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Kaivoveden alkalointi 
kalkkikivirouheella — 
mitä pitää ottaa huomioon? 

1 

2 

Käyttötarkoitukset 

− veden syövyttävyyden vähentäminen, jolla estetään vesiputkien ja -laitteiden 
korroosiovaurioita ja korroosiotuotteiden aiheuttamaa vesikalusteiden värjäy-
tymistä 

− veden pienten rauta- ja/tai mangaanipitoisuuksien pienentäminen, jolloin 
veden laatu paranee ja mm. vesikalusteiden värjäytyminen vähenee; 
suosituksena on, että kalkkikivellä käsiteltävän kaivoveden rautapitoisuus on 
korkeintaan 1–2 mg/l 

Kalkkikivisuodatuksen edut ja haitat 

2.1 Edut 
− kalkkikivirouhe on suoraan luonnosta louhimalla, murskaamalla ja 

lajittelemalla saatava materiaali 
− turvallinen, ei yliannostuksen vaaraa 

• veden pH nousee, kunnes kalkkikiven ja veden väliset reaktiot ovat 
saavuttaneet tasapainotilan 
∗ tasapainotilassa kalkkikiveä liukenee ja saostuu yhtä nopeasti 
∗ tasapainotilassa oleva vesi ei sisällä vapaata hiilidioksidia 

• tasapainotilan pH on yleensä n. 7,5–8,5 
− helppohoitoinen ja yksinkertainen 

• ainoat huoltotoimenpiteet ovat huuhtelu ja rouheen lisääminen 
• ei vaadi kemikaalipumppuja tai muita säännöllistä huoltoa vaativia 

laitteita 
− oikein mitoitettuna varmatoiminen 
− kustannukset käsiteltävää vesikuutiota kohti ovat kohtuulliset 

2.2 Haitat 
− jos kalkkikivirouhemäärä on mitoitettu liian pieneksi käsiteltävään 

vesimäärään nähden, vesi ei alkaloidu kovan kulutuksen aikana riittävästi => 
varsinkin kiinteistökohtaisissa kaivoissa, joista vedenotto vaihtelee suuresti eri 
vuorokaudenaikoina, kannattaa alkalointi mitoittaa varman päälle 
huippukulutuksen mukaan 

− kalkkikivirouheen pintaan vedestä saostuneen rautasakan (mangaanisakan) 
huuhtelu ja kalkkikivikerroksen elvyttäminen on usein käytännössä hankalaa 
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3 Rouhevaihtoehdot 

− on olemassa kemialliselta koostumukseltaan ja raekooltaan erilaisia 
kalkkikivirouheita 

− tavallisimmat juomaveden alkaloinnissa käytetyt raekoot ovat 
• 2–5 mm 
• 3–5 mm 
• 5–8 mm 
• 8–16 mm 

− saatavana on myös raekooltaan pienempiä rouheita 
− mitä pienempi on rouheen raekoko, sitä suurempi on rouheen ominaispinta-

ala (pinta-alan ja massan suhde) ja sitä tehokkaampaa rouhe on alkaloinnissa 
• esim. saman alkalointituloksen saavuttamiseksi tarvitaan vähemmän 2–4 

mm:n rouhetta kuin 4–8 mm:n rouhetta (kuva 1) 
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Kuva 1. Esimerkki eri raekokojen alkalointitehokkuudesta. EBCT= viipymä 
koko rouhetilavuudessa, todellinen viipymä = viipymä rouhe-
kerroksen vesitilavuudessa. 



