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1 TIIVISTELMÄ
Uusia nopeavaikutteisia ja tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä tarvitaan erityisesti maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Kemiallista fosforin saostusta on pidetty yhtenä tällaisena vaihtoehtona. Fosforin saostaminen virtavedestä –
Pilottihanke Paattistenjoella selvitti kemiallisen fosforin saostuksen toimivuutta jokimittakaavassa. Hanke oli yhteistyössä toteutettu pilottihanke, jonka päävastuullisena vetäjänä toimi Turun kaupungin ympäristötoimiala. Muut hankepartnerit olivat Turun ammattikorkeakoulu, Kemira Oyj, Turun yliopisto, Lounais-Suomen
Vesiensuojeluyhdistys, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Aurajokisäätiö. Hankerahoitus koostui ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja
Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman (RAKI) myöntämästä hankerahoituksesta sekä hankepartnereiden omarahoitusosuudesta. Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat noin 250 000 euroa.
Jokiveden liukoisen fosforin saostamiseen tähtäävää menetelmää pilotoitiin Turussa Paattistenjoen alajuoksulla. Saostus toteutettiin jokiveden suorasaostuksena ferrisulfaatin vesiliuoksella (Kemira PIX-105). Nestemäistä saostuskemikaalia
annosteltiin joen koskijaksolle virtaamaohjatulla annostelulaitteistolla. Pilotointi toteutettiin joulukuun 2016 ja toukokuun 2017 välisenä aikana kahdeksana koeajona, joissa saostuskemikaalin annostusta vaihdeltiin optimaalisen annostuksen
selvittämiseksi. Koeajot olivat kestoltaan kahdeksan tuntia ja niihin sisältyi vedenlaatuseuranta. Hankkeessa seurattiin myös menetelmän ympäristövaikutuksia
muun muassa pohjaeläin-, kalasto-, sedimentti- ja simpukkakartoituksen avulla.
Koeajoissa menetelmä toimi tehokkaasti pidättäen keskimäärin noin 75 prosenttia
jokiveden liukoisesta fosforista ei leville käyttökelpoiseen muotoon. Veden kokonaisravinteiden määrään menetelmä ei juurikaan vaikuttanut. Annostelun seurauksena jokiveden pH-arvo laski käytetystä annostelusta riippuen 0,3-1 pHyksikköä. Ympäristövaikutusten seurannassa ei havaittu menetelmästä aiheutuvia
haitallisia eliöstövaikutuksia. Pilotoinnin lyhyestä kestosta johtuen ei menetelmän
pitkäaikaiskäytön mahdollisia vaikutuksia ja kustannustehokkuutta voida luotettavasti arvioida. Pilotointi osoitti, että menetelmällä voidaan tehokkaasti vähentää
rehevöittävää fosforikuormitusta ja että tämän lupaavan vesiensuojelumenetelmän jatkuvan käytön mahdollisuuksia ja vaikutuksia tulisi tarkemmin selvittää.
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2 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
2.1 Tausta
Vesienhoidolle asetettua pintavesien hyvää tilaa ei ole saavutettu tavoiteaikataulussa. Yhtenä tärkeimpänä syynä tähän on riittävän tehokkaiden vesiensuojelumenetelmien puute. Lisäksi monien vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset näkyvät
vesistöissä
viiveellä.
Uusia
nopeavaikutteisia
ja
tehokkaita
vesiensuojelumenetelmiä tarvitaan erityisesti maatalouden ravinnekuormituksen
vähentämiseksi. Kemiallista fosforin saostusta on pidetty yhtenä tällaisena vaihtoehtona.
Fosforin saostamista on kokeiltu Suomessa maatalousalueiden pienten ojavesien
käsittelyssä. Tämän lisäksi kemiallista ravinteiden ja orgaanisen aineen poistoa
hyödynnetään turvetuotantoalueiden vesien käsittelyssä. Menetelmästä on saatu
lupaavia tuloksia molemmissa toimintaympäristöissä, mutta tämän nopeavaikutteisen menetelmän jokimittakaavan toimivuudesta ja vesistövaikutuksista ei ole
käytettävissä kattavaa tutkimustietoa. Fosforin saostaminen virtavedestä – pilottihanke Paattistenjoella (YM123/481/2013) oli yhteistyöhanke, jonka tavoitteena oli
selvittää jokimittakaavassa fosforin saostuksen tehokkuutta, toimivuutta ja turvallisuutta.
Menetelmän toimintaa tutkittiin annostelemalla ferrisulfaattia Paattistenjokeen
kahdeksana lyhyenä koeajona eri annostuksilla ja virtaamilla optimaalisen saostuskemikaalin annostuksen selvittämiseksi. Annostelun tavoitteena oli sitoa jokiveden sisältämää liukoista fosforia siten, ettei se enää ole sellaisenaan leville ja
kasvelle käyttökelpoisessa muodossa. Pilotoinnissa käytetty annostelukohde sijaitsi Turussa, Paattistenjoen alajuoksulla välittömästi Maarian altaan yläpuolella.
Maarian allasta, johon Paattistenjoki laskee, hyödynnettiin saostuksesta muodostuvan sakan laskeutumisen ja sedimentaation seurannassa. Koetoiminnalla selvitettiin menetelmän tehokkuutta. Ympäristövaikutuksia tarkkailtiin hankkeelle räätälöidyllä laaja-alaisella ympäristövaikutusten seurantaohjelmalla.
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2.2 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia fosforin saostuksen toimivuutta jokimittakaavan virtaavassa luonnonvedessä. Menetelmän toiminnan ja tehokkuuden
lisäksi hankkeella pyrittiin arvioimaan menetelmän käytöstä vesiympäristöön kohdistuvia vaikutuksia sekä lisäämään tietoisuutta menetelmästä ja sen käyttökelpoisuudesta.
Hankkeessa pyrittiin vastaamaan edellä esitettyihin tavoitteisiin ensisijaisesti menetelmän täyden mittakaavan pilotoinnin ja siihen liittyvän vaikutusten seurannan
avulla. Jokimittakaavan pilotoinnilla pyrittiin varmistamaan, että saadut tulokset
kuvaisivat mahdollisimman hyvin menetelmän vaikutuksia todellisissa käytännön
olosuhteissa. Pilotoinnin tavoitteena oli mitatun tulostiedon lisäksi hankkia käytännön kokemuksia menetelmästä ja sen toimivuudesta.
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3 HANKKEEN OSAPUOLET JA
MENETELMÄT
3.1 Hankekonsortio
Hanke toteutettiin kansallisena yhteistyöhankkeena, jossa partnereina toimivat
Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Kemira Oyj, Turun yliopisto, LounaisSuomen Vesiensuojeluyhdistys, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Aurajokisäätiö.
Vastuullisena hanketoimijana toimi Turun kaupungin ympäristötoimiala. Hankekonsortion vastuut ja tehtäväjako on tiivistetty taulukkoon 1.

Taulukko 1: Hankkeen osa-alueet ja ensisijaiset vastuutahot
Osa-alueet
Saostus:
Koeajolaitteiston asennus
Koeajon toteutus
Lietteen talteenoton suunnittelu
Ympäristövaikutusten seuranta:
Vesinäytteenotto
Vesinäyteanalyysit
pH:n seuranta liikuteltavalla mittarilla
Pohjaeläinnäytteet
Sedimenttinäytteenotto
Sedimentin paksuus selvitys
Projektinhallinta ja viestintä:
Hankkeen johto
Ohjaus ja asiantuntijatyö
Viestintä
Lupa-asiat

Vastuutaho

Kemira
AMK
Konsultti
AMK
LSVSY
AMK
AMK
TY
TY
Turku/kaikki
AMK/kaikki
Turku/kaikki
Turku/AMK
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3.2 Menetelmät
Hanke oli luonteeltaan kokeellinen tutkimus- ja kehityshanke, jossa pääpaino oli
vesiensuojelumenetelmän pilotoinnissa ja siihen liittyvässä ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Seuraavassa on kuvattu pilotoinnin ja siihen liittyvän
vaikutustenseurannan toteutus pääpiirteissään.

3.2.1 Fosforin saostuskokeilun toteutus

Fosforin saostuskokeilu Paattistenjoella tapahtui annostelemalla nestemäistä saostuskemikaalia suoraan jokiveteen joen alajuoksulla. Saostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaatin vesiliuosta (Kemira PIX-105). Saostuskemikaalin syöttö toteutettiin virtaamaohjatulla annostelulaitteistolla. Annostelulaitteisto varustettiin
turvamekanismilla, joka pysäyttää annostelun, mikäli jokiveden pH laskee alle
määritellyn raja-arvon pH 5.
Saostuslaitteisto sijoitettiin noin 4,5 km Maarian padosta ja 150 m altaan alkuosasta ylävirtaan (Kuvat 1 & 2). Paattistenjoki ja Maarian allas valikoituivat pilotoinnin kohteeksi muun muassa siksi, että kohteeseen saatiin sijoitettua tarvittavat
annostelulaitteistot ja Maarian allas mahdollisti suunnitelman mukaisen ympäristövaikutusten seurannan. Saostuslaitteiston sijoittamisessa huomioitiin riittävä tieyhteys, maanomistusolosuhteet, riittävä tila ranta-alueella ja sähkönsyötön mahdollisuus. Saostuskemikaalin annosteluletkujen sijoittelussa hyödynnettiin joen
alajuoksun kahta pientä koskimaista jaksoa, jotka mahdollistivat saostuskemikaalin tehokkaan sekoittumisen jokiveteen.
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Kuva 1: Saostuslaitteiston sijainti 4,5 km Maarian altaan padolta yläjuoksulle.
(Karttalähde: Turun seudun karttapalvelu)

Kuva 2: Kemikaalin annostelupisteen, kemikaalisäiliön, mittapadon ja lähimpien vedenlaadun seurantapisteiden sijoittuminen Paattistenjoen alajuoksulla. Maanmittauslaitoksen
ortoilmakuva.
Lisenssi:http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40lisenssi
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Käytetty fosforinsaostuskemikaalin annostelujärjestelmä koostuu kemikaalin varastosäiliöstä, annostelupumpuista, annosteluputkistosta sekä kemikaaliannostelun ohjauksesta (kuva 2). Kemikaalin varastoinnissa käytettiin 15m3 HDPE muovista kemikaalisäiliötä (kuva 3). Säiliössä on kaksoisvaipparakenne jolloin erillistä
varoallasta ei tarvita. Säiliö asennettiin tasaiselle sora-alustalle paikkaan, jossa
kemikaali oli mahdollista purkaa säiliöautosta suoraan säiliöön. Ilkivallan ja tapaturmien välttämiseksi kemikaalisäiliö aidattiin n. 2 m korkealla aidalla (kuva 3).

Kuva 3: Kemikaalisäiliö ja annostelupumppujen suojakotelo.

Kemikaalin annostelupumput sijoitettiin suojakoteloon kemikaalisäiliön välittömään
läheisyyteen.
Annostelupumppuina
käytettiin
kahta
Grundfos
DME940 -kalvopumppua. Käytetystä annostelusta riippuen koeajot toteutettiin
hyödyntäen yhtä tai kahta pumppua. Kemikaalin kulutusta voitiin seurata säiliössä
olevalla mittarilla sekä kemikaalipumpuissa olevilla virtaamalaskureilla. Saostuskemikaalin annostelujärjestelmän toiminta varmistettiin vedellä tehdyillä koepumppauksilla ennen varsinaisia koeajoja.
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Kemikaalin annosteluputkisto koostuu kemikaaliputkesta, jakotukista ja annosteluletkuista. Kemikaali pumpataan säiliöstä kemikaaliputkea pitkin annosteluletkuihin.
Kemikaaliputki on kemikaalin- ja säänkestävästä materiaalista valmistettu ja
asennettu muovisen suojaputken sisään. Suojaputki suojaa kemikaaliputkea rikkoontumiselta, minkä lisäksi mahdollinen kemikaaliputken vuoto on helpompi havaita. Kemikaalin annostelujärjestelmän putkisto valmistettiin haponkestävästä
teräksestä sekä kemikaalin ja sään kestävästä letkusta.
Annosteluputkisto asennettiin ja ankkuroitiin joen töyräiden varaan siten, että putkiston voi tarvittaessa nostaa pois paikaltaan (kuva 4). Annosteluletkujen tarkoituksena oli jakaa saostuskemikaali mahdollisimman tasaisesti joen vesimassaan.
Koska joen leveys vaihtelee virtaamatilanteen mukaan noin 1-6 metrin välillä, rakennettiin annosteluputkistoon kolme leveysaluetta, joita säädetään manuaalisesti
venttiileillä. Vedellä tehdyissä laitteiston pumppaustesteissä annostelun tarkkuus
saatiin varmistettua kuitenkin käyttämällä vain yhtä pidennetyllä suuttimella varustettua annosteluletkua. Täten kaikki koeajot toteutettiin, virtaamasta riippumatta,
hyödyntäen vain yhtä annosteluletkua.

Kuva 4: Saostuskemikaalin annosteluletkujen päässä olevat suuttimet ovat veden
alla. Joen oikealla puolella sijaitsee jakotukin suojakotelo ja harmaa kemikaaliletkun suojaputki.
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Kemikaaliannostelun ohjaamista varten tarvittu virtaamatieto saatiin Turun Vesihuolto Oy:n (ent. Turun vesilaitos) ylläpitämästä Paattistenjoen virtausmittauksesta. Virtaamamittaus perustuu saostuskemikaalin annostelupisteen yläpuolelle sijoittuvaan (kuva 2) betonirakenteiseen mittapatoon (kuva 5). Veden pH-mittaus
sijoitettiin kemikaalin syöttöpisteen alapuolelle aivan Paattistenjoen jokisuuhun
(kuva 2, VA 1). Jokiveden pH-mittaus ei säädä kemikaalipumppujen nopeutta,
mutta se pysäyttää automaattisesti kemikaalipumput kokonaan, mikäli pH laskee
mittauspisteessä logiikkaan säädetyn alarajan alapuolelle. Kemikaaliannostelun
ohjaus toteutettiin automaatiologiikalla, joka säätää kemikaalipumppujen annosta
automaattisesti isommalle tai pienemmälle veden virtauksen suhteessa. Logiikkaan syötettiin haluttu kemikaaliannos muodossa g kemikaalia / m3 vettä.

Kuva 5: Turun Vesihuolto Oy:n mittapato.
Saostuskemikaalina käytetty ferrisulfaatin Fe2(SO4)3 vesiliuos (Kemira PIX-105)
on ominaisuuksiltaan hapan (pH<1), rautapitoisuus on 11,2 % ja tiheys 1,53 kg/l.
Liitteenä 1 on PIX-105 kemikaalin tuote-esite ja liitteenä 2 kemikaalin käyttöturvallisuustiedote. Kun PIX-105 kemikaalia annostellaan jokiveteen, muodostuu välittömästi rautafosfaatti, FePO4 ja rautahydroksidi, Fe(OH)3 sakkoja. Nämä sakat
laskeutuvat vesistön pohjalle, kun veden virtausnopeus (pintakuorma) pienenee.
Vastaavaa kemikalointimenetelmää on useamman vuoden ajan käytetty Tšekissä
Brno-joen fosforinpoistoon (Kemira Oyj, 2010).
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Koeajoohjelma:
Koeajot oli suunniteltu tehtävän kahdeksana kahdeksan tunnin mittaisena koeajona siten, että koeajon välissä olisi vähintään yksi vuorokausi aikaa vedenlaadun
palautumiselle (taulukko 2). Koeajot oli tarkoitus toteuttaa hyödyntäen kahta virtaamaluokka, jotka olivat 1-3 ja 3-6 m3/s. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia neljän eri
annostuksen vaikutuksia saostuksen toimintaan.
Taulukko 2: Alkuperäinen koeajosuunnitelma

Koeajoja ei voitu toteuttaa täysin alkuperäisen koeajosuunnitelman mukaisesti,
vaan koeajoja jouduttiin toteuttamaan suunniteltua pienemmillä virtaamilla. Tämä
oli seurausta annostelulaitteistoa koskevista viivästyksistä ja koeajojen toteutusajankohdalle ajoittuneesta poikkeuksellisen kuivasta jaksosta. Paattistenjoen pienistä virtaamista johtuen toteutettiin koeajot 0,8-4,2 m3/s virtaamilla (taulukko 3).
Ensimmäisten koeajojen tulosten perustella luovuttiin suurimmasta 120 mg/l annostuksesta ja päädyttiin sen sijaan keräämään lisää näyttöä pienten annostusten
vedenlaatuvaikutuksista. Suunniteltua pienemmät virtaamat ja annostukset johtivat niin ikään huomattavasti suunniteltua pienempään saostuskemikaalin kokonaiskulutukseen.
Taulukko 3: Toteutuneet koeajot
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3.2.2 Ympäristövaikutusten seuranta

Koetoiminnan ympäristövaikutusten arviointi koostui vedenlaatu-, kalasto-, pohjasedimentti-, ja pohjaeläinseurannasta. Ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma
luotiin yhteistyössä alueellisen ympäristöviranomaisen kanssa ennen hankkeen
aloitusta. Suunniteltua ympäristövaikutusten seurantasuunnitelmaa on laajennettu
hankkeen aikana muun muassa simpukkakartoituksella. Ympäristövaikutusten
seurantasuunnitelman tavoitteena oli hankkia tietoa menetelmän tehokkuudesta,
vedenlaatuvaikutuksen laajuudesta, muodostuvan sakan laskeutumisesta sekä
mahdollisista eliöstöön kohdistuvista haittavaikutuksista.

Vedenlaatu
Vedenlaatuseurannan tarkoituksena oli paitsi kerätä näyttöä menetelmän tehokkuudesta, myös hankkia tietoa mahdollisista eliöstöön kohdistuvista riskeistä ja
vedenlaatuvaikutusten laajuudesta. Vedenlaatuseurannassa hyödynnettiin sekä
vesinäytteitä, että vedenlaatumittauksia. Seuranta perustui ensisijaisesti neljään
vedenlaadun seurantapisteeseen. Nämä seurantapisteet olivat Paattistenjokeen
annostelun yläpuolelle sijoittuva vertailualue (VE0), sekä kolme Maarian altaaseen sijoittuvaa vaikutusaluetta (VA1, VA2 ja VA3). Seurantapisteiden sijoittuminen on kuvattu kartassa sinisellä pisteellä (kuva 6). Vertailualueen tarkoituksena
oli kuvata käsittelemättömän jokiveden laatua. Vaikutusalueiden 1-3 tarkoituksena
oli mahdollistaa menetelmän tehokkuuden ja alueellisten vedenlaatuvaikutusten
selvittäminen.
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Kuva 6: Vedenlaadun () ja pohjaeläinten () seuranta-alueet kartalla. Maanmittauslaitoksen ortoilmakuva. Lisenssi:http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimentietoaineiston-cc-40-lisenssi

Vesinäytteet
Vesinäytteitä otettiin seurantapisteiltä koeajojen yhteydessä siten, että ensimmäiset vesinäytteet otettiin ennen annostelun aloitusta (0h). Seuraavat näytteet otettiin kahden (2h), neljän (4h) ja seitsemän (7h) tunnin kuluttua annostelun aloituksesta. Maarian altaan jäätilanteesta riippuen siirtymät näytepisteiden välillä tehtiin
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joko veneellä tai jäällä kävellen. Siirtymistä johtuen ei pisteiden VA2 ja VA3 näytteitä voitu ottaa tasan 2, 4 tai 7 tuntia annostelun aloituksesta. Näytteet kuitenkin
otetiin aina samassa järjestyksessä ja siirtymiin kuluva aika kunkin koeajon yhteydessä pysyi lähes vakiona. Ensin otettiin näytteet pisteitä VE0 ja VA1, jonka jälkeen siirryttiin VA2:n kautta VA3:lle. Tämä järjestys toistettiin aina 0, 2, 4 ja 7 h
annostelun aloituksesta.
Yhden kahdeksan tuntia kestävän koeajon aikana otetiin vesinäytteet siis neljästä
näytepisteestä ja neljään eri aikaan. Kahdeksan koeajon aikana näytteitä otettiin
yhteensä 144. Näytepisteestä VA2 otettiin näytteet kahdelta syvyydeltä (2 & 5 m),
jotta saataisiin parempi kuva jokiveden kulkeutumisesta ja sekoittumisesta Maarian altaalla. Myöhemmässä vaiheessa kaukaisimman vaikutusalueen VA3 näytteenottoa karsittiin pienempien virtaamien aikana (taulukko 4). Tämä siksi, että
annostelusta johtuva vedenlaatuvaikutus ei koeajon aikana ehtinyt kulkeutumaan
kauimmalle seurantapisteelle saakka.
Taulukko 4: Näytepisteet ja näytteenottoajat. Pilotoinninaikana otettujen näytteiden määrät näytepisteittäin (VE0, VA1, VA2 & VA3) ja ajankohdittain (0h, 2h, 4h &
8h).

Vesinäytteistä analysoitavaksi suunnitellut parametrit on esitetty taulukossa 5.
Liukoinen ja kokonaisfosfori, kiintoaine ja happamuus analysoitiin näytteistä kaikkina seuranta-ajankohtina. Sulfaatti, rauta ja kokonaistyppi oli sen sijaan suunniteltu analysoitavaksi vain seitsemän tuntia koeajon aloituksesta. Alkuperäistä
näytteenottomatriisia muokattiin hankkeen aikana, jotta saataisiin parempi kuva
menetelmän käytöstä mahdollisesti aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Alustavaan seuranta näytesuunnitelmaan muun muassa lisättiin liukoisen raudan määritykset.
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Taulukko 5: Vesinäytteiden analyysisuunnitelma

Vedenlaadun mittaukset
Vesinäytteiden lisäksi vedenlaatua seurattiin paikan päällä tehdyillä vedenlaatumittauksilla. Vedenlaatua mitattiin viiden minuutin välein seurantapisteissä VE0 ja
VA1. Maarian altaasta vaikutusalueilta 2 ja 3 mitattiin vedenlaatuprofiilit metrin välein pinnasta pohjaan kunkin vesinäytteenoton yhteydessä. Tämän lisäksi seurattiin vedenlaadun muutosta liikkuvana mittauksena veneestä käsin avovesikaudella. Mittaukset suoritettiin YSI 6000-sarjan moniparametriantureilla. Mitatut
vedenlaatu parametrit olivat lämpötila, pH, sähkönjohtokyky, sameus sekä happipitoisuus.

Sedimentti
Sedimenttinäytteenotolla pyrittiin ensisijaisesti selvittämään kemiallisesta fosforin
saostuksesta muodostuvan sakan kulkeutumista ja kerrostumista Maarian altaan
pohjalle. Sedimenttitutkimus toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen sedimenttitutkimus toteutettiin ennen koeajoja maalis-huhtikuussa 2015 ja näytteenotto
toistettiin koeajojen jälkeen touko-kesäkuussa 2017.
Tutkimuksessa kairattiin kahdenlaisia näytteitä. Minijääkiilanäytteitä käytettiin sedimentin visuaaliseen tarkasteluun ja pintasedimenttinäytteistä (ylin 0-1 cm) tehtiin
fysikaalis-kemiallisia analyysejä. Sedimenttinäytteistä analysoitiin vesipitoisuus,
hehkutusjäännös, kokonaisfosfori ja -typpi, rauta sekä 23 muuta alkuainetta. Sedimenttinäytteitä otettiin Maarian altaasta tasaisin välein pohjois-eteläsuunnassa
(kuva 7). Käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin liitteenä 3 olevassa sedimenttitutkimuksen raportissa.
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Sedimenttikartoituksen tavoitteena oli selvittää, miten paljon sakkaa muodostuu,
mitkä ovat sakan ominaisuudet ja millaiselle alueelle sitä laskeutuu. Tätä tietoa oli
tarkoitus hyödyntää konsulttiselvityksenä toteutetun lietteen poiston ja hyötykäytön suunnittelutyön lähtötietona.

Kuva 7: Maarian altaan sedimenttinäytteenottopisteet. (pisteistä M1-M10 otettiin
sekä minijääkiila-, että limnosnäytteet; pisteistä L_A, L_B ja L_C vain limnosnäytteet)
Maanmittauslaitoksen
peruskartta.
Lisenssi:http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
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Pohjaeläimet
Pohjaeläinseurannan tarkoituksena oli arvioida saostuskäsittelystä mahdollisesti
aiheutuvia eliöstövaikutuksia. Pohjaeläinnäytteenotto toteutettiin niin ikään kaksivaiheisena. Pohjaeläinseurannan ensimmäisen vaiheen tarkoitus on toimia vertailukohtana, kun arvioidaan annostelusta pohjaeläimille mahdollisesti aiheutuvia
vaikutuksia. Seurannan ensimmäinen vaihe koostui vuoden 2015 keväällä
(16.4.2015) ja syksyllä (4.9.2015) otetuista pohjaeläinnäytteistä. Koeajojen jälkeistä tilannetta kuvaavat näytteet otettiin puolestaan 3.5.2017.
Näytteet otettiin aina samoilta suunnitelmassa määritetyiltä seuranta-alueilta (kuva 6). Kukin näyte koostui kolmesta nostosta. Näytteet otettiin Ekmanpohjaeläinnäytteennoutimella veneestä tai kelluntarenkaasta käsin (kuva 8). Kukin
näyte koostui kolmesta nostosta. Sedimentin laadusta tehtiin visuaalinen tarkastelu ja pohjaeläimet säilöttiin >70 % alkoholiin. Pohjaeläinpoiminnat ja tunnistus tehtiin Turun ammattikorkeakoulun laboratoriossa. Eliöiden poiminnat näytteistä tekivät henkilöt, joilla on aikaisempaa kokemusta näytteiden käsittelystä ja eliöiden
poiminnasta määritystä varten. Eliöstö määritettiin asiantuntijatyönä soveltuvalle
taksonomiselle tasolle, joka useimmiten oli laji-, suku- tai heimotaso.

Kuva 8: Pohjaläinnäytteenottoa kelluntarenkaasta käsin.
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Simpukat
Ennen koeajoja toteutettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esityksestä Paattistenjoen alajuoksulla ja Maarian altaan alapuoleisessa Vähäjoessa simpukkakartoitus sukeltamalla. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, löytyykö ko. vesistöstä
uhanalaista vuollejokisimpukkaa (Unio crassus). Kartoituksessa ei löydetty vuollejokisimpukkaa tai muita uhanalaisia lajeja, joiden esiintyminen olisi estänyt koeajojen toteuttamisen (liite 4).
Ympäristövaikutusten seurantaohjelmaan myöhemmin lisätyn, koeajojen jälkeen
toteutetun, toisen simpukkakartoituksen (liite 5) tavoitteena oli selvittää annostelun mahdollisia haittavaikutuksia simpukoihin. Kartoitus toteutettiin niin ikään sukeltamalla ja se kohdistettiin samoihin alueisiin Paattistenjoen alajuoksulla, jotka
olivat kartoitettu vuonna 2015. Tämän lisäksi tehtiin yksi kartoitussukellus Maarian
altaan pohjoisosissa.

Kalasto
Hankkeen koetoimintailmoitusta koskevassa päätöksessä oli visuaalinen kalaston
seurantavelvoite mahdollisten kalakuolemien varalta. Paattistenjoen alajuoksulla
ja Maarian altaalla seurattiin veden pintaa ja rantoja mahdollisten kalakuolemien
varalta. Lisäksi koeajoihin osallistunut hankehenkilöstö oli varustautunut mahdollisten kuolleiden kalojen keräämiseen tarvittavalla välineistöllä. Kalakuolemia ei
koeajoissa havaittu.

Kiintoaine
Kohdassa vedenlaatu esitettyjen vesinäytteiden lisäksi otettiin ensimmäisen ja
seitsemännen koeajon yhteydessä vesinäytteitä veden sisältämän kiintoaineen
rauta- ja fosforipitoisuuksien määrittämistä varten. Kahden koeajon aikana kerättiin yhteensä 16 näytettä. Näytteet otettiin ennen koeajon aloitusta (0h) ja seitsemän tuntia (7h) annostelun aloituksesta. Näytteet kerättiin 4 pisteestä, jotka olivat
annostelun alapuolella välittömästi sijaitseva suvanto sekä seurantapisteet VE0,
VA1 sekä VA 2.
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Otetuista 10 litran vesinäytteistä kerätystä kiintoaineksesta määritettiin kokonaisrauta ja –fosfori (ICP-MS) sekä orgaanisen aineksen määrästä kertova VSS (volatile suspended solids 550 °c). Määritykset tehtiin Kemiran Espoon tutkimuskeskuksessa, hankepartnerin omalla rahoituksella.

