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1.

TIIVISTTELMÄ

PUPE-hankkkeessa lähdeettiin hakemaaan tietoa siitä voisivatko
o haja-asutuksen sako- jaa umpikaivollietteet toim
mia
järkevinä ja kustannusteehokkaina lannoitevalmisteina nykyaaikaisessa ravvinnekiertoo
on pyrkivässää
n kanssa rahoitusta Ympäristöministeeriön RAKI-o
ohjelmasta
maataloudeessa. Valoniaa haki yhteisttyössä MTT:n
hankkeelleeen ja sai myö
önteisen päätöksen helm
mikuussa 2013. Hankkeen
n tulokset toiivat paljon uutta tietoa
aiheesta. Jo
ohtopäätökseet tukevat kääsitystä pienimuotoisen ja
j paikallisen
n keräys- ja käsittelytoim
k
innan
yleishyödylllisyydestä. Hankkeessa tutkitut ns. haajalietteet ossoittautuivatt orgaanisen aineen määärältään ja
ravinnesisällöltään yllättävän vähäissiksi. Tämä vaikuttaa vah
hvasti toiminnan taloudelliseen mieleekkyyteen.
n järkevyys tuleekin:
t
Lietekeräykksen ja käsittelytoiminnan
•

ym
mpäristönäkö
ökohdista, toiminta säästää neitseellissiä raaka-ain
neita ja vähentää liikenteeen päästöjä

•

lain
nsäädännöllisistä näköko
ohdista, toim
minta toteuttaaa jätelain jaa ympäristön
nsuojelulain henkeä
h

•

jäteeveden puhd
distamoidenhyötynäköko
ohdista, toim
minta vähenttää lietekuormitusta puhdistamoilla

•

sakko- ja umpikaaivolietteiden kierrätys tehostuu ja kkäyttökelpoissuus paraneee suhteessa
puh
hdistamokässittelyyn

•

maaaseudun elin
nkeinomahd
dollisuuksien lisäämisestää

•

pallvelutoiminn
nan tarjoamissesta haja-assutusalueilla

Nämä hajalietteet ovat jätelain (17.6.2011/646)) 6 § kohdasssa 2 mainittu
uja yhdyskun
ntajätteitä. Paaikallisen
m
etu
usijajärjestyksen toteutum
mista eli jätteen synnyn
keräys- ja kääsittelytoimiinta edistääkkin jätelain mukaisen
ehkäisyä ja toissijaisestii jätteen valm
mistelua uud
delleenkäyttö
öä varten sekkä kierrättäm
mistä.
hyötykäyttö vähentää
v
epäorgaanisten
n lannoitteid
den käyttötarvetta ja sitää myöten parrantaa Suom
men
Lietteiden h
ravinneomaavaraisuutta ja välillisestii vähentää laannoitteiden valmistukse
een ja kuljetu
uksiin kuluvaaa energiaa.
Suomessa teollisista epääorgaanisistaa lannoitteista vain fosfo
orilannoitteid
den raaka-ain
ne saadaan kotimaasta.
k
nnoitteiden valmistus
v
pe
erustuu tuonttienergiaan ja
j kaliumlannoitteiden muualta
m
Epäorgaanissten typpilan
tuotaviin raaka-aineisiin
n (Työryhmämuistio, MM
MM 2009).
npuhdistamo
oilla tapahtuvva fosforin saostuminen muuttaa sen
n kasveille hiitaammin ja
Yhdyskuntieen jäteveden
vähemmän käyttökelpo
oiseen muoto
oon. Tämä vaaikeuttaa puhdistamoliettteessä oleviien ravinteid
den
otto
uudelleenkääyttöä. Monilla jätevedenpuhdistamoilla on vaikeeuksia käsiteellä hajalietteeitä. Lietteiden vastaano
voi heikentäää laitosten toimintavarm
t
muutta. Täm
mäkin seikka puoltaa
p
yhte
eiskäsittelypiisteiden peru
ustamista
osana toimiivaa jätehuoltoa.
mpikaivolietteeiden maatilaakäsittely on
n maataloudeen sivuelinkeeino, jota verrotetaan maatilatalouden
Sako- ja um
tuloverolain
n (543/1967)) mukaan tieettyyn toimin
nnan laajuuteeen saakka. Tämänkaltainen tilakäsitttely toisi
kaivattua lissätuloa tasaisesti ympärii vuoden, joss investointikkustannuksett ovat maltillliset ja toimintaympäristö
on sopiva. V
Valonian arviion mukaan Varsinais-Suomessa on alueita
a
joilla tilakäsittelyttoiminta voissi olla
kannattavaaa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi
e
Naantalin kau
upungin saarialueet ja mu
uut alueet maakunnassa
m
joista tulee matkaa tyhjennyspisteeseen yli 25 kilometriä.
k
Arviomme mu
ukaan Varsinais-Suomesssa voisi olla viisi
v
nnessä.
toimivaa tilaakäsittelypisstettä vuoteeen 2020 men
2.

