for surviving virus.

NO:notdone
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Taulukko 26. Polioviruksen inaktivoituminen pienillä kloori—
ja bromikloridiannostuksilla laimennetussa jätevedesä.
fKeswick et al. 1982)

Residual halogen fg 1) Virus inactivation tlog V V0)
Halogen treatent of in vater saapies from in water sampies fro
1000 seuage efflunet Site 1 Site 3 Site 1 Site 2 Site 3

0.5 ig 1-1 BrCl 0.21 0 0 0 0
0.5 ig 1—1 chlorine 0.35 0.30 0 0 0
2.0 mg 1 BrCl 1.99 1.52 >-4 >-4 >—4
2.0 ig 1’ chlorine 2.1 1.83 —0.9 —0.7 —2.6

The dose of halogen and poliovirus (f0 PFU t) is the calculated concenttation of
these reagents in the water entering the chamber.

Taulukko 27.
j&tevedess&.

Bromikloridin ja kloorin jäänösten säilyvyys
fKeswick et al. 1980)

Residual DrCl Cmg 1—’) Residual Chlorfne fg 1)

Ninutes After Hixing Hinutes After Nixing
in Effluent in Effluent

Halogen Dose
tag y—1) 0 15 30 60 0 15 30 60

5 1.1 0.1 0 0 3.8 2.7 2.2 1.2
8 5.1 0.6 0.1 0 5.3 4.0 3.8 3.4

10 5.9 0.8 0.4 0 5.6 5.3 4.6 3.9
15 7.4 1.7 0.6 0 12.3 8.6 8.4 8.0

* Residual halogens uere aeasured after 0, 15, 30 and 60 minutes in effluent
treated with BrCl and chlorine at various closes at 25 ± I’C.

4.26 Muut des 1 nf jo int imenete imät

Muita j&teveden desinfiointiin käytettyjä menetelmiä ovat
mm. kuumennuskäsittely ja erilaisten ylidistelmien käyttö.

Kuumennuskäsittely on tehokas, mutta erittäin kallis mene
telmä. Näin ollen sitä kannattaa käyttää ainoastaan erityi
sen vaarallisten, mutta pienten vesimäärien käsittelyyn;
esimerkiksi sairaalajätevesien desinfiointiin ennen niiden
johtamista muiden jätevesien joukkoon. (Hevonlahti 1985)

Yhdistelmämenetelmistä lupaavimpana voidaan pitää otsoni-UV
käsittelyä peräkk&isin& vaiheina. Samanaikainen käsittely
ei tuota yhtä hyvää tulosta. (Nail 1980; Venosa et al. 1984)
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Desinfiointivaatimuksen 14 kpl/100 ml fekaalista koliformia
saavuttamiseksi voitiin otsoniannostusta vähentää jopa 80 %
käytettäessä lisäksi ultraviolettikäsittelyä joko ennen
otsonointia tai sen jälkeen. (Venosa et al. 1984)

UV—säteilyn on myös todettu parantavan otsonin muutenkin
hyvää lukuisten toksisten yhdisteiden (esim. syanidit,
trinitrotolueeni, kloroformi) liapetuskykyä hajottaen monet
niistä täydellisesti. (Nail 1980; Venosa et al 1984)

Otsoni-UV—yhdistelmässä ei syntyne yhdisteitä, joista olisi
haittaa vesistölle. (Nali 1980)

Menetelm&n suurin ongelma lienee prosessin säädön vaikeus,
sillä koostuuhan se kahdesta monimutkaisesta ja vaikeasti
hallittavasta osaprosessista. Menetelmän mahdollinen yleis
tyminen vaatii vielä paljon tutkimustyötä sekä laitteistoien
kehittelyä.

4.3 DE$INFIOINTIKU$TANNUKSET

Seuraava kooste desinfioinnin kustannuksista perustuu pää
asiassa ylidysvaltalaisiin 80-luvun laskelmiin. Kustannusten
keskinäinen järjestys vailiteli hieman eri laskelmissa siten,
että laskelmat suosivat yleensä sitä menetelmää, jota artik
keli k&sitte:Li. Näin ollen tuloksiin on suhtauduttava kriit
tisesti.