Visuaaliset havainnot
Edellä kuvattujen seurantojen ja määritysten lisäksi toteutettiin koeajojen aikana
visuaalista vaikutusten seurantaa. Mahdollisia annostelusta aiheutuvia silmin havaittavia vaikutuksia seurattiin koko seuranta-alueella, mutta erityisesti visuaalisessa havainnoinnissa kiinnitettiin huomiota annostelijan ja vaikutusalue 1:n väliseen jokiosuuteen. Seurannan yhteydessä havaitut vaikutukset kirjattiin ylös ja
kuvattiin mikäli mahdollista.
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4 HANKKEEN TULOKSET
4.1 Hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen
Hankkeen päätavoitteena oli tutkia fosforinsaostamisen toimivuutta jokimittakaavassa. Varsinais-Suomessa Paattistenjoella toteutetun pilotoinnin avulla pyrittiin
selvittämään menetelmän toimivuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja monistettavuutta. Lisäksi pyrittiin arvioimaan menetelmän käytöstä muodostuvan sakan sedimentoitumista ja uusiokäytön mahdollisuutta.

4.1.1 Tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen

Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteumista voidaan tarkastella
hankkeelle asetettujen tutkimuskysymysten sekä kerätyn tulostiedon näkökulmasta. Hankkeelle asetetut keskeisimmät tutkimustavoitteet ja -kysymykset olivat seuraavat:
1. Toimivuus: Miten ison mittakaavan fosforin kemiallinen saostus onnistuu
virtaavassa luonnonvedessä ja miten vaihtelevat ympäristötekijät vaikuttavat
menetelmään?
2. Tehokkuus: Kuinka suureen fosforipitoisuuden reduktioon saostuksella
päästään, mikä on optimaalinen kemikaaliannostus ja millaiseksi muodostuu
fosforinpoiston kustannustehokkuus?
3. Turvallisuus: Miten saostuskemikaalin syöttö vaikuttaa vedenlaatuun,
vesiekosysteemiin ja alueen virkistyskäyttöön?
4. Lietteen uusiokäyttö: Kuinka paljon lietettä syntyy, miten se sedimentoituu ja miten sitä voidaan hyödyntää?
5. Monistettavuus: Kuinka suuri vesiensuojelupotentiaali menetelmällä on
ja miten sen laaja-alaisempi käyttöönotto olisi mahdollista?

FOSFORIN SAOSTAMINEN VIRTAVEDESTÄ - PILOTTIHANKE PAATTISTENJOELLA
LOPPURAPORTTI

22

Hankkeen avulla saavutettiin melko hyvin vastauksia edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Alla on arvioitu hankkeen tavoitteiden toteutumista kunkin keskeisen
tutkimuskysymyksen osalta.
1. Toimivuus:
Pilotoinnin avulla saatiin kerättyä arvokasta näyttöä ja käyttökokemusta menetelmän toimivuudesta jokimittakaavan virtaavassa luonnonvedessä. Pilotointi osoitti, että fosforin kemiallinen saostus onnistuu jokimittakaavan virtaavassa vedessä. Niin ikään pilotointi osoitti laitteistoa, sen käytettävyyttä ja
luotettavuutta koskevia kehitystarpeita, joita ei olisi välttämättä tunnistettu ilman pilotointia. Myös ympäristötekijöiden vaikutuksista menetelmän toimivuuteen saatiin hyvin kokemuksia, vaikka hankkeen koeajot ajoittuivat ainoastaan kylmän veden aikaan.
Tukimustavoitteen toteutuminen: Hyvä
Johtopäätös: Menetelmä toimii jokimittakaavan virtaavan veden käsittelyssä,
mutta vaatii vielä laitteistokehittämistä, mikäli se halutaan ottaa jatkuvatoimiseen valvomattomaan käyttöön.
2. Tehokkuus:
Koeajojen rajoitetusta määrästä ja kestosta huolimatta saatiin pilotoinnin
avulla kohtalaisen hyvä käsitys menetelmän tehokkuudesta ja optimaalisesta
kemikaaliannostuksesta. Pilotointi tarjoaa kohtalaiset lähtökohdat menetelmän kustannustehokkuuden arvioimiseen.
Tukimustavoitteen toteutuminen: Hyvä
Johtopäätös: Menetelmä sitoi jo melko pienillä annostuksilla tehokkaasti liukoista fosforia muotoon, joka ei ole sellaisenaan leville käyttökelpoista. Saavutettu puhdistusteho oli vahvasti riippuvainen käsiteltävän jokiveden liukoisen fosforin pitoisuuksista.
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3. Turvallisuus:
Pilotoinnin avulla saatiin hyvä kuva menetelmän lyhytaikaisista vaikutuksista
vedenlaatuun sekä pohjaeläimiin. Saostuskemikaalin vaikutuksista alueen
virkistyskäyttöön ei lyhyiden koeajojen perusteella voida kuitenkaan tehdä
luotettavia johtopäätöksiä.
Tukimustavoitteen toteutuminen: Hyvä/kohtalainen
Johtopäätös: Ympäristövaikutusten seurannassa ei ilmennyt koeajoista aiheutuvia haittavaikutuksia eliöstöön ja annostelusta johtuva pH muutos jäi
käytetyillä annostuksilla hyvin maltilliseksi. Mahdollisesta menetelmän pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvia vaikutuksia ei kuitenkaan voida arvioida pilotointien perusteella.
4. Lietteen uusiokäyttö:
Pilotoinnin ja sedimenttitutkimusten perusteella ei pystytty määrittelemään
menetelmän käytöstä muodostuvan lietteen määrää tai sen tarkkaa sedimentoitumisaluetta. Tämä osaltaan hankaloitti myös mahdolliseen hyötykäyttöön liittyvää arviointityötä.
Tukimustavoitteen toteutuminen: Kohtalainen/välttävä
Johtopäätös: Menetelmän käytöstä muodostuvaa lietettä ei pystytty erottamaan muusta Maarian altaan sedimentistä (liite 3). Lietteen uusiokäyttömahdollisuudet pilottikohteella ovat käytännössä samat, kuin Maarian altaan
sedimentillä ennen koeajoja (liite 8).
5. Monistettavuus:
Hankkeen perusteella ei vielä voida luotettavasti arvioida menetelmän monistettavuuden ja laaja-alaisemman käyttöönoton mahdollisuutta.
Tukimustavoitteen toteutuminen: Välttävä
Johtopäätös: Tehokkuuden näkökulmasta menetelmällä on melko suuri vesiensuojelupotentiaali, mutta menetelmän laaja-alaisempi käyttöönotto vaatisi lisätutkimuksia muun muassa menetelmän pitkäaikaisvaikutuksista ja jatkuvan käytön kustannuksista.
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Tutkimushankkeen suunniteltujen tulosten toteutumista voidaan arvioida vertaamalla toteutettuja tutkimustoimia sekä kerättyjen tutkimustulosten määrää ja laatua alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan. Pilotointi oli suunniteltu tehtäväksi kahdeksana kestoltaan kahdeksan tuntia pitkänä koeajona. Kaikki kahdeksan
koeajoa toteutettiin suunnitelman mukaisesti 8 tunnin pituisina. Suunniteltua myöhäisemmästä annostelulaitteiston valmistumisesta ja pitkästä kuivasta jaksosta
johtuen koeajot sijoittuivat melko lyhyelle ajanjaksolle ja suunniteltua pienemmille
virtaamille.
Menetelmän pilotointiin liittyvä ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma sisälsi
vedenlaatu-, pohjaeläin, sedimentti- ja kalastoseurannan. Seurannat toteutettiin
alkuperäisestä aikataulusta poiketen, mutta muutoin pääpiirteissään suunnitelman
mukaisina. Joitakin pienimuotoisia muutoksia seurantoihin tehtiin ympäristöolosuhteista johtuen, mutta seurannoista saatiin kerättyä tavoitteiden mukainen tulosaineisto. Hankkeen aikana ilmenneiden tarpeiden takia alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa myös jonkin verran laajennettiin menetelmää koskevan paremman
kokonaiskuvan muodostamiseksi. Seurantasuunnitelmaan lisättiin muun muassa
simpukkakartoitus sekä lisäparametreja ja yksi näytepiste vedenlaatuseurantaan.
Täten pilotoinnista saatiin kerättyä alkuperäistä suunnitelmaa enemmän tutkimustuloksia.

4.1.2 Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin

Hanketoteutuksen merkittävin poikkeama oli fosforinsaostuksen koeajojen siirtyminen suunniteltua myöhäisemmäksi. Tämä on johtanut lähes kaikkien tehtävien
viivästymiseen ja hankkeen jatkoaikatarpeeseen. Koeajojen viivästyksen syyt olivat pääasiallisesti luonnonolosuhteisiin liittyviä, mutta osin myös annostelulaitteistoon liittyviä teknisiä haasteita.
Koeajoja edeltäviä, alkutilannetta kartoittavia tutkimuksia lukuun ottamatta on
hankkeen käytännön tutkimuksissa ollut huomattavia viivästyksiä, jotka johtivat
hankkeen jatkoaikatarpeeseen. Hankkeessa toteutettavat ympäristöseurannat,
kuten muutkin toimenpiteet myöhästyivät alkuperäisestä aikataulusta, koska koeajoja ei päästy toteuttamaan suunnitellusti.
Keväälle 2015 suunniteltu annostelulaitteiston perustaminen viivästyi siten, että
annostelulaitteiston rakenteet saatiin valmiiksi syksystä 2015. Järjestelmän ohjauksen viimeistely, joka oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 lopulla, siirtyi keväälle
2016. Syynä tähän viivästykseen oli mm. pakkanen, joka pysäytti vedellä tehtävät
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laitteistotestit pitkäksi ajaksi. Tämän lisäksi haasteita ja viivästyksiä annostelun
säädössä aiheuttivat muun muassa Paattistenjoen mittapadolta saatu virheellinen
pinnankorkeustieto sekä saostuskemikaalin annosteluputkiston vaikutukset annostuksen tarkkuuteen.
Merkittävin annostelulaitteiston käyttöönottoa koskeva ennakoimaton viivästys aiheutui Paattistenjoella tapahtuneesta poikkeuksellisen voimakkaasta jäiden lähdöstä helmikuussa 2016. Tässä yhteydessä virran mukana liikkuneet jäät aiheuttivat laajoja vaurioita saostuskemikaalin annostelulaitteistolle. Jäät vaurioittivat
annostelijan jakotukkia, katkoivat annosteluletkun, rikkoivat virtaama- ja pHohjauksen tiedonsiirtokaapelit ja aiheuttivat vaurioita toiseen kemikaalipumppuun.
Näiden vaurioiden korjaamiseen kului huomattavasti aikaa ja resursseja. Lisäksi
annostelulaitteiston pH-ohjauksen virtalähdekortti vioittui oletetusta ylijännitepiikistä ja se korjattiin marraskuussa 2016.
Keväällä 2016 korjatun saostuskemikaalin annostelijan toiminta saatiin varmistettua vedellä tehdyillä testeillä toukokuussa. Välittömästi tämän jälkeen kemikaalisäiliö täytetiin saostuskemikaalilla ja koeajovalmius saavutettiin toukokuun lopulla.
Vuoden 2016 kesä ja syksy olivat kuitenkin poikkeuksellisen vähäsateisia, eikä
koeajo-ohjelman mukaisia (min. 1 m3/s) virtaamaolosuhteita Paattistenjoella esiintynyt ennen marraskuun loppua. (kuva 9)

Kuva 9: Virtaama Paattistenjoella ja koeajojen toteutusajankohdat.
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Koeajot
Koeajojen toteutus myöhästyi suunnitellusta aikataulusta ja tästä johtuen kaikki
koeajot jouduttiin tekemään ajankohtana, jolloin vesi oli kylmää (0-7 °c). Täten pilotoinnissa ei saatu tietoja veden lämpötilan merkityksestä mahdollisiin annostelun
ympäristövaikutuksiin. Niin ikään aikataulusta ja sadetilanteesta johtuen osa koeajoista suoritettiin suunniteltua pienemmillä virtaamilla. Tämä johti siihen, että
kaikkien suunniteltujen vesinäytteiden otto ei ollut perusteltua. Voidaan myös olettaa, että koeajojen aikaiset jokiveden fosforipitoisuudet jäivät alhaisemmiksi, kuin
mitä ne olisivat olleet kaikista suurempien virtaamien aikana.
Koeajot oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi eri vuodenaikoina 1-6 m3/s virtaamilla alla olevan taulukon mukaisesti.
Taulukko 6: Suunniteltu koeajo-ohjelma

Seurannat
Menetelmän ympäristövaikutusten seurannoissa oli lähinnä pienimuotoisia poikkeamia suunnitelmaan nähden. Vedenlaadun seurannoissa jouduttiin joidenkin
koeajojen aikana tekemään jäätilanteesta johtuvia pieniä näyte- ja mittauspisteiden muutoksia. Veneestä käsin tehtävää jatkuvatoimista vedenlaatuseurantaa ei
päästy toteuttamaan, kuin koeajojen 1, 7 ja 8 aikana, koska muut koeajot ajoittuivat jääpeitteiseen aikaan. Sedimenttinäytteiden analysoinnissa luovuttiin sedimenttinäytteiden fosforin fraktioinnista, koska siihen ei ollut ensimmäisten analyysitulosten jälkeen perustetta.
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4.2 Tutkimustulokset
Pilotointiin ja menetelmän vaikutusten seurantaan liittyvät tärkeimmät tutkimustulokset ja havainnot on esitelty aihepiireittäin kohdissa 4.2.1-7.

4.2.1 Vedenlaatu

Koeajojen vaikutukset Paattistenjoen vedenlaatuun
Liuennut kokonaisfosfori
Nestemäisellä ferrisulfaatilla (PIX-105) tehty kemiallinen saostus alensi tehokkaasti Paattistenjoen vedessä liuenneessa muodossa olevan fosforin pitoisuutta.
Saostuskemikaalin annosteluyksikön alapuolisessa näytepisteessä VA1 kahdeksalla koeajolla saavutetut liuenneen kokonaisfosforin pitoisuusreduktiot vaihtelivat
65 - 87 prosentin välillä. Saavutettuun reduktioon vaikuttivat sekä jokiveden lähtöpitoisuudet että käsittelyissä käytetyt kemikaaliannostukset. Korkeimmat yli 80
prosentin reduktiot saavutettiin koeajoissa, joissa sekä liuenneen kokonaisfosforin
lähtöpitoisuudet, että saostuskemikaalin annostelumäärät olivat suurimmillaan
(taulukko 7). Näytepisteessä VA1 liuenneen kokonaisfosforin lähtöpitoisuus koeajojen alussa oli keskimäärin 91 µg/l (vaihteluväli 29 - 170 µg/l) ja koeajojen lopulla vastaava keskimääräinen pitoisuus oli 19 µg/l (vaihteluväli 10 - 23 µg/l).
Taulukko 7: Liuenneen kokonaisfosforin pitoisuudet saostuskemikaalin annosteluyksikön alapuolisessa näytepisteessä VA1 ennen koeajojen aloittamista (0 h) ja
niiden lopulla (7 h) sekä koeajoissa saavutetut liuenneen kokonaisfosforin reduktioprosentit. Koetulokset on järjestetty nousevaan järjestykseen saavutetun reduktioprosentin mukaisesti.
Koeajo

Päivämäärä

6
8
1
7
5
4
3
2

3.4.2017
2.5.2017
26.11.2016
26.4.2017
23.3.2017
18.3.2017
15.3.2017
1.3.2017

Annostus
mg/l
30
30
30
45
45
60
90
70

Virtaama,
Q m³/s
1,1
0,8
1,0
0,9
1,2
2,1
4,2
2,6*

Liuennut kok P µg/l
(0h, VA1)
(7h, VA1)
48
17
29
10
64
20
58
17
76
20
130
23
150
20
170
22

Liuennut kok P
reduktio %
65
66
69
71
74
82
87
87

* 1.3.2017 virtaamana on käytetty mittapadolta manuaalisesti mitattua virtaamaa. Muina ajankohtina on käytetty Turun Vesihuolto Oy:n mittaamia virtaamia.
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Kiintoaine
Koeajojen seurauksena kiintoainetta muodostui liuenneen fosforin reagoidessa
ferrisulfaatin kanssa. Muodostuneet kiintoainemäärät olivat kuitenkin vähäisiä
suhteessa jokiveden ennestään sisältämän kiintoaineen määrään (liite 6). Koeajojen aiheuttama kiintoaineen lisäys ei ole havaittavissa, mikäli vertailukohtana käytetään saostuskemikaalin annosteluyksikön alapuolisessa näytepisteessä VA1
koeajojen alussa (ajankohta h 0) vallinneita pitoisuuksia. Mikäli vertailukohtana
käytetään taustapisteessä VE0 vallinneita pitoisuuksia, viittaa aineisto koeajojen
lisänneen jokiveden kiintoainepitoisuutta keskimäärin 5-10 mg/l, mikä on 3 – 5
prosenttia jokiveden keskimääräisestä kiintoaineen taustapitoisuudesta. Koeajojen aikana Paattistenjoen veden kiintoainepitoisuus taustapisteessä VE0 oli keskimäärin 190 mg/l (vaihteluväli 63 - 700 mg/l). Koeajojen lopulla käsitellyn jokiveden keskimääräinen kiintoainepitoisuus saostuskemikaalin annosteluyksikön
alapuolisessa näytepisteessä VA1 oli 190 mg/l (vaihteluväli 74 - 490 mg/l).
Kokonaisfosfori
Jokiveden kokonaisfosforipitoisuuksissa ei ollut havaittavissa koeajoista johtuvia
muutoksia (liite 6). Saostuskemikaalin annosteluyksikön alapuolisen näytepisteen
VA1 kokonaisfosforipitoisuuksissa esiintyi vaihtelua koeajojen aikana, mutta tämä
vaihtelu oli yhtenevää taustapitoisuuden vaihtelun kanssa. Mikäli näytepisteessä
VA1 olisi ollut havaittavissa koeajojen aikaista kokonaisfosforipitoisuuden laskua,
joka ei selity taustapitoisuuden vaihtelulla, olisi tämä ilmentänyt kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin laskeutumista syvempään vesikerrokseen tai pohjalle
ennen näytepiste VA1:tä. Voimakkaasta virtauksesta johtuen merkittävää sedimentaatiota ei kuitenkaan tässä osassa vesistöä tapahtunut. Koeajojen alussa
käsittelemättömän Paattistenjoen veden kokonaisfosforin lähtöpitoisuus näytepisteessä VA1 oli keskimäärin 400 µg/l (vaihteluväli 120 - 1200 µg/l). Koeajojen lopulla käsitellyn jokiveden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli 320 µg/l
(vaihteluväli 110 - 730 µg/l).
pH
Paattistenjoen pH laski 0,3 - 0,5 yksikköä pienimmillä käytetyillä ferrisulfaattiannoksilla (30 mg/l) ja 0,5 - 0,6 yksikköä toiseksi pienimmillä ferrisulfaattiannoksilla
(45 mg/l). Korkeimmilla käytetyillä ferrisulfaattiannoksilla (70 ja 90 mg/l) jokiveden
pH:n lasku oli 0,9 - 1,0 yksikköä. Koeajojen alussa ajankohtana 0 h käsittelemät-
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tömän Paattistenjoen veden pH näytepisteessä VA1 oli keskimäärin 7,4 (vaihteluväli 7,1 - 7,6). Koeajojen lopulla käsitellyn jokiveden keskimääräinen pH oli 6,8
(vaihteluväli 6,2 -7,2). (Liite 6)
Rauta
Koeajojen aikana Paattistenjoen veden kokonaisrautapitoisuudet näytepisteessä
VA1 kohosivat keskimäärin noin 2,8 mg/l eli noin 40 prosenttia (liite 6). Käsittelemättömän Paattistenjoen veden kokonaisraudan keskimääräinen lähtöpitoisuus
näytepisteessä VA1 oli 12 mg/l (vaihteluväli 4,7 - 34 mg/l). Koeajojen lopulla käsitellyn jokiveden keskimääräinen kokonaisrautapitoisuus oli 15 mg/l (vaihteluväli
7,4 - 32 mg/l). Käsitellyn jokiveden sisältämästä kokonaisraudasta 4 - 7 prosenttia
oli liuenneessa muodossa.
Jokiveden liuenneen raudan keskimääräinen pitoisuus näytepisteessä VA1 kohosi
koeajojen aikana yli kaksinkertaiseksi. Liuenneen raudan keskimääräinen lähtöpitoisuus näytepisteessä VA1 oli käsittelemättömässä jokivedessä 0,3 mg/l (vaihteluväli 0,2 – 0,5 mg/l) ja koeajojen lopulla 0,6 mg/l (vaihteluväli 0,5 – 0,9 mg/l).
Sulfaatti
Koeajot kohottivat Paattistenjoen sulfaattipitoisuuksia. Koeajojen lopulla jokiveden
sulfaattipitoisuudet olivat saostuskemikaalin annosteluyksikön alapuolella 5-17
mg/l korkeampia kuin taustapisteessä VE0 (liite 6). Sulfaatin keskimääräinen pitoisuus taustapisteessä VE0 oli 12 mg/l (vaihteluväli 2,4 – 24 mg/l) ja näytepisteessä VA1 koeajojen lopulla 23 mg/l (vaihteluväli 11 – 31 mg/l). Jokiveden sulfaattipitoisuuden lisäys korreloi koeajoissa käytetyn kemikaaliannostuksen
kanssa.
Sulfaatin taustapitoisuudessa oli havaittavissa selkeä ajallinen kehitys, sillä sulfaattipitoisuus pisteessä VE0 kohosi kevään 2017 aikana. Taustapitoisuuden sekä
käytettyjen saostuskemikaaliannostusten vaihtelusta johtuen myös koeajojen suhteellinen vaikutus Paattistenjoen sulfaattipitoisuuteen vaihteli huomattavasti. Maaliskuussa taustapitoisuuksien ollessa alhaisimmillaan ja käytettäessä korkeimpia
kemikaaliannostuksia, kohosi sulfaattipitoisuus saostuskemikaalin annosteluyksikön alapuolisessa näytepisteessä VA1 suurimmillaan 4,6 – 6,5 -kertaiseksi taustapisteeseen VE0 nähden. Korkeimpien taustapitoisuuksien vallitessa ja käytettäessä alhaisempia kemikaaliannostuksia, oli saostuskemikaalin annosteluyksikön
alapuolinen sulfaattipitoisuus 1,2 - 1,7 -kertainen taustapitoisuuteen nähden.
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Yhteenveto koeajojen vaikutuksesta Paattistenjoen vedenlaatuun
Tulosten perusteella jokiveden kemiallinen saostus alensi tehokkaasti Paattistenjoen vedessä liuenneessa muodossa olevan fosforin pitoisuutta. Sivuvaikutuksena
kemiallinen saostus myös laski jokiveden pH:ta sekä kohotti kokonaisraudan,
liuenneen raudan sekä sulfaatin pitoisuuksia.

Kemiallisesti käsitellyn veden vaikutukset Maarian altaassa
Pienimpien Paattistenjoen virtaamien (0,8-1,2 m3/s) vallitessa kemiallisesti käsitelty jokivesi ei ennättänyt koeajon aikana kulkeutumaan Maarian altaan tarkkailupisteille VA2 ja VA3. Suurempien Paattistenjoen virtaamien vallitessa käsitelty jokivesi ennätti koeajojen aikana myös näytepisteille VA2 ja VA3, mikä ilmeni
liuenneen kokonaisfosforin pitoisuuksien laskuna sekä pH:n alenemisena kyseisten näytepisteiden pintavedessä (liite 6).
Suurimmilla Paattistenjoen virtaamilla (2,6 ja 4,2 m3/s) liuenneen kokonaisfosforin
lähtöpitoisuudet sekä koeajojen lopulla vallinneet pitoisuudet kauimmaisessa
Maarian altaan näytepisteessä VA3 vastasivat saostuskemikaalin annosteluyksikön alapuolisen näytepisteen VA1 pitoisuuksia. Suurimman koeajojen aikaisen
virtaaman (4,2 m3/s) vallitessa liuenneen kokonaisfosforin pitoisuus putosi näytepisteessä VA3 pitoisuudesta 160 µg/l pitoisuuteen 29 µg/l.
Kemikaaliannostelun vaikutus näytepisteessä VA1 mitattuihin pH arvoihin oli havaittavissa virtaaman suuruudesta riippuen 10–30 minuutin kuluttua annostelun
aloituksesta. Maarian altaan näytepisteissä VA2 ja VA3 vesinäytteistä mitattu pH
oli alhaisimmillaan 15.3.2017 näytepisteessä VA2, jossa se laski arvosta 7,0 arvoon 6,4 suurinta kemikaaliannosta (90 mg/l) käytettäessä.
Näytepisteiden VA2 ja VA3 vesinäytteistä saatu vedenlaatuaineisto ei osoita kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin sedimentoitumisen Maarian altaan pohjalle
lisääntyneen koeajojen aikana.
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4.2.2 Sedimentti

Koeajojen jälkeen toteutetut sedimenttinäytteenotot jouduttiin ottamaan keväällä
veneestä käsin. Kevään lämmennyt ilma hankaloitti jossakin määrin sedimentin
kerrostuneisuuden visuaalista tarkastelua jääkiilamenetelmällä otetuista sedimenttinäytteistä. Kuvattujen näytteiden perusteella ei voitu osoittaa mitään tiettyä aluetta Maarian altaalla, jolle mahdollisesti muodostuneen sakan kerrostuminen olisi
tapahtunut.
Pintasedimentistä tehdyissä analyyseissä ei havaittu mitään luontaisesta ja vuodenaikaisesta vaihtelusta poikkeavaa, saostuskokeesta selkeästi aiheutuvaa, pitoisuusmuutosta raudan, fosforin tai typen osalta millään näytepisteellä. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat kohonneet altaan pohjoisosissa pisteillä 9 ja 10, mutta
vielä enemmän eteläisimmässä osassa pisteellä L_A. Vastaavanlainen tilanne on
havaittavissa myös raudan kohdalla. Analyysitulokset on esitetty kootusti liitteen 3
taulukossa 2.
Toteutetulla sedimenttiseurannalla ei siis pystytty osoittamaan, miten fosforin saostuksesta muodostuva sakka laskeutuu ja sedimentoituu vastaanottavan vesistön pohjalle. Se, että muodostunutta sakkaa ei havaittu sedimenttinäytteissä, voi
selittyä koeajojen lyhyellä kestolla ja Maarian altaaseen laskeutuvan sakan suhteellisen pienellä määrällä. Annostelun visuaalisessa seurannassa kuitenkin havaittiin selkeää flokin muodostusta ja pienimuotoista laskeutumista rantavyöhykkeen hitaamman virtaaman alueilla. Havaitut flokit ja sakka vaikuttivat melko
helposti hajoavilta, mikä osaltaan on voinut estää selkeästi erottuvan sakkakerroksen muodostumista Maarian altaan sedimentin pinnalle.

4.2.3 Pohjaeläimet

Kevään ja syksyn 2015 näytteistä määritettiin yhteensä 13 taksonia ja 3 121 yksilöä. Keväällä taksonimäärä oli 12 ja yksilömäärä oli 2 246. Syksyllä taksonimäärä
oli 8 ja yksilömäärä 875. Pohjaeläimet kuuluivat harvasukasmatoihin (Oligochaeta), jouhimatoihin (Nematomorpha), piensimpukoihin (Pisidididae), kiekkokotiloihin
(Planorbidae), sukkulakotiloihin (Hydrobidae), vesipunkkeihin (Hydrachnidia), päivänkorentoihin (Ephemeroptera), vesiperhosiin (Trichoptera), sudenkorentoihin
(Odonata) ja kaksisiipisiin (Diptera). Runsaslukuisimpia olivat kaksisiipiset, niistä
erityisesti surviaissääsken toukat (Chironomidae spp.) sekä harvasukasmadot
(Oligochaeta). Muut ryhmät olivat molempien näytteenottojen näytteissä selvästi
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vähälukuisempia. Kaikki näytteistä löydetyt pohjaeläimet ovat pohjan liejun sisällä
eläviä eliöitä. Näytteissä ei ollut yhtään harvinaista tai uhanalaista pohjaeläinlajia.
Useimmat tutkimuksen pohjaeläimet ilmentävät rehevää vesistön tilaa, mutta
muutamat eliölajit eivät kerro vesistön rehevyystilasta mitään.
Kevään 2017 saostuskokeiden jälkeisistä seurantanäytteistä määritettiin yhteensä
9 eliötaksonia ja 630 yksilöä. Pohjaeläimet kuuluivat juotikkaisiin (Erpobdella octoculata), harvasukasmatoihin (Oligochaeta), simpukoihin (Unio pictorum), päivänkorentoihin (Ephemeroptera) ja kaksisiipisiin (Diptera). Verrattuna kevään
2015 näytteenottoihin taksonimäärä oli hieman alhaisempi. Näytteiden kokonaisyksilömäärä oli vain kolmasosa kevään 2015 näytteiden yksilömäärästä. Selvästi
runsaslukuisimpia eliöryhmiä olivat harvasukasmadot ja kaksisiipiset, erityisesti
surviaissääsken (Chironomidae spp.) toukat. Muiden ryhmien osuus oli vähäinen.
Kontrollinäytteen eliömäärä oli pienempi kuin kemikaalin vaikutusalueiden näytteiden. Eliöryhmien määrä kontrollin ja vaikutusalueiden näytteissä ei juurikaan
eronnut toisistaan. Kenttämestarin mukaan näytteenotto ei onnistunut hyvin kaikissa kohteissa pohjan laadun vuoksi, mikä saattoi vaikuttaa näytteissä olevien
pohjaeläinten yksilömäärään. Tiettyjen taksoniryhmien, kuten piensimpukoiden,
sukkulakotiloiden, kiekkokotiloiden, jouhimatojen, vesipunkkien, sudenkorentojen
ja vesiperhosten puuttumisen syitä kevään 2017 näytteissä on vaikea arvioida. Se
saattaa liittyä näytteenoton onnistumiseen tai näytteenoton osumiseen erilaisiin
kohtiin pohjalla kuin aiemmissa näytteenotoissa. Kemikaalikäsittely ei ole todennäköisesti vaikuttanut näiden ryhmien esiintymiseen. Näytteenottohetkellä pohjaeläimet olivat elossa, joten kemikaalikäsittely ei tappanut eliöitä. Taksoniluettelo
liitteenä 7.