HANKK
KEEN TAUSTTA JA TAVOITTTEET

Varsinais-Su
uomen haja-asutusalueid
den kiinteistö
öjen sako- jaa umpikaivoisssa on lasken
nnallisesti no
oin 15 tonniaa
fosforia ja 121
1 tonnia tyyppeä. Tällä määrällä
m
lannoittaisi suo
oraan 1000 hehtaaria varsinaisuomalaaista peltoa.

VALONIA - Varrsinais-Suomen
n kestävän kehittyksen ja energgia-asioiden palvelukeskus
Vesihuolto ja vvesiensuojelu

1

Ongelmallisseksi asian te
ekee se, että tuo ravinnemäärä on seekoittuneenaa 152 000 kuutioon vettä ja
jakautuneena noin 45 000
0 kaivoon.
a
puhd
distamoille. Varsinais-Suo
V
omen teillä liikkuu siis re
ekoilla ja trakktoreilla paljo
on
Tällä hetkellä hajaliete ajetaan
moiden lupaeehtojen tiukentuessa suu
untaus on ollut kohti suu
urempia ja
vetistä tavaraa. Jätevedenpuhdistam
m
sitä ettää usein moneen kunnan oma puhdistaamo ja
tehokkaampia puhdistamoja. Tämä tarkoittaa myös
den kuljetusmatkat ovatt pidentyneett jopa kymm
meniin
lietteiden vastaanottopaikka on suljjettu. Lietteid
oille. Valoniaan ja Turun amk:n
kilometreihin, eivätkä kaikki lietteett edes päädyy puhdistamo
lietekuljetusselvityksen (2013) mukaaan vain 2/3 osaa laskennallisesta lieetemäärästä päätyi puhdistamoille
on osakaskuntien alueella. Kaivoja to
odennäköisesti tyhjennettään omatoimisesti
Turun seudun jätehuollo
n. Tällainen toiminta
t
muodostaa huo
omattavan riskin ympärisstölle ja
käsittelemäättöminä lähiiympäristöön
vesistöille. Varsinais-Suo
V
omessa hankkkeen aikanaa aloitti toim
minnan yksi yrrittäjä, joka käsittelee
k
keeräämiään
lietteitä ja leevittää ne pe
elloilleen. Ko
oko Suomesssa toimijoita on tietojemme mukaan kaksi kappalletta.
npuhdistamo
oilla syntyvässtä lietteestää on sijoitettu
u kaatopaikaalle vuosina 2004–2008
2
Yhdyskuntieen jäteveden
noin 1–3 %,, kun kaatopaikalle vietiin
n vielä vuosina 2000–200
03 5–7 % ja vuonna
v
1997
7 peräti 39 % lietteestä.
Yhdyskuntaajätevesilietteeestä hyödynnettiin vuosina 2005–2008 maanviljelyksessä jaa viherrakenttamisessa
yhteensä 97
7–99 %. Maaanviljelyskäyttön osuus on
n kuitenkin vähentynyt
v
m
merkittävästi
aiemmasta.. Vuosina
2005–2007 yhdyskuntajjätevesilietteeiden maatalouskäytön o
osuus on jäänyt 3 %:n tassolle, mutta vuonna 2008
8
h
aiem
mmasta ollen
n hieman yli 5 %. (Häkkinen, E., Merilehto, K. 2012.) Hajakäyttömäärrät nousivat hieman
asutuksen jätevesiliette
eiden käyttö lannoitevalm
misteina ei ole Suomessa laajamittaissta. Syynä on
n tiedon puutte
minaisuuksistaa sekä toimin
nnan kuluista. Näitä seikkoja hankkeessa lähdettiin selvittämään.
lietteen om
Tavoitteet
Hankkeen vvälitön tavoitte oli saada aikaan
a
pienim