 3 (8)

4 Mitoitus 

− alkalointitulokseen vaikuttavat 
• veden ominaisuudet 
• rouheen raekoko 
• veden viipymä kalkkikivirouhekerroksessa eli se aika, jonka vesi on 

kontaktissa kalkkikivirouheen kanssa 
− tarvittavan rouheen määrä riippuu veden kulutuksesta 
− keskimääräinen vedenkulutus on n. 100–150 l/hlö/vrk (= 4,2–6,3 l/hlö/h), 

mutta koska veden kulutus ei jakaannu tasaisesti koko vuorokaudelle ja jotta 
veden alkaloituminen olisi riittävää myös huippukulutuksen aikana, voi 
mitoitusarvona käyttää esim. 50 l/hlö/h 

4.1 ”Nyrkkisääntömitoitus” 
− pannaan kaivon pohjalle 20 cm (0,2 m) kerros kalkkikivirouhetta 
− tarvittava rouhemäärä lasketaan kaivorenkaan halkaisijan (d) avulla 

• kaivon pohjan pinta-ala A = π * (d/2)2 
• rouhemäärä (Vrouhe) saadaan kertomalla pohjan pinta-ala tarvittavan 

rouhekerroksen paksuudella (h), Vrouhe = A * h 
• 1 l kalkkikivirouhetta on massaltaan n. 1,55 kg, eli tarvittava rouhemäärä 

kerrotaan vielä 1,55:llä 
• esim. 

∗ jos kaivon halkaisija on 1,0 m, pohjan pinta-alaksi saadaan 
3,14 * (0,5 m)2 = 0,785 m2 

∗ tarvittava rouhemäärä on tällöin 0,785 m2 * 0,2 m = 0,157 m3 =157 l, 
eli 157 * 1,55 kg = 243 kg, n. 6 säkkiä (á 40 kg) 

4.2 Esimerkki mitoituksesta 
− mitoitusvirtaama = asukasmäärä * 50 l/hlö/h 
− mitoitus lasketaan todellisen viipymän avulla 

• todellisella viipymällä tarkoitetaan sitä aikaa, jonka vesi viipyy rouhe-
kerroksen vesitilavuudessa 

• vesitilavuus rouheessa on n. 40 % rouhetilavuudesta, esim. 
rouhekerroksen, jonka tilavuus on 2,5 m3, vesitilavuus on 
0,4 * 2,5 m3 = 1 m3  

− jotta saavutetaan riittävän hyvä alkalointitulos, pitää todellisen viipymän olla 
40–60 min (= 0,67–1 h) 
• tarvittava rouhetilavuus (m3/hlö) 

= 0,05 m3/hlö/h * tod. viipymä tunteina / 0,4 
• tarvittava rouhemäärä (kg) = 1500 kg/m3 * rouhetilavuus (m3) 
• esim.  

∗ 2 henkilön talous, normaali vedenkulutus, todellinen viipymä 40 min 
=> 2 * 125 kg = 250 kg, n. 6 säkkiä (á 40 kg) 

∗ 4 henkilön talous, normaali vedenkulutus, todellinen viipymä 40 min 
=> 4 * 125 kg = 500 kg, n. 12,5 säkkiä (á 40 kg) 
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4.3 Mitoitus kokeilemalla 
− oikean ja kuhunkin tapaukseen riittävän kalkkikivirouhemäärän voi selvittää 

myös kokeilemalla 
• laitetaan kaivoon ensin pieni määrä rouhetta 
• mikäli veden happamuus ei vielä ensimmäisen lisäyksen jälkeen muutu 

riittävästi, rouheen määrää lisätään 
− kalkkikivirouheen alkaloivaa vaikutusta voi tarkkailla esim. mittaamalla veden 

pH:ta apteekista saatavalla pH-paperilla 
 

− ylimitoituksesta ei ole terveydellistä haittaa! 
• veden pH ei nouse vaarallisen korkeaksi ylimitoitustilanteissa  
• tarpeeseen nähden ylimitoitettu kalkkikivirouhemäärä saattaa nostaa 

veden kovuuden liian korkeaksi 
∗ kovuutta aiheuttavat kalsium ja magnesium saattavat tukkia kaivon 

pohjaventtiilin 
∗ lämminvesilaitteisiin muodostuu haitallisia määriä kattilakiveä 

5 Eri vaihtoehdot kaivoveden alkaloimiseksi kalkkikivellä 

5.1 Erillinen kalkkikivisuodatin kaivon ulkopuolelle 
− rakentamisesta aiheutuu kustannuksia 
− suodattimen huuhtelu mahdollista 
− riittääkö kaivopumpun nostokorkeus, jos alkalointisuodatin on sijoitettu maan-

pinnalle? 
− vaatii jäätymisvaaran takia eristyksen tai lämmityksen! 