4.2.4 Simpukat

Ympäristövaikutusten seurantaohjelmaan myöhemmin lisätyn, koeajojen jälkeen
toteutetun, toisen simpukkakartoituksen (liite 5) tavoitteena oli selvittää annostelun mahdollisia haittavaikutuksia simpukoihin. Selvityksessä löydettiin samat lajit
kuin ennen koeajoja tehdyssä kartoituksessa. Jälkimmäisessä kartoituksessa löydettiin ensimmäistä kartoitusta enemmän eläviä simpukoita, mikä selittyy kuitenkin
sillä, että 2015 sukelluksissa painotettiin juuri vuollejokisimpukalle soveltuvaa pohjan laatua.
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Simpukoiden herkistä poikasvaiheista ei toteutetulla tutkimuksella saatu tietoa,
vaan pohja-ainesta olisi kaivettava nuoruusvaiheiden löytämiseksi. Löydettyjen
aikuisten simpukoiden määrät antavat kuitenkin olettaa, ettei toteutetulla annostelulla ole ollut vaikutusta ainakaan aikuisten simpukoiden selviämiseen.

4.2.5 Kalasto

Koeajojen aikana ja näiden jälkeen suoritetiin visuaalista kalastovaikutusten seurantaa koetoimintailmoituksesta annetun päätöksen (DNRO ESAVI/9932/2014)
mukaisesti. Tiettyjen koeajojen aikana visuaalista seurantaa hankaloitti jossain
määrin Maarian altaassa ja paikoin Paattistenjoessa ollut jääpeite. Seurannassa
ei havaittu annostelusta tai muista syistä aiheutuneita kalakuolemia. Mahdollisista
lievemmistä kalastoon kohdistuneista vaikutuksista tai menetelmän pitkäaikaiskäytön kalastovaikutuksista ei pilotoinnin perusteella voida esittää arviota.

4.2.6 Kiintoaines

Kiintoaineesta analysoitiin rauta, fosfori ja VSS koeajojen 1 ja 7 aikana, tätä tarkoitusta varten otetuista vesinäytteistä. Ensimmäisessä koeajossa ferrisulfaatin
annostelu oli 30 mg/l ja seitsemännessä koeajossa 45 mg/l. Annostelut olivat siis
melko pieniä ja näytteiden kokonaismäärä oli 16 kpl. (Taulukko 8) Tästä johtuen
tuloksista ei voida tehdä täysin aukottomia päätelmiä ferrisulfaatin lisäyksen vaikutuksista jokiveden kiintoaineksen ominaisuuksiin esimerkiksi suuria annostuksia
koskien.
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Taulukko 8: Koeajojen 1 (26.11.2016) ja 7 (26.4.2017) alussa ja lopussa otetuista
vesinäytteistä tehtyjen kiintoaineanalyysien tulokset kohteittain.

Tulosten perusteella annostelu lisäsi vaikutusalueella 1 (VA 1) ja annostelun alapuolisessa suvannossa kiintoaineen sisältämää raudan määrä arvioilta noin neljänneksellä. Kiintoaineksen fosforipitoisuudessa ei kuitenkaan ollut havaittavissa
selkeä muutosta.

4.2.7 Visuaaliset havainnot

Koeajojen aikana seurattiin saostuskemikaalin annostuksesta aiheutuvia näkyviä
vaikutuksia sekä kerättiin havaintoja käytetyn annostelulaitteiston toimivuudesta.
Kemikaalin annostelukohta oli lyhyt koskijakso, jossa koeajojen aikana vesisyvyys
vaihteli virtaamasta riippuen noin 25-75 senttimetriin. Jokiveden sameudesta riippuen saostuskemikaalin lisäys erottui jokiuomassa hieman muuta jokivettä ruskeampana sävynä.
Koeajojen yhteydessä havaittiin, että suurimmilla annostuksilla ferrisulfaatin lisääminen aiheutti vähäistä vaahdon muodostumista ja värjäytymistä koskijaksojen jälkeisillä suvantojaksoilla (kuva 9). Annostuksilla 60-90 mg/l havaittiin selkeää
flokin muodostusta jo 2-10 metriä annostuksen alapuolella. Flokin muodostumista
havaittiin ajoittain jo annostuksella 45mg/l. Vain yhden annosteluletkun käyttö johti
siihen, että saostuskemikaali ei välittömästi sekoittunut joen koko vesimassaan ja
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täten jokiveden ferrisulfaattipitoisuus välittömästi annostelun alapuolella oli mitä
todennäköisimmin selvästi tavoiteltua korkeampi. Tämä puolestaan saattoi edesauttaa flokin muodostumista jo 45 mg/l annostuksen mukaisella pumppauksella.

Kuva 9: 1.3.2017 koeajossa käytetty 70 mg/l annostus aiheutti ruskean vaahdon
muodostumista koskijakson alapuolella.

Koeajojen yhteydessä muodostuneet flokit olivat selvästi silmin havaittavia ja arviolta halkaisijaltaan 0,5-4 mm kokoisia. Annostelukohdan alapuoleisessa pienessä
suvannossa havaitut melko kookkaat flokit vaikuttivat kuitenkin ainakin osittain hajoavan suvannon alapuolisen lyhyen koskijakson aikana. Niin ikään suurempia
annostuksia käytettäessä muodostui ruskeaa selvästi havaittavaa, löyhää sakkaa.
Sakkaa havaittiin lähinnä rannan tuntumassa ja osin jään päällä niillä kohdin, missä käsiteltyä vettä kulkeutui jääkannen tai jäälauttojen päälle.
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5 HANKKEEN VAIKUTTAVUUS
5.1 Hankkeen positiivinen ja negatiivinen vaikuttavuus sekä
vaikutukset ravinteiden kiertoon ja Itämeren kuormitukseen
Hankkeessa pidätettiin Aurajokeen ja sitä kautta Itämereen laskevan Paattistenjoen liukoisen fosforin pitoisuuksia koeajojen aikana tehokkaasti. Koeajojen kesto
oli yhteensä vain 64 tuntia, eikä koeajoilla voida olettaa saavutetun minkäänlaista
havaittavaa vedenlaatuvaikutusta Itämeressä taikka Aurajoessa. Lyhytaikainen ja
paikallinen vaikutus Maarian altaan pohjoisosan veden laatuun oli kuitenkin huomattava.
Menetelmän monistamisella olisi mahdollista saavuttaa nopeasti merkittävä liukoisen fosforin pitoisuuden lasku vastaanottavassa vesistössä. Toteutetun tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä luotettavia päätelmiä menetelmän pitkäaikaiskäytön vedenlaatu- tai ympäristövaikutuksista. Täten menetelmän
monistamista muihin virtavesiin ei voida suositella, eikä Itämereen kohdistuvaa
kuormitusta voida ainakaan vielä vähentää menetelmän avulla.
Menetelmä ei ensisijaisesti ole ravinteidenkierrätysmenetelmä, vaan vesiensuojelumenetelmä. Kerättyjen tulosten perusteella menetelmällä on hankala saavuttaa
positiivista vaikutusta ravinteiden kierrätykseen. Menetelmällä saostettu fosfori ei
pilotoinnin perusteella kerry helposti kerättäväksi sakaksi, jossa olisi korkea fosforipitoisuus. Toisaalta koeajoissa muodostuneen sakan määrä on hyvin pieni verrattuna Maarian altaan pinta-alaan, mikä hankaloitti sakan kulkeutumisen ja sedimentoitumisen arviointia. Sakan kertymisestä pitkäaikaiskäytössä tai pienemmän
laskeutusaltaan käytön yhteydessä ei ole käytettävissä tietoa. Sakan kertymään ja
keräämiseen liittyvien haasteiden lisäksi on olemassa ristiriitaisia tietoja siitä, miten rautaan sidottua fosforia voidaan kierrättää uudelleen käyttöön. Kosteikkosedimenteillä tehdyissä kokeissa on havaittu, että sedimentin sisältämä rauta saattaa pellolle palautettuna vähentää fosforin biosaatavuutta (Laakso ym. 2016;
Heikkinen 2011) Toisaalta jätevedestä raudan avulla sidotun fosforin käytöllä on
saavutettu vastaavia satoja astia- ja kenttäkokeissa kuin käytettäessä keinolannoitteita (Karlsson).
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5.2 Muut vaikutukset
Hankkeessa pilotoidun menetelmän käytöllä voi olla tavoitellun vedenlaatuvaikutuksen lisäksi erilaisia ympäristö-, maisema- ja virkistyskäyttövaikutuksia. Menetelmän mahdollisesta pitkäaikaiskäytöstä tai monistamisesta aiheutuvia suoria ja
välillisiä vaikutuksia on tutkimuksen perusteella hyvin hankala päätellä. Tässä yhteydessä pyritäänkin arvioimaan toteutettujen koeajojen aikaisia vaikutuksia.
Toteutetuissa tutkimuksissa ja koeajojen aikaisissa visuaalisissa seurannoissa ei
ilmennyt haitallisia eliöstö- tai ympäristövaikutuksia. Lyhytaikaista maisemallista
haittaa aiheutui suuremmilla ferrisulfaatin annostuksilla, jolloin vaahdon muodostuminen lisääntyi jossain määrin koskijaksojen alapuolella. Niin ikään suurilla annostuksilla havaittu vaahdon ruskea väritys ja rantojen tuntumaan kertynyt ruskea
sakka aiheutti hetkellisesti visuaalista haittaa Paattistenjoen jokisuun ympäristössä. Myös saostuskemikaalin säiliö ja annostelujärjestelmät voidaan kokea maisemallisena haittana.
Edellä mainitut visuaaliset haitat saattavat laskea jossain määrin vesistöjen virkistyskäyttöarvoa. Niin ikään annostelulaitteiston käyttö aiheuttaa paikallista virkistyskäyttöhaittaa esimerkiksi estämällä kalastusta ja kulkua annostelulaitteiston välittömässä läheisyydessä. Toisaalta menetelmällä voidaan saavuttaa huomattavaa
vesistön virkistyskäyttöarvon nousua, esimerkiksi vähentyneiden sinileväkukintojen muodossa.

5.3 Menetelmän käyttökelpoisuus ja vaikuttavuus
Vesiensuojelumenetelmän käyttökelpoisuuteen vaikuttavat muun muassa menetelmällä saavutettavissa oleva vesiensuojeluvaikutus, menetelmän kustannukset,
käytön helppous, huollon tarve, käytöstä aiheutuvat muut vaikutukset ja menetelmän sosiaalinen hyväksyntä. Menetelmän käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta on
arvioitu ensisijaisesti pilotoinnista kerättyjen tietojen ja kokemusten pohjalta.
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5.3.1 Tekninen ja ekologinen käyttökelpoisuus ja monistettavuus

Tekninen käyttökelpoisuus ja monistettavuus
Luonnonvesien kemiallisessa käsittelyssä on Suomessa hyödynnetty pienemmän
mittakaavan toteutuksissa sekä nestemäisessä, että kiinteässä muodossa olevaa
saostuskemikaalia (Kaasinen 2010, Uusitalo ym. 2013). Kiinteässä muodossa
olevan ferrisulfaatin käytön etuja ovat vesiliuosta korkeampi rautapitoisuus ja kemikaalin helpohko käsittely pienten kemikaalimäärien osalta. Kiinteän saostuskemikaalin liuotukseen perustuvan, Aaro Närväsen kehittämän, annostelujärjestelmän suurimpia etuja lienee kuitenkin menetelmän sähköttömyys ja
yksinkertaisuus. Menetelmän annostelutarkkuudessa on kuitenkin ajoittain ilmennyt haasteita, eikä sitä ole ensisijaisesti suunniteltu jokimittakaavan fosforin saostukseen.
Nestemäisen saostuskemikaalin käyttö on teknisesti huomattavasti kiinteän saostuskemikaalin annostelua vaativampaa. Toisaalta toimivalla annostelulaitteistolla
voidaan päästä hyvin tarkkaan saostuskemikaalin annosteluun, mikä on tärkeää
muun muassa haitallisten vaikutusten riskienhallinnan kannalta.
Pilotoinnissa tutkittiin erilaisten ennalta päätettyjen saostuskemikaalin annostuksien vaikutusta jokiveden fosforipitoisuuteen ja annostelu toteutettiin virtaamaohjatusti. Annostelulaitteiston tekninen toteutus osoittautui toimivaksi ja kemikaali
saatiin annosteltua melko tarkasti asetetun pitoisuuden mukaan. Pilotointi todisti,
että menetelmän käyttö on mahdollista myös jokimittakaavan virtaveden käsittelyssä.
Annosteluyksikkö on ainutlaatuinen Suomessa ja maailmallakin vastaavasta järjestelmästä on kokemusta lähinnä Tšekin tasavallan Brno-joelta. Annosteluyksikön rakentamisessa ja toiminnan varmistuksessa oli paljon viivästyksiä ja teknisiä
haasteita. Teknisiä haasteita annostelulaitteiston osalta ilmeni niin annostelun ohjauslogiikassa, virtaamatiedon mittauksessa ja siirrossa, kemikaalisäiliön kemikaalin määrän mittauksessa, pH-mittaukseen perustuvan turvakatkaisun toiminnassa, putkiliitoksissa, kuin annostelutarkkuuden varmistamisessa.
Menetelmä ja Paattistenjoen annostelulaitteisto ovat tällä hetkellä teknisesti käyttökelpoisia valvotuissa olosuhteissa toteutettavaan lyhytaikaiseen saostuskemikaalin annostelemiseen. Annostelulaitteisto ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu
valvomattomaan jatkuvatoimiseen käyttöön, vaan tämä vaatisi tiettyjä laitteiston
turva- ja annostelujärjestelmien täydennyksiä. Ennen järjestelmän jatkuvatoimista
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käyttöönottoa tulisi varmistaa, ettei kemikaaliletkuille tai annostelupisteen välittömään läheisyyteen ole pääsyä ja että kaikissa mahdollisissa virhetilanteissa annostelu katkeaisi automaattisesti. Teknisten täydennysten lisäksi menetelmän pidempiaikainen
käyttö
tullee
vaatimaan
ympäristöluvan.
Menetelmän
monistaminen vaatisi Paattistenjokea vastaavat olosuhteet, joissa on mahdollisuus jatkuvatoimiseen virtaaman mittaamiseen luotettavasti, tilaa kemikaalisäiliön
sijoittamiseen, hyvä kulkuyhteys säiliölle, sähkö saatavilla ja luonnollisen sekoittumisen mahdollistava koskiosuus joessa.

Ekologinen käyttökelpoisuus ja monistettavuus
Toteutettujen koeajojen ja seurantojen perusteella menetelmä vaikuttaa ekologisesti käyttökelpoiselta ja monistettavalta. Menetelmän käytöstä ei aiheutunut havaittavaa ekologista haittaa kohtalaisen suurista annostuksistakaan huolimatta ja
menetelmällä saavutettiin hyvä jokiveden liukoisen fosforin pitoisuuden lasku.
Koeajot olivat kuitenkin lyhytkestoisia ja kohdistuivat kaikki kylmän veden aikaan.
Annostelun mahdollisista ekologisista pitkäaikaisvaikutuksista ei pilotoinnin perustella ole varmuutta. Tästä johtuen menetelmän monistamista ei voida suositella
ennen tutkimuksia menetelmän pitkäaikaisvaikutuksista.

5.3.2 Taloudellinen käyttökelpoisuus ja monistettavuus

Vertailtaessa erilaisia vesiensuojelumenetelmiä pyritään usein määrittelemään
pidätetyn tai vesistöstä poistetun kokonaisfosforin tai kokonaistypen euromääräinen kustannus kiloa kohden. Pilotoidussa menetelmässä pyritään ensisijaisesti
pidättämään vedessä liukoisessa muodossa oleva fosfori sellaiseen muotoon, että
se ei enää ole sellaisenaan leville ja kasveille käyttökelpoista. Täten kustannustehokkuuden vertaaminen menetelmiin, joiden kustannustehokkuutta arvioidaan euroina per pidätetty kilo kokonaisfosforia, on hankalaa.
Koeajojen aikana pidätettiin yhteensä noin 39 kiloa liukoista fosforia leville käyttökelvottomaan muotoon. PIX-105 saostuskemikaalia kului koeajoissa yhteensä
noin 26,5 tonnia. Kemikaalin kustannus perille toimitettuna on noin 120 €/t (Kemira 2017). Täten kemikaalikustannus sidottua liukoisen fosforin kiloa kohden oli
keskimäärin noin 82 euroa. Koeajojen kustannustehokkuudessa oli kuitenkin
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huomattavaa vaihtelua ja kemikaalikustannukset vaihtelivat alle 60 eurosta lähes
190 euroon per pidätetty liukoisen fosforin kilo. Aikaisempien ojamittakaavan fosforinsaostuskokeiden mukaisesti paras kustannustehokkuus saavutettiin koeajoissa, joissa tulevan veden liukoisen fosforin pitoisuudet olivat korkeimmat (Uusitalo
ym. 2015).
Saostuksen kemikaalikustannus ei kuitenkaan kuvaa saostuksen todellisia kustannuksia, vaan kokonaiskustannuksia arvioidessa tulee huomioida muun muassa
laitteiston rakennushinta, huolto, korjaus, sähkö ja käytöstä aiheutuvat kulut. Tämän lisäksi mahdollisesta sakan poistamisesta ruoppaamalla muodostuu huomattavia lisäkustannuksia (Liite 8).
Pilotoinnilla ei pystytty selvittämään mihin muodostuva sakka laskeutuu ja täten
sen poistamista koskevia ruoppauksen kustannuslaskelmia voidaan pitää korkeintaan suuntaa-antavina. Kahdeksan lyhyen koeajon aikana kerättyjen tietojen perustella on mahdotonta luotettavasti arvioida menetelmän pitkäaikaisen käytön
kustannuksia tai saavutettavaa puhdistustehoa erilaisissa virtaama- ja kuormitustilanteissa.
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6 VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN JA
TULOKSET
6.1 Viestinnän pääasiallinen sisältö, määrä, laatu, kohderyhmät
Viestinnän pääasiallisena sisältönä oli viestiä kohteena olevan menetelmän käyttökelpoisuudesta jokimittakaavan vesiensuojelumenetelmänä.
Hankkeen alussa tiedotettiin tulevista toimista paitsi hankealueella asianosaisille,
myös laajemmin kiinnostuksen herättämiseksi menetelmää kohtaan. Samalla tehtiin hanketta ja Saaristomeren tilan parantamiseksi tehtävää työtä tunnetuksi.
Viestintäkanavina käytettiin yleisö- ja tiedotustilaisuutta sekä mediatiedotetta. Lisäksi hanketta esiteltiin Turun kaupungin järjestämän, median edustajille suunnatun, Itämeriaamiaisen yhteydessä.
Hankkeen toteutusaikana tiedotettiin alustavista tutkimustuloksista ja havainnoista
menetelmää koskien järjestämällä mediatilaisuus sekä laatimalla mediatiedote.
Tilanneviestintää toteutettiin hankkeen verkkosivuja päivittämällä. Lisäksi hankeviestintää on toteutettu ja toteutetaan myös hankkeen päätyttyä partnerien toimesta erilaisissa tilaisuuksissa ja osana partnerien omaa työtä.
Hankkeen päättyessä on viestitty menetelmän tehokkuudesta sekä käyttökelpoisuudesta, mutta myös lisäselvitystarpeista, menetelmän rajoitteista ja siihen liittyvistä riskeistä pitkäaikaisseurannan puuttuessa.
Tärkeimmiksi viestinnän kohderyhmiksi oli määritelty ympäristöviranomaiset ja
vesiensuojelutoimijat. Hanketoteutuksen kannalta erityisen tärkeänä kohderyhmänä olivat kohdealueen asukkaat ja muut toimijat.
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6.2 Arvio viestinnän onnistumisesta ja viestintäsuunnitelman
toteutumisesta
Viestintää voidaan tässä vaiheessa pitää onnistuneena. Hankkeen viestintäsuunnitelmassa suunnitellut viestintätoimet ovat joko toteutuneet tai toteutumassa.
Vastaanotto on ollut kiinnostunutta ja hyvin positiivista.
Viestintäsuunnitelman päätavoitteena oli viestiä pilotoinnin kohteena olevan menetelmän käyttökelpoisuudesta. Hanketta koskeneista aikataulullisista viivästyksistä johtuen tietoa menetelmän toimivuudesta ei kuitenkaan saavutettu ennen
hankkeen loppuvaihetta, kun kaikki koeajot olivat toteutuneet ja niiden yhteydessä
kerätty tutkimustieto saatiin käytettäväksi. Tästä syystä viestintä painottui hankkeen loppuvaiheeseen ja osittain myös hankkeen päättymisen jälkeiseen aikaan.
Tämän tulosjulkaisun lisäksi hanke viestii vielä kirjoittamalla artikkelin joko suomenkieliseen tai englanninkieliseen julkaisuun, joissa kohderyhmänä ovat vesiensuojelutoimijat, tutkijat sekä ympäristöviranomaiset. Hankkeen tuloksista kootaan
myös posteri, jota partnerit voivat jatkossa esitellä erilaisissa tilaisuuksissa osana
omaa työtään. Lisäksi syksyllä tulosten valmistuttua järjestetään mediatilaisuus ja
julkaistaan mediatiedote, jotta tavoitetaan edellisten lisäksi suuri yleisö Suomessa
ja potentiaaliset menetelmän käyttöönottajat ja toiminnan rahoittajatahot.
Hankkeen loppuvaiheen aikana toteutettiin hankkeen kohdealueen naapurikuntien, Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan, alueella sijaitsevan Littoistenjärven
kemiallinen käsittely, joka sai Suomessa ennennäkemättömän suurta huomiota.
Tämä lisäsi osaltaan kiinnostusta myös Fosforin saostaminen virtavedestä – hanketta kohtaan. Tästä syystä tulevalla viestinnällä voidaan olettaa saavuttavan hyvä mediakattavuus.
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7 TULOSTEN KESTÄVYYS JA
HYÖDYNTÄMINEN
7.1 Arvio tulosten kestävyydestä ja konkreettisuudesta sekä
siihen liittyvistä riskeistä
Hankkeen avulla saatiin kerättyä konkreetista näyttöä jokiveden fosforin saostamisen tehokkuudesta ja toiminnasta. Niin ikään hankkeessa kartoitettiin menetelmän käyttöön liittyviä riskejä. Menetelmän pitkäaikaisesta käytettävyydestä ei kuitenkaan lyhyiden koejaksojen perusteella voi tehdä kestäviä päätelmiä.
Koska menetelmän pitkäaikaisen käytön ympäristövaikutuksista tai kustannustehokkuudesta ei ole käytettävissä tietoa, on tässä vaiheessa hyvin hankala arvioida menetelmän ekologis-taloudellista käytettävyyttä ja sosiaalista hyväksyttävyyttä. Menetelmää kohtaan on hankkeen aikana osoitettu kiinnostusta, mutta myös
esitetty huolta kemikaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuvista haitallisista ympäristövaikutuksista.

7.2 Ehdotukset hankkeen tulosten hyödyntämiseksi
Hankkeen aikana kerätyt tulokset ovat rohkaisevia menetelmän käytettävyyden
näkökulmasta. Tulokset eivät kuitenkaan ole riittäviä menetelmän pitkäaikaisen
käytön teknis-taloudellisen käytettävyyden arvioimiseksi. Tulokset kuitenkin antavat hyvän lähtökohdan menetelmällä saavutettavissa olevan vesiensuojeluhyödyn
arviointiin. Niin ikään tuloksia voidaan pitää siinä määrin kannustavina, että niiden
pohjalta on suositeltavaa toteuttaa täydentäviä pilotointeja menetelmän pidempiaikaisesta vesiensuojelukäytöstä.
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8 TALOUSRAPORTTI
Hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma toteutuivat pääpiirteissään suunnitelman mukaisina. Hanketta koskeneet viivästykset ovat osaltaan aiheuttaneet poikkeuksia hankkeen toteutumisessa. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet niin ikään
hankkeen kulukertymään ja aiheuttaneet jossain määrin tarvetta hanketoteutuksen aikaisille budjettimuutoksille.
Hankkeen aikaisilla budjettimuutoksilla muuan muassa mahdollistettiin simpukkakartoituksien toteutus, käytetyn annostelulaitteiston korjauksia sekä riittävä työaikaresurssi hankkeen tulosten käsittelyyn ja raportointiin. Resursseja edellä mainittuihin ja muihin tehtäviin vapautui mm. oletettua pienemmistä koeajoihin liittyvistä
kemikaalikuluista sekä viivästysten tähden toteutumattomista lupa- ja viestintäkuluista.
Merkittävimmät hankkeen budjettia koskevat ongelmat muodostuivat siitä, että
kaikkiin hanketta koskeviin ennakoimattomiin kuluihin ei osattu varautua budjetointivaiheessa. Erityisesti viivästyksistä ja koeajolaitteiston testauksesta aiheutuneisiin lisähenkilöstökuluihin ei osattu varautua hankehakemuksessa. Niin ikään
joitakin ennakoimattomia lisätutkimuksia ja -analyysejä todettiin tarpeellisiksi
hankkeen toteutuksen aikana. Näihin ja laiterikkoihin ei oltu varauduttu hankkeen
budjettisuunnittelussa, mistä johtuen näihin tarvittavat resurssit piti hankkia joko
partnereiden omarahoituksella tai budjettimuutoksilla.
Hanketta koskeneet viivästykset johtivat paitsi jatkoajan hakemiseen ja budjettimuutostarpeisiin, niin myös budjetoidun omarahoitusosuuden ylittymiseen osalla
partnereita. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeesta ja sen viivästymisestä on aiheutunut sellaisia hankekuluja, joista partnerit vastaavat itse. Niin ikään veloituksettoman työn määrä, johon partnerit olivat sitoutuneet, ylittyi hankkeessa selvästi.
Hankkeen raportoitu kokonaistoteuma oli noin 246 600 euroa, josta ympäristöministeriön osuus noin 194 700 euroa. Hankkeelle myönnetystä ympäristöministeriön rahoitusosuudesta käytettiin käytännössä 100 prosenttia ja hankepartnerit vastasivat hankkeen omarahoituksesta. Raportoitujen kokonaiskulujen lisäksi
hankkeessa on tehty partnereiden omalla kustannuksella veloituksetonta työtä ja
hankintoja, joita ei ole sisällytetty yllä esitettyyn raportoituun kokonaistoteumaan.
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9 SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA
JA OHJELMIA VARTEN
9.1 Esiin nousseet jatkohankkeita koskevat ideat ja tarpeet
Hankkeessa ilmeni selkeä tarve jatkaa menetelmän pilotointia pitkäaikaisen käytön ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja kattavamman menetelmää koskevan
teknis-taloudellisen tiedon keräämiseksi. Mahdollisella jatkotutkimuksella tulisi kerätä tietoa ferrisulfaatilla tapahtuvan fosforin saostuksen pitkäaikaisen käytön
mahdollisista eliöstövaikutuksista, laitteiston ylläpito- ja huoltotarpeesta, käytön
kustannuksista, sulfaatin ja vastaanottavan vesistön mahdollisten sedimentin hapettomien olosuhteiden vaikutuksista fosforin kiertoon, tapahtuvien kemiallisten
reaktioiden nopeudesta sekä muodostuvan sakan käyttäytymisestä.
Pidempiaikaisen käsittelyn lisäksi olisi tarpeen saada tietoa siitä, miten muun muassa veden lämpötila ja jokiveden luontaiset pH:n muutokset vaikuttavat menetelmän tehokkuuteen ja eliöstövaikutuksiin. Mahdollisessa jatkoselvityksessä vedenlaatuvaikutusten seuranta tulisi ulottaa laajemmalle alueelle, mutta samalla
seurantaa voisi ajallisesti harventaa. Jatkotutkimus on erittäin tärkeä niin menetelmän käyttösuosituksien kuin luotettavien kustannusarvioiden muodostamiseksi.