muotoisia haajalietteen keeräys- ja käsiittelyasemia perustetukssi
Varsinais-Su
uomeen. Täm
mä tavoite onnistui, sillä hankkeen aiikana piste perustettiin
p
Sauvoon.
S
Kokko Suomen
mittakaavasssa pisteitä on
o tietojemm
me mukaan kaksi.
k
Toimin
nta on siten hyvin
h
margin
naalista. Varssinais-Suomeen
alueella ei o
ole hankkeen
n aikana löyttynyt muita maanviljelijö
m
itä, jotka olissivat olleet kiinnostuneit
k
ta
tilakäsittelyypisteen peru
ustamisesta. Tähän voi vaaikuttaa se ettei
e
tilakäsitttelytoimintaa ole taloudeellisessa
mielessä ko
ovin tuottavaaa joten suurret investoinnit eivät ole toimijoiden kohdalla järkeviä. Kuiten
nkin voidaan
sanoa että m
monet hankkkeessa selvittetyt yleishyö
ödylliset seikkat tukevat to
oiminnan ed
distämistä, ku
uten selvitettiin
ensimmäiseessä luvussa.
Osatavoite 1. Lietteiden
n ominaisuu
uksien selvitttäminen
Tämä tavoitte onnistui hyvin,
h
sillä haankkeen aikana saatiin paaljon uutta tu
utkimustieto
oa koskien saako- ja
umpikaivoliietteiden om
minaisuuksia. Lietteen ravvinne- ja muiista ominaisu
uuksista lisäää liitteissä 2 ja
j 3.
Osatavoite 2. Lietteenkkeräys- ja kässittelytoimin
nnan toiminttaympäristö
ön selvittämiinen
Hankkeessaa kerättiin ko
okemuksia ja tietoa liittyeen toimintayympäristöön.. Hankkeen henkilökunta
h
a kävi
molemmillaa Suomessa toimivilla
t
kässittelypisteilllä. Hankkeen
n aikana muu
uttunut lainssäädäntö liitttyen toiminn
nan
järjestämiseeen tuotti vaaikeuksia neu
uvontatoime
enpiteissä hankkeen tuloksia esiteltäeessä. Hankkeeessa saatiin
kuitenkin kaartoitettua to
oimintaympääristöön vaikkuttavia seikkoja laajalti ja
j saatiin aikkaan toimintaakonsepti
tilakäsittelyyn järjestämissestä. Käsitteelytoiminnan
n järjestämisstä tarkemmin voi lukea hankkeen julkaisemasta
sähköisestää oppaasta, jo
ohon voi tutustua PUPE-hankkeen sivvujen kauttaa osoitteessa www.valonia.fi/pupe taai
suoraan oso
oitteessa: htttp://issuu.co
om/valonia.ffi/docs/pupee-opas_151214/1.
Osatavoite 3. Lietteiden
n viljelykäyttö
Hankkeen o
osatavoitteen
na oli selvittäää sako- ja umpikaivoliettteiden omin
naisuuksia villjelykäytön kannalta
k
ja
määrittää laaadun vaihte
eluun vaikutttavat oleellisset tekijät sekkä käsiteltyjeen lietteiden
n käyttö savim
mailla LounaisVALONIA - Varrsinais-Suomen
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Suomessa. TTavoite onniistui hyvin ja hajalietteitää tutkittiin maanviljelykä
m
ytössä MTT:n toimesta. TTutkimus
vahvisti lietteiden lanno
oitehyödyn olevan
o
vähäin
nen varsinkin
n typen osaltta. Lisää maaanviljelykäytön tuloksistaa
on luettavisssa liitteestä 2.
3.