5.2 Rouhe kerrokseksi kaivon pohjalle 
− suodatinhiekka/-sorakerroksen päälle 
− käy menetelmäksi ainakin silloin, kun vedessä ei ole paljon rautaa tai 

mangaania 
• kaivovedessä saa olla STM:n asetuksen mukaan rautaa 0,4 mg/l ja 

mangaania 0,1 mg/l; kokemuksen perusteella voidaan todeta, että jo 
STM:n asetuksen raja-arvojen alle jäävillä veden rauta- ja 
mangaanipitoisuuksilla tapahtuu selvästi saostumista rouheen pintaan 

• happamassa vedessä liuenneina olevat rauta ja mangaani alkavat 
saostua, kun veden pH alkaloinnissa nousee 

• mitä enemmän rautaa ja mangaania kaivovesi sisältää, sitä enemmän 
rouheen pinnalle kertyy rauta- ja mangaanisakkaa 

• mitä enemmän sakkaa muodostuu, sitä useammin rouhekerros on 
huuhdeltava tai vaihdettava 

− yksinkertaisempi rakentaa, mutta miten järjestetään rouheen huuhtelu? 
• huuhteluputki kalkkikivikerroksen alapuolelle esim. salaojaputki kiepille 

suodatinkerroksen alapuolelle (kiepin katettava koko rouhealue) 
• mistä saadaan riittävästi huuhteluvettä, jossa on riittävästi painetta? 
• huuhteluveden poispumppaus, miten ja mihin? 
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− jos pohjaventtiili tai uppopumppu on lähellä kaivon pohjaa, rouhe voi pumpun 
imun vaikutuksesta pyörteillä kaivon pohjassa ja nousta putkiston kautta 
käyttöpisteisiin 
• ongelma voidaan minimoida valitsemalla olosuhteisiin sopiva, riittävän 

suuri raekoko 
− kehitettävä toimiva huuhtelumenetelmä! 

5.3 Rouhe kaivoon rei’itetyissä ämpäreissä, saaveissa tai vettä läpäisevässä 
säkissä (narun varassa) 
− suodattimen huuhtelu mahdollista ainakin teoriassa, mutta miten käytännössä 

mahdollisesti satojen kilojen painoinen (ks. mitoitus s. 3) ämpäri nostetaan 
kaivosta huuhdeltavaksi?! 

− mitä materiaaleja voidaan turvallisesti käyttää "rouhesäiliönä" (mm. korroosio, 
haitallisten aineiden liukeneminen veteen)? 

6 Kalkkikivirouheen käsittely 

− yleistä käsittelystä 
• kalkkikivirouheen varastoinnissa ja käsittelyssä kannattaa muistaa, että 

kyseessä on juomaveden kanssa kosketuksiin tuleva materiaali => 
siisteys ja huolellisuus on tärkeää, jotta vältytään bakteeriongelmilta 

• myös lisättäessä rouhetta puhtaus on tärkeää, jotta kaivoon ei pääse 
orgaanista ainetta tai bakteereja 

• epäpuhtauksien poistaminen kaivosta myöhemmin on hankalaa 
• ennen kaivoon laittamista kalkkikivirouhe kannattaa huuhdella 
• rouheen voi huuhdella myös kaivossa 

∗ rouhe lasketaan kaivoon pölyä sitovan vesikerroksen (esim. 50 cm) 
läpi esim. ämpäreittäin 

∗ pölymäinen vesi pumpataan pois uppopumpun avulla 
− miksi huuhdellaan? 