9.2 Mitä vastaavissa hankkeissa tulisi välttää, mitä suositellaan?
Hanke kärsi moninaisista seikoista johtuneista viivästyksistä ja hankkeelle jouduttiin hakemaan jatkoaikaa. Vastaavissa hankkeissa, joissa halutaan kerätä käytännön tutkimustietoa luonnonolosuhteissa, olisi hyvä varata vähintään 3 vuotta aikaa
kenttäkokeiden toteutukselle. Tämä on tärkeää koska ympäristöolosuhteet vaihtelevat vuosittain ja riittävän näytön saamiseksi tulisi olla mahdollisuus kokeiden tai
pilotointien toteuttamiseen erilaisissa olosuhteissa.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA
YHTEENVETO HANKKEESTA
10.1 Johtopäätökset tutkimuksista
Jokiveden fosforin suorasaostaminen ferrisulfaatin avulla osoittautui tehokkaaksi
tavaksi sitoa liukoista fosforia muotoon, joka ei ole leville ja kasveille käyttökelpoista. Koeajoissa jokiveden liukoisen fosforin pitoisuudet laskivat käsittelyn myötä keskimäärin 75 prosenttia. Kokonaisravinteiden pitoisuuksiin tai kiintoainepitoisuuteen menetelmällä ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta. Ferrisulfaatin
annostelusta aiheutuva jokiveden pH-arvon lasku jäi koeajoissa maltilliseksi vaihdellen 0,3-1 pH-yksikön välillä. Saostuskemikaalin käytössä muodostuvan sakan
kulkeutumisesta ja laskeutumisesta ei tutkimuksista huolimatta saatu kerättyä luotettavaa tietoa.
Toteutetuissa ympäristövaikutusten seurannoissa ei havaittu menetelmästä eliöstölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Menetelmän pitkäaikaiskäytöstä mahdollisesti aiheutuvista eliöstö- tai vedenlaatuvaikutuksista ei toteutetun tutkimuksen
perusteella voida tehdä johtopäätöksiä.

10.2 Yhteenveto hankkeesta ja tärkeimmistä tuloksista
Hanke oli pilottihanke, jossa painopiste oli fosforin saostamista koskevan uuden
tutkimustiedon tuottamisessa, menetelmän kehittämisessä ja kerätyn tiedon levittämisessä. Pilotointi toteutettiin suunnitelman mukaisina koeajoina ja näihin liittyvänä vaikutusten seurantana. Hankkeella saatiin kerättyä tavoitteiden mukainen
seuranta-aineisto menetelmän toiminnasta ja sen vaikutuksista. Käytännön toteutusta koskeneet viivästykset johtivat kuitenkin siihen, että kaikkia suunniteltuja
toimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa tai laajuudessa.
Muun muassa tiettyjä hankkeen loppuun suunniteltujen viestintätoimien toteutusta
jouduttiin siirtämään hankkeen jälkeiseen ajankohtaan.
Hankkeen tärkein tulos on uusi tieto pilotoidun menetelmän fosforin saostustehokkuudesta, toiminnan ympäristövaikutuksista sekä menetelmän käytännön toi-
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minnasta. Hankkeessa toteutettu pilotointi osoitti, että fosforin suorasaostuksella
on mahdollista sitoa tehokkaasti liukoista fosforia myös jokimittakaavan virtavesistä. Menetelmän lyhytkestoisesta käytöstä ei havaittu aiheutuvan väliaikaisen visuaalisen haitan lisäksi muita ympäristöhaittoja.
Hanke antoi lupaavia tuloksia menetelmän käytettävyydestä. Lisätietoa kuitenkin
tarvitaan ferrisulfaatin käytön jatkuvatoimisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vedenlaatu- ja eliöstövaikutuksista annostelun alapuolisessa vesistössä. Hankkeen tulosten pohjalta ei siis vielä voida antaa suosituksia menetelmän käytöstä ja
monistettavuudesta.
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Tuote-esite
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(Ref:08/2012)

KEMIRA PIX-105
Ferrisulfaattiliuos
KEMIRA PIX-105 on vedenpuhdistuksessa
käytettävä nestemäinen saostusaine, jonka teho
perustuu aktiiviseen kolmiarvoiseen rautaan
3+
(Fe ).
KEMIRA PIX-105 sopii jätevesien puhdistukseen,
lietteenkäsittelyyn sekä myös rikkivedyn
torjuntaan.
TUOTESPESIFIKAATIO

Ulkomuoto

tummanruskea neste

Rauta (Fe³+)

11,2 ± 0,5 %

Rauta (Fe2+)

< 0,5 %

Liukenematon

< 0,2 %

Sulfaatti

KEMIRA PIX-105 kanssa kosketuksiin joutuvien
osien tulee olla muovia (PE, PP, PVC), lasikuituvahvisteista polyesteriä, titaania, kumioitua tai
haponkestävää terästä. Tämä on huomioitava
valittaessa pumppuja, putkistoja ja varastosäiliötä.
KEMIRA PIX-105 suositeltava varastointiaika on
korkeintaan 6 kk. Tuotteen suositeltava käyttö- ja
varastointilämpötila on 0 – 30 °C. Säilytysastia
tulee merkitä tuotteen teknisellä nimellä sekä
varoitusmerkillä.

Toimitukset
KEMIRA PIX-105 toimitetaan irtotavarana
3
säiliöautolla. Tuotetta on saatavana myös 1 m
IBC konteissa sekä 30 l kanistereissa.

Käyttöturvallisuus

MUUT OMINAISUUDET

(SO42-)

Soveltuvat materiaalit ja varastointi

32 ± 2 %

pH

< 1,0

Tiheys

1500 ± 50 kg/m3

Viskositeetti (23 °C)

25 ± 5 cP

Kemikaalia tulee käsitellä varoen. Henkilöiden,
jotka vastaavat KEMIRA PIX-105 käytöstä ja
käsittelystä, tulee tutustua
käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen tuotteen
käsittelyä.

Asiakaspalvelu
Kemikaalitilaukset: kwtilaukset@kemira.com
Puh. 010 862 8929

Annostelu
KEMIRA PIX-105 voidaan annostella kalvopumpuilla laimentamattomana suoraan varastosäiliöstä tai vedellä laimennettuna.

Kemira antaa edellä mainitut tiedot vain asiakkaan tiedottamistarkoituksessa, ja
tiedon tarkoituksena on ainoastaan auttaa asiakasta tuotteen arvioinnissa.
Asiakkaan on testattava meidän tuotteemme sen varmistamiseksi, että ne sopivat
asiakkaan haluamiin käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin myös työterveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön näkökulmasta. Asiakkaan on myös annettava
työntekijöilleen, agenteilleen, alihankkijoilleen, asiakkailleen ja muille tuotteille
altistuville kolmansille osapuolille koulutusta sovellettavista varotoimista. Kaikki
tiedot ja tekninen tuki annetaan ilman minkäänlaista takuuta, ja tietoja voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Asiakas vastaa täysin kaikkien tietojen ja
varotoimien sekä kaikkien hallintoviranomaisten tuotteiden prosessoinnista,
kuljetuksesta, toimituksesta, purkamisesta, hävittämisestä, varastoinnista,
käsittelystä, myynnistä ja käytöstä antamien lakien, asetusten, säädösten ja
määräysten noudattamisesta. Mitään tässä asiakirjassa ei voida tulkita
suositukseksi käyttää jotain tuotetta mitään materiaalia tai sen käyttöä suojaavan
patentin vastaisesti.
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Epäpuhtaudet
PITOISUUS TUOTTEESSA

Arseeni (As)

< 0,1 mg/kg

Kadmium (Cd)

< 0,1 mg/kg

Kromi (Cr)

< 5 mg/kg

Elohopea (Hg)

< 0,1 mg/kg

Mangaani (Mn)

< 1000 mg/kg

Nikkeli (Ni)

< 50 mg/kg

Lyijy (Pb)

< 1 mg/kg

Seleeni (Se)

< 0,5 mg/kg

Kemira Oyj
Porkkalankatu 3
PL 330
00101 Helsinki

Puh. 010 8611 (vaihde)
Fax 010 862 1968
www.kemira.com

Y-tunnus 0109823-0
Kotipaikka Helsinki
ALV rek.
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Edellinen päiväys: 07.12.2012

Päiväys:02.12.2013

1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi
KEMIRA PIX-105

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen käyttötapa
Veden käsittelyaine
Suositeltavia käyttörajoituksia
Ei käyttörajoituksia.
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Kemira Oyj
PL 33000101 HELSINKI SUOMI
Puhelin+358108611, Telefax. +358108621124
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus: Puh. 09 471 977 tai 09 4711
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670

2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EU) 1272/2008 mukainen luokitus
Välitön myrkyllisyys; Luokka 4; Haitallista nieltynä.
Metalleja syövyttävät aineet ja seokset; Luokka 1; Voi syövyttää metalleja.
Vakava silmävaurio; Luokka 1; Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Ihoärsytys; Luokka 2; Ärsyttää ihoa.
EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus
Syövyttävä; Syövyttävää.
Terveydelle haitallista nieltynä.
2.2 Merkinnät
1/20
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Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Varoitusmerkit

:

Huomiosana

:

Vaara

Vaaralausekkeet

:

H302
H315
H318
H290

Turvalausekkeet

:

Ennaltaehkäisy:
P264
Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P270
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia käytettäessä.
P280
Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/
silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P234
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Toimenpiteet:
P305 + P351 + P338
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
P310
Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
lääkäriin.
P301 + P312
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P302 + P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese
runsaalla vedellä ja saippualla.
P332 + P313
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu
lääkäriin.
P390
Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.
Varastointi:
P406
Varastoi syöpymättömässä säiliössä, jossa
on kestävä sisävuoraus.
Jätteiden käsittely:
Sisältö/astia hävitetään paikallisten
säädösten mukaisesti.

Haitallista nieltynä.
Ärsyttää ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Voi syövyttää metalleja.
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Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:
10028-22-5
7664-93-9

Ferrisulfaatti
Rikkihappo

2.3 Muut vaarat
Ohjeita; Pieniä määriä kloorivetyä voi vapautua kiehumispisteen ylittämissä lämpötiloissa.
Mahdolliset ympäristövaikutukset; Voi aiheuttaa vesistössä pH:n alentumisen ja siten olla haitallista
vesieliöille.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 Seokset
Seoksen kemiallinen luonne

Vesiliuos

CAS-/EUnumero/REACHrekisteröintinumer
o
10028-22-5
233-072-9
01-2119513202-59

Aineosan nimi

Pitoisuus

Asetuksen (EU) 1272/2008
mukainen luokitus

Ferrisulfaatti

35 - 45 %

Acute Tox. Luokka 4,H302
Eye Dam. Luokka 1,H318
Skin Irrit. Luokka 2,H315

EU-direktiivien
67/548/ETY tai
1999/45/EY mukainen
luokitus
Xn ,R22
Xi ,R38
R41

7664-93-9
231-639-5
01-2119458838-20

Rikkihappo

0,1 - 1,5 %

Skin Corr. Luokka 1A,H314

C ,R35

7720-78-7
231-753-5
01-2119513203-57

Ferrosulfaatti

0,1 - 1,5 %

Acute Tox. Luokka 4,H302
Eye Irrit. Luokka 2,H319
Skin Irrit. Luokka 2,H315

Xn ,R22
Xi ,R36/38

7785-87-7
232-089-9

Mangaanisulfaatti

0,1 - 0,25 %

STOT RE Luokka 2,H373
Aquatic Chronic Luokka
2,H411

Xn ,R48/20/22
N ,R51
R53

Lisätietoja
Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
3/20
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Erityiset ohjeet
Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille.
Hengitys
Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Suu ja nenä huuhdeltava vedellä.
Ihokosketus
Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä. Otettava yhteys
lääkäriin. Lääkärin hoitoon, jos esiintyy syöpymiä.
Roiskeet silmiin
Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Silmä pidettävä kunnolla auki
huuhtelun aikana. Käytä haaleaa vettä, jos mahdollista. Otettava yhteys lääkäriin.
Nieleminen
EI saa oksennuttaa. Huuhtele suu runsaalla vedellä. Juotava 1 tai 2 lasillista vettä. Tajuttomalle henkilölle
ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava yhteys lääkäriin.
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Oireet

:

syövyttävät vaikutukset, Voi aiheuttaa pysyviä silmävaurioita.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito

:

Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1 Sammutusaineet
Sammutusaineet
Soveltumattomat
sammutusaineet

:
:

Tuote on inertti, se ei syty eikä pala.
Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla.
Ei erityisvaatimuksia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa yli hajoamislämpötilan vapautuu myrkyllisiä kaasuja.
Rikkioksidit (SOx)
5.3 Erityiset varotoimenpiteet tulipaloa varten
Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Roiskesuojapuku.
5.4 Muita ohjeita
Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
4/20
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Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Estettävä tuotteen pääsy ympäristöön. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava
paikallisille viranomaisille.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Puhdistusmenetelmät - pieni vuoto
Jäännökset laimennetaan vedellä ja neutraloidaan kalkilla ja kalkkikivijauheella. Lapioitava tai lakaistava
talteen. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
.
Puhdistusmenetelmät - suuri vuoto
Kerää talteen teollisella imurilla. Jäännökset laimennetaan vedellä ja neutraloidaan kalkilla ja
kalkkikivijauheella. Lapioi tai lakaise talteen jäljelle jäänyt materiaali. Hävitettävä paikallisten ja
kansallisten säädösten mukaisesti.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Huolehdittava riittävästä
ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Henkilökohtainen suojaus, katso
kohta 8.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Syövyttää
metalleja.
Pakkausmateriaalit
Sopiva aine: muovi (PE, PP, PVC), lasikuituvahvisteinen polyesteri, epoksipinnoitteinen betoni, titaani,
haponkestävä tai kumioitu teräs.
Vältettävät materiaalit:
happoa kestämättömät metallit (esim. alumiini, kupari ja rauta), Emäkset, Hapettavat aineet
Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila

> 0 °C

7.3 Erityinen loppukäyttö
Veden käsittelyaine

5/20
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8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1 Altistumisen raja-arvot
Ferrisulfaatti
HTP (8h) = 1 mg/m³, Laskettuna Fe:nä
HTP-arvot 8h = 1 mg/m³, Rauta
Rikkihappo
HTP-arvot 8h = 0,2 mg/m³
HTP-arvot 15 min = 1 mg/m³
Mangaanisulfaatti
HTP-arvot 8h = 0,1 mg/m³, alveolijae, Mn
HTP-arvot 8h = 0,2 mg/m³, hengittyvä, Mn
Ferrosulfaatti
HTP (8h) = 1 mg/m³, Laskettuna Fe:nä

DNEL
Ferrisulfaatti

: Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
systeeminen vaikutus
Arvo: 2,0 mg/kg kehonpaino/päivä
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
systeeminen vaikutus
Arvo: 0,57 mg/kg kehonpaino/päivä
Laskettuna Fe:nä
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
systeeminen vaikutus
Arvo: 7,2 mg/m³
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
6/20
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systeeminen vaikutus
Arvo: 2,01 mg/m³
Laskettuna Fe:nä
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 2,0 mg/kg kehonpaino/päivä
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 0,57 mg/kg kehonpaino/päivä
Laskettuna Fe:nä
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 7,2 mg/m³
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 2,01 mg/m³
Laskettuna Fe:nä
Ferrosulfaatti

: Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
systeeminen vaikutus
Arvo: 1,6 mg/kg kehonpaino/päivä
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
systeeminen vaikutus
7/20
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Arvo: 0,57 mg/kg kehonpaino/päivä
Laskettuna Fe:nä
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
systeeminen vaikutus
Arvo: 5,5 mg/m³
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit vaikutukset,
systeeminen vaikutus
Arvo: 2,01 mg/m³
Laskettuna Fe:nä
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 1,6 mg/kg kehonpaino/päivä
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: ihon kautta
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 0,57 mg/kg kehonpaino/päivä
Laskettuna Fe:nä
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 5,5 mg/m³
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 1002577-1
Käyttötarkoitus: Työntekijät
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, systeeminen
vaikutus
Arvo: 2,01 mg/m³
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Ref. 1.1/FI/FI
Muutettu viimeksi: 12.06.2013

Edellinen päiväys: 07.12.2012

Päiväys:02.12.2013

Laskettuna Fe:nä
PNEC
Ferrisulfaatti

Ferrosulfaatti

: Jätevedenpuhdistamo
Arvo: 500 mg/l
Laskettuna Fe:nä
: Jätevedenpuhdistamo
Arvo: 500 mg/l
Laskettuna Fe:nä

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut
sijaitsevat työpisteen lähellä.
Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.
Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.
8.2.2 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet
Käsiensuojaus
Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski,
kuluminen ja kosketusaika.Käsineet on vaihdettava välittömästi, mikäli on merkkejä hajoamisesta tai
kemikaalin läpimenosta.
Käsinemateriaali: PVC ja neopreenikäsineet
EN 374:n mukaiset suojakäsineet.
Silmiensuojaus
Tiiviisti asettuvat suojalasit.
Ihonsuojaus / Kehon suojaus
Käytä pitkähihaista ja pitkäpunttista suojavaatetusta. esiliina ja saappaat
Hengityksensuojaus
Hengityksensuojainta ei tarvita tavallisessa käsittelyssä. Hengityslaitetta tarvitaan ainoastaan silloin kun
muodostuu aerosolia tai sumua. Hiukkassuodattimella P2 varustettu puolinaamari (Eurooppalainen normi
EN 143).

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
9/20
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Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)
Olomuoto

neste,

Väri

tummanruskea

Haju

merkityksetön

Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
pH
Jäätymispiste :
Kiehumispiste/kiehumisalue
Leimahduspiste

<1
-15 °C
100 - 105 °C
ei määritettävissä, epäorgaaninen yhdiste
REACH:n Liitteen VII sarakkeen 2 mukaan tutkimusta ei tarvitse tehdä.

Räjähtävyys:
Räjähdysraja, alempi
Räjähdysraja, ylempi
Tiheys

tietoja ei ole käytettävissä
tietoja ei ole käytettävissä
1,45 - 1,55 g/cm³.

Liukoisuus (liukoisuudet):
Vesiliukoisuus
Rasvaliukoisuus (liuotinöljy,
yksilöitävä)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Lämpöhajoaminen

( 20 °C)
täysin liukeneva
lähes liukenematon
ei määritettävissä, epäorgaaninen yhdiste, REACH:n Liitteen VII sarakkeen 2
mukaan tutkimusta ei tarvitse tehdä.
Hajoaa kuumennettaessa.

Viskositeetti:
Viskositeetti, dynaaminen

20 - 30 mPa.s ( 23 °C)

9.2 Muut tiedot

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Reaktiivisuus
Syövyttää metalleja.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
10/20
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: Emäkset aiheuttavat eksotermisiä reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet
Vältettävät olosuhteet

: Korkeat lämpötilat.
Vältettävä jäätymistä.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vältettävät materiaalit

: happoa kestämättömät metallit (esim. alumiini, kupari ja rauta)
Emäkset
Hapettavat aineet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet

: Rikkioksidit (SOx)

Lämpöhajoaminen

: Huomautus: Hajoaa kuumennettaessa.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys
Terveydelle haitallista nieltynä.
Ferrisulfaatti:
LD50/Suun kautta/rotta: 788 mg/kg
Huomautuksia:Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 7758-94-3
LD50/Suun kautta/rotta: 220 mg/kg
Huomautuksia:Laskettuna Fe:nä
LC50/Hengitys:
Huomautuksia: tietoja ei ole käytettävissä, ei määritettävissä
LD50/Ihon kautta/rotta: > 3.154 mg/kg
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 7758-94-3
LD50/Ihon kautta/rotta: > 881 mg/kg
Huomautuksia: Laskettuna Fe:nä
Rikkihappo:
LD50/Suun kautta/rotta: 2.140 mg/kg
11/20
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LC50/Hengitys/4 h/rotta: 0,375 mg/l
Huomautuksia: aerosoli
Vaikka LC50-arvot rikkihapon eri hengitystiemyrkyllisyystutkimuksista teoreettisesti aiheuttaisivat
luokituksen välittömästi myrkylliseksi hengitysteiden kautta, luokitusta ei ehdoteta. Rikkihapon
vaikutukset hengitysteihin ovat täysin paikallisen ärsytyksen mukaisia: missään tutkimuksessa ei ole
todisteita rikkihapon systeemisestä myrkyllisyydestä, koska vaikutukset rajoittuvat kontaktialueeseen.
Luokitusta välittömästi myrkylliseksi hengitysteiden kautta ei pidetä sopivana.
Ferrosulfaatti:
LD50/Suun kautta/rotta: 598 mg/kg
Huomautuksia:Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 7758-94-3
LD50/Suun kautta/rotta: 220 mg/kg
Huomautuksia:Laskettuna Fe:nä
LC50/Hengitys:
Huomautuksia: tietoja ei ole käytettävissä, ei määritettävissä
LD50/Ihon kautta/rotta: > 2.369 mg/kg
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset), CAS-Nro., 7758-94-3
LD50/Ihon kautta/rotta: > 881 mg/kg
Huomautuksia: Laskettuna Fe:nä
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Iho:
Saattaa aiheuttaa syöpymistä.
Silmät:
Voi aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. Silmiä syövyttävä
Limakalvot:
Syövyttävää.
Ferrisulfaatti:
Iho: kani/OECD TG 404: Ei ärsytä ihoa
Kostuneen tuotteen oletetaan olevan ärsyttävä matalan pH:n vuoksi.
Silmät: kani/OECD TG 405: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) 7758-94-3 kuiva-aine
Ferrosulfaatti:
12/20
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Iho: kani/4 h/OECD TG 404: ärsyttävä
Silmät: kani/OECD TG 405: heikko ärsytys
Huomautuksia: 25% Vesiliuos
kani/OECD TG 405: Syövyttävä
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) CAS-Nro. 7758-94-3
Herkistyminen
Ferrisulfaatti:
Kokemuksen mukaan tuotteella ei oleteta olevan herkistäviä vaikutuksia.
Rikkihappo:
Ei ole herkistävä.
Ferrosulfaatti:
Kokemuksen mukaan tuotteella ei oleteta olevan herkistäviä vaikutuksia.
Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys
Ferrisulfaatti:
Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys:
Suun kautta/rotta/urokset:
NOAEL: 277 mg/kg
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)
Suun kautta/rotta/naaraat:
NOAEL: 314 mg/kg
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)
Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Suun kautta/rotta/2 vuotta:
Huomautuksia: Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä aineita koskeviin tietoihin.
Ei pidetä syöpää aiheuttavana.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
/rotta/Lisääntymisvaikutuksia:
NOAEL: > 500 mg/kg
NOAEL F1:
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)
13/20
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/rotta/Kehitystoksinen testi:
NOAEL: > 1.000 mg/kg
NOAEL F1:
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)
Eläinkokeissa ei ole havaittu lisääntymistä haittaavia vaikutuksia.
Teratogeenisuus
Suun kautta/rotta:
NOAEL: > 1.000 mg/kg
Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia. Annetut tiedot perustuvat samantyyppisiä
aineita koskeviin tietoihin.
Rikkihappo:
Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys:
Hengitys/rotta/28 vrk:
NOAEL: = 0,0003 mg/l
Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Hengitys/rotta:
Eläinkokeet eivät osoittaneet syöpää aiheuttavia vaikutuksia.
Suun kautta/hiiri:
Heikko paikallinen syöpää aiheuttava.
Mutageenisuus
nisäkkäiden solut (CHO)/Kromosomipoikkeamakoe in vitro:
Tulos: positiivinen
Metabolinen aktivaatio: kanssa ja ilman
pH:n takia.
Salmonella typhimurium (bakteeri)/Ames-testi:
Tulos: negatiivinen
Metabolinen aktivaatio: kanssa ja ilman
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
/kani/Kehitystoksinen testi:
NOEL: = 0,020 mg/l
Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.
Ferrosulfaatti:
Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys:
Suun kautta/rotta/urokset/OECD TG 408:
NOAEL: 277 mg/kg
Huomautuksia: kehonpaino/päivä Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) CAS-Nro. 7705-08-0
14/20
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Suun kautta/rotta/naaraat/OECD TG 408:
NOAEL: 314 mg/kg
Huomautuksia: kehonpaino/päivä Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) CAS-Nro. 7705-08-0
Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Ei pidetä syöpää aiheuttavana.
Mutageenisuus
Mutageenisuus (Salmonella typhimurium - käänteinen mutaatio koe)/AMES-testi/OECD TG 471:
Tulos: negatiivinen
Metabolinen aktivaatio: kanssa ja ilman
Huomautuksia: Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset) CAS-Nro. 7758-94-3
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
/Lisääntymisvaikutuksia/OECD TG 422:
NOAEL: > 1.000 mg/kg
NOAEL F1: > 1.000 mg/kg
Huomautuksia: kehonpaino/päivä
Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
Hengitys
Saattaa ärsyttää limakalvoja. Saattaa aiheuttaa syöpymistä.
Ihokosketus
Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Saattaa aiheuttaa syöpymistä.
Silmäkosketus
Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä. Saattaa aiheuttaa syöpymistä.
Nieleminen
Nieleminen aiheuttaa palovammoja yläruoansulatus- ja hengitysteihin.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1 Myrkyllisyys eliöille
Myrkyllisyys vesieliöille

_
Ferrisulfaatti:
LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): > 100 mg/l
NOEC/90 d/Oncorhynchus kisutch (Hopealohi): > 1 mg/l
EC50/48 h/Vesikirppu (Daphnia): 82,8 mg/l
NOEC/21 d/Daphnia magna (vesikirppu): > 1 mg/l
Tuote muodostaa nopeasti liukenemattomia hydroksideja, joten sillä ei oleteta olevan pitkäaikaisia
15/20
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vaikutuksia vesiympäristöön.
Rikkihappo:
LC50/96 h/Lepomis macrochirus (isoaurinkoahven)/staattinen testi: 16 - 28 mg/l
makea vesi
NOEC/1.560 h/Jordanella floridae/läpivirtaustesti: 0,025 mg/l
makea vesi
EC50/48 h/Daphnia magna (vesikirppu)/staattinen testi/OECD TG 202: > 100 mg/l
makea vesi
NOEC/Tanytarsus dissimilis/staattinen testi: 0,15 mg/l
makea vesi
EC50/72 h/Desmodesmus subspicatus (viherlevä)/staattinen testi/OECD TG 201: > 100 mg/l
Huomautuksia: Voi olla haitallista vesiorganismeille matalan pH-arvon vuoksi.
Ferrosulfaatti:
LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)/OECD TG 203: 82,4 mg/l
NOEC/90 d/Oncorhynchus kisutch (Hopealohi): > 1 mg/l
EC50/48 h/Selkärangattomat./OECD TG 202: 16 - 110 mg/l
NOEC/21 d/Daphnia magna (vesikirppu)/OECD TG 202: > 1 mg/l
Tuote muodostaa nopeasti liukenemattomia hydroksideja, joten sillä ei oleteta olevan pitkäaikaisia
vaikutuksia vesiympäristöön.
Myrkyllisyys muille eliöille

Huomautuksia: tietoja ei ole käytettävissä
Rikkihappo:
NOEC/37 d/aktiiviliete/staattinen testi: 26 g/l
makea vesi
NOEC/30 d/aktiiviliete/staattinen testi: > 30 g/l
makea vesi
Ferrosulfaatti:
Huomautuksia: tietoja ei ole käytettävissä
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus:
Biologisen hajoamisen määritysmenetelmät eivät sovellu epäorgaanisille aineille.
16/20
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Biologinen hajoavuus:
Ferrisulfaatti:
Biologisen hajoamisen määritysmenetelmät eivät sovellu epäorgaanisille aineille.
Rikkihappo:
Biohajoamisen määritysmenetelmät eivät sovi epäorgaanisille aineille.
Ferrosulfaatti:
Biologisen hajoamisen määritysmenetelmät eivät sovellu epäorgaanisille aineille.
12.3 Biokertyvyys
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: ei määritettävissä, epäorgaaninen yhdiste, REACH:n Liitteen VII
sarakkeen 2 mukaan tutkimusta ei tarvitse tehdä.
Ferrisulfaatti:
Ei biokerry.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: ei määritettävissä, epäorgaaninen yhdiste
Rikkihappo:
Ei biokerry.
Ferrosulfaatti:
Ei todennäköisesti ole biokertyvää.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: ei määritettävissä, epäorgaaninen yhdiste
12.4.Liikkuvuus maaperässä
Kulkeutuvuus
Vesiliukoisuus: täysin liukeneva ( 20 °C)
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT).
Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).
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12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Voi aiheuttaa vesistössä pH:n alentumisen ja siten olla haitallista vesieliöille.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Tuote
Jäännökset laimennetaan vedellä ja neutraloidaan sitten
kalkilla tai kalkkikivijauheella.Hävitettävä vaarallisena jätteenä
paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.
Likaantunut pakkaus
Puhdistettava säiliö vedellä. Tyhjät säiliöt palautettava
toimittajalle.