HANKK
KEEN OSAPU
UOLET JA MENETELMÄT

Hankkeen vvetäjä: Valon
nia
Valonia toim
mi hankkeen vetäjänä ja oli päävastuussa hankkeeen toteuttam
misesta. Valo
onia vastuullla oli
osatavoitteista 1 ja 2. Valonia tutki lietteiden
l
om
minaisuuksia ja keräsi tietoa käsittelyypisteen
mpäristöön liittyen. Valonia teki toimintaympäristöä avaavia lyyhyitä neuvo
ontavideoita ja on
toimintaym
vastuussa hankkeen
h
viestinnän kann
nalta suurimman panostuksen eli säh
hköisen oppaaan julkaisem
misesta.
Sähköinen o
opas on luetttavissa Isosu
uu-julkaisujärrjestelmän kautta ja neuvontavideot on integroittu julkaisuun
n.
Opas toimii apuna maasseutuyrittäjään harkitessaa mahdollisuuttaan tarjotta liete tyhjeennyspalveluita.
s
hajalietteiden
n sisältämien
n
Valonia osallistui myös hankkeen aikana rinnakkkaistutkimukkseen, jossa selvitettiin
ukoisuuteen ja
j esiintyvyyyteen. Valoniia
haitta-aineiden esiintyvvyyttä ja kalkkistabiloinnin vaikutusta aineiden liu
toimi näytteeenotossa ja antoi analyyysien tulokseet rinnakkaisshankkeen kääyttöön. Lisäää haitta-aineeiden
esiintyvyydeestä hajaliettteissä voi lukkea hankkeen sähköisesttä oppaasta. Valonia tekki myös
kirjallisuuskkatsauksen lietteen käytttö Suomessa ja ulkomailla. Maiden väälillä on eroja, mutta esim
merkiksi haitttaaineiden esiintyvyys on noussut huo
olenaiheeksi useissa maisssa. Lisää aih
heesta on lueettavissa liittteestä 1.
Osatoteuttaaja: MTT
Osatoteuttaaja selvitti haajalietteiden ominaisuud
det kenttäkokkeissa käytettyistä lietenääytteistä. Analyysitulosteen
perusteella arvioitiin lietteiden käytttömahdollisuuksia maan
nviljelyssä kasviravinteideen lähteenä. Lietteiden
biloinnin yhteydessä arviioitiin ennen käsittelyä jaa käsittelyn jälkeen
ominaisuukksien muutossta kalkkistab
otetuista nääytteistä. Lisääksi osatoteuttaja selvittti kalkkistabiloidun hajalietteen fosfo
orin liukoisuu
uden suhteesssa
tavanomaissiin puhdistamolietteisiin
n. Lietteiden sisältämän liiukoisen type
en satovaste
e selvitettiin kaksivuotisin
n
kenttäkokein Jokioisissaa savimaalla. Lisää aiheessta on luettavissa liitteesstä 2.
den keräilyyn
n liittyvien ku
uljetusten oikkeudelliset puitteet
p
maaseutuyrittäjään
Lisäksi MTTT selvitti hajakaivolietteid
toteuttamana toimintan
na sekä käsitteltyjen liette
eiden käyttö
öön maanvilje
elyssä liittyväät vaatimuksset, jotka
noitevalmisteelainsäädänn
nöstä ja maaatalouden ym
mpäristötukijärjestelmän ehdoista. Täämä puoli
tulevat lann
toiminnassaa osoittautuii hankkeen kkuluessa olee
elliseksi, koskka toiminnan
n ansaintaloggiikassa keräilyn, käsittelyn
ja loppusijo
oituksen toteuttaminen alan
a muita to
oimijoita edu
ullisemmin ossoittautui rattkaisevaksi tekijäksi.
onnistumiseeen vaikutti myös
m
osaltaan
n yhteistyöku
umppanina ollut
o
Nordkalk Oy, joka to
oimi
Hankkeen o
asiantuntijaana kalkin käyttöön liittyvvissä seikoisssa.
4.

