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Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy

 Valtakunnallisesti toimiva vesihuoltoon ja vedenkäsittelyyn erikoistunut 
toimija

 Suomen Vesikoulutus
 Suomen Vesi-isännöinti®
 Asiantuntijapalvelut, huollot, saneeraukset, suunnittelu, vedenlaatuun ja 

vedenkäsittelyyn liittyvät selvitykset
 Asiakkaitamme mm. vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunnat, kunnat, 

sairaalat, uimahallit, kylpylät, lääke-, elintarvike-, ym. teollisuus



  

Suomen Vesikoulutus
 Vesihuollon koulutuksiin keskittyvä koulutusorganisaatio
 Erittäin vahva erityisosaaminen vedenkäsittelyn perus- ja 

erityiskoulutuksissa
 Toimimme valtakunnallisesti, 

16 vakiopaikkakuntaa

 Tarjoamme asiakkaiden tarpeisiin 
perustuvia vesihuoltoalan 
koulutus- ja kehittämispalveluita

 Yleiset kurssit, koulutuskalenteri www.puhdasvesi.fi/koulutus
 Ryhmäkurssit tilauksesta asiakkaiden toiveiden mukaan
 Koulutusreferenssinä n. 12000 myönnettyä vesityökorttia



  

Suomen Vesi-isännöinti®
 Vesihuolto-organisaatioiden isännöintiin ja ylläpitoon erikoistunut 

asiantuntijataho
 Kattavat vesi-isännöintipalvelut

– Hallinnointi
– Taloushallinto
– Vesilaskutus
– Tekniset palvelut

 Muut asiantuntijapalvelut



  

Projekteja erikoisvesijärjestelmissä
 Suunnittelu- ja Konsultointitehtävät

– Kannattavuustarkastelut
– Käyttäjämääritysten kerääminen
– Suunnittelu ja hankintakilpailutus
– Rakennuttaminen ja valvonta

 Kunnossapitojärjestelmien suunnittelu ja toteutus
 Toimintahäiriöiden selvitykset
 Vesihuoltodokumentointi
 Huolto- ja ylläpitokoulutukset



  

Luennon päälinjat

 Vesi, sen laatu ja sen laatuvaatimuksien määrittely
 Käyttäjävaatimuksien selvittäminen ja niiden dokumentointi
 Vedenpuhdistuksen yleisimmät haasteet
 Mitä tekisin toisin ?
 Suomen 1. Sairaalan VESITIIMI
 Kysymyksiä ja keskustelua



  

Mitä vesi sisältää ?

+-

• Dipolimolekyyli, sen happiatomilla 
on negatiivinen sähkövaraus ja 
molemmilla vetyatomeilla 
positiivinen sähkövaraus

• Hyvä liuotin, muodostaa dipoli-
dipolisidoksia

• Liuenneita suoloja :
• Cl-, SO4

2-, SiO3
2-, HCO3

-

• Ca2+,Mg2+,H+,Na+,Mn+,Fe2+ 

• Mekaanisia partikkeleita

• Orgaanista ainetta, humusta

• eläviä organismeja ( bakteerit, 
virukset)

• kolloidisia partikkeleita 
(mikrohiukkasia)

• liuenneita kaasuja (CO2 ,O2)- -



  

VesilaitosVesilaitosVesilaitos

Veden tarpeen 
jakaantuminen

Normien vaatimukset

Tuotekehityksen vaatimus

Kokemusperäinen tieto

PUHDASVESIJÄRJESTELMÄT

VAATIMUKSIA 

Henkilökunnan ammattitaito

Vesilaitokselta
saatavat dokumentit 

Muihin järjestelmiin
tehtävät muutokset

MIKÄ KANNATTAA VALITA ? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrapure_water



  

LAATUSTANDARDEISTA

LÄÄKETEOLLISUUS
• NCCLS,CAP,ASTM,ISO3696, 

USP
• Resistiivisyys 1.0 -18 MΩ*cm
• Total Organic Carbon (TOC) 

<10 , <50, <500 ppb
• SiO2 
• Pyrogeenit, bakteerit



  