14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero

3264

Maakuljetukset
ADR /RID:
Rahtikirjan mukainen nimitys:
14.2Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi
14.3 Luokka
14.4 Pakkausryhmä:
Vaaran tunnusnumero
ADR/RID-Varoituslipukkeet:

SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S
(Ferrisulfaatti )
8
III
80
8

Merikuljetukset
IMDG:
Rahtikirjan mukainen nimitys:
14.2Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi
14.3 Luokka:
14.4 Pakkausryhmä:
IMDG-Varoituslipukkeet:
14.5 Ympäristövaarallinen:

UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC N.O.S. (FERRIC
SULFATE )
8
III
8
Not a Marine Pollutant

Ilmakuljetukset
ICAO/IATA:
Rahtikirjan mukainen nimitys
14.2Kuljetuksessa käytettävä
UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic n.o.s. (Ferric sulfate )
virallinen nimi
14.3 Luokka:
8
14.4 Pakkausryhmä:
III
ICAO-Varoituslipukkeet:
8
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
18/20
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Tuote luokitellaan vaaralliseksi aineeksi, koska se syövyttää jossain määrin metalleja.

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai
-lainsäädäntö

: Ei muita tunnistettuja rajoituksia kuin säädöksin asetetut.

Ilmoitustilanne
:
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu pääkomponentille.

16. MUUT TIEDOT
Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit.
H302
Haitallista nieltynä.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315
Ärsyttää ihoa.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H302
Haitallista nieltynä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315
Ärsyttää ihoa.
H373
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Kohdassa 3 mainittujen R-lausekkeiden teksti
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R38
Ärsyttää ihoa.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
R35
Voimakkaasti syövyttävää.
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R36/38
Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R48/20/22
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
hengitettynä ja nieltynä.
R51
Myrkyllistä vesieliöille.
R53
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Koulutukseen liittyviä ohjeita
Lue käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen käyttämistä.
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Lisätietoja
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita
laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä,
työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää
takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä
pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei
erikseen mainittu tekstissä.
Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet
Säädökset, tietokannat, kirjallisuus, omat tutkimukset.
Lisäykset, poistot ja muutokset
Muuttuneet merkitykselliset kohdat on ilmaistu pystyviivoin.
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Hankkeeseen ”Fosforin saostaminen virtavedestä – pilottihanke Paattistenjoella” liittyvä
sedimenttitutkimus
Maarian altaan sedimenttitutkimuksen tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan selvittää
mille pohjan alueille mahdollisesti kemikaalisaostuksen seurauksena muodostuva sakka
kerrostuu. Sedimenttitutkimus toteutettiin kaksivaiheisena. Tutkimuksessa kairattiin
kahdenlaisia näytteitä. Minijääkiilanäytteitä käytettiin sedimentin visuaaliseen tarkasteluun
ja pintasedimenttinäytteistä (ylin 0-1 cm) tehtiin fysikaalis-kemiallisia analyysejä.
1. Näytteenotto
Lähinnä tausta-aineistona toimiva sedimenttitutkimuksen I vaihe toteutettiin näytteenoton
osalta pääosin jäiltä 3. ja 5.3.2015 sekä lähinnä tulevaa kemikaaliannostelijaa olevien
näytepisteiden osalta avovedestä (syynä jäiden heikkous, ja niiden sulaminen) 1.4.2015.
Pituussuunnaltaan koko altaan matkalta ja keskilinjaa seuraillen otettiin
minijääkiilamenetelmää käyttäen 10 sedimenttinäytettä M1-M10 (kuva 1), joiden avulla
pyrittiin pääasiassa rakennetarkastelulla seuraamaan kemikaalisaostuksen muodostaman
lietteen kertymistä sedimenttiin. Minijääkiilamenetelmällä saadaan talteen noin 25 ylintä
sedimentti-cm. Kustakin minijääkiilanäytepisteestä ja näiden lisäksi viidestä
lisänäytepisteestä (altaan eteläpää ja annostelijan lähialue) nostettiin sedimentistä Limnosnoutimella (L_A – L_E) ylin 0-1 cm (yht. 15 näytettä). Näytteet L_D ja L_E tuhoutuivat
Geologian osaston muuton yhteydessä uusiin tiloihin.
Näytteenotto toistettiin edellisen kaltaisena kemikaalisyöttöjen jälkeen touko-kesäkuussa
2017 samoista näytepisteistä (M1b-M10b selä L-Ab – LE_B). Toinen näytteenotto jouduttiin
ajankohdan vuoksi suorittamaan veneestä käsin, joten tarkalleen saman näytteenottopisteen
löytyminen oli epätodennäköistä. Näytepisteet on esitetty myös taulukossa 1.
Taulukko 1. Näytepisteiden sijainti (ETRS89) ja vesisyvyys.

Näytepiste
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
L_A
L_B
L_C

N
60°29.812
60°30.036
60°30.295
60°30.534
60°30.770
60°31.016
60°31.387
60°31.625
60°31.920
60°32.035
60°29.788
60°29.870
60°29.844

Vesisyvyys
E
(m)
22°20.323
11,0
22°20.463
11,0
22°20.885
10,2
22°21.280
9,9
22°21.099
8,8
22°21.206
10,1
22°21.029
7,5
22°21.014
7,0
22°20.940
5,3
22°20.797
4,4
22°20.235
5,8
22°20.282
2,0
22°20.408
4,1
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Kuva1. Maarian altaan sedimenttinäytteenottopisteet. (M1-M10 sekä minijääkiila- , että limnosnäyte; L_A, L_B
ja L_C limnosnäyte)
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2. Tutkimusmenetelmät
2.1. Visuaalinen tarkastelu
Ennen ja jälkeen kemikaalisyöttöjä kairattuja ja valokuvattuja minijääkiilanäytteitä
verrattiin toisiinsa tavoitteena havaita mahdollinen muodostuneen sakan näkyminen
sedimentin pinnassa.
2.2. Vesipitoisuus ja hehkutushäviö
Sedimentin vesipitoisuudella tarkoitetaan sedimentin sisältämän veden massan ja
sedimentin märkäpainon suhdetta prosentteina. Vesipitoisuus määritettiin näytteistä
käyttäen Håkansonin & Janssonin (1983) menetelmää. Menetelmän mukaan näytteitä
kuivattiin kiertoilmauunissa +60 °C:n lämmössä vähintään kahdentoista tunnin ajan.
Hehkutushäviö määritettiin saman menetelmän mukaan hehkuttamalla kuivattuja
näytteitä uunissa +550 °C:n lämmössä kahden tunnin ajan. Vesipitoisuus määritettiin
laskemalla veden massan osuus tuoreen sedimentin kokonaismassasta (w%) ja
hehkutushäviö laskemalla hehkutuksessa postuneen massan osuus kuivan sedimentin
massasta (orgaanisen aineksen suhteellinen osuus kuivan sedimentin määrästä LOI%)
2.3. Fosforianalyysi
Sedimentin kokonaisfosforipitoisuus määritettiin käyttämällä Bengtssonin & Enellin
(1986) menetelmää, jossa väkevillä HCl- ja HNO3 -uutoilla pyritään pääsemään
kuningasvesiuuttoa vastaavaan totaaliuuttoon. Fosforin varsinaisena osoitusreaktiona
käytettiin Murphyn & Rileyn (1962) molybdeeninsininen -menetelmää, jolla liuoksesta
osoitetaan spektrofotometrisesti reaktiivisen fosforin määrä mg/l. Määrityksessä
käytettiin HACH-spektrometriä (aallonpituus 882nm), jonka antamien arvojen
perusteella laskettiin laimennussuhteet huomioon ottaen näytteen fosforipitoisuudet
mg/g kuivaa sedimenttiä.
Suunnitelmissa oli tehdä myös ns. neliportainen fosforin fraktiointi niistä näytteistä,
joissa on havaittavissa selvää sakan kerrostumista. Tätä ei kuitenkaan havaittu, joten
fraktioinnin suorittaminen ei ollut mielekästä.
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2.4. Fe-analyysi
Sedimentin Fe-pitoisuus määritettiin ICP-OES –menetelmällä, jonka yhteydessä
määritettiin myös 23 muun alkuaineen pitoisuudet mukaan lukien joitakin
raskasmetalleja, joiden pitoisuudet ovat merkityksellisiä aineksen mahdollista
jälkisijoitusta/-käyttöä ajatellen.

2.5. kok-N
Sedimentin kokonaistyppi määritettiin kaasukromatografisesti ThermoScientific
Flash2000 CHNS/O Elemental Analyzer –laitteistolla. Samalla määritettiin myös
sedimentin sisältämät C, N ja S –pitoisuudet.

3. Tulokset
3.1. Visuaalinen tarkastelu
Sedimentin rakenne saatiin minijääkiilamenetelmällä visuaalisesti tarkasteltavaan
muotoon. Jääkiilat valokuvattiin ja niiden rakennetta verrattiin toisiinsa ennen
kemikaalisyöttöjä (vasemmanpuoleinen kuva) ja kemikaalisyöttöjen jälkeen
(oikeanpuoleinen kuva) kairatuista näytteistä.
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Kuva 2. Minijääkiilanäytteet Maarian altaan sedimenttinäytepisteistä M1-M10. Vasemmanpuoleiset kuvat ovat
ennen kemikaalisyöttöjä (kevättalvi 2015) ja oikeanpuoleiset kemikaalisyöttöjen jälkeen (loppukevät 2017)
kairatuista näytteistä.

Kuvattujen näytteiden perusteella ei voitu osoittaa mitään tiettyä aluetta, jolle
mahdollisesti muodostuneen sakan kerrostuminen olisi tapahtunut. Ideaalista olisi ollut,
mikäli näytteenotto olisi voitu suorittaa alkuperäisen suunnitelman mukaan kahtena
peräkkäisenä talvikautena, jolloin huomattavasti vertailukelpoisempien näytteisen
kairaaminen ja tulkinta olisi ollut helpompaa, ja näytteiden pintaosien säilyminen
täydellisempää kuin lämpimänä aikana otettujen näytteiden kohdalla.

3.2. Vesipitoisuus ja hehkutushäviö
Vesipitoisuus ja hehkutushäviöarvot on esitetty kuvassa 3 ja taulukossa 2. Muutokset
selittyvät luontaisella ja näytteenottoon liittyvällä vaihtelulla. Orgaanisen aineksen määrä
pohjasedimentissä koko altaan alueella on hyvin tasainen.

Kuva 3. Vesipitoisuus ja hehkutushäviö Maarian alkaan pintasedimentissä (0-1 cm)
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Taulukko 2. Vesipitoisuus, hehkutushäviö, kokonaisfosfori, -rauta ja –typpi Maarian altaan
pintasedimenttinäytteissä (0-1 cm).

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
L_A
L_B
L_C

w%
65,2
64,9
57,8
68,1
64,8
67,1
58,8
72,4
63,7
72,3
71,1
62,8
59,7

LOI%
9,3
8,8
9,4
8,8
8,7
8,7
8,6
8,1
9,1
9,0
8,4
7,9
8,7

TP mg/g DW
1,67
1,86
2,10
1,73
1,97
1,55
1,89
1,83
1,32
1,36
1,56
1,86
1,88

Fe mg/g DW
26511
28914
27570
26855
27160
25571
25691
29958
24825
26782
28488
26211
26586

TN %
0,42
0,35
0,38
0,39
0,32
0,29
0,38
0,40
0,27
0,26
-

M1b
M2b
M3b
M4b
M5b
M6b
M7b
M8b
M9b
M10b
L_Ab
L_Bb
L_Cb

75,2
78,7
76,6
76,5
74,4
72,3
77,8
77,6
77,8
74,2
84,1
77,2
80,2

8,4
8,9
8,6
8,5
8,3
6,9
8,8
8,7
9,1
9,0
9,2
7,2
9,6

1,58
2,34
1,79
2,36
2,08
1,38
2,59
1,89
1,82
1,89
2,41
1,68
1,92

22656
28124
23219
29313
29453
24745
30042
28990
31057
29564
35368
24950
31125

0,52
0,37
0,35
0,35
0,31
0,32
0,31
0,28
0,24
0,26
-

3.3. Kokonaisfosfori, rauta ja kokonaistyppi
Tulokset on esitetty taulukossa 2 sekä kuvissa 4,5 ja 6. Mitään luontaisesta ja
vuodenaikaisesta vaihtelusta poikkeavaa kemikaalikokeilusta selkeästi aiheutuvaa
pitoisuusmuutosta näiden alkuaineiden kohdalla ei millään tietyllä näytepisteellä
voida osoittaa. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat kohonneet altaan pohjoisosissa
pisteillä 9 ja 10, mutta vielä enemmän esimerkiksi myös eteläisimmässä osassa
pisteellä L_A. Vastaavanlainen tilanne on havaittavissa myös raudan kohdalla.
Kokonaistyppipitoisuudet ovat hyvin tasaiset koko altaan alueella. Näytteistä L_A, L_B
ja L_C ei mitattu ajan puutteen vuoksi N-pitoisuuksia.
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TP mg/g DW
2,59

2,41
2,10
2,08
1,97
1,92
1,89 1,83
1,89 1,82 1,89
1,86 1,88
1,86 1,79 1,73
1,67
1,58
1,56 1,68
1,55
1,38
1,32 1,36
2,36

2,34

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Ennen

M9 M10 L_A L_B L_C

Jälkeen

Kuva 4. Kokonaisfosfori Maarian altaan pintasedimentissä (0-1 cm).

Fe mg/g DW
35368
31125
31057
3004229958
29564
2931329453
28990
28914
26782284882621126586
26511281242757026855271602557125691
24950
24825
24745
23219
22656

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Ennen

M9 M10 L_A L_B L_C

Jälkeen

Kuva 5. Fe-pitoisuudet Maarian altaan pintasedimentissä (0-1 cm).

TN paino% DW
0,52
0,42

M1

0,37
0,35

M2

0,38
0,35

M3

0,39
0,35

M4

0,32
0,31

0,32
0,29

M5

M6

Ennen

0,38
0,31

0,40
0,28

0,27
0,24

0,26

M7

M8

M9

M10

Jälkeen

Kuva 6. Kokonaistyppi paino% Maarian altaan pintasedimentissä (0-1 cm)
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3.4. Muut mitatut alkuaineet

Pintasedimenttinäytteistä analysoitiin em. lisäksi myös taulukossa 3 esitetyt
alkuaineet ja näiden lisäksi myös Cd, Co, Se, Tl ja U, joiden pitoisuudet jäivät alle
määritysrajan. Näytteistä L_A, L_B ja L_C ei mitattu ajan puutteen vuoksi C, H ja S –
pitoisuuksia. Nämä ylimääräiset – alkuperäiseen sopimukseen kuulumattomat määritykset palvelevat osin sedimentin tarkastelua loppusijoittamista/jatkokäsittelyä
silmällä pitäen ja antavat kuvan sedimentin koostumuksesta ja täten kompensoivat
niitä analyysejä (fosforin fraktiointi), jotka on jätetty tekemättä, koska ne eivät
tutkimuksen kannalta osoittautuneet mielekkäiksi.

Taulukko 3. Mitatut alkuainepitoisuudet Maarian altaan pintasedimentissä (0-1 cm).

Cu

K

Li

Mg

Mn

Na

Ni

Pb

Sr

V

Zn

C

H

S

mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g paino paino paino
dw dw
% dw % dw % dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw
dw
L1

72,6 3706

35,1 5879

300 1054

16,3

87,2

27,7

39,4

120

3,76

1,18

0,10

L2

64,7 3852

34,6 6093

488 1086

17,1

96,9

30,6

41,4

115

3,34

0,96

0,02

L3

56,1 4021

37,0 6078

444 1000

18,8

93,4

29,3

42,1

109

3,55

1,14

0,00

L4

78,9 3315

29,2 5950

309 1010

15,0

81,0

28,3

37,0

120

3,55

1,09

0,04

L5

80,8 3204

28,2 5750

312 1022

13,7

81,9

27,9

37,0

118

3,14

1,04

0,00

L6

89,5 3150

26,0 5828

263 1059

13,1

77,7

26,4

35,8

126

2,89

1,03

0,00

L7

57,0 3751

31,1 5902

324

965

18,6

85,8

28,6

38,8

108

3,73

1,15

0,03

L8

98,1 3543

26,0 6599

349 1210

14,5

88,1

58,0

39,5

139

3,66

1,13

0,09

L9

67,9 2875

22,8 5638

696

928

15,8

78,2

27,3

36,6

110

3,28

1,02

0,00

L10

89,5 3228

22,3 6386

529 1767

14,5

80,4

40,7

36,6

129

3,24

0,94

0,00

LA

92,0 3327

27,4 6004

853 1034

14,3

88,1

32,2

36,1

132

-

LB

63,5 3417

30,1 5609 2028

953

16,4

87,3

31,2

37,7

109

-

33,0 5839 1350

-

LC

57,1 3735

882

18,0

92,5

29,3

41,6

108

-

-

L1b

132,8 2094

24,2 4400

199 1214

0,0

61,5

31,6

28,6

142

3,45

1,08

0,06

L2b

175,0 2711

25,6 5610

284 1572

0,0

79,4

39,2

30,1

197

3,39

1,09

0,07

L3b

155,4 1764

20,0 4192

221 1308

0,0

0,0

31,6

24,9

152

3,35

1,08

0,07

L4b

158,8 2716

27,9 5503

310 1536

0,0

77,8

36,8

32,8

167

3,18

1,00

0,07

L5b

128,8 2855

27,9 5694

266 1296

0,0

81,4

32,2

36,8

145

3,14

0,97

0,00

L6b

105,9 2639

23,2 5583

245 1178

10,7

71,9

29,6

31,9

137

3,09

0,94

0,06

L7b

159,1 2510

28,0 5272

277 1447

0,0

74,9

36,3

31,9

164

3,23

0,99

0,00

L8b

122,6 3291

30,6 6252

262 1411

10,5

83,6

40,2

37,2

152

3,27

0,94

0,00

L9b

157,5 2967

26,2 6339

476 1528

0,0

86,3

37,2

37,0

178

3,32

0,87

0,00

L10b 127,0 2901

24,2 5787

396 1187

10,5

78,6

30,7

36,1

150

3,45

0,87

0,00

LAb

199,2 3376

30,2 6652 1157 1834

0,0

96,0

45,0

31,8

211

-

LBb

144,0 2653

24,3 4852 1389 1274

0,0

70,4

34,5

23,9

157

-

LCb

170,0 3155

28,8 6286 1502 1511

0,0

91,0

39,8

34,4

195

-

-

-

.
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Johtopäätökset
Sedimenttitutkimuksen perusteella ei pystytä osoittamaan mihin Maarian altaan
pohjan alueelle mahdollisesti kemikaalilisäyksessä muodostunut sakka kerrostuu.
Maarian allas on pinta-alaltaan niin laaja ja muodostuvan sakan määrä siihen nähden
niin vähäinen ja sen leviäminen riippuvainen useasta eri tekijästä, että sen löytäminen
ko. näytepistemäärällä osoittautui mahdottomaksi ja sen kiinni saaminen
tiheämmälläkin näytepisteverkolla olisi ollut erittäin haastavaa. Muodostunutta
sakkaa ei havaittu visuaalisin havainnoin, eikä kemiallisin analyysein.

Lähteet
Bengtsson, L. ja Enell, M., 1986. Chemical analysis. Teoksessa: Berglund, B. (toim).
Handbook of Holocene Paleoecology and paleohydrology. John Wiley & Sons, 405451.
Håkanson, L. & Jansson, M. 1983: Principles of Lake Sedimentology. Springer Verlag.
Berlin, Heidelberg, New York, Tokio. 316 s.
Murphy, J. & Riley, J. 1962: A modified single solution method for the determination
of phosphorus in natural waters. Analytica Chimica Acta 27: 31-36.
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Muistio Paattistenjoen simpukkatarkastuksesta 19.5.2015
Rami Laaksonen 29.5.2015
Paattistenjoen fosforin kemiallisen saostamisen kokeiluun liittyen etsittiin simpukoita sukeltaen
rautatiesillan ja Maarian altaan yläosan väliin jäävällä alueella (kohteet 1 ja 2) (kuva 1, taulukko 1)
sekä Maarian altaan alapuolella Vähäjoessa (kohteet 3, 4, 5 ja 6) (kuva 2, taulukko 1). Ylimmillä
kohteilla sukellukset teki Niclas Perander ja Vähäjoen kohteilla Varsinais-Suomen ELY-keskukselta
Rami Laaksonen.
Taulukko 1. Sukelluskohteiden koordinaatit (WGS84).
kohde
1
2
3
4
5
6

N
60,53558
60,53515
60,48995
60,48717
60,47843
60,46692

E
22,34315
22,34483
22,32062
22,30833
22,28850
22,28778

Kohteilla 1. ja 2. simpukoita etsittiin yhteensä reilun tunnin sukelluksella. Nämä kohteet sisältyivät
AMK:n 2013 tekemään vuollejokisimpukkaselvitykseen, jossa simpukoista ei saatu havaintoja.
Kohteesta 1. löydettiin yhteensä viisi elävää simpukkaa, lajeina soukkojokisimpukka, pikku- ja
litteäjärvisimpukka (taulukko 2). Kohteesta 2. löydettiin yhteensä 30 elävää simpukkaa, joista suurin
osa pikkujärvisimpukoita. Muita kohteesta 2. löytyneitä lajeja olivat pikku- ja litteäjärvisimpukka
(taulukko 2).
Taulukko 2. Sukelluskohteilta löytyneet
elävät simpukat. Aa = pikkujärvisimpukka,
Pc = litteäjärvisimpukka ja Up = soukkojokisimpukka.
kohde
Aa
Pc
Up
1
3
1
1
2
27
1
2
3
1
4
5
6
20
1
5
Yhteensä
51
3
8

Vähäjoen kohteilla tehtiin noin 10–20 minuutin sukelluksia. Ylimmältä kohteelta (3.) löydettiin yksi
elävä pikkujärvisimpukka. Kohteilta 4. ja 5. ei löydetty simpukoita (taulukko 2).
Vähäjoen alimmalta kohteelta (6.) Koroisissa löydettiin yhteensä 26 elävää simpukkaa. kohteesta
löydettiin soukkojokisimpukoita sekä pikku- ja litteäjärvisimpukoita (taulukko 2).
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Kuva 1. Rautatiesillan ja Maarian altaan yläosan väliin jäävät kohteet, joissa simpukoita
etsittiin sukeltaen.
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Kuva 2. Vähäjoen sukelluskohteet.

Kohteilla käytetty sukellusaika huomioiden löydettiin simpukoita parhailtakin kohteilta vähän.
Varsinkin Vähäjoen kolmella ylimmällä kohteella pohja oli kovan saven tai tiukasti pohjaan
pakkautuneen pienen kiven vuoksi simpukoille huonosti sopivaa. Vuollejokisimpukoita ei löydetty
miltään kohteelta.
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Paattistenjoen simpukkatarkastus fosforin kemiallisen saostamisen päätyttyä
Rami Laaksonen 12.6.2017
Paattistenjoen fosforin kemialliseen saostamiseen liittyen tehtiin simpukkatarkastus
toukokuussa 2015 ennen annostelun alkamista. Annostelun päätyttyä tutkimus toistettiin
5.6.2017 sukeltamalla samat paikat Maarian altaan yläpuolelta ja tehtiin yksi sukellus
altaan yläosassa Maarian uimarannan paikkeilla (kuva 1). Sukellukset tekivät
tutkimussukeltajat FM Rami Laaksonen ja iktyonomi Niclas Perander.

Kuva 1. Tutkitut kohteet rajattu punaisella.

Ylin sukellettu kohde (1) sijaitsi annostelun yläpuolella (kuva 1) ja sen ajateltiin toimivan
kontrollialueena, jos alemmasta suvannosta vaikuttaisi löytyvän simpukoita vähemmän
kuin 2015. Kohteesta löydettiin yhteensä 10 simpukkaa, joista yksi oli soukkojokisimpukka
(Unio pictorum) ja muut pikkujärvisimpukoita (Anodonta anatina)(taulukko 1).
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Kuva 2. Annostelulaitteistoa ja kuvan yläosassa kohdetta 2.

Kohde 2 sijaitsee välittömästi annostelun alapuolella (kuva 2). Kohteesta löydettiin
yhteensä 46 simpukkaa, joista 32 oli pikkujärvisimpukoita, 2 litteäjärvisimpukoita
(Pseudanodonta complanata) ja 12 soukkojokisimpukoita (taulukko 1)(kuva 3).

Kuva 3. Kohteesta 2 kerätyt simpukat. Vasemmalla kaksi litteäjärvisimpukkaa,
oikealla keltakuoriset soukkojokisimpukat ja keskellä pikkujärvisimpukoita.
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Maarian altaassa tehtiin yksi sukellus rannassa (koordinaatit 60° 31,886’/22 21,010’)(kuva
4). Kohteessa sukellettiin pääasiassa alle kahden metrin syvyydellä, sillä syvemmällä
simpukoiden määrä väheni pohjan pehmetessä. Kohteesta löydettiin yhteensä 67
simpukkaa, joista 65 oli pikkujärvisimpukoita ja 2 soukkojokisimpukoita (taulukko 1).

Kuva 4. Kohde 3 sijaitsi rannassa, johon on tehty laavu.
Taulukko 1. kohteilta löytyneet elävät simpukat.
Aa=pikkujärvisimpukka, Pc=litteäjärvisimpukka ja
Up=soukkojokisimpukka.
Kohde
1
2
3

Aa

Pc
9
32
65

Up
2

yhteensä
1
10
12
46
2
67

Kohteilta löydettiin simpukoita enemmän kuin vuonna 2015, vaikka sukellusten kesto oli
sama. Tämä selittyy sillä, että 2015 etsittiin vuollejokisimpukoita ja painotettiin sille sopivaa
pohjaa. Nyt etsintää tehtiin enemmän muillekin lajeille sopivissa osissa uomaa. Vuonna
2015 ylemmästä suvannosta (kohde 1) löydettiin yhteensä 5 elävää simpukkaa, kun nyt
löydettiin yhteensä 10 elävää simpukkaa. Kohteesta 2 löydettiin vuonna 2015 yhteensä 30
elävää simpukkaa, kun nyt löydettiin yhteensä 46 elävää simpukkaa.
Tutkimuksessa löydettiin samat lajit kuin vuonna 2015 (pikkujärvisimpukka,
litteäjärvisimpukka ja soukkojokisimpukka). Simpukoiden herkistä poikasvaiheista ei tällä
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tutkimuksella saa tietoa, vaan pohja-ainesta olisi kaivettava nuoruusvaiheiden löytämiseksi.
Löydettyjen aikuisten simpukoiden määrät antavat kuitenkin olettaa, ettei annostelulla ole
ollut vaikutusta ainakaan aikuisten simpukoiden selviämiseen.
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Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset liuenneen kokonaisfosforin
pitoisuudet.
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Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset liuenneen kokonaisfosforin
pitoisuudet.
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Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset kokonaisfosforipitoisuudet.
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Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset kokonaisfosforipitoisuudet.
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Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset pH-arvot.
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Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset pH-arvot.