HANKK
KEEN TULOKSSET

Hankkeessaa selvitettiin lietteen pien
nimuotoisen ja paikallisen keräys- ja käsittelytoim
minnan eli
tilakäsittelyypisteen toim
mintaympärisstöä, siihen liittyviä talou
udellisia ja lainsäädännöllisiä reunaeh
htoja sekä
lietteiden m
maatalouskäyyttöä. Hankkkeen tärkeänä tuloksena selvitettiin haja-asutukse
h
en kotitalousslietteiden
osuus suljetttuun ravinnekiertoon pyyrkivässä maaataloudessa ja jätteiden uudelleenkääyttöön ja kierrättämisee
en
pyrkivässä jätehuollossaa.
oittautuivat ainemääriltä
a
ään ja ravinne
esisällöltään
n yllättävän alhaisiksi.
a
Hankkeessaa tutkitut hajalietteet oso
Maanviljelyyskäyttö osoittautui lähin
nnä ympäristön kannalta kestäväksi lo
oppusijoituspaikaksi kasvvinravinteideen
arvon jäädeessä pieneksii suhteessa leevityskustan
nnuksiin. Täm
mä vaikuttaa vahvasti toiminnan talou
udelliseen
mielekkyyteeen. Loppusijoitus pellollle on kuitenkkin monilla alueilla edullisempi vaihto
oehto kuin lietteiden
kuljettaminen vastaano
ottopisteelle ja
j vastaanotttomaksujen maksaminen. Tilakäsitteelytoiminnan
n järkevyys
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tuleekin ym
mpäristö- ja laainsäädännö
öllisistä näkökkohdista, jäteveden puhd
distamoihin liittyvistä
hyötynäkökkohdista sekää ehkä tärkeiimpänä palvelutoiminnan tarjoamise
esta ja elinkeeinomahdollisuuksien
lisäämisestää maaseudullla.
ollisuuksien jaa tuomaan kohtuuhintais
k
sia
Tilakäsittelyy sopiikin lisääämään maaseudun elinkkeinomahdo
palvelutoim
mintaa haja-aasutusalueillaa. Hajalietteiden tilakäsitttelyn mahdo
ollisuus pitäisikin olla esillä
keinovalikoimassa kuntiien jätehuolllon järjestäm
misen suunnittelussa. Kun
nta voisi aktiiivisesti edisttää pisteen
da palveluja ja
j liiketoimin
ntaa haja-asu
utusalueille. Tilakäsittelyttoiminta ei todennäköise
t
esti
syntymistä jja siten tuod
tule kosketttamaan suurrta joukkoa toimijoita eikkä toiminnan
n laajentumin
nen sadoiksi ja tuhansikssi toimiviksi
pisteiksi olee todennäköiistä. Toimintta sopii parhaaiten tietyillee reuna-alueeille ja toimin
nta on järkevvää tietyissä
tapauksissa, joissa reunaehdot ovatt sopivat. Lisäää näistä tap
pauksista on luettavissa hankkeen
h
säh
hköisestä
oppaasta
n hajalietteid
den kalkkistaabiloinnissa tarvittavaa
t
kalkkimäärää.
Hankkeessaa pystyttiin taarkentamaan
Asianmukaiisesti tehdyssä kalkkistab
biloinnissa liu
ukoisen typeen tappio ammoniakkina on pieni, mu
utta se haihtuu
ilmaan amm
moniakkina pintaan
p
tehdyyn levityksen
n takia, koska lietteen pH
H on käsittelyyn jälkeen ko
orkea.
Ammoniakkkiemissiota voisi
v
todennääköisimmin pienentää
p
lasskemalla liettteen pH hap
ppokäsittelyllä tasoon 6
joko jo varaastossa tai sittten viimeisttään levitykseen yhteydesssä. Toinen vaaihtoehto am
mmoniakkiem
mission
pienentämiseen on sijoitusmenetelm
män käyttö. Periaatteesssa pellolla menetettävä liukoinen typ
ppi on pois
ukijärjestelm
män sallimastta typpitasossta. Siitä aiheeutuva satotaappion arvo on suuremp
pi kuin
ympäristötu
menetetyn typen arvo. Oikeat käytttötavat maan
nviljelyssä tu
ulivat pääosin
n selvitettyä.. Selvitys toi uusia
hittämiseen, mutta niitä ei ollut mahd
dollista tämään hankkeen
n yhteydessä
näkökulmiaa levitysmeneetelmien keh
tarkemmin tutkia ja kokkeellisesti tesstata. Lisää liietteiden maaatalouskäytöstä on luetttavissa liitteeestä 2.
k
tavoitteet täyttyiväät ja oppaasssa selvitetyt ttulokset kerttovat selkeässti toiminnan
n järjestämissen
Hankkeen kaikki
kulun aiheeesta kiinnostu
uneelle lieteyyrittäjälle tai maanviljelijjälle. Joitain poikkeamia on liittyen hankkeen
h
tuotoksiin. Poikkeamien
n syyt liittyväät suurimmalta osin hankkkeen aikanaa paljastuneihin uusiin ja yllättäviin
oteuttamisen
n yhteydessää tuli vastaan
n asioita, jotkka aiheuttivaat lisäselvitysstarpeita
seikkoihin. Hankkeen to
pputuloksen saavuttamisseksi. Hankettta laajennetttiin alkuperäiseen suunn
nitelmaan näähden.
järkevän lop