• eri käsittelyvaiheiden jälkeen rouheen pinnassa on aina hienoa pölyä 
• millä huuhdellaan? 
• talousvedellä! (rouhe tulee kosketuksiin juomaveden kanssa) 

− mitä tapahtuu, jos rouhetta ei huuhdella? 
• hienoaines saattaa samentaa veden joksikin aikaa 
• kalkkikivipölystä samentunut vesi ei ole terveydelle haitallista 
• kannattaa silti odottaa, että ensimmäinen pölläytys vedessä on 

laskeutunut, ennen kuin vettä käytetään 
− desinfiointi? 

• suositellaan vesilaitoksille ja isommille vedenottamoille 
• kemikaalien käyttö saattaa aiheuttaa kiinteistökohtaisissa kaivoissa 

ongelmia, kun kemikaalia sisältävä kaivovesi joudutaan palauttamaan 
luontoon 
∗ kemikaalia sisältävää vettä ei voi yleensä johtaa asuinrakennuksen 

jätevesien käsittelyjärjestelmään, sillä kemikaalit voivat haitata 
saostuskaivon ja maapuhdistamon toimintaa 
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6.1 Ohje kalkkikivirouheen desinfiointiin vetyperoksidilla 

− huuhtele ensin pölymäinen aines pois, kunnes vesi on kirkasta 
− valmista vetyperoksidista (saatavissa 30-prosenttisena liuoksena apteekista) 

desinfioiva huuhteluvesi ja tee seuraavasti: 
• sekoita 300 g vetyperoksidia / saavillinen (n. 200 l) kylmää vettä 
• desinfioi rouhetta liuoksella 3–6 tuntia 
• huuhtele huolellisesti – rouhe on käyttökelpoista, kun vetyperoksidin 

hajua ja makua ei enää tunnu  
• noudata tarkasti vetyperoksidin käsittelyohjeita! 

− desinfiointi kannattaa suorittaa jo ennen rouheen laittamista kaivoon 
6.2 Ohje kalkkikivirouheen desinfiointiin natriumhypokloriitilla 

− huuhtele ensin pölymäinen aines pois, kunnes vesi on kirkasta 
− valmista natriumhypokloriitista (saatavissa 10-prosenttisena liuoksena esim. 

apteekista) desinfioiva huuhteluvesi ja tee seuraavasti: 
• sekoita 1 dl natriumhypokloriittiliuosta / 1 m3 kylmää vettä 
• desinfioi rouhetta liuoksella 3–6 tuntia 
• huuhtele huolellisesti! 
• noudata tarkasti natriumhypokloriitin käsittelyohjeita! 

− desinfiointi kannattaa suorittaa jo ennen rouheen laittamista kaivoon 

7 Huolto 

− toimiakseen toivotulla tavalla kalkkikivisuodatus tarvitsee säännöllistä huoltoa 
niin kuin kaikki muutkin menetelmät 

− kalkkikivisuodattimen huoltoa ovat huuhtelu ja uuden kalkkikivirouheen 
lisääminen 

− mikäli sakan tukkiman kalkkikivirouhekerroksen huuhtelu ei ole mahdollista, 
kaivossa oleva kalkkikivirouhe kannattaa vaihtaa uuteen 
• vanhan rouheen voi poistaa kaivosta esim. lyhytvartisen kuokan ja 

köysiämpäreiden avulla 
• kaivon syvyys ja halkaisija vaikuttavat työn sujumiseen 

7.1 Huuhtelu 
− miksi? 

• käsiteltävän veden sisältämää rautaa ja mangaania saostuu kalkkikivi-
rouheen pintaan 