Liite 6: 7 (13)

Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset kiintoainepitoisuudet.
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Liite: Vesinäytteiden tutkimustulokset, kemiallisten saostuskoejaksojen aikaiset kiintoainepitoisuudet.
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Fosforin saostaminen virtavedestä -hankkeen vesinäytteiden tutkimustulokset, tuloskooste.
Aineisto: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, tutkimusohjelma FOSFSAOS.
NäytePvm
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
26.11.2016
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
1.3.2017

Tuntia
aloituksesta
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
7
7
7
7
7

Näyte
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m

Syvyys
m
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
2
5

Ka 0.4N
mg/l
160
140
85
79
110
170
150
89
74
120
180
150
96
76
110
180
160
100
75
110
79
72
90
78
68
110
77
92
55
120
120
80
73
120
130
70
75
76

pH
7,4
7,5
7,6
7,6
7,6
7,5
7,3
7,6
7,6
7,6
7,5
7,2
7,6
7,6
7,6
7,5
7,2
7,6
7,6
7,6
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
6,4
7,2
7,2
7,2
5,8
6,9
7,2
7,1
6,2
6,5
7
7

Kok.N
µg/l

6800
5000

1300
1300

Kok.P
µg/l
290
280
200
170
240
300
270
200
150
250
300
290
200
170
230
300
280
220
180
220
320
320
300
310
250
320
320
320
230
350
270
250
290
370
310
200
250
250

KokP.l
µg/l
67
64
75
53
63
67
22
75
63
62
68
32
58
54
70
66
20
60
54
58
170
170
140
130
110
160
38
170
90
160
9
40
110
180
22
20
49
46

Fe
µg/l

Fe suod
µg/l

SO4
mg/l

11000
14000
6600
6000

24
29
20
16

6900
10000
5000
5400

2,4
11
13
10
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Fosforin saostaminen virtavedestä -hankkeen vesinäytteiden tutkimustulokset, tuloskooste.
Aineisto: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, tutkimusohjelma FOSFSAOS.
NäytePvm

Tuntia
aloituksesta

Näyte

Syvyys
m

Ka 0.4N
mg/l

pH

Kok.N
µg/l

Kok.P
µg/l

KokP.l
µg/l

Fe
µg/l

Fe suod
µg/l

SO4
mg/l

NäytePvm

Tuntia
aloituksesta
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7

Näyte

Syvyys
m
0,2
2
2
2
4,5
0,2
2
2
4,5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
2
5

Ka 0.4N
mg/l
700
700
690
450
750
640
660
700
700
540
580
610
630
660
470
490
510
550
550

pH

Kok.N
µg/l

Kok.P
µg/l
820
1200
1300
690
1300
1100
1100
1000
830
970
1000
1000
760
770
750
730
560
640
810

KokP.l
µg/l
150
150
160
160
160
160
19
60
140
160
20
72
160
61
200
20
21
29
27

Fe
µg/l
35000
34000
35000
24000
38000

Fe suod
µg/l

SO4
mg/l

15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017
15.3.2017

VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 4,5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 4,5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m

7,1
7,1
7
7,1
7
7,1
6,3
6,9
7
7,1
6,4
6,6
7,1
6,8
7,1
6,2
6,4
6,6
6,6

1900
1900

28000
32000
28000
34000

3,1
20
17
13
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Fosforin saostaminen virtavedestä -hankkeen vesinäytteiden tutkimustulokset, tuloskooste.
Aineisto: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, tutkimusohjelma FOSFSAOS.
NäytePvm
NäytePvm
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
18.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
23.3.2017

Tuntia
aloituksesta
Tuntia
aloituksesta
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
7
7
7
7
7

Näyte
Näyte
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m

Syvyys
m
Syvyys
m
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
2
5

Ka 0.4N
mg/l
Ka 0.4N
mg/l
200
210
270
290
290
190
190
250
270
180
180
260
290
260
180
190
220
280
260
190
200
210
180
210
190
200
200
220
180
190
200
220
180
190
200
170
210

pH
pH
7,3
7,3
7,2
7,2
7,3
7,3
6,7
7,3
7,3
7,2
6,6
7,2
7,3
7,3
7,2
6,6
7
7,3
7,3
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,3
6,8
7,3
7,2
7,3
6,7
7,2
7,2
7,3
6,7
7,3
7,2
7,3

Kok.N
µg/l
Kok.N
µg/l

2000
2000

2500
2500

Kok.P
µg/l
Kok.P
µg/l
420
420
460
460
480
380
300
440
470
390
310
450
480
460
380
350
400
510
490
420
420
420
390
450
400
380
430
440
380
360
390
440
380
350
410
360
420

KokP.l
µg/l
KokP.l
µg/l
130
130
120
120
120
130
24
120
120
130
24
110
120
130
110
23
37
130
99
74
76
72
70
75
73
21
72
75
75
21
70
75
70
20
71
67
70

Fe
µg/l
Fe
µg/l
10000
10000
15000
15000
15000

9000
13000
12000
15000

Fe suod
µg/l
Fe suod
µg/l

SO4
mg/l
SO4
mg/l

6,1
19
11
4,8

12000
10000
12000
11000

9900
14000
12000
9700

8,3
21
8,1
8,5
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Fosforin saostaminen virtavedestä -hankkeen vesinäytteiden tutkimustulokset, tuloskooste.
Aineisto: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, tutkimusohjelma FOSFSAOS.
NäytePvm

Tuntia
aloituksesta

Näyte

Syvyys
m

Ka 0.4N
mg/l

pH

Kok.N
µg/l

Kok.P
µg/l

KokP.l
µg/l

Fe
µg/l

Fe suod
µg/l

SO4
mg/l

NäytePvm

Tuntia
aloituksesta
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
7
7
7
7
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
7
7
7
7
7

Näyte

Syvyys
m
0,2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
5
0,2
2
2
2
5

Ka 0.4N
mg/l
150
160
56
150
140
170
130
170
150
160
130
180
140
160
140
150
110
100
69
60
100
90
110
72
76
72
110
74
77
92
110
82
64
82

pH

Kok.N
µg/l

Kok.P
µg/l
260
260
190
310
260
270
250
310
250
250
240
350
230
260
220
260
160
160
130
120
150
140
140
130
140
130
130
120
130
130
140
130
120
130

KokP.l
µg/l
50
48
40
56
49
20
50
56
51
19
48
62
49
17
46
36
31
58
30
31
33
30
10
31
32
36
15
40
33
36
17
30
30
35

Fe
µg/l
9200
8700
3400

Fe suod
µg/l
400
450
200

SO4
mg/l

8000
12000
7500

360
860
350

12
22
12

8700
7500
5700
5500

200
200
190
170

7800
13000
7300
5400

200
520
210
170

3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017
26.4.2017

VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA3, 2 m
VA2, 5 m

7,4
7,5
7,3
7,2
7,4
7
7,4
7,2
7,4
7
7,3
7
7,4
7
7,4
7,3
7,5
7,6
7,6
7,6
7,6
7,5
7
7,6
7,6
7,5
7
7,6
7,6
7,5
7,1
7,6
7,6
7,6

3100
2400

2500
2100

18
31
18
18
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Fosforin saostaminen virtavedestä -hankkeen vesinäytteiden tutkimustulokset, tuloskooste.
Aineisto: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, tutkimusohjelma FOSFSAOS.
NäytePvm

Tuntia
aloituksesta

Näyte

Syvyys
m

Ka 0.4N
mg/l

pH

Kok.N
µg/l

Kok.P
µg/l

KokP.l
µg/l

Fe
µg/l

Fe suod
µg/l

SO4
mg/l

NäytePvm

Tuntia
aloituksesta
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
7
7
7
7

Näyte

Syvyys
m
0,2
0,2
2
5
0,2
0,2
2
5
0,2
0,2
2
5
0,2
0,2
2
5

Ka 0.4N
mg/l
69
88
70
72
65
78
74
69
63
75
75
71
65
74
72
71

pH

Kok.N
µg/l

Kok.P
µg/l
110
120
120
130
100
110
120
110
100
110
110
120
110
110
120
120

KokP.l
µg/l
29
29
25
31
28
13
25
25
28
12
25
25
28
10
24
24

Fe
µg/l
4600
4700
4700

Fe suod
µg/l
160
220
120

SO4
mg/l

4300
7400
5100

180
520
210

19
27
19

2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017
2.5.2017

VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m
VE0, 0,2 m
VA1, 2 m
VA2, 2 m
VA2, 5 m

7,5
7,6
7,6
7,6
7,5
7,2
7,6
7,6
7,5
7,2
7,6
7,6
7,6
7,2
7,6
7,6

2100
1900
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Pohjaeläinkartoitus Paattistenjoki ja Maarian allas
Tilanne ennen fosforin saostuksen koeajoja 2015
VEO 16.4.2015
Oligochaeta
Sphaerium corneum
Nematomorpha
Diptera
Dicranota sp.
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomiidae sp.

VA 1 16.4.2015
Oligochaeta
Nematomorpha
Ephemeroptera
Ephemera vulgata
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomiidae sp.
Serromyia sp.
VA 2 16.4.2015
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomiidae sp.
Serromyia sp.
Hydrachnellae sp.
VA 3 16.4.2015
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomidae sp.

4
2
1
1
42
6
25

29
1
1
11
10
90
14

118
97
62
281
4
12

4
130
34

VEO 16.4. 2015
Oligochaeta
Sphaerium corneum
Pisidium sp.
Nematomorpha
Diptera
Dicranota sp.
Chironomus plumosus
Chironomus sp.
Chironomidae sp.

VA 1 16.4. 2015
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomidae sp.
Serromyia sp.

VA 2 16.4. 2015
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomiidae sp.

VA 3 16.4.2015
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomidae sp.
Chaoborus sp.

5
1
1
1
1
48
29
1

11
27
16
40
56

42
133
68
650

87
34
4
1
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VA 0 /1 4.9.2015
Planorbiidae sp.
Hydrobia sp.
Trichoptera
Leptoceridae sp.
Limnephilidae sp.
Molanna sp.
Odonata
Plactynemis pennipes
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomus sp.
Chironomidae sp.
VA 0 /2 4.9. 2015
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
VA 1 4.9. 2015
Oligochaeta
Trichoptera
Leptopceridae sp.
Limnephilidae sp.
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomimidae sp.
VA 2 4.9. 2015
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomidae sp.
VA 2 4.9.2015
Oligochaeta
Trichoptera
Leptoceridae sp.
Limnephilidae sp.
Trichoptera sp.
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomidae sp.

1
1
18 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
5 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
1 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
2
240
39
57

2
136
12

11
6 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
16 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
36
120
4

27
9
17
2

21
6 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
15 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
1 tyhjiä koppia, ei eläintä sisällä
40
117
4
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VA 3 4.9.2015
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.

2
78
4
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Pohjaeläinkartoitus Paattistenjoki ja Maarian allas
Tilanne fosforin saostuksen koeajojen jälkeen 2017
VEO 3.5.2017
Oligochaeta
Hirudinea
Erpobdella octoculata
Ephemeroptera
Ephemera vulgata
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomiidae sp.
Serromyia sp.
VA 1 3.5.2015
Oligochaeta
Unionidae
Unio pictorum
Ephemeroptera
Ephemera vulgata
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Tanyponidae sp.
Serromyia sp.
VA 2 3.5.2017
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomidae sp.
Serromyia sp.
VA 3 3.5. 2017
Oligochaeta
Diptera
Chironomus plumosus
Chironomini sp.
Chironomidae sp.
Tanypodinae sp.

33
1
6
34
40
2
7

128
1
1
5
3
2
1

233
14
20
2
4

83
10
2
4
4
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1 Johdanto
Kasvibiomassan tuottaminen tarvitsee ravinteekseen fosforia. Luonnonvaraisessa ekosysteemissä ravinteet kiertävät, kun orgaaninen aines hajoaa vapauttaen sitoutuneet ravinteet, joita
käytetään uuden orgaanisen aineksen tuottamisessa. Ravinnekierron on arvioitu muodostavan jopa puolet ekosysteemipalvelujen taloudellisesta arvosta1.
Ihmisten toiminta voi kuitenkin häiritä luonnon ravinnekiertoa monilla tavoin, esimerkiksi
katkaisemalla luonnollisia kiertoja tai siirtämällä ravinteita vääriin paikkoihin. Kiertotalouden periaatteisiin kuuluu, että ravinteet palautuvat tai palautetaan käytön jälkeen takaisin
osaksi ravinnekiertoa. Tällöin vähenevät myös hukasta ja ravinteiden kertymisestä syntyvien
valumien aiheuttamat ympäristöhaitat, kuten vesistöjen rehevöityminen.
Taloudellisesti ravinteiden palauttaminen on haasteellista. Ravinteiden hukkaamisen rahallinen hinta on pääsääntöisesti varsin vähäinen, mikäli asiaa tarkastellaan vain fosforin kilohintana. Vastaavasti talteenotto ja poistaminen vesistöistä muodostavat myös oman kustannuksensa, samaten kuin massojen jalostaminen takaisin hyödynnettävään muotoon. Merkittävä
osa ravinnekierron kehittämisen positiivisista taloudellisista vaikutuksista muodostuukin esimerkiksi terveys- ja ympäristöongelmien vähentämisen ja korjaamisen kautta, ulkoisvaikutuksina2. Tällöin hankkeen toteuttajan taloudellisena insentiivinä ei ole niinkään ravinteiden
myynti kuin niiden saaminen pois ympäristöä haittaamasta.
Osana Fosforin saostaminen virtavedestä -pilottihanketta Paattistenjoella Turun kaupunki
pohtii lietteiden poistoa virtavedestä ja mahdollista hyötykäyttöä. Lietteiden poiston, käsittelyn ja hyödyntämisen vaihtoehtoja on selvitetty tässä hankkeessa erityisesti Maarian altaalle.
Suunnittelutyön ohjausryhmässä toimivat Turun kaupunki, Turun Ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Aurajokisäätiö, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys sekä Kemira.

2 Tavoitteet
Työn tavoitteena oli arvioida fosforin saostamisesta muodostuneen fosforipitoisen lietteen
poistoa Paattistenjoen pilottihankkeessa. Lisäksi työssä tarkasteltiin valitun saostusmenetelmän ja lietteenpoistomenetelmien tuottamien ravinnepitoisten massojen kierrätysmahdollisuuksia fosforin hyödyntämiseksi.
Työ on jaettu kahteen päätehtävään:

1

Costanza et al. (1997), The value of the world’s ecosystem services and natural capital.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, 2015. Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle. Tekijä Gaia Consulting
2

2

Copyright © Gaia

Liite 8: 4 (32)

1. Kemiallisen fosforinpoiston seurauksena Maarian altaaseen muodostuvan sakan poistosuunnitelma
Pilottihankkeessa on päätetty kokeilla fosforin saostamista jokivedestä ferrisulfaatin avulla.
Saostuksessa muodostuva fosforipitoinen sakka on tarkoitus poistaa ekosysteemistä ja vähentää siten jokiekosysteemin ravinnekuormitusta. Tehtävä tuottaa suunnitelman, miten sakka
voidaan poistaa.
2. Selvitys tutkimuksen kohteena olevan saostusmenetelmän monistettavuudesta ja fosforin kierrätyksen tehostamisvaihtoehdoista
Tehtävässä tutkitaan valitun ferrisulfaatti-menetelmän soveltuvuutta laajemman monistettavuuden ja fosforipitoisen lietteen käyttömahdollisuuksien näkökulmasta.

3 Menetelmät ja varaumat
Lietteenpoistomenetelmien arviointi on tehty kohdespesifisti vastaamaan Maarian altaan tarpeita. Työn aloituskokouksessa käydyn keskustelun perusteella vaihtoehdot lietteenpoistomenetelmälle ovat kuiva kaivuu, imuruoppaus ja kauharuoppaus. Aloituskokouksessa määritettiin kriteerit, joiden perusteella tehtiin kahden teknologian valinta sekä niiden tarkempi kuvaaminen. Kriteereistä tärkeimmiksi valittiin kustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset.
Aloituskokouksessa painotettiin, että menetelmien arviointi tulee tehdä kokonaisvaltaisesti
ottaen huomioon esimerkiksi sen, miten lietteestä poistettu vesi käsitellään. Lietteen käsittelymenetelmiksi valittiin geotuubi, allastus ja mekaaninen kuivatus.
Kustannustietoja sekä tietoja lietteen käyttö- ja kierrätyspotentiaalista kerättiin haastatteluiden avulla. Lisäksi tietoja kerättiin kirjallisuudesta.
Haastatellut olivat:


Sito, Anton Palolahti



Lopen maa- ja vesirakenne Oy, Pertti Telin



ELY-keskus, Kari Nieminen



Kemira, Vesa Kettunen



Soilfood, Juuso Joona



VVY, Saijariina Toivikko



ProAgria, Sari Peltonen



LSJH, Jyri Metsänranta

Pilottihanke on vahvasti tutkimuksellinen. Käytännön toteutusta tutkittiin yhdessä kohteessa,
Maarian altaassa, hankkeen aikana. Tämän selvityksen tulokset ovat riippuvaisia siitä tutkimustiedosta, jota hankkeen aikana on saatu tai jota on koottu julkisista lähteistä ja asiantuntijoiden haastatteluista.

3
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Tulosten laatuun ovat vaikuttaneet sääolosuhteista johtuva koetoiminnan painottuminen
hankkeen loppuvaiheeseen sekä erityisesti se, että teknologia ja kierrätettyjen ravinteiden
markkina ovat vasta kehittymässä. Kustannustiedoista on käytetty parasta saatavissa olevaa
tietoa. Raportista käy ilmi, milloin tieto on saatu haastateltavan arviona ja milloin kyseessä on
muu asiantuntija-arvio. Kaikki ohjausryhmän haastateltavaksi esittämät henkilöt eivät myöntäneet haastatteluja, jolloin vastaavia tietoja ei saatu.
Kustannukset on nähtävä pilottihankkeen tuloksiin perustuvina ja suuntaa-antavina. Eri toimijoilla voi olla insentiivejä myös toisenlaiseen hinnoitteluun pilottien, kokeilujen ja tuotekehityksen vuoksi tai eri vaiheita yhdistelevään urakkahinnoitteluun.
Markkinakysyntä on haastava lähtökohta palautettujen ravinteiden kierrättämiseen, ja kannattavuus syntyy todennäköisemmin ympäristöhyötyjen kautta. Toimintaympäristö ja kysyntä voi muuttua enemmän ravinteiden palauttamista suosivaksi esimerkiksi kompensoivien
periaatteiden, sääntelyn kiristämisen tai uusien, ympäristön hyvän tilan palauttamiseen liittyvien toimintamallien kehittymisen kautta.

4 Menetelmävertailu lietteen poistolle ja
käsittelemiselle
Vertailuun valitut vaihtoehdot lietteenpoistomenetelmälle ovat kuiva kaivaminen, imuruoppaus ja kauharuoppaus. Lietteen käsittelymenetelmiä ovat geotuubi, allastus ja
mekaaninen kuivatus.
Menetelmiä voidaan verrata erittäin monista eri näkökulmista. Näitä näkökulmia voidaan
myös priorisoida tärkeydeltään. Tässä hankkeessa pyrittiin kokoamaan mahdollisimman kattavasti eri kriteerit, joiden avulla eri menetelmiä voidaan kuvata ja verrata.
Ruoppaustyön kustannus riippuu ruopattavan massan määrästä, valitusta ruoppaus- ja käsittelymenetelmästä ja teknisistä haasteista, kuten sedimentin ominaisuuksista. Poistomenetelmä vaikuttaa tuloksena olevan lietteen määrään ja vesipitoisuuteen, jolloin lietteen käsittelykustannukset ja toisaalta hyödyntämismahdollisuudet muuttuvat menetelmästä toiseen.

4.1 Lietteenpoistomenetelmien kuvaus ja arviointi
Vertailuun valitut vaihtoehtoiset lietteenpoiston menetelmät ovat kuiva kaivaminen, imuruoppaus ja kauharuoppaus. Taulukossa 1 on esitetty näiden menetelmien arviointikriteerit.

4
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Taulukko 1 Lietteenpoistomenetelmien arviointikriteerit
Kriteeri

Alakriteeri

Määritelmä

Arvosana

Mahdollisuus toteuttaa Ratkaisun valmius käyttöön otettavaksi: heti (++); vuoden sisällä (+); kahden vuoden sisällä (-); vaatii kenopeasti
hitystyötä (--)
Tekniikka on helposti saatavaa ja kehittynyttä; tekniikka on saatavilla ja riittävän kehittynyttä (++); tekTekniikan saatavuus /
niikka on vaikeasti saatavaa TAI vaatii kehitystä (+/-); tekniikka on vaikeasti saatavaa JA vaatii kehitystä
kehitysaste
(--)
Tilatarve / vaatimukset Ratkaisun tilatarve on pieni (++); ratkaisun tilatarve on kohtalainen (+); ratkaisun tilatarve on suurehko (tilalle
); ratkaisun tilatarve on merkittävän suuri (--)
Erittäin helppokäyttöinen (++); helppokäyttöinen (+); käyttö vaatii jonkin verran erikoiskoulutusta (-);
Poistotekniikka
käyttö vaatii erityistä ammattitaitoa (--)
Käytettävyys Oheislaitteiston saata- Laitteiston saatavuus on hyvä (++); laitteiston saatavuus on kohtalainen (+); laitteiston saatavuus on huovuus
nohko (-); laitteiston saatavuus on erittäin huono (--)
Menetelmän soveltuvuus ko. kaltaiselle sedimentille
Sääntely
Sosiaalinen toimilupa
Lietteen hyödyntäminen

++ / - ++ / - ++ / - ++ / - ++ / - -

Menetelmä soveltuu hyvin Maarian altaan sedimentille (++); Menetelmä soveltuu kohtalaisesti Maarian
altaan sedimentille (+); Menetelmä soveltuu heikosti Maarian altaan sedimentille (-); Menetelmä soveltuu ++ / - erittäin huonosti Maarian altaan sedimentille (--)
Ei estoa käytössä (++); käyttö mahdollista muutaman rajaehdon täyttyessä (+); käyttö mahdollista vain
++ / - jos monta rajaehtoa täyttyy (-); käyttö ei mahdollista säädösten puitteissa (--)
Menetelmä ei aiheuta sosiaalista vastustusta (++); menetelmä aiheuttaa vain yksittäistä sosiaalista vastustusta (+); menetelmä aiheuttaa jonkun verran sosiaalista vastustusta (-); menetelmä aiheuttaa laajaa sosi- ++ / - aalista vastustusta (--)
Kaiken lietteen voi hyötykäyttää (++); lietettä pitää ensin käsitellä ja/tai läjittää ennen hyötykäyttöä (+);
lietettä voi hyötykäyttää ainoastaan erityisten kriteerien täyttyessä (-); lietettä ei voi hyötykäyttää lain++ / - kaan, vaan se menee loppusijoitukseen (--)
++ / - ++ / - Edullinen (++); hiukan tavanomaista edullisempi (+); kallis (-); erittäin kallis (--)

Alkutyöt
Poiston toteutus
Kustannus- Veden poisto ja lietteen
++ / - käsittely
tehokkuus
Kuljetuskalustolle ei ole erityisiä vaatimuksia (++); Kuljetuskalustolle on jonkun verran vaatimuksia (+);
Vaatimukset kuljetusKuljetuskalustolle on useita vaatimuksia (-); Kuljetuskalustolle on merkittäviä ja haastavia vaatimuksia (-- ++ / - kalustolle
)
Lietteitä ei tarvitse varastoida (++); lietteitä pitää varastoida vain lyhyitä aikoja eikä varastointi aseta eriVarastointi
tyisvaatimuksia (+); lietteitä pitää varastoida jonkun aikaa ja varastointi asettaa erityisvaatimuksia (esim. ++ / - allastus) (-); lietteitä pitää varastoida pitkään varastointi asettaa erityisvaatimuksia (--)
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Sisäisen kuormituksen Ei aiheuta sisäistä kuormitusta (++); korkeintaan lievä paikallinen kuormitus (+); merkittävä paikallinen
riski
sisäinen kuormitus (-); merkittävä laaja-alainen sisäinen kuormitus (--)
YmpäristöSamennusta ei aiheudu (++); samennusta aiheutuu jonkun verran mutta se on lyhytaikaista (+); samenvaikutukset
Samentuminen
nusta aiheutuu runsaasti, mutta se on lyhytaikaista (-); samennusta aiheutuu runsaasti ja se kestää pitja turvallikään (--)
suus
Ei patoturvallisuusriskiä (++); lievää patoturvallisuusriskiä (+); selvä patoturvallisuusriski (-); suuri patoPatoturvallisuus
turvallisuusriski (--)
Ei lisää merkittävästi fosforin määrää (++); ei todennäköisesti lisää fosforin määrää (+); todennäköisesti
Liukoinen fosfori (P)
lisää fosforin määrää (-); varmasti lisää fosforin määrää (--)
pH ei muutu (++); pH muuttuu jonkun verran (+/- 0,2) (+); pH muuttuu selkeästi (+/- 0,5) (-); pH muutpH
tuu rajusti (+/- 1,0) (--)
Kemikaaliriskit (Veden Happipitoisuus (hapen- Ei aiheuta lisääntynyttä hapenkulutusta (++); ei todennäköisesti aiheuta lisääntynyttä hapenkulutusta (+);
kulutus)
lisää todennäköisesti hapenkulutusta (-); lisää merkittävästi hapenkulutusta (--)
laatu)
Ei lisää metallien liukoisuutta (++); ei todennäköisesti lisää metallien liukoisuutta (+); todennäköisesti
Metallien liukoisuus
lisää metallien liukoisuutta (-); lisää merkittävästi metallien liukoisuutta (--)
Typpi (vedessä ja sedi- Poistaa merkittävästi typpeä systeemistä (++); poistaa typpeä systeemistä (+); ei todennäköisesti poista
mentissä; N-tase)
typpeä systeemistä (-); ei poista typpeä systeemistä (--)
Sopii skaalattavaksi koko maassa (++); sopii skaalattavaksi alueellisesti (+); sopii skaalattavaksi vesistöiSkaalattavuus
hin missä erityiset kriteerit täyttyvät (-); ei sovi muille alueille (--)

6
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Lietteenpoistomenetelmät eroavat toimintatarkkuudessa. Imuruoppauksella voidaan poistaa
sedimentin ylimmät 10–15 cm, mutta kauharuoppauksella 0,5 m on pienin tarkkuus3. Kuivattamalla Maarian allas ensin kuivaa kaivuuta (kuivaruoppausta) varten sedimentti tiivistyy kuivuessaan, joten ruopattavan sedimentin vesipitoisuus ja tilavuus muuttuvat. Kuivaruoppaus
tehdään useimmiten kauhalla, joten määrä vastannee kuivan lietteen osalta jotakuinkin tavallisen kauharuoppauksen määrää (n. 70 000-105 000 m3 kuivana, mikäli sedimentin kuiva-ainepitoisuus on 20–30 %).
On huomioitava, että pienimmällä mahdollisella ruoppaustarkkuudella, imuruoppauksen
10 cm:llä, ruopattava lietemäärä on vähintään 70 000 m3 (jos koko allas ruopataan). Kun oletuksena on, että kemiallisessa reaktiossa sakkaa muodostuu kuivaksi laskettuna 14 tonnia4 ja
sedimentin luonnontilainen vesipitoisuus on n. 70-80 %5, vain n. 70 tonnia eli tuhannesosa
ruopattavasta massasta on saostuksessa muodostuvaa lietettä. Edelleen sakasta itse fosforia
on vain pieni osa. Toisin sanoen ruoppauksen saantina on enimmäkseen tavallista Maarian
altaan sedimenttiä. Tämä laskelma perustuu hankesuunnitelman arvioon, joka ei ota huomioon mahdollisten kiintoainesflokkien muodostumista. Tarkempaa laskelmaa ruopattavasta
lietteestä löytyy kappaleesta 5.
Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 2,Taulukko 3 ja Taulukko 4) on arvioitu lietteenpoistomenetelmät yllä esitettyjen kriteerien mukaisesti.