j
ja seminaariesi
s
ittelyt
Toteutetut tuotokset, ilmestyneet julkaisut
•

Neu
uvontavideott:
o

Haja-asutusalueen kotitalouslie
k
tteiden vastaaanotto- ja käsittelypiste
k
een toiminta (julkaistu
20.12.2
2013)

o

Haja-asutuksen sako
o- ja umpikaaivolietteiden
n peltolevityss (julkaistu 1.7.2014.)
1

o

Haja-asutuksen sako
o- ja umpikaaivolietteiden
n kalkkistabillointi (julkaisstu 1.7.2014..)

•

Neu
uvontahaastattelu (audio
o): Lietetoimijan tarina (julkaistaan 20.12.)

•

PUP
PE-hankkeen
n esittelyt ja tapahtumat:
o

RAKI-to
oimijoiden seeminaari 9.10
0.2013, Turu
un virastotalo
o. Hankkeen alustavia tuloksia esitelttiin
noin paikalla olleelle viranomaisselle ja muiden RAKI-han
nkkeiden edu
ustajille ja haaja-asutuksen
n
jätevesiiasioiden parrissa eri hankkkeissa toimiville henkilö
öille.
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o

Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä 30.10.2013, Suo
omen ympärristökeskus. Hankkeen
v
alustaviia tuloksia essiteltiin noin 100:lle paikalla olleelle viranomaise
lle ja haja-assutuksen
jätevesiiasioiden parrissa eri hankkkeissa toimiville henkilö
öille.

o

Yhteineen peltopäivää-koulutus jäärjestettiin LeeviLogi-hankkkeen kanssaa 26.6.2013 Jokioisten
kenttäkkokeella.

o

Turun amk:n
a
Hajajätevesikurssin oppilaille järjestettiin koulutus
k
2.10
0.2013 lietteeiden
käsittelyystä Mauritss Kossan maaatilalla Sauvo
ossa. Oppilaita paikalla oli 12 kpl ja oppilastyönä he
tekivät käsittelypistteen luonnosspiirustuksen
n. Piirustus on
o nähtävissää Valonia PUPE-hankkeen
n
nettisivvuilla.

•

PUP
PE-hankkeen
n tuloksia tullaan esittele
emään vuodeen 2015 puolella asiantun
ntijaseminaaareissa
o

5.2.201
15 Valonian hajajätevesir
h
isteilyllä

o

Vesihuo
olto 2015 –päivät 20. – 21.5.2015 Turun Messu- ja
j Kongressikkeskuksessa (Call for Pap
pers
on avoinna)

•

PUP
PE-hankkeen
n sähköinen opas
o
on julkaaistu julkaisttaan sähköiseessä ISSUU- julkaisujärje
j
stelmässä
15.12.2014. Oppaaseen voi tutustua oso
oitteessa: http://issuu.co
om/valonia.ffi/docs/pupee1
opaas_151214/1

Hankkeen viestintä
v
Hankkeen vviestinnän käärkenä toimiii sähköinen opas:
o
Haja-asutuksen sakko- ja umpikaaivolietteideen tilakäsittely
ja käyttö maaataloudessaa. Oppaassa esitellään seelkeästi tilakääsittelytoimiinnan eri puo
olia ja kerrottaan kaikki
tarvittavat tiedot
t
toimin
nnan taloudeellisen kannaattavuuden arviointiin
a
ja vaadittavat toimenpiteeet toiminnan
aloittamiseeen. Opas julkkaistaan sähkköisessä ISSU
UU -julkaisujärjestelmässsä ja se on su
uunniteltu to
oimimaan
kaikilla päättelaitteilla.
miin (poikkeaamat lihavoittu)
Poikkeamatt verrattunaa suunnitelm
Kirjallisuuskkatsaus lietteeen hyötykäyytöstä maailmalla ja Suo
omessa.
•