Greenen esittämissä laskelmissa klooraus on kustannuksiltaan
edullisin menetelmä, mutta jos siihen lisätään dekiooraus
(ja jälki-ilmastus) ovat kustannukset samaa suuruusluokkaa
kuin k&ytett&ess& bromikloridia (taulukko 28). Otsonoinnin
kustannukset ovat pienillä laitoksilla noin kaksinkertaiset.
Vaikka kokonaiskustannukset käsiteltävää vesitilavuutta koh
den pienentyvät laitoskoon suurentuessa, on prosentuaalinen
pienentyminen otsonin kohdalla hitaampaa kuin kloorin ja
bromikloridin käytössä. Otsonia on edullisempaa valmistaa
puhtaasta hapesta kuin ilmasta. Taulukon 28 kustannukset
ovat kokonaiskustannuksia sisältäenmsekä investointi- että
käyttökustannukset, mutta laitteistojen käyttöajalle ei esi—
tetä minkäänlaisia arvioita. (Greene 1981)

Nallin artikkelin kustannuslaskelmissa pääoma- ja käyttökus—
tannukset on eroteltu. Käyttökustannusten erot ovat suhteel
lisen pieniä varsinkin isohkoilla laitoksilla lukuunottamatta
kloorausta, joka on selvästi edullisin menetelmä (taulukko 29).
Sekä UV että otsoni samoin kuin niiden yhdistelmä ovat kustan
nuksiltaan kilpai lukykyisiä klooraus-dekiooraussysteemille
kaikilla esitetyillä laitoksilla. Pääomakustannukset ovat
otsonilaitoksella 2—3 kertaa suuremmat kuin muilla menetel
millä. (NalL 1980)
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Taulukko 28. Desinfioinnin kokonaiskustannukset. (Greene
1981)

Disinfection Alternative Plant Size (gd)
1 10 100

Chlorfnation (8 ppm) 5.6 2.0 1.0

Chlorination/Dechlorjnatjon
vith S02 (2.5 ppi) 6.8 2.5 1.4

ChlorinationtDechlorjnatjon
with S02—Post Aeration 9.2 3.6 1.9

Ozonation (Air) (10 ppm) 14.4 8.5 6.3

Ozonatfon Cfroi 02) (10 ppa) 13.5 7.0 4.9

Ch1orobroinatf on (BrCl)
(5 ppi) 7.8 2.9 1.6

* Total treatent costs expressed as c/1000 gal treated
(capital costs included)

Muutoin edellisen kaltaisia, mutta UV:lle hyvin edullisia
kustannuksia esittää Whitby. Käyttökustannukset ovat
klooraus-deklooraus-yhdistelmälle 2 - 4 ja otsonoinnille
(ilma) noin 7 - 8 kertaa suuremmat kuin esitetylle UV—sys—
teemille fTrojan UV 2000 System). Samoin pääomakustannukset
ovat UV:lle edullisimmat jokaisella esitellyllä laitoskoolla
(taulukko 30). (Whitby et al. 1984)

UV-otsoni-yhdistelm&lle on Venosa saanut varsin taloudellisia
laskelmia. Pienellä laitoksella 3 800 m d) on pelkkä
UV-desinfiointi otsonia ja UV-otsonia edullisempaa, mutta
laitoskoon suurentuessa UV-otsoni-yhdistelm&st& tulee näistä
kolmesta halvin menetelmä sekä pääoma- että käyttökustannuk—
siltaan. (Venosa et al. 1984)

Klooridioksidin käytön kustannuksia pidetään hieman suurem—
pina kuin kloorauksen. (Hevonlahti 1985)

Taulukkoon 31 on kerätty eri menetelmien k&yttökustannukset
3 800 m d k&sittelev&lle laitokselle. Taulukon perus
teella voidaan todeta käyttökustannuksien olevan samaa suu
ruusluokkaa.
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Taulukko 29. Desinfiointikustannukset jaettuna p&&oma- ja
k&yttökustannuksiin. (Nali 1980)

