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Jos vesistön tila on heikko...

Moni järvi ja meren rannikkoalue kärsii päästöis-
tä, joita syntyy esimerkiksi taajamissa, teollisuu-
dessa ja maataloudessa. Vaikka vesistöillä on 
luontainen kyky käsitellä ulkoista kuormitusta, 
niin liialliset päästöt käynnistävät väistämättä 
rehevöitymisen ennemmin tai myöhemmin. 
Rehevöityminen kuluttaa vesien happivaranto-
ja, ja kun hapen määrä laskee tarpeeksi alas, 

pohjakerroksiin sitoutunut fosfori alkaa liueta 
veteen. Tämä kiihdyttää rehevöitymistä, ja 
syntyy sisäinen kuormituskierre. 
 Kun kierre on käynnistynyt, ulkoisten 
päästöjen eliminointi ei enää riitä, vaan järvi tai 
rannikkovesistö tarvitsee apua kierteen katkai-
semiseen.
 Vesi-Eko on asiantuntijayritys, joka on 

omistautunut tällaisten ongelmien ratkaisuun. 
Henkilöstöllämme on vahva teoreettinen tausta 
sekä vuosien kokemus järvien ja rannikkovesien 
kunnostuksesta ja tutkimuksesta. Näiden 
hankkeiden tuloksena lukuisat vesistöt lainehti-
vat tänä päivänä puhtaina rantojen ja veden 
asukkaiden iloksi. 

Jokainen vesistö on yksilöllinen, joten ennen 
kunnostuksen aloitusta on ensiarvoisen tärkeää 
tunnistaa kohteen todellinen tila, ulkoisen ja 
sisäisen kuormituksen määrä ja laatu sekä 
päästökohteet. Kun nämä analyysit on tehty, 
voidaan määritellä, mitkä ovat parhaat ja 
kustannustehokkaimmat kunnostusmenetel-
mät. Tavanomaisesti käytettyjä keinoja ovat 
ulkoisen kuormituksen vähentäminen sekä 
sisäiseen kuormitukseen puuttuminen muun 

muassa hapetuksen ja ilmastuksen avulla. 
Toimia voidaan tarvittaessa tukea esimerkiksi 
ruoppauksella, tehokalastuksella ja erilaisilla 
kemikaaleilla. 
 Tärkeää on myös kunnostusmenetelmien 
oikea mitoitus, laitteistojen asianmukainen 
asennus sekä eri kunnostustoimien organisointi. 
Vesialue ei parane hetkessä, joten lisäksi on 
syytä järjestää pitkäjänteisesti laitteiden ylläpito 
ja huolto.

 Vesi-Ekon kokonaisvaltaiset palvelut kat-�tavat 
kunnostushankkeen kaikki vaiheet tilanne-�
arviosta laitteiden huoltoon ja lopputuloksen 
analysointiin. Tarvittaessa hoidamme myös 
yhteydet viranomaisiin ja huolehdimme ympä-
ristöluvista. Tarjontamme kattaa lisäksi kehittä-
mämme Mixox-hapetus- ja Visiox-ilmastuslait-
teet.

Vesialueen kunnostus on monen asian summa
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Järven tai rannikkoalueen tilan määrittäminen 
on välttämätön mutta vaativa tehtävä. Työn 
helpottamiseksi olemme kehittäneet VE-Lim-
no-ohjelmiston, jonka avulla pystytään käsitte-
lemään laajoja aineistoja ja monimutkaisia 
riippuvuuksia. VE-Limno laskee vesistön 
nykyisen ravinnetaseen ja rehevöitymistilan 
sekä ennusteen tulevasta kehityksestä. 
Ohjelmistolla voidaan lisäksi simuloida eri 
kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia ja näin 

valita eri vaihtoehdoista tehokkaimmat.
 VE-Limno tarvitsee lähtötiedoiksi muun 
muassa vesialueen pinta-alan, tilavuuden ja va-
luma-alueen koon sekä tiedot haja-, piste- ja 
sisäkuormituksista.  Jos kaikkia tietoja ei ole käy-
tettävissä, puuttuvat tiedot voidaan ohjelmiston 
avulla täydentää kyseisen alueen vesistöjen tyypil-
listen arvojen mukaisiksi. Näin vajavaisillakin läh-
tötiedoilla päästään laskemissa riittävään tark-
kuuteen.

 Veden happitilanteen simulointiin olemme 
kehittäneet VE-Ekosimu-ohjelmiston, jota käy-
tämme happitilanteen kehittymisen ennustami-
seen sekä hapetus- ja ilmastuslaitteiden mitoi-
tukseen. Lähtötietoina VE-Ekosimu tarvitsee ve-
sialueen tilavuuden, pinta-alan ja syvyyden sekä 
tulouomien hydrologisia ja veden laatuun liitty-
viä tietoja. 
 