Kirjallisuuskatsaaus odottaa hankkeessa
h
toteutetun
t
h
haitta-ainetu
utkimuksen tulosten valm
mistumista.
Tietto haitta-aineiden esiintyymisestä aiheuttaa suurtta vastustustta lietteen hyyötykäytölle mm. USA:ssa.
Katsaus valmistuu samaan aikaan
a
oppaaan kanssa 15
5.12. mennesssä. Kirjallisu
uuskatsaus on
o liitteessä 1.
1

nne-erittelyn
n, käsittelypaaikan
Loppuraporrtti, joka sisältää hankkeeen tutkimusttulokset, kusstannusraken
piirustuksett ja rakennusselostuksen
n
•

Kässittelypaikan piirustuksett ja mallit ovaat osa taitetttua opasta, eivät
e
loppuraaporttia.
Rakkennusselosttusta ei liitetä oppaaseen
n. Se ei ole taarkoituksenm
mukainen tässsä yhteydesssä.
Tilaakäsittelypistteen järkevä perustamineen liittyy jo tilalla
t
oleviin rakenteisiin, jotta
inveestointikustaannukset pyssyisivät mataalina. Tällöin on järkevää tuoda esille pisteen vaatimat
rakeenteet ja laittteet, mutta ei mitään tieettyä mallia tai
t rakennussselostusta.

Neljä errilaisia opasvvideoita liittyyen vastaano
ottoaseman toimintamal
t
liin, rakentamiseen ja toiminnan
pyörittäämiseen.
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•

5.

Rakkentamiseen liittyvä neuvvontavideo jää pois, koskka pisteen errillinen raken
ntaminen hankkeen
toim
mena jäi poiss. Videon poisjääminen hyväksyttiin
h
v
väliraportoin
nnin yhteydeessä ja videoo
on liittyvät
työpanostus siirrrettiin hankkkeen neuvon
nta-oppaan tekemiseen.
t