• suodattimiin jäävä sakka on poistettava säännöllisesti huuhtelemalla 
suodatin 
∗ jollei suodatinta huuhdella riittävän usein tai huuhtelu ei ole riittävän 

tehokasta, rouheen pinnoittuminen sakalla saattaa hidastaa 
kalkkikiven liukenemista ja estää siten veden alkaloitumista 

∗ jos sakkaa on runsaasti, se voi tukkia kalkkikivikerroksen ja 
vaikeuttaa vedensaantia kaivosta 



 7 (8)

− miten huuhdellaan? 
• riippuu suodattimen rakenteesta 
• laittamalla kalkkikivikerroksen alapuolelle salaojaputkesta huuhteluputki, 

jota pitkin huuhteluvettä voidaan pumpata suodatinkerroksen alle 
∗ huuhteluveden ja sakkojen poisto kaivosta?! 
∗ pumppaus, onko muita keinoja? 

• pumppaamalla vettä pois suodatinkerroksen pinnalta 
∗ voimakkaampi imu lisää virtausta suodatinkerroksen läpi, jolloin 

saostumat lähtevät liikkeelle(?!) 
∗ miten saadaan pumppu imemään tasaisesti koko suodatinpinnalta? 
∗ kun kaivon pohjalla on jonkin verran vettä, sakan irtoamista voi 

tehostaa esim. kuokkimalla rouhetta 
• nostamalla ämpärit/saavit pois kaivosta ja huuhtelemalla niiden sisällä 

oleva rouhe 
− kuinka usein? 

• riippuu veden rauta- ja mangaanipitoisuudesta 
• käytännössä huomaa sopivan välin, jokainen kaivo on omanlaisensa 
• jos käsiteltävä vesi ei sisällä suodattimeen saostuvia aineita, voi 

suodattimen huuhteluväli olla jopa yli vuoden 
7.2 Uuden kalkkikiven lisääminen 

− miksi, mikä ”syö” kalkkikiveä? 
• veden pH:ta nostavat reaktiot kuluttavat kalkkikiveä, kalsiumkarbonaatti 

CaCO3 reagoi veden sisältämän hiilidioksidin ja vetyionien kanssa ja 
hajoaa reaktioissa kalsium- ja bikarbonaatti-ioneiksi, jotka ovat vedessä 
liukoisessa muodossa => kiinteässä muodossa oleva kalsiumkarbonaatti 
vähenee 

− kuinka usein täytyy lisätä? 
• lisäystarve vaihtelee raakaveden laadun mukaan; mitä happamampi ja 

hiilidioksidipitoisempi vesi, sitä enemmän kalkkikiveä kuluu 
• esim. 1–2 vuoden välein 

− kuinka paljon? 
• kalkkikiven kulutus voi vaihdella paljon 

∗ esim. 120 l/hlö/d vedenkulutuksella 4 henkisen perheen veden 
alkalointiin kuluu vuodessa n. 20 kg rouhetta 

∗ kalkkikivirouhe suositellaan varastoitavaksi kosteudelta ja epä-
puhtauksilta suojattuna 
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8 Ostopaikat ja hinta 

− suursäkeissä (n. 1000 kg) maatalouskaupoista (esim. Agrimarketit ja 
K-maatalouskaupat) tai irtotavarana Nordkalkilta 
• tuotenimi Nordkalk Filtra A, josta eri raekokoja 

∗ Nordkalk Filtra A2 P (raekoko 2–5 mm, rouhe Paraisilta) 
∗ Nordkalk Filtra A5 P (raekoko 5–8 mm, rouhe Paraisilta) 
∗ Nordkalk Filtra A8 P (raekoko 8–16 mm, rouhe Paraisilta) 
∗ Nordkalk Filtra A6 LV (raekoko 6–16 mm, rouhe Lappeenrannasta) 

− 40 kg:n säkeissä maatalouskaupoista 
• Nordkalk Kanakalkin nimellä, raekoko 3–5 mm 
• säkin hinta maatalouskaupassa n. 10 € 
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