LAATUSTANDARDEISTA

ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS
• Resistiivisyys >18 MΩ*cm
• Total Organic Carbon (TOC) 

offline <20,  online < 2
• partikkelimäärät rajoitettu
• lukuisia ionikohtaisia rajoja



  



  

• Tuotevesien laadut
• yksi tai useampia 

• Käytettävissä oleva raakavesi
• Esikäsittelylaitteiden tarve

• esim. pehmennys, 
humuksenpoisto

• Määrät
• l/s 
• l/min
• l/h
• l/työpäivä 

PUHDASVESIJÄRJESTELMÄT 

VAATIMUKSIA

• Huollot
• ennakkohuollot
• määräaikaishuollot
• hätähuollot

• Laadunvalvonta
• näytteenotto
• käyttöönottokokeet

• Dokumentointi
• PI -kaavio, layout-kaavio
• tarkastuspöytäkirjat
• vastaanottopöytäkirjat



  

d(in)

d(out)

PUHDASVESIJÄRJESTELMÄT 

SUUNNITTELUN LAATUVAATIMUKSET

suurin sallittu avoin pistohaaran 
pituus : 6 x d(in)



  

VEDENLAATUUN VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ

Veden laatu Veden käyttömäärät,viipymäPutkistojen kunto



  



  

Suodatus

Puhdasvesitekniikka

Ionivaihto Kalvosuodatus Elektrodialyysi Desinfiointi,
annostelu Tislaus

Hiekkasuodatus
Aktiivihiilisuodatus

Neutralointisuodatus
Monikerrossuodatus
Pre-coat -suodatus
Hapetussuodatus

Pehmennys
Täyssuolanpoisto

Humuksenpoistosuodatus

Elektrodialyysi (ED)
Käänteinen 

elektrodialyysi (EDR)

pH:n säätö
Saostumisen esto

Hapettavat kemikaalit
Pelkistävät kemikaalit

Polymeerit
Otsonointi

UV-säteilytys
Sanitointi yksivaihetislaus

termokompressoritislaus
monivaihetislaus

Käänteisosmoosi (RO)
Nanosuodatus (NF)
Ultrasuodatus (UF)

Mikrosuodatus (MF)

Depth cartridge 
filters

Plated cartridge 
filters

Kaksialustaiset 
ionivaihtimet

Yksialustaiset 
ionivaihtimet

Mixed-Bed
deionizers

Reverse Osmosis



  

1.3

0.54

0.23

0.057 0.037

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

m
g/
l

Orgaanisen aineen poisto tärkeää !



  

VESIJÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖVIRHEET

VesilaitosVesilaitosVesilaitos
”Puhdas” vesi 2

kulutukseen
Raakavesi 2 

sisään

Raakavesi 1 
sisään

Puhdas vesi 1 
kulutukseen

RAAKAVEDEN LAATU MUUTTUU !

http://www.spcvesitekniikka.fi/albumi/possutus/



  

PUHDASVESIJÄRJESTELMÄT 

KÄYTTÖVIRHEET

Puhdas vesi 
kulutukseen

Raakavesi 
sisään

SuodatinSuodatinSuodatin
222

SuodatinSuodatinSuodatin
333

SuodatinSuodatinSuodatin
111

YKSIKKÖPROSESSIEN KAPASITEETTIT 

YLITETÄÄN!



  

• Laitetarkastukset
• Painekokeet
• Asennuslaitteiden tarkastukset
• Kirjalliset työohjeet
• Koesaumat
• Asennushenkilökunnan 

ammattitaito = 
kurssitodistukset, yms.

• Materiaalitodistukset
• Koekäyttö ja validointi

PUHDASVESIJÄRJESTELMÄT

ASENNUSVALVONTA JA TARKASTUKSET



  

• Järjestelmäkuvaus
• Laitekuvaus
• Asennusohjeet
• Käyttöohjeet
• Ennakkohuolto-ohjeet
• Huolto-ohjeet
• Varaosakaaviot
• Layout-piirustukset
• PI-kaaviot
• Venttiililuettelot
• TIEDOT JOKA LAITTEESTA !