Kartoitus paljastaa vesistön tarpeet ja tulevaisuuden

Vesistön kunnostuksessa happitilanteen 
hallintaan saaminen on usein hankkeen tärkeim-
piä osa-alueita. Tällöin käytettäviä menetelmiä 
ovat joko hapetus tai ilmastus, joiden avulla 
saadaan mahdollisesti jo alkanut sisäinen 
kuormituskierre katkaistua ja pystytään 
tukemaan vesistön kykyä käsitellä ulkoista 
kuormitusta. 
 Happitilanteen paraneminen vähentää lisäksi 
jätevesien typpikuormituksen vaikutuksia, veden 

rauta- ja mangaanipitoisuuksia sekä sinileväku-
kintoja. Luonnollisesti se kohentaa myös kalojen 
elinympäristöä.
 Mixox-hapetus eli hapellisen veden siirto  on 
toimivin menetelmä, jos pintaveden happipitoi-
suus on niin korkea, että sitä voidaan käyttää 
pohjan hapetukseen. Jos hapettomuus ulottuu 
myös pintakerroksiin, on syytä käyttää Visiox-il-
mastusta, jolloin ilmakehän happea siirretään 
pohjavesikerroksiin.

 

Happikadon katkaisu

Simulointi on
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Kun pintavesi on riittävän happipitoista, 
Mixox-hapetus on selkeästi tehokkain tapa 
hapettaa vesistön pohjakerroksia. Mixox pump-
paa pintavettä pohjakerroksiin ja saa aikaan rau-
hallisen ja varsin laaja-alaisen veden kierron. 
Yhden laitteen vaikutusalue vaihtelee 50-500 
hehtaariin mitoituksesta riippuen. Myös Mixoxin 
hyötysuhde on erittäin korkea, ja se siirtää 10-12 
kg happea/kWh.
 Kehittyneen ankkurointitekniikan ansiosta 
Mixox on helppo asentaa. Se sijoitetaan pinnan 
alle, joten se ei ole myrskyjen eikä jään armoilla. 

Pinnan alla se ei myöskään vaikuta maisemaan. 
Arktisiin oloihin suunniteltuna Mixox on äärim-
mäisen luotettava, ja sen huoltoväli vaihtelee 1-4 
vuoteen. Kunnossapitoa tukee langaton, automa-
tisoitu etävalvonta.
 Mixoxin teknologia luotiin alun perin jo 
1980-luvulla, mutta jatkuva kehitystyö ja reilut 
sata kunnostuskohdetta ovat tuoneet uusimman 
tiedon ja viimeisimmät ideat sen toimintoihin 
sekä hioneet sen suorituskyvyn, energiatehok-
kuuden ja luotettavuuden huippuunsa. 

Jos pintavettä ei voida käyttää hapetukseen, 
Visiox-ilmastus on tehokas tapa siirtää ilmakehän 
happea alusveteen. Usein Visioxia käytetään 
myös Mixox-hapetuksen tukena, esimerkiksi tal-
viaikaan, jolloin happivarat ovat pienimmillään. 
Näin varmistetaan veden riittävä happimäärä ja 
vältetään kalakannan ja muun eliöstön vahin-
goittuminen.
 Visiox siirtää alusvettä pinta-altaaseen hape-
tettavaksi ja johtaa sen takaisin syväveteen. 
Menetelmä ei sekoita ravinteikasta syvävettä pin-
taveteen eikä sotke vesistön lämpökerroksia. 
 Visioxin tekniikka, toiminnot ja luotettavuus 
ovat muotoutuneet jatkuvan kehitystyön ja 
vuosien kokemusten myötä tarkoituksenmukai-
siksi ja tehokkaiksi. Visioxin ilmastuksen hyötys-
uhde on erittäin korkea, ja se siirtää 1-2 kg hap-
pea/kWh. Laite sulautuu hyvin ympäristönsä. 
Sen ääni on hiljainen, ja se ei heikennä jäätä suu-
relta alueelta. Laitteen huoltoväli on tyypillisesti 
noin yksi vuosi, ja kunnossapitoa tuetaan etäval-
vonnan avulla.
 

VISIOX kun happi uhkaa loppua

MIXOX saa hapen kiertämään



Tutkimustoiminta

Varsinaisen tuotekehitystoiminnan lisäksi osallistumme jatkuvasti yhdessä 
tutkimuslaitosten kanssa erilaisiin tutkimushankkeisiin, kuten vesistöjen tilan 
selvityksiin sekä uusien kunnostusmenetelmien kehittämiseen ja testaami-
seen. Menetelmäkehitys keskittyy tyypillisesti tilanteisiin, joihin nykyiset kun-
nostuskeinot eivät kunnolla pure tai joissa ne ovat kohtuuttoman kalliita. Nämä 
hankkeet ovat pitäneet meidät ajan hermolla ja viimeisimmän tiedon äärellä. 
Ne ovat myös osaltaan auttaneet meitä kehittämään omia palveluitamme ja 
tuotteitamme.
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