Haastattelut Anton Palolahti, Sito Oy, 28.2.2017 sekä Pertti Telin, Lopen vesi- ja maarakenne Oy,
17.2.2017 ja 6.3.2017
4 Kemiran tekemä hankesuunnitelman arvio muodostuvasta sakasta (suunniteltujen) koeajojen aikana
5 Turun yliopiston sedimenttikokeet v. 2001
3

7

Copyright © Gaia

Liite 8: 9 (32)

Taulukko 2 Kuivan kaivuun arviointi
Kriteeri

Alakriteeri

Määritelmä

Arvosana

Mahdollisuus toRatkaisun valmius käyttöön otettavaksi: heti
teuttaa nopeasti
Tekniikan saatavuus
Tekniikka on helposti saatavaa ja riittävän kehittynyttä
/ kehitysaste
Ratkaisun tilatarve on kohtalainen: Itse kaivuu ei vaadi erityisesti tilaa, mutta toisaalta veden pinnan lasku vaatii
Tilatarve / vaatimahdollisesti laskeutusaltaita alajuoksulle (Vähäjokeen). Padon avulla voidaan laskea veden pintaa reilusti, jolloin
mukset tilalle
ohitusojia ei välttämättä tarvittaisi.
Poistotekniikka
Vaatii erityistä ammattitaitoa (vesistön kuivaksi laskeminen siten, että se on turvallista padon kannalta)
Oheislaitteiston saaLaitteiston saatavuus on hyvä (lähinnä kaivinkonetta yms. peruslaitteistoa)
Käytettävyys tavuus
Menetelmä soveltuu kohtalaisesti tai heikosti Maarian altaalle ja sen sedimentille. Ei ole esimerkkitapauksia,
Menetelmän soveljoissa kuivatusta ja kemikaalisaostusta olisi yhdistetty (yhteisvaikutukset tuntemattomia). Esimerkkitapausten
tuvuus ko. kaltaikohteet ovat olleet merkittävästi matalampia vesistöjä. Sedimentin sulfidiraidat saattavat aiheuttaa happamoituselle sedimentille
mista (koskenee ensisijaisesti Maarian altaan syvimpiä alueita).
Käyttö mahdollista vain, jos monta rajaehtoa täyttyy: veden pinnan lasku vaatii vähintään vesilain mukaisen luvan
Sääntely
(luvan käsittely pitkäkestoisempi kuin tavanomaisella ruoppaamisella), mahdollisesti myös muita rajaehtoja
(esim. vaikuttaisiko veden pinnan lasku alajuoksulle).
Sosiaalinen toimi- Menetelmä aiheuttaa laajaa sosiaalista vastustusta (jotta menetelmä toimii, vesistöä voidaan joutua pitämään kuilupa
villaan kahden talven yli ja Maarian allas on suosittu ulkoilukohde)
Lietteen hyödyntäKaiken lietteen voi hyötykäyttää
minen
Tiedossa olevat järvien kuivatushankkeet ovat olleet melko kalliita (kokonaishinta n. 2000–3000 e/ha, Lappeenrannan Haapajärvellä 20 000 e/ha). Toisaalta Maarian altaalla rakenteet veden säätelylle ovat olemassa, jolloin
Alkutyöt
kustannukset koostuvat veden ohjaamisesta ja töistä, joilla allas saadaan kokonaan tyhjäksi (esim. laskeutusaltaat
ja altaan pohjalle mahdollisesti tarvittavat kuivatusuomat).
KustannusPoiston toteutus
Itse kaivuu ei ole kallista verrattuna muihin lietteenpoistomenetelmiin
tehokkuus
Veden poisto ja lietVettä ei tarvitse poistaa, joten tästä ei tule kustannuksia
teen käsittely
Vaatimukset kuljeKuljetuskalustolle ei ole erityisiä vaatimuksia, koska liete on kuivaa
tuskalustolle
Varastointi
Lietteitä ei tarvitse varastoida veden poistamiseksi tms.
Ympäristövaikutukset

8

Sisäisen kuormituk- Kuivattaminen ei todennäköisesti lisää sisäisen kuormituksen riskiä merkittävästi, vaikka sedimentin tiivistyessä
sen riski
saattaa syntyä hapettomia olosuhteita.
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ja turvallisuus

Samentuminen

Samennusta aiheutuu jonkun verran mutta se on lyhytaikaista (samentumista alajuoksulla)

+

Patoturvallisuus
Liukoinen fosfori
(P)

Selvä patoturvallisuusriski

-

Menetelmällä voidaan poistaa halutun verran sedimenttiä kuivatuilta alueilta sekä kasvillisuutta.

++

Kuivattaminen ei suoraan aiheuta muutoksia vesistön pH:ssa. Sulfidit voivat aiheuttaa happamoitumista (vrt.
Pirttijärven tapaus) – Maarian altaan sedimentissä on tasaisin väliajoin tummia sulfidiraitoja. Ei ole esimerkkita- - / - pauksia, joissa kuivatusta ja kemikaalisaostusta olisi yhdistetty (yhteisvaikutukset tuntemattomia).
KemikaaliHappipitoisuus
(haKaivuu poistaa orgaanista ainesta, mikä vähentää hapenkulutusta; toisaalta menetelmä tiivistää sedimenttiä, mikä
riskit (Veden
+/penkulutus)
myöhemmin voi aiheuttaa hapenpuutetta tiiviissä sedimentissä.
laatu)
Metallien liukoisuus Menetelmä ei vaikuta metallien liukoisuuteen, elleivät sedimentin sulfidit laske pH:ta.
+/Typpi (vedessä ja
Kuivaruoppaus tappaa myös kasvustoa, joten samalla poistuu huomattava määrä typpeä. Toisaalta kuivattaminen
sedimentissä; N+/saattaa kiihdyttää nitrifikaatiota eli muuttaa typpiyhdisteiden tasapainoa.
tase)
Skaalattavuus
Sopii skaalattavaksi vesistöihin missä erityiset kriteerit täyttyvät (veden pintaa on voitava laskea)
9Yhteensä (plussat, joista vähennetty miinukset)
10
pH

9
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Taulukko 3 Imuruoppauksen arviointi
Kriteeri

Käytettävyys

Alakriteeri
Mahdollisuus toteuttaa nopeasti
Tekniikan saatavuus
/ kehitysaste
Tilatarve / vaatimukset tilalle
Poistotekniikka
Oheislaitteiston saatavuus
Menetelmän soveltuvuus ko. kaltaiselle
sedimentille
Sääntely
Sosiaalinen toimilupa
Lietteen hyödyntäminen
Alkutyöt

Määritelmä

Arvosana

Ratkaisun valmius käyttöön otettavaksi: heti

++

Tekniikka on helposti saatavaa ja kehittynyttä

++

Ratkaisun tilatarve on kohtalainen: itse imuruoppaus ei vaadi erityisesti tilaa, mutta hyvin vesipitoisen lietteen
+
käsittely vaatii jonkun verran tilaa käsittelymenetelmästä riippuen
Helppokäyttöinen
+
Laitteiston saatavuus on kohtalainen

+

Menetelmä soveltuu hyvin Maarian altaan sedimentille (soveltuu pienirakeiselle sedimentille)

++

Vesialueen ruoppaaminen vaatii vesilain mukaisen luvan (ruoppausmassan määrä ylittää 500 m 3, eikä kyse ole
+
julkisen kulkuväylän kunnossapidosta)
Menetelmä aiheuttaa jonkun verran sosiaalista vastustusta (veden samentuminen on vähäistä ja ohimenevää,
mutta lietteen käsittelyalueet voivat aiheuttaa närää)
Lietettä pitää ensin käsitellä ja/tai läjittää ennen hyötykäyttöä (sisältää paljon vettä)
Erityisisä alkutöitä ei tarvita (lietteen käsittelyä varten mahdollisesti rakennettavat putkistot ja altaat/läjitysalueet on huomioitu alla kohdassa ”Veden poisto ja lietteen käsittely”)
Ei ole kallista verrattuna muihin poistomenetelmiin

Poiston toteutus
Kustannus- Veden poisto ja lietErittäin kallis, koska liete sisältää paljon vettä (arvio n. 50 e/m3)
tehokkuus teen käsittely

++
++
--

Vaatimukset kuljetuskalustolle

Jos vettä ei voida poistaa paikan päällä, kuljettaminen on kallista ja asettaa erityisvaatimuksia korkean vesipitoisuuden vuoksi

-

Varastointi

Lietteiden varastointitarve riippuu lietteen käsittelymenetelmästä

+/-

Ei ole tiedossa, että menetelmä nostaisi sisäisen kuormituksen riskiä.

++

Sisäisen kuormitukYmpäristö- sen riski
vaikutukset
ja turvalli- Samentuminen
suus
Patoturvallisuus

10

+

Samennusta aiheutuu jonkun verran mutta se on lyhytaikaista (imuruoppaus aiheuttaa melko vähän samentu+
mista itse ruoppauskohteessa)
Ei patoturvallisuusriskiä

++
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Liukoinen fosfori (P)
pH
Happipitoisuus (hapenkulutus)
Metallien liukoisuus
Typpi (vedessä ja sedimentissä; N-tase)
Skaalattavuus
Kemikaaliriskit (Veden laatu)

Menetelmällä voidaan poistaa halutun verran sedimenttiä; toisaalta veteen pienessä määrin sekoittuvasta sedi+/ mentistä voi vapautua fosforia vesimassaan
Ruoppaus ei aiheuta muutoksia vesistön pH:ssa

++

Ruoppaus poistaa hajoamatonta ainesta, mikä vähentää hapenkulutusta

++

Menetelmä ei vaikuta metallien liukoisuuteen

++

Ruoppaamalla poistuu myös typpeä sedimentin mukana

++

Sopii skaalattavaksi koko maassa

++
Yhteensä (plussat, joista vähennetty miinukset) 26

11
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Taulukko 4 Kauharuoppauksen arviointi
Kriteeri

Alakriteeri

Mahdollisuus toteuttaa
nopeasti
Tekniikan saatavuus /
kehitysaste
Tilatarve / vaatimukset
tilalle
Poistotekniikka
Käytettävyys Oheislaitteiston saatavuus
Menetelmän soveltuvuus ko. kaltaiselle sedimentille
Sääntely
Sosiaalinen toimilupa

Kustannustehokkuus

Arvosana

Ratkaisun valmius käyttöön otettavaksi: heti

++

Tekniikka on helposti saatavaa ja kehittynyttä

++

Ratkaisun tilatarve on pieni tai kohtalainen (voidaan tehdä lautalta käsin)

++ / +

Helppokäyttöinen

++

Laitteiston (lauttojen) saatavuus on kohtalainen

+

Menetelmä soveltuu kohtalaisesti tai heikosti Maarian altaan sedimentille (sopii parhaiten hiekkavaltaiselle
sedimentille)

+/-

Vesialueen ruoppaaminen vaatii vesilain mukaisen luvan (ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, eikä kyse
ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta)
Menetelmä aiheuttaa jonkun verran sosiaalista vastustusta (veden samentuminen on kohtalaisen runsasta
vaikkakin ohimenevää ja toiminta on meluisampaa kuin imuruoppaus)

+
-

Lietteen hyödyntäminen Lietettä pitää ensin käsitellä ja/tai läjittää ennen hyötykäyttöä (sisältää kohtalaisesti vettä)

+

Alkutyöt

++

Kauharuoppaus ei vaadi erityisiä alkutöitä

Itse menetelmä ei ole kallis, mutta kauhan tarkkuus on 0,5 m, joten poistettua lietettä kertyy todella paljon
(350 000 m3, mikäli koko 70 ha ruopataan).
Veden poisto ja lietteen Hienojakoisessa sedimentissä vesipitoisuus on merkittävä, joten vedenpoistosta muodostuu merkittäviä kuskäsittely
tannuksia
Vaatimukset kuljetuska- Jos vettä ei voida poistaa paikan päällä, kuljettaminen on kallista ja asettaa erityisvaatimuksia korkean vesipilustolle
toisuuden vuoksi
Varastointi
Lietteiden varastointitarve riippuu lietteen käsittelymenetelmästä
Poiston toteutus

Sisäisen kuormituksen
Ympäristöriski
vaikutukset ja
Samentuminen
turvallisuus
Patoturvallisuus
Liukoinen fosfori (P)

12

Määritelmä

+/-

Ei ole tiedossa, että menetelmä nostaisi sisäisen kuormituksen riskiä.

++

Samennusta aiheutuu runsaasti, mutta se on lyhytaikaista

-

Ei patoturvallisuusriskiä
Menetelmällä voidaan poistaa halutun verran sedimenttiä; toisaalta veteen merkittävässä määrin sekoittuvasta sedimentistä voi vapautua fosforia vesimassaan

++
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pH
Happipitoisuus (hapenKemikaalikulutus)
riskit (Veden
Metallien liukoisuus
laatu)
Typpi (vedessä ja sedimentissä; N-tase)
Skaalattavuus

Ruoppaus ei aiheuta muutoksia vesistön pH:ssa

++

Ruoppaus poistaa hajoamatonta ainesta, mikä vähentää hapenkulutusta

++

Menetelmä ei vaikuta metallien liukoisuuteen

++

Ruoppaamalla poistuu myös typpeä sedimentin mukana

++

Sopii skaalattavaksi koko maassa

++
Yhteensä (plussat, joista vähennetty miinukset) 21-22
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4.2 Lietteenkäsittelymenetelmien kuvaus ja arviointi
Mikäli lietteenpoistoon käytetään kuivaa kaivuuta, lietteestä ei tarvitse poistaa vettä, mutta
sedimentin ominaisuuksien mukaan muita käsittelyjä esimerkiksi ravinteiden vapautumisen
edistämiseksi tai muuten hyötykäytön mahdollistamiseksi saatetaan tarvita.
Mikäli lietteenpoistoon käytetään imu- tai kauharuoppausta, tulee liete jollain tapaa käsitellä
vähintään veden poistamiseksi. Lietteen käsittelymenetelmiä veden poistamiseksi ovat geotuubi, allastus ja mekaaninen kuivatus6. Näiden käsittelymenetelmien yhteydessä myös
lietteen ominaisuuksia voidaan muuttaa esim. kemiallisilla lisäkäsittelyillä.
Geotuubi on erilaisia lietteitä, sakkoja ja muita vesipitoisia massoja varten kehitetty erikoistekstiilistä valmistettu säkki. Vesipitoinen massa pumpataan geotuubiin, josta vesi suodattuu
läpi kiintoaineen jäädessä säkin sisään. Geotuubi on melko kallis menetelmä, mutta sillä vesi
saadaan nopeasti pois lietteestä. Poistuva vesi on yleensä melko puhdasta ja se voidaan ohjata
takaisin vesistöön, jolloin se myös kirkastaa vesistöä. Geotuubit vievät jonkun verran tilaa,
mutta niitä voidaan asettaa useampaan kerrokseen päällekkäin. Käytettäessä geotuubeja yleisesti massaan lisätään kemikaaleja esim. flokkulantteja veden erottumisen lisäämiseksi tai
massan kemiallisten ominaisuuksien muuttamiseksi. Geotuubeihin on mahdollista pumpata
ruoppausmassaa useammin kuin kerran, kun vettä on välillä tyhjentynyt säkistä. Tänä aikana
säkeissä olevaa lietettä ei voida hyödyntää, sillä lietteen saamiseksi ulos säkistä geotuubi on
leikattava auki. Tämän jälkeen samaa geotuubia ei voida enää hyödyntää.
Allastus ja altaassa kuivatus vaatii sopivia altaita, jotka puolestaan vievät paljon tilaa. Lisäksi
allaskuivatus voi kestää kauan eikä lietettä voida hyödyntää tänä aikana7. Toisaalta allastuksessa voidaan myös käyttää kiintoainesta erottavia kemikaaleja. Näin vesi saadaan kirkkaaksi
jopa vuodessa8. Haastatellun ruoppausasiantuntijan mukaan kiintoaineksen erottumista edistävät kemikaalit eivät haittaa lietteen hyötykäyttöä. Mikäli käytetään esim. polymeeriä, savipartikkelit laskeutuvat nopeammin ja vesi kirkastuu. Allastuksessa on tärkeää suunnitella altaat riittävän hyvin ja tarpeeksi suuriksi. Usein altaat suunnitellaan liian pieniksi, rakenteet
ovat liian yksinkertaisia ja reunavallit eivät kestä. Seurauksena on rakenteiden puutteiden aiheuttamia sortumisia.7 Altaista ei muodostu käyttökustannuksia kuivatuksen aikana.

Haastattelut Anton Palolahti, Sito Oy, 28.2.2017 sekä Pertti Telin, Lopen vesi- ja maarakenne Oy,
17.2.2017 ja 6.3.2017
7 Haastattelu Anton Palolahti, Sito Oy, 28.2.2017
8 Haastattelut Pertti Telin, Lopen vesi- ja maarakenne Oy, 17.2.2017 ja 6.3.2017
6
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Mekaaniset kuivaimet ovat kalliita ja niiden kapasiteetti on pieni, joten niitä käytetään hyvin
vähän9. Mikäli koko Maarian allas ruopataan, imuruoppauksessa syntyisi 70 000 m3 ja kauharuoppauksessa 350 000 m3 lietettä. Tämän arvion perusteella mekaaninen kuivatus tulisi
melko kalliiksi.
Yhdessä haastattelussa nousi esille myös uusi vaihtoehtoinen käsittelymenetelmä, josta ei kuitenkaan kerrottu lisätietoja liikesalaisuuksiin vedoten10. Tämä on osoitus siitä, että uusia teknologioita kehitetään ja niille katsotaan olevan tarvetta.

5 Lietteenpoistomenetelmien
kustannukset
5.1 Laskentamallin oletukset ja rajaukset
Ohjausryhmä valitsi laskentaan lietteenpoistomenetelmäksi imuruoppauksen sekä lietteen
käsittelymenetelmiksi geotuubin ja allastuksen.
Lietteen käsittely (kuivaus)

Lietteenpoisto
Kuivatusalustan

Alueen

vaatimat pohjatyöt

IMURUOPPAUS

maisemointityöt

Vaaditut

Näytteen-

ympäristötarkkailun

otto

toimenpiteet

ruoppaus-

(näytteenotto)

massasta

Allastuksen vaatimat
maanrakennustyöt

GEOTUUBIKÄSITTELY
IN SITU

ALLASTUS
IN SITU

Ruoppausmassan

kuljetus sekä
hyötykäyttö/
jälkisijoitus

Alueen
maisemointityöt

Kuva 1 Laskentamallin vaiheet
Kuvassa 1 on esitetty vaiheet, jotka tapahtuvat lietteenpoistossa ja lietteen käsittelyssä. Laskentamallissa on käytetty seuraavia laskentaoletuksia:

9

Haastattelu Anton Palolahti, Sito Oy, 28.2.2017
Haastattelut Pertti Telin, Lopen vesi- ja maarakenne Oy, 17.2.2017 ja 6.3.2017

10

15
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•

Fosforipitoinen liete laskeutuu noin 2,1 ha kokoiselle alueelle (Kuva 2), mikä on samalla
laskennassa käytetty ruopattava pinta-ala

•

Imuruoppauksella voidaan poistaa päällimmäiset 10–15 cm sedimenttiä ja fosforisakkaa

•

Poistettavan sedimentin ja sakan yhteenlaskettu määrä olisi tällöin 2 100-3 150 m3

•

Sedimentin kuiva-ainepitoisuus luonnontilassa on noin 25 %. Kun oletetaan karkeasti sedimentin tiheydeksi 12oo kg/m3, on poistettavan pohjasedimentin määrä kuivaksi laskettuna 630–945 t

•

Imuruoppauksessa lietteeseen sekoittuu paljon vettä, jolloin kiintoainepitoisuus on ruoppausletkun toisessa päässä alle 10 % (usein niinkin alhainen kuin 2 %), jolloin ruoppausmassaa kertyy noin 10 000 m3, jopa 40 000 m3

•

Saostetun fosforisakan teoreettinen määrä perustuu Kemiralta saatuihin teoreettisiin saostustietoihin ja Paattistenjoen virtaamatietoihin

Kuva 2 Laskennassa käytetty ruopattava pinta-ala Maarian altaassa ja koepiste VA1
Ruopattavissa olevan aineksen määrä, laatu ja jakauma perustuvat osittain olettamuksiin. Arvio saostetun fosforisakan teoreettisesta saannosta ei huomioi mahdollista kiintoainetta, joka
sitoutuu mukaan prosessiin (muodostaa flokkia). Tarkempaa tietoa flokkiin sitoutuvan muun
kiintoaineen määrästä tai laadusta ei ole saatavilla, eikä sitä tuotettu tässä tutkimuksessa. Altaasta otetut sedimenttinäytteet eivät osoita, mille alueelle Maarian altaassa muodostunut
sakka kerrostuu.11 Liukoisen fosforin suhteen kemikaalisaostus sai pilottihankkeessa kuitenkin aikaan keskiarvoltaan 76 % reduktion altaan pohjoispään seurantapisteessä (koepiste VA1,

11

Pilottihankkeeseen liittyvä sedimenttitutkimus, 2017.

16
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Taulukko 5). Mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi perusteltua selvittää edellä mainittuja kysymyksiä, todennäköisesti tulokset ovat vahvasti riippuvaisia kohdevesistön ominaisuuksista,
kuten virtaamasta ja pohjan rakenteesta.
Taulukko 5 Koepiste VA1 liukoisen fosforin reduktion tulokset 7h kemikaalisaostuksen jälkeen
Liukoinen fosfori µg/l
pvm.

PIX mg/l Q m3/s ennen (0 h, VA1) jälkeen (7 h, VA1) reduktio %

26.11.2016

30

1,0

64

20

69

1.3.2017

70

2,6

170

22

87

15.3.2017

90

4,4

150

20

87

18.3.2017

60

2,1

130

23

82

23.3.2017

45

1,2

76

20

74

3.4.2017

30

1,2

48

17

65

2.5.2017

30

0,9

29

10

66

5.2 Tulokset
Kustannustietoja on pyydetty haastatelluilta asiantuntijoilta sekä haettu kirjallisuudesta. Toinen haastatelluista henkilöistä12 arvioi kokonaishinnan lietteen poistolle ja käsittelylle imuruoppauksella ja geotuubilla olevan karkeasti 300 000–1 000 000 euroa, imuruoppauksella
ja allastuksella todennäköisesti noin 500 000 euroa.
Samalla haastateltu korosti, että hintoja ei pysty antamaan ilman kunnollista suunnittelua ja
että ruoppausurakassa on aina monia liikkuvia osia, joiden hinnoissa on melkoisia vaihteluja.
Aikaisemmassa tutkimuksessa on arvioitu, että geotuubikäsittelyn hinta olisi noin 35–
40 €/m3, sekä lasketusaltaiden kustannukset (investointi sekä käyttökustannukset) noin 9–
38 €/m3.13

Pertti Telin, Lopen vesi- ja maarakenne Oy
Kokemäen vesistön vesistönsuojeluyhdistys (KVVY) ry. Tampereen kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma. Kirjenro 262/17. Vesiosasto 6.2.2017 Saatavilla: http://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/TGC6VfvSV/Mikkolanlammen_kunnostussuunnitelma_06022017.pdf
12
13
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Hinta-arvioita on koottu haastatteluiden14 sekä julkisesti saatavilla olevan hintatiedon15 perusteella. Lietteenpoistourakan kustannukset koostuvat seuraavista osuuksista (Taulukko 6):

Anton Palolahti, Sito Oy; Pertti Telin, Lopen vesi- ja maarakenne Oy
Kokemäen vesistön vesistönsuojeluyhdistys (KVVY) ry. Tampereen kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma. Kirjenro 262/17. Vesiosasto 6.2.2017 Saatavilla: http://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/TGC6VfvSV/Mikkolanlammen_kunnostussuunnitelma_06022017.pdf
14
15

18
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Taulukko 6 Työvaiheet ja kustannusarvio lietteenpoisto- ja käsittelymenetelmille
Vaihe

Kustannusarvio

Allastuksen kustannukset (al- Kymmeniä tuhansia euroja (n. 10–50 000 e); yleisesti altaiden rakentaminen ja varusta- taat edullisempia kuin geotuubit, mutta toisaalta altaita
minen)
rakennetaan usein liian halvalla ja yksinkertaisesti, jolloin niitä esim. sortuu.
Geotuubien kustannukset (geotuubien alustan pohjustus, geotuubien asentaminen, geotuubien hankinta sekä flokkauskemikaalit)

Imuruoppauskaluston
paikalle

Geotuubin hankintakustannus on yhden haastattelun perusteella noin 10.000 e (1000 m3 säkki), toisesta lähteestä geotuubin hinta on noin 1200 e per kappale (tuubin tilavuus 15–20 m3)16
Kokonaiskustannus geotubeille on noin 30 000-50 000
e (noin 15 e/m3; yllä kohdassa 5.1 esitetyllä ruoppausmassalla 2100–3150 m3).

siirto N. 10 000 e

Imuruoppaus johtamalla ruop- N. 90 000 e; hinta tod. näk. neliökohtainen eikä per m3
pausliete geotuubiin tai altaa- tai urakointitunti
seen suoraan imuruoppauskalustolla
Kuivuneen lietteen purku geotuubeista tai altaista ja kuljetus
hyötykäyttöön, läjitykseen tai
loppusijoitukseen

Kustannukset riippuvat kuljetusmatkan pituudesta ja
lietteen käyttökelpoisuudesta eivätkä juuri ole riippuvaisia lietteen käsittelymenetelmästä. Aikaisemmassa selvityksessä kuljetuskustannukset traktorilla on arvioitu olevan noin 55 e/h.17

Rakenteiden purku (geotuubi- Muutama kymmenen tuhatta euroa (n. 30–50 000 e); täalue tai altaat) ja maisemointi
män voi toki tehdä esim. Turun kaupungin omalla henkilöstöllä, jolloin saattaa olla edullisempaa kuin ostopalveluna

Kiintoaineen erottaminen Kymijärvi I – Voimalaitoksen hiilikattilan pesulietteestä, Lahden ammattikorkeakoulu, Lauri Honkola
17 Kokemäen vesistön vesistönsuojeluyhdistys (KVVY) ry. Tampereen kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma. Kirjenro 262/17. Vesiosasto 6.2.2017 Saatavilla: http://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/TGC6VfvSV/Mikkolanlammen_kunnostussuunnitelma_06022017.pdf
16
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Yllä olevista hinnoista muodostuu karkea arvio kokonaiskustannuksista työlle, joka on allastusta käyttäen noin 140 000-200 000 e ja geotuubeja käyttäen noin 160 000-200 000 euroa.
Summissa ei ole otettu huomioon lietteen hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen kuluvista kuluista, kuten kuljetuskuluista, sillä ne riippuvat lietteen määränpäästä.
Laskennasta on rajattu pois lietteen poistoon ja – käsittelyyn liittyviä kuluja, jotka eivät ole
yleistettäviä monistettavuuden kannalta, kuten:
•

Henkilöstökuluja (sis. urakan suunnittelu) tai projektin johtamiseen liittyviä kuluja (Asiantuntija-arviona henkilöstökuluja tai projektin johtamiseen liittyviä kuluja voi olla noin
10 % kokonaiskustannuksista)

•

Lietteen käsittelyalueen (allastus, geotuubi) liittyviä maanhankinta- tai maanvuokrauskuluja (peltomaan vuokra on arvioilta luokkaa 200 e / ha / vuosi)

•

Ympäristö- ja vesilupien hakemiseen ja hankintaan liittyviä kuluja (ympäristö- ja vesilupien hakemiseen ja hankintaan liittyviä kuluja < 5000 e)

•

Ympäristötarkkailuun sekä sedimentti- ja lietenäytteiden ottamiseen ja analysointiin liittyviä kuluja (Ympäristötarkkailuun liittyviä kuluja < 500 e / vuosi)

•

Läjitysalueen (geotuubi-alue tai altaat) ulkopuolisilta suojaamiseen (esim. aitaamalla) tarvittavat kulut

Asiantuntija-arvioiden lisäksi (yllä mainitut) toisen arvion mukaan projektinhallinnan, lupahakemusten ja ympäristötarkkailujen kustannukset ovat usein noin 5–15 % projektien kokonaiskustannuksista18.
Laskennassa tarkasteltiin kaksi skenaariota:
a) saostusta käytettäisiin jatkuvatoimisesti ympäri vuoden,
b) saostusta käytettäisiin ainoastaan suurilla virtaamilla (> 1 m3/s).
Ruoppauksen toistoväliin ei tutkimuksessa otettu suoraan kantaa, mutta seuraavassa on esitetty muutamia näkökulmia, jotka vaikuttavat ruoppausväliin. Olennaista on luonnollisesti se
tavoitetaso, jolla vesistön kunnostusta ja ravinteiden poistoa halutaan tehdä ja toisaalta tekniset ja taloudelliset reunaehdot.
Imuruoppauksessa poistuva lietemäärä on suuri verrattuna teoreettisesti saostuneeseen massaan, eli ruopattavassa massassa on runsaasti muuta flokkautunutta kiintoainetta ja mahdollisesti vesistöön muutenkin kertyvää massaa.
Koska kustannukset imuruoppauksesta ovat suuret, imuruoppausta ei todennäköisesti voida
tehdä ympärivuotisesti. Sakkaa saattaa muodostua niin vähän, ettei vesistöä kannata ruopata

Kokemäen vesistön vesistönsuojeluyhdistys (KVVY) ry. Tampereen kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma. Kirjenro 262/17. Vesiosasto 6.2.2017 Saatavilla: http://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/TGC6VfvSV/Mikkolanlammen_kunnostussuunnitelma_06022017.pdf
18
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vuosittain. Lisäksi ruoppaus samentaa väliaikaisesti vettä ja häiritsee vesiekosysteemin normaalia olotilaa, minkä vuoksi ruoppausta ei tule tehdä liian usein. Jos sedimenttiä muodostuu
esimerkiksi n. 2 cm vuodessa 19, eikä ruoppaamisella haluta aiheuttaa porrasta altaan keskelle,
sopiva ruoppausväli olisi n. 5-8 vuotta.
Vuotta kohden lasketut kustannukset lietteen poistolle ja -käsittelylle olisivat siten suuruusluokkaa 20 000-40 000 e/vuosi, mikäli käsittely tehtäisiin geotuubilla, ja 17 500–40 000
e/vuosi allastuksella. Vaihteluväli hinta-arvioissa on avattu yllä taulukossa 6. Tämänhetkisestä sedimentin kertymisnopeudesta Maarian altaassa ei ole tietoa, siten ruoppausväli perustuu aikaisempaan selvitykseen. Uusintaruoppaus tuottaisi tarkempaa tietoa lietteen kertymisestä ja ruoppausaikataulua voisi säätää tämän perusteella. Kaksi skenaariota on siksi laskettu
kemikaalikustannusten perusteella (Taulukko 7). Ferrisulfaatin hinta on määritelty olevan
noin 125 e/t.20
Taulukko 7 Saostuskemikaalin vuosikustannus eri skenaarioissa ja annosteluilla, käytetyt
virtaamatiedot 23.8.2012-23.8.2013

Jatkuvatoiminen
tus
Saostus ainoastaan
suurilla virtaamilla

30 mg/l

45 mg/l

saos- 62 000 e

93 000 e

46 000 e

70 000 e

Saostuksen kemikaalikustannusten lisäksi (yllä) kemikaalisaostukseen liittyy annostelulaitteiston kustannuksia (n. 75 000 e), vedenlaadun seurannan kulut (n. 1000–5000 e), ympäristölupakustannukset (n. 5000 e) ja alueen suojaaminen aitauksella (n. 200–10 000e).21 Kemikaalisaostuksen kustannukset olisivat siten, sisältäen kemikaalikustannukset, n. 127 000–
188 000 e. Tämän lisäksi voi tulla vuosittaisia kustannuksia esim. vuosittaisesta sähkönkulutuksesta, mahdollisia ylläpito- ja ilkivaltaan liittyvän seurannan kustannuksista. Kemikaalisaostuksen kokonaiskustannuksiin verrattuna lietteen poisto ja käsittely nostavat hankkeen kokonaiskustannuksia merkittävästi.
Yllä olevat kustannusarviot näyttävät, että altaat voivat olla edullisempia kuin geotuubit,
mutta altaiden hinta voi olla hyvin riippuvainen laadusta. Geotuubilla käsittely poistaa lietteistä paremmin vettä kuin altaat, joten käsittelyaika geotuubin kanssa on lyhempi, mikä voi
tuottaa hyötyjä huomioiden jatkokäyttöä tai loppusijoitusta. Laskelmien mukaan jatkuvatoiminen saostus on selkeästi kalliimpi kuin saostus ainoastaan suurilla virtaamilla. Haastatteluissa korostui, että hinnan määrittäminen ilman tarkempaa teknistä suunnittelua on hyvin
haastavaa. Lisäksi toteutus tapahtuu usein kokonaisurakkaa kilpailuttaen, jolloin pilkottujen

Turun yliopiston sedimenttikokeet v. 2001
Kemira, Vesa Kettunen
21 Perustuen Fosforin saostaminen virtavedestä -pilottihankkeen kustannustietoihin.
19
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osien kustannusten arviointi hankaloituu. Kustannuslaskelmien tarkentamiseksi suositellaan
että tehdään enemmän tutkimusta lietteen kertymisestä.