COHPARATIVE DISINFECTION COST$
Capacity, igd
1 10 100

Chior me
Capital Cost $ 1.000 66 207 877
Disinfection Cost c/1.000 gal. 5.7 1.6 1.1

Hypochl or ite5
Gapi tai Cost 5 1.000 660* 2180
Disinfection Cost cII.000 gal. 57

Chlorine
+ dechiorination CS02)
+ post aeration
Capitai Cost $ 1.000 132 345 1428
Disinfection Cost c/1.000 gal. 10.8 3.3 1.9

flzone fro Air
Capitai Cost 5 1.000 185 1150 7520
Disinfection Cost cIf.000 gal. 7.5 4.6 3.3

Ozone froi Uxygen
Capitai Cost $ 1.000 126 702 4550
Disinfection Cost c/1.000 gal. 6.5 3.4 2,1

Ultravioiet5
Capital Cost 5 1.000 78 362 1860
Disinfection Cost c/1.000 gal. 6.8 3.0 2.6

Ozone (Oxygen) liv Ptojection55
Capital Cost $ 1.000 73 381 2059
Disinfection Cost c/1,000 gai. 6.5 2.5 2.1
Updated proportional to chiorination cost increase.

Maxiiua projected from liv costs coMbined with ozone/02 costs.
*1* f 5 c/1000 gal.

Kustannusten keskin&iseksi j&rjestykseksi edellisen perus
teella saadaan seuraava: edullisinta on pelkk& klooraus ja
kalleinta otsoni noin kaksinkertaisin kustannuksin. Muut
sijoittuvat edellisten valiin ollen kuitenkin 1&hemp&n&
kloorauksen kustannuksia. Erot ovat pieni&, ja koska lis&ksi
voidaan olettaa, etta uudempien menetelmien kustannukset voi
vat laitteistoien kehittyess& laskea, saattaa ero kloorauk—
seen edelleenkin kavantua. (Hevonlahti 1985; Venosa 1983;
Naimie 1976; Severin 1980; Qualls et al. 1983; Whitby et al.
1984; Nail 1980; Greene 1981; Venosa et al. 1984)
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Taulukko 30. Eräiden desinfiointimenetelmien kustannusten
keskinäiset suhteet (UV = 1 ). (Whitby et al. 1984)

, Plant size (10 3IU)

Disinfection Mode 3.78 18.9 37.8 378

Capital cost rations
Chlorination 2.01 1.76 1.45 0.86
Dechlorination 0.68 0.48 0.36 0.14
Chlorination—dechlotjnatjon 2a69 2.24 1.81 1.00
Ozonation by air 9.98 7.46 7.27 6.96
LIV firojan 11V2000 System) 1 1 1 1

Operation cost rations
Chlorination 2.77 2.46 2.11 1.47
Dechlorinat;on 1.19 0.90 0.72 0.41
Chlorination—dechlotjnatjon 3.96 3.36 2.84 1.88
Ozonation by air 8.67 6.87 6.73 7.05
LIV (Trojan UV2000 Systea) 1 1 1 1

Taulukko 31. Käyttökustannusket 3 800 m d käsittele—
välle laitokselle. (Venosa 1983; Naimie 1984; Severin 1980;
Whitby et al. 1984; Nail 1980)

Desinfiointimenetelmä Kustannukset ($/1000 galloonaa)

Klooraus 0,035 — 0,070

Ultravioletti 0,021 — 0,068

Otsonointi 0,053 — 0,071

Koska erot ovat suhteellisen pieniä ja desinfiointi edustaa
vain vähäistä osaa jätevedenpuhdistusken kokonaiskustannuk—
sista, ei taloudellisuutta voida pitää merkitt&vimpänä kri
teerin& menetelmää valittaessa. Toisaalta esimerkiksi ultra—
violettik&sittely voi nostaa kustannuksia enemmänkin, koska
menetelmä edellyttää hyvin käsiteltyä j&tevett&, ja tämän
saavuttamiseksi saattaa hiekkasuodattimen rakentaminen olla
tarpeellista. On lisäksi muistettava, että edellinen katsaus
perustuu yhdysvaltalaisiin laskelmiin.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Puhdistettu jätevesi sisältää patogeenisia bakteereja ja
viruksia, joista osa on sitoutuneina kiintoainepartikkelei—
hin. Olosuhteiden niin vaatiessa, tulee j&teveden terveydel
lisen riskin olla poistettavissa.