PUHDASVESIJÄRJESTELMÄT 

DOKUMENTOINTI
• 2-3 sivua,jotta kaikki ymmärtävät..
• ”kemiallinen”,”fysikaalinen”,kaavat
• osataan irrottaa,koota,5 v kuluttua
• jokapäiväiseen tarpeeseen
• päivä, viikko, kuukausi,vuosi
• ainakin kuluville komponenteille
• …ja oikea versio…..
• missä kiertolinjan venttiilit ovat ??
• missä järjestyksessä ne ovat ??
• montako venttiiliä meillä on ??
• = 8 mappia a´ 3 kg



  

DOKUMENTOINTI 

Missä järjestyksessä laitteet ovat ? ? ? ? 

2WA50N003
joka laitteelle 
oma tunnus !

näytepisteet !
veden laadun 
”muutospisteet”



  

DOKUMENTOINTI 

Missähän ne laitteet ovat ? ? ? ? 

1062S005

Huonetunnus

venttiilin nro, 
virtaussuunnassa

läpiviennit 
kerrosten välillä

liitokset vanhaan 
linjaan



  

Puhdasvesijärjestelmä

PÄÄKOMPONENTIT

VESILAITOSHUONEESSA

TALOUSVESI

Esikäsittelysuodattimet Käänteisosmoosi Varastosäiliö

Paluukierto 
varastosäiliöön

Pumppaus



  

Puhdasvesijärjestelmä
ESIKÄSITTELYN 

PÄÄKOMPONENTIT

JUOMAVESI

Partikkelisuodatus

25 micron

ESIKÄSITELTY 
VESI

Lämmitys

Pehmennys ja 
humuksenpoisto

Aktiivihiilisuodatus Partikkelisuodatus 
5 micron

Valmiina 
puhdistettavaksi…



  

Puhdasvesijärjestelmä

Jälkipuhdistusyksiköt Pesukoneet

LOPPUKÄYTTÖPISTEET

Huuhtelut,

käsitiskit



  

Itsearviointimittaristo 
vesijärjestelmiin



  

Mitä tekisin toisin ?
 Käyttäjämääritelmät selkeiksi ja vesikemialliselta sisällöltään 

yksiselitteisiksi
 Mitkä veden laatuvaatimukset ovat takuuarvoja ja miten ne 

todennetaan vesinäyttein käyttöönottovaiheessa
 Määritellään riittävä määrä vesinäytteenottopisteitä järjestelmiin 

jo suunnitteluvaiheessa – KÄYTÄ SELLAISTA 
SUUNNITTELIJAA JOKA TUNTEE VESIKEMIAN 
LUONNONLAIT !

 Kerää vesitieto ja arkistoi se kaikkien käyttöön

Varaudu korrosion ja 
saostumien aiheuttamiin ongelmiin laitteistoissa  -  
KUNNIOITA LUONNONLAKEJA 
MATERIAALIVALINNOISSA !

 Kouluttaudu ja perehdytä !



  

Pitäisikö johonkin varautua ?
 Vesihuoltolaitoksilla lakisääteisesti velvoitteita vesihuollon 

erityistyistilanteisiin
 Mikä vasteaika tarvitaan omassa sairaalassamme, jos 

talousvettä toimittava laitos aloittaa talousvesiverkostonsa 
kloorauksen ( vesilaitoksilla oltava 6 h:n kloorausvalmius)

 Miten vaativat vedenkäsittelyjärjestelmät reagoivat, jos 
verkostosta tulee hyvin klooripitoista talousvettä ?

 Miten sairaalan varavesihuolto on toteutettu ja mikä on sen 
käyttöönoton vasteaika ?

 Tutustu VALVIRAN OHJEESEEN: 
Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi

 Perehdy:
 Selvitys vesihuollon häiriötilanteista

 Arvaa: Mitä vesivahinko voi maksaa ?
 Kysy: Onko sairaalamme vesivakuutukset ja tukkuvesisopimus 

ajantasalla ?



  



  

Me Tunnemme Veden !
www.puhdasvesi.fi

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy
info@puhdasvesi.fi

044-215 8800