6 Lietteen hyötykäyttö- ja
loppusijoitusmahdollisuudet
6.1 Hyötykäytön mahdollisuuksien kartoittaminen
Tässä luvussa on kuvattu eri haastateltujen näkemyksiä ruopatun lietteen hyödyntämisen
mahdollisuuksista ja nykytilanteesta. Lietteen hyötykäyttömahdollisuuksiin vaikuttavat monet asiat, jotka voidaan tiivistää seuraaviin viiteen näkökulmaan: 22


Fosforin käyttökelpoisuus käyttökohteessa ja jalostustarpeet käytettävyyden parantamiseksi



Markkinakysyntä, erityisesti kilpailukykyinen hinta muihin ravinteisiin nähden suhteessa tavoiteltuun lannoitevaikutukseen



Haitta-aineet ja riskit käytön aikana, mukaan luettuna kemialliset riskit ja myös kuluttajien käyttäytymiseen ja kaupan huoliin ja odotuksiin liittyvät riskit



Hyötykäyttöketju ja toimintamalli, kuten loppukäyttäjään kohdistuvat toimintamallimuutokset, logistiikka ja eri kumppanien tarve



Lainsäädäntö asettaa rajoituksia hyötykäytölle ja loppusijoitukselle eri kohteissa.

Pintasedimenttinäytteiden analyysi Maarian altaasta osoitti, että Cd, Co, Se, Tl ja U pitoisuudet jäivät alle määritysrajan23. Tiedettävästi Maarian altaan lietteille ei ole näiden metallien
suhteen rajoitteita hyötykäytölle.

Ympäristöministeriö, 2015. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015 – Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje, Helsinki, 2015.
23 Pilottihankkeeseen liittyvä sedimenttitutkimus, 2017.
22
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Alla olevassa Kuva 3 on hahmotettu niitä eri tekijöitä, joista muotoutuu lietteiden hyödyntämisen arvoketju.
Teknologiatarpeet ja
kumppanuudet

Korkean lisäarvon tuotteet

Bulkkituotteet (esim.
energia, lannoitteet)

Jalostaminen

Saostus

Kierrätyskumppanuudet (ilmainen)

Tiivistäminen
Loppusijoitus (kustannuksia)

Kuva 3 Lietteiden hyödyntämisen arvoketju
Mahdollisuuksia lietteen käsittelyyn ovat erityisesti:


Käyttö lannoitteena, jolloin kohteessa tarvitaan lannoitevaatimuksen täyttävää,
kasvien tuotantoon vaadittavaa fosforia



Käyttö maanparanteena, jolloin tarkoituksena on peruskunnostaa maata. Käyttökohteessa vaaditaan esimerkiksi maahan esimerkiksi lisää orgaanista ainesta, huokoisuutta tai ravinteita. Tällöin massan ei ole välttämätöntä täyttää lannoitteen vaatimuksia



Käsittely jätteenä, jolloin kyseessä on jätteeksi luokiteltava, orgaanisia ainesosia sisältävä massa. Orgaanisia jätteitä ei saa loppusijoittaa kaatopaikoille, jolloin tarvitaan
mahdollisesti jonkinlainen esikäsittely, kuten esim. poltto



Jättäminen kohdevesistöön, jolloin analogiana on järvien alumiinisulfaattisaostuksella pohjaan jätetty sakka, esimerkiksi Littoistenjärven kunnostus 2017

Teknologia ja liiketoimintamallit ovat jatkuvasti kehittymässä, mutta talteen otettua lietettä ei
nähty haastatteluissa ensisijaisesti potentiaalisimpana tuotteistettavana ravinnepitoisena
massana. Ensisijaisia tuotteistettujen orgaanisten lannoitevalmisteiden lähteitä ovat karjanlanta sekä valmiiksi elintarvikelaatuisista sivuvirroista esimerkiksi biokaasun tuotantoon liittyvän mädätyksen jälkeen tuotettavat kierrätysravinteet.
Lietteiden hyödyntämisessä vaikuttavuuden nähtiin tulevan ravinteiden hyödyntämisen sijasta ensisijaisesti vesistöjen kunnon parantamisen kautta, jolloin kehittämisvastuu ja kustannusvelvoite kohdistuvat erityisesti vesistöjen paremmasta tilasta vastaaviin ja hyötyjiin eikä
niinkään ravinteen loppukäyttäjään.
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Copyright © Gaia

Liite 8: 25 (32)

Vertailtavissa olevia lietteitä ravinteiden hyödyntämisen kannalta ovat esimerkiksi jätevesien
käsittelyssä syntyvät lietteet24, kosteikkojen kunnostuksen yhteydessä poistettavat massat25
sekä erityisesti pintavesien talousvesikäyttöön tuottamisesta syntyvä lietesakka26. Näistä viimeksi mainittu muodostuu, kun humusta saostetaan raakavedestä ferrisulfaatilla tai alumiinilla, vesilaitoksesta riippuen.

6.2 Käyttö ravinteena: lannoitus ja maanparanne
Ravinnepitoisista massoista valmistettujen orgaanisten lannoitevalmisteiden hyötykäytössä
maanviljelyssä nähdään mahdollisuuksia, mutta selvitettävänä ja ratkaistavana on vielä käytännön haasteita27 .
Orgaanisia lannoitevalmisteita tai ravinnepitoisia massoja on usein tarjottu viljelijöille ilmaiseksi tai selkeästi halvemmalla kuin tavanomainen epäorgaaninen lannoite. Massoihin
mahdollisesti sisältyvä orgaaninen aines on nähty hyvänä ja arvoa tuovana elementtinä. Varovaisuus orgaanisten lannoitevalmisteiden hyötykäyttöön liittyy erityisesti lannoitteiden
koostumukseen, ja näiden saatavuuteen sekä levittämiseen.
Rautaan sidotun fosforin käyttökelpoisuus kasveille on osoitettava loppukäyttäjälle. Erityisenä huolena on se, voiko mukana tuleva rauta edelleen sitoa itseensä fosforia pellolta, miten
ja millaisissa olosuhteissa fosfori vapautuu suhteessa kasvukauteen ja mikä on lopullinen
tuotto kasveille.
Jätevesilietteellä toteutettu kasvukoe Ruotsissa osoitti, että ohra kasvoi melkein yhtä hyvin (45 % alhaisempi saanto) kuin kaupallisen fosforilannoitteen kanssa, ja paremmin kuin kasvukokeessa, missä fosforia ei oltu lisätty.28 Haastatteluissa on kuitenkin esitetty, että tarvitaan
vielä runsaasti lisää tietoa erilaisista kierrätysravinteista ja niiden tuloksista. Suomessa meneillään on paraikaa maatalouden kehittämisrahaston rahoittama tutkimus PProduct, jonka
kohteena on jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja
elintarviketurvallisuuteen29. Haastateltavien tiedossa ei ollut, että talousvesien tuottamisessa
ferrisulfaattisaostuksella syntynyt lietesakka olisi vastaavan tutkimuksen kohteena.

Vesilaitosyhdistys, 2013. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa
Environmental Soil Science, Department of Food and Environmental Science, Johanna Laakso, Risto
Uusitalo, Markku Yli-Halla ja Janette Leppänen, 2017. Amending soils with sediment material from
constructed wetlands increases phosphorus sorption
26 Saijariina Toivikko, VVY
27 Sari Peltonen, ProAgria & Juuso Joona, Soilfood
28 Kemwater Recycling PROcess - Full scale plant recovering iron phosphate from sewage at Helsingborg Sweden. Kemira Kemi AB, Kemwater, Ingemar Karlsson.
29 Hanke käynnissä 2015–2018, vastaava tutkija Kari Ylivainio, Luonnonvarakeskus
24
25
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Talouden kannalta haastatteluissa arvioitiin lopputuotteen mahdolliseksi hinnaksi enintään 5 e / tonni, pellolle levitettynä kustannus olisi alle 200 e / hehtaari oletettuna n. 30–40 t / ha käytöllä30. On huomioitava, että tällä hetkellä viljelijöille voi olla sijainnista riippuen saatavissa myös ilmaisia ravinteita erilaisten kokeilujen, pilottien ja ylimääräisten massojen sijoittamistarpeiden vuoksi.
Viljelijät hankkivat useimmiten lannoitteensa edeltävänä syksyllä. Orgaanisten lannoitteiden
kohdalta ei aina ole tietoa jo syksyllä lannoitteiden koostumuksesta ja ravinnepitoisuuksista,
joten niiden tilanne markkinoilla ei ole tasaveroinen. Massat ovat usein yksittäisiä eriä, joiden
koostumusta pitää jokaisessa erässä tarkastaa (vertaa karjalanta, jota analysoidaan viiden
vuoden välein). Koostumuksessa merkittäviä tietoja ovat ravinnepitoisuudet, orgaanisen aineksen määrä, onko lannoitteessa haitallisia aineita kuten kasvinsuojeluaineita tai patogeeneja, pH taso ja sisältääkö se esim. sulfaatteja. On myös lainsäädännöllisesti haasteellista
sekä viljelijöille että asiantuntijoille ryhmitellä eri orgaaniset lannoitteet perinteisiä lannoitevalmisteita vastaavasti, niin että käyttötarkoitus olisi selkeätä käyttäjille.
Orgaanisen lannoitteen hyödyntäminen aiheuttaa useimmiten ylimääräisen tai erillisen levityskerran, mikä sinänsä on viljelijöille kustannus. Viljelijöille on tärkeätä tietää ajoissa milloin
lannoite on saatavilla pelloille, lannoite pitää olla saatavilla oikeaan ajankohtaan, joka on sääolosuhteista riippuvainen. Kasvitiloilla lieteallasta ei välttämättä ole käytössä, joten varastointi ei ole mahdollista ilman investoimista. Urakoitsijat tai muut palveluntarjoajat voivat
olla toimijoina arvoketjussa, mutta tällöinkin toiminnan tulisi olla taloudellisesti kannattavaa
viljelijälle, joka ostaa lannoitteen suoraan pellolle toimitettavana.
Orgaanisten lannoitteiden kehittämisessä on paljon kehitettävää koostumuksesta logistiikkaan, varastointiin ja ryhmittelyyn. Näiden haasteiden takia oletusarvo on tällä hetkellä, että
orgaanisia lannoitteita pitää saada halvemmalla kuin epäorgaanisia lannoitteita. Orgaanisten
lannoitteiden sisältämän orgaanisen aineksen pitkän ajan hyötyjen arvottamista pidetään kuitenkin haasteellisena. Orgaaninen aines lannoitteessa voi parantaa maan tuottavuutta ja lisätä
satoa. Lannoitteiden käyttö nähdään usein vuosikustannuksena, vaikka orgaanisen lannoitteen levitys ei tapahtuisikaan vuosittain.
Mikäli tuotetta ei saada täyttämään lannoitteen vaatimuksia, sitä voidaan käyttää viherrakentamisessa maanparanteena. Tällöin kustannusten on kuitenkin oltava selkeästi alle lannoitteen hinnan. Käytännössä maanparannekäyttö on tyypillisesti kustannusneutraalia, jolloin
vastaanottoja maksaa korkeintaan logistiikan ja kuljetuksen.
Rautaan sitoutuneen fosforin käyttökelpoisuutta voidaan parantaa käsittelemällä massaa
mikrobiologisesti, eli kompostoimalla31 . Tällöin lietteeseen on lisättävä eloperäistä ainesta,
kuten esimerkiksi puukuitua, järviruokoa tai muita sivuvirtoja ja kompostoinnille tarvitaan

30
31

Juuso Joona, Soilfood
Juuso Joona, Soilfood
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tila ja toteuttaja. Jos lisättävä massa on typpipitoinen, kuten tuore järviruoko, saadaan lannoitteeseen myös typpeä. Järviruo’on korjaamista ja jalostamista liiketoimintana selvitetään
paraikaa32.

6.3 Jätehuolto ja loppusijoittaminen
Loppusijoittamisen mahdollisuudet riippuvat lietteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Lietteen
vesipitoisuus loppusijoittamisessa on osa kaatopaikkakelpoisuutta, samoin lietteen sisältämät
esim. metallipitoisuudet ja orgaanisen hiilen määrä. Nestemäisen jätteen loppusijoittelu on
kiellettyä, siksi geotuubi menetelmänä on suotuisampi, koska nestepitoisuus saadaan todennäköisesti alhaisemmaksi lyhemmässä ajassa. Vertailussa lasketusaltaissa sedimentin kiintoainepitoisuudet olivat 15–20% (noin 0,5-1 vuoden päästä käsittelyn aloittamisesta) ja geotuubikäsittelyn jälkeen 20–50% (1-6 kuukautta käsittelyn aloittamisen jälkeen).33 Lietteen nestepitoisuudelle loppusijoittamisessa ei ole tarkkaa raja-arvoa, mutta lietemassa pitää olla mahdollista käsitellä siten että sitä voi hyödyntää kaatopaikan maisemoinnissa.
Hinta-arvio lietteen loppusijoittelulle on karkealla tasolla 150 e / tonni, josta 70 e on jäteveroa.
Tämän lisäksi kustannuksena tulee 15 e punnitusmaksu per kerta.34 Tarkempaa hintaa voi selvittää vasta kun lietteen kaatopaikkakelpoisuus, sisältäen nestepitoisuus, ja sijoiteltavan lietteen määrä on tiedossa.

7 Menetelmän monistettavuus ja
potentiaali
Liukoisen fosforin saostaminen ferrisulfaatilla on yleisimmin käytetty jokiympäristöissä, kun
taas alumiinisaostusta on yleisemmin käytetty järvissä. Kumpikin saostusmenetelmä on sinällään käytettävissä kaikissa sisävesissä. Lopputuloksena on ravinnepitoista massaa, jonka sisältämä fosfori on luvussa 6 esitetyllä tavalla hyödynnettävissä.
Menetelmän potentiaali on hahmotettava kokonaisuuden kautta. Lähtökohtana tarpeelle ovat
esimerkiksi hajakuormituksen vähentäminen, ravinteiden talteenotto ympäristöstä tai kohdevesistön tilan parantaminen. Jotta käyttöönoton potentiaali olisi merkittävä, tulee kokonaisuuden olla kannattava, eli ratkaisu on oltava toimiva sekä ravinteiden saostamisen, ravinteiden kokoamisen että hyödyntämisen kannalta.

RuokoVoima-hanke, 2017-2018. Toteutettavuustutkimus järviruo’on laajamittaisesta hyötykäytöstä
ja ruokomassaan sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen maatalouden käyttöön
33 Kokemäen vesistön vesistönsuojeluyhdistys (KVVY) ry. Tampereen kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma. Kirjenro 262/17. Vesiosasto 6.2.2017 Saatavilla: http://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/TGC6VfvSV/Mikkolanlammen_kunnostussuunnitelma_06022017.pdf
34 Jyri Metsänranta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
32
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Ravinnehukan palauttaminen vesistöstä ravinnekäyttöön on kallista, mutta ravinteiden tehokkaaseen käyttöön, kierrättämiseen, palauttamiseen ja jalostamiseen liittyvät ratkaisut voivat tarjota myös talouden ja ympäristön kannalta merkittävää lisäarvoa kansantaloudelle. Lisäarvo koostuu seuraavista näkökulmista35:
1. Liiketoiminnan kasvu ja uusi liiketoiminta
2. Kannattavampi liiketoiminta
3. Vaihtotaseen parantaminen
4. Tehokkaampi pääomien käyttö
5. Synergiaedut
6. Kustannussäästöt riskienhallinnassa
7. Terveys- ja ympäristöhaittojen vähentyminen
Käytännössä hyödyt voivat konkretisoitua esimerkiksi orgaanisten lannoitteiden valmistamisen, tuontilannoitteiden korvaamisen ja vesistöjen virkistyskäytön kautta. Edellä listatuista
näkökulmista kolmen viimeisimmän talousvaikutuksen (numerot 5-7) arviointi on vaikeampaa, mutta niiden vaikutus on monessa tapauksessa merkittävästi ensimmäisiä suurempi.
Potentiaali fosforin palauttamiseen on merkittävä. Suomen joista vain noin 43 % on luokiteltu
laadultaan erinomaisiksi tai hyviksi (Taulukko 8).36

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, 2015. Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle. Tekijä Gaia Consulting
36 Syke, 2013, Jokien vedenlaadun seurannan julkaistuja tuloksia.
35
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Taulukko 8 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen pintavesien ekologinen tila38

Puhtaat joet sijaitsevat pääsääntöisesti Pohjois-Suomessa. Syke (2013) raportin mukaan: ”Pohjanmaan, Lounais- ja Etelä-Suomen rannikkoalueiden jokien veden laatu on pääosin välttävää.” Aurajoki, Kiskonjoki ja Paimionjoki ovat esimerkkejä joista, missä fosforipitoisuus on kohonnut eli veden tila huonontunut. Järvi, mikä ravinnepitoisuudeltaan luokitellaan erinomaiseen luokkaan, on kokonaisfosforipitoisuudeltaan alle 12 µg/l ja hyvään luokkaan kuuluvan järven alle 30 µg/l.37 Esimerkiksi Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitoalueella järviä ja järven osia on 621, joista 21 on pinta-alaltaan alle 50 ha.38 Tekojärviä on 13. Järvet ovat tyypillisesti humuspitoisia ja matalia. Järvistä yhteensä 34 % on hyvää
huonommassa ekologisessa tilassa.
Fosforin saostukseen ferrisulfaatilla soveltuvat kohteet ovat erityisesti vesistöt missä:


Fosforikuormitus on liian korkea ja ravinnepitoisuuden perusteella vedenmuodostuma on luokiteltu hyvää tilaa huonommaksi



Vesistö ei kärsi hapettomuudesta, tai siinä ei ole suurta riskiä hapettomien olojen syntymiselle (hapettomissa oloissa fosfori vapautuu rautasakasta)



Sakalla on vesistössä otolliset olot laskeutumiselle eli sedimentin eroosio ei ole voimakasta

Syke, 2013, Järvien vedenlaadun vertailu.
2015. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021

37

38ELY-keskus,
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Veden kovuus ja puskurikyky ovat riittävät, että saostus ei romahduta pH:ta ja aiheuta
mm. kalakuolemia

Avoimista tietokannoista (SYKEn avoimet tietokannat, Hertta) voi hakea tietoa yksittäisten
näytteenottojen tuloksista, mutta tietokannasta ei pysty hakemaan esim. järviä sen perusteella,
onko fosforin tilan luokittelu huono vai hyvä. Muiden tahojen asiantuntijoilla saattaa olla
pääsy kattavimpiin tietokantoihin, mistä voi hakea tarkemmin menetelmälle soveltuvat kohteet.
Tarkastelemalla kunkin kohteen kannalla saatavia hyötyjä laajalti esitettyjen näkökulmien
kautta ovat tunnistettavissa ne kohteet, joiden kautta taloudellinen hyöty on suurin. Tällöinkin voi olla haastavaa rakentaa toimintaa itsessään liiketaloudellisesti kannattavaksi, ellei esimerkiksi vesistöjen virkistyskäytön palauttamista hinnoitella.
Haastattelutietoon perustuen voidaan sanoa, että yleisesti ottaen lietteiden hyödyntäminen
on liian kallista suhteessa tavanomaisiin lannoitteisiin. Lietteissä ei usein ole riittävästi ravinteita kasvien käyttöön tai ravinteet ovat lietteessä sellaisessa muodossa, että ne eivät ole kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Lietteitä voidaan käyttää maa- ja viherrakentamisessa,
mutta tällöinkään kustannussäästöjä ei välttämättä saada, sillä täyttömaa on Suomessa edullista. 39
Mikäli ruoppausmassat toimisivat raaka-aineina lannoitevalmisteille, tällöin mielenkiintoista
olisi tuottaa typpipitoinen lannoite tai maanparanne, jossa on myös orgaanista ainesta ja
jonka brändiarvo olisi hyvä, eli kaikki raaka-aineet perustuvat vesistöjen kunnostukseen, kuten esimerkiksi järviruokoon. Tällöinkin kehityshankkeen ajurina olisi ensisijaisesti vesistöjen
suojelu.
Menetelmän jatkokehitykseen vaikuttaa suuresti se, miten lietteenpoisto- ja käsittelymenetelmät, sekä lietteen hyödyntämismenetelmät kehittyvät. Vesistöön sopivan kunnostusstrategian
luominen ei ollut tämän pilottihankkeen fokuksessa, mutta tällainen strategiaohje voisi olla
hyödyllinen toteuttaa. Kunnostusstrategiassa voisi vertailla kemikaalisaostuksen ja lietteen
poiston- ja käsittelyn muihin ravinteita poistaviin ja vesistöä kunnostaviin menetelmiin ja
asettaa tavoite sille, mitä vesistössä halutaan saavuttaa, ketkä ovat edunsaajat ja miten kustannukset on mahdollista kattaa. Tämä selvitys antaa evästystä kunnostusstrategian luomiselle ja sen erityiskysymysten huomioimiselle.

8 Yhteenveto
Ravinteiden palauttaminen käytön jälkeen kiertoon on osa kiertotaloutta. Tällöin vähenevät
myös hukasta ja ravinteiden kertymisestä syntyvien valumien aiheuttamat ympäristöhaitat,
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kuten vesistöjen rehevöityminen. Ympäristöön jo päässeiden ravinteiden talteenotto ja palauttaminen on myös mahdollista. Tutkimushankkeessa kohteeksi on valittu Maarian allas, jonka
vesistöstä on saostettu fosforia. Tässä selvityksessä koottiin näkemyksiä saostetun fosforilietteen poistamiselle, käsittelemiselle ja hyödyntämiselle sekä arvioitiin näiden vaihtoehtojen taloudellista toteuttavuutta ja monistettavuutta.
Pelkästään fosforin hintana tarkasteltuna ravinteiden hukkaamisen hinta on vähäinen, palauttamisen kustannukset huomattavat ja talteen otetun massan arvo liki olematon. Positiivinen arvo syntyy ulkoisvaikutuksina vesistöjen kunnostamisen ja ympäristön tilan kautta.
Tässä selvityksessä on kuitenkin keskitytty pelkästään suoriin kustannuksiin ja arvoon.
Vertailuun valitut vaihtoehdot lietteenpoistomenetelmälle ovat kuiva kaivaminen, imuruoppaus ja kauharuoppaus. Lietteen käsittelymenetelmiä ovat geotuubi, allastus ja mekaaninen
kuivatus. Tarkemmin tarkasteltiin imuruoppausta, sekä geotuubia ja allastusta. Kustannustietoja on pyydetty haastatelluilta asiantuntijoilta sekä haettu kirjallisuudesta, mutta on syytä
huomata, että hintoja ei pysty antamaan ilman teknistä suunnittelua ja toteutus tapahtuu
yleensä kokonaisurakkaa kilpailuttaen. Kokonaiskustannukset lietteen poistolle imuruoppaukselle ja käsittelylle geotuubilla tai allastuksella ovat haastatteluiden perusteella 160 000 e
-1 000 000 e (ruopattava pinta-ala noin 2,1 ha ja poistettavan sedimentin ja sakan yhteenlaskettu määrä noin 2 100-3 150 m3). Kustannusvelvoite kohdistuu erityisesti vesistöjen paremmasta tilasta vastaaviin ja hyötyjiin eikä niinkään ravinteen loppukäyttäjään.
Teknologia ja ravinnekierrätyksen liiketoimintamallit ovat jatkuvasti kehittymässä, mutta talteen otettua lietettä ei nähty haastatteluissa ensisijaisesti potentiaalisimpana tuotteistettavana ravinnepitoisena massana. Hyödyntämiseen liittyvät vastaavat haasteet kuin muihin humuspitoisiin, rautasaostuksella tuotettuihin lietteisiin.
Menetelmän monistamisen kokonaispotentiaali on hahmotettava kokonaisuuden kautta. Lähtökohtana tarpeelle ovat esimerkiksi hajakuormituksen vähentäminen, ravinteiden talteenotto ympäristöstä tai kohdevesistön tilan parantaminen. Jotta käyttöönoton potentiaali olisi
merkittävä, tulee kokonaisuuden olla kannattava, eli ratkaisu on oltava toimiva sekä ravinteiden saostamisen, ravinteiden kokoamisen että hyödyntämisen kannalta.
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Raporttimme perustuu kyseisen toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamiimme tietoihin ja ohjeisiin huomioiden toimeksiannon suorittamisen aikana vallitsevat olosuhteet. Oletamme, että kaikki meille toimitetut tiedot ovat oikeita ja virheettömiä, ja että asiakas on tarkistanut luovutettujen tietojen oikeellisuuden.

Emme ole vastuussa raportin tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, emmekä anna
niitä koskevia vakuutuksia, ellei toisin ole mainittu. Raporttia ei tule miltään osin pitää päätöksentekoa koskevana suosituksena tai kehotuksena.

Emme ota vastuuta siitä, olemmeko tunnistaneet kaikki toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät
seikat, joilla voi olla merkitystä, mikäli näitä asiakirjoja käytetään myöhemmin tehtävien sopimusten osana. Toimitetun materiaalin ja asiakirjojen läpikäynti on toteutettu siten kuin
olemme katsoneet asiassa asianmukaiseksi tarjouksessa sovitun työn laajuuden ja tarkoituksen valossa.

Emme ole vastuussa raportin päivittämisestä myöhempien tapahtumien osalta (päivämäärä
raportin etusivulla).
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