Perinteisess& puhdistuksessa bakteerien reduktiot ovat
yleensä 90 - 99 % joten prosessimuutoksilla ei oleellisesti
voida tehostaa reduktiota. Viruspoistumia sen sijaan voidaan
parantaa, Ilmastusaltaan lietepitoisuuden lisääminen paran
taa reduktiota ainakin pitoisuuden ollessa alle 1 500 mg l.
Lisäksi ilmastusajalla on merkittävä vaikutus reduktioon, joka
voi aiheutua joko inaktivoitumisesta tai sitoutumisesta liet
teeseen. Ilmastusajan pidentämisellä voidaan tehostaa reduk—
tiota ja lisätä inaktivoitumisen osuutta kokonaisreduktiosta.
Samoin korkea lämpötila edistää virusten tuhoutumista.

Jäteveden hygieninen laatu paranee kuitenkin paremmin veden
jatkokäsittelyllä. Hiekkasuodatin poistaa bakteerit ja nii
tä isommat patogeenit, mutta virusten poistoon se ei yksinään
sovellu. Tehokkaan viruspoistuman saavuttamiseksi on suoda
tukseen lisättävä kemiallinen saostus esimerkiksi kaikilla.
Tosin jo pelkkä kalkkikäsittely saattaa riittää erittäin
hyviin patogeenireduktioihin, mutta tämä edellyttä, että pH
on yli 11.

Desinfiointimenetelmistä kloorauksen on todettu olevan ympä
ristölle haitallinen ja desinfiointiteholtaan puutteellinen.
Käytännössä se silti pysyy yleisenä menetelmänä taloudelli
suuden ja käytön heippouden ansiosta. Suomessa, jossa kloo—
raus on suhteellisen vähäistä, ei jäteveden klooraus aiheut—
tane sarnansuuruista ongelmaa kuin Yhdysvalloissa. Kloora—
uksen teho viruksiin on todettu heikoksi, mutta vielä lie
nee selvittämättä, miten merkityksellinen puute se on Suomen
olosuhteissa. Viruksethan tunnetusti vähentyvät luonnossa
varsin nopeasti.

Otsonoinnilia ei ole em. kioorauksen puutteita, mutta sen
käytön yleisyyttä ovat rajoittaneet noin kaksinkertaiset
kustannukset ja käytön vaikeus klooraukseen verrattuna.
Kunhan otsonoinnin “uutuudenpelko” katoaa, voidaan odottaa
menetelmän yleistyvän voimakkaasti.

Ultraviolettikäsittelyn kohdalla menetelmän soveltuvuutta
jäteveden käsittelyyn epäillään suuresti. Muut menetelmät
ovat vielä keskeneräisiä, joten niiden kohdalla nopea yleis
tyminen ei tapahtune lähiaikoina.

Näin ollen puhdistetun jäteveden hygienisyyttä parannettaessa
olisi laitoksella kiinnitettävä huomiota kiintoaineen kar—
kaamisen estämiseen ja virusreduktiota tehostettaessa mahdol—
lisiin prosessimuutoksiin. Jatkokäsittelyyn voidaan hygienian
parantamiseksi suositella esimerkiksi kalkkikäsittelyä tai
saostuksen yhdistämistä hiekkasuodatukseen. Desinfiointimene
telmistä suositeltavimpina voidaan pitää otsonointia ja kloo—
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rausta. N&m& edellyttävät kuitenkin tehokasta kiintoaineen
erotusta selkeytyksessä joko kemikaloimalla tai t&ydentämäll&
prosessi hiekkasuodatuksella.

Lisäksi on otettava huomioon viemäristön kunto. Vaikka puh
distusprosessissa saavutettaisiinkin lähes täydellinen mik—
robireduktio, saattaa huonosta viemäristä johtuvat ylivuodot
tehdä tyhjäksi tehokkaan jäteveden käsittelyn.
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