HANKK
KEEN VAIKUTTTAVUUS/VA
AIKUTUKSETT

Hanke vaiku
uttaa pienim
muotoisen ja paikallisen keräys- ja kässittelytoiminttaa edistävässti. Hankkeessa on tuotu
u
perinpohjaisesti esille to
oimintaympääristön reunaaehtoja. Han
nkkeen tulokksia hyödyntääen voidaan arvioida
uudet jo olem
massa olevan
n toiminnan laajentamise
l
eksi. Hankkeeen
toiminnan aaloittamisen järkevyys taai mahdollisu
vaikuttavuu
utta uusien käsittelypiste
k
eiden toiminn
nan aloittam
miseen on vaikeaa arvioida. Näkemykssemme
mukaan parrhaat mahdo
ollisuudet toiiminnan aloittamiseen on jo lietetyhjjennyksiä tekkevillä maataalousyrittäjillä.
o tietty määärä lietetyhjeennyksiä sivu
utoimisesti teekeviä maataalousyrittäjiää. Näistä jollaain osalla on
n
Suomessa on
tekniset ja ttaloudelliset mahdollisuu
udet tilallaan
n käsitellä paaikallisia lietteitä. Tästä osasta
o
on jokin osuus niin
n
etäällä lietteiden tyhjen
nnyspisteestää, että toimin
nta on taloud
dellisesti järkkevää. Valon
nian arvion m
mukaan
uomessa on alueita joilla tilakäsittelyytoiminta voiisi olla kannaattavaa. Tällaaisia alueita ovat
o
Varsinais-Su
esimerkiksi Naantalin kaaupungin saaarialueet ja muut
m
alueet maakunnasssa joista tyhjennyspisteeseen tulee
2 kilometriää. Arviommee mukaan Varsinais-Suom
messa voisi olla viisi toimiivaa tilakäsittelypistettä
matkaa yli 25
vuoteen 2020 mennessä.
k
om
man kaivolieetteen stabilo
oinnin ja levityksen yleisttyminen.
Suurempi vaikutus tulleee olemaan kiinteistön
oiminalle on maaseudulla paljon potentiaalia. To
oimintaan ho
oukuttaa selkkeä kustannu
ussäästö.
Tällaiselle to
Hankkeella on myös toivvottavasti vaaikutusta aih
heeseen liittyyvän lainsääd
dännön tulkintojen tarkeentumiseen.
nnan ympärisstöluvan tarp
peellisuudestta
Tästä esimeerkkinä voisi mainita tulkkinnan tilakässittelytoimin
ympäristösu
uojelulain (27.6.2014/52
27) nojalla. Eii ole täysin yyksiselitteistää miten eri laakien ja asetu
usten
viittaussuhtteet vaikuttaavat em. luvaanvaraisuuteeen. Ympäristtönsuojelulain 4. luvussaa on säädettyy eri
toimintojen
n luvanvaraissuudesta. Laiin 27 §:n mukaan ympäriistölupa on oltava
o
jätelaiin soveltamissalaan
kuuluvan jätteen laitos-- tai ammattiimaiseen kässittelyyn. Lain kohdan viittaamassa liitteen 1 taulukoissa 1 ja 2
ei erikseen mainita liettteen käsittelyyä. Laissa on myöhemmin määriteltyy poikkeus luvvanvaraisuutteen kohdasssa
m
ymp
päristölupaa ei tarvittaisii haitattomaksi käsitellyn
n jätevesiliettteen,
32 § 2 (527//2014). Sen mukaan
sakokaivolieetteen tai ku
uivakäymäläjätteen taikka haitattomaan tuhkan tai kuonan hyö
ödyntämiseeen ja käyttöö
ön
lannoitevalm
mistelain (53
39/2006) mu
ukaisesti.
usministeriön asetuksillaa 11/12 lanno
oitevalmisteita koskevan
n
Lannoitevallmistelain alaaisilla maa- ja metsätalou
toiminnan h
harjoittamiseesta ja sen vaalvonnasta sekä
s
24/11 laannoitevalmiisteista (muu
utokset 12/12, 7/13)
säädetään jätevesilietteeiden käytösttä lannoituksseen maatalo
oudessa. Näistä varsinkin
n asetuksen 12/12
oudessa. Tässsä asetuksesssa sekä asettuksen 11/12
22
artiklassa 11a on käsitellty jätevesilieetteiden käyttöä maatalo
us on eriteltyy, milloin toim
minta ei vaadi ympäristö
ölupaa eikä illmoittautum
mista
§:ssä ilmoitusvelvollisuu
Elintarviketurvallisuusviiraston toiminnanharjoittajarekisteriin. Ammattiimaisen käsitttelyn ja siten
uvan tarpeen
n määritteleee asetuksen 12/12 virke: ”Edellä 2 mo
omentin koh
htien 1-4 vaaatimukset eivvät
ympäristölu
kuitenkaan koske maatiilan tai maatilojen yhteisseen käyttöön tarkoitettu
ua sakokaivo
olietettä sekää
kuivakäymääläjätettä, jottka ovat perääisin maatilaalla asumisessta tai tilalla tapahtuvasta muusta toiminnasta
taikka maattilan läheisyyydessä sijaitssevista muistta asuinkiinteeistöistä, ja jonka hyödyn
ntäminen
ympäristönsuojelulain (86/2000) no
ojalla ei edelllytä ympäristtölupaa.” (M
MMMA 12/12
2, § 11a 3).
p
auksessa säädetään 2 §:sssä mmm:n asetuksessa
a
Ilmoitusvelvvollisuudestaa vapautumisesta tässä poikkeustapa
11/12.
nisteriön mukaan ei ymp
päristölupaa tarvita,
t
jos läähikiinteistöjjä on 1-5 kap
ppaletta. Tuo
ota
Maa- ja mettsätalousmin
viittä kiinteistöä voi kun
nnan tai kaup
pungin ympääristöluvitukssesta vastaavva viranomainen pitää ohjenuorana
essään maatiilan lähikiinteeistöjä laskieessaan. Harkinta on kuiteenkin tapauskohtainen
luvan tarpeesta päättäe
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koska mitäään määrää eii ole asetukseen merkittyy. Käsittelyto
oiminta voi taarvita ympärristöluvan myös
ympäristösu
uojelulain 27
7 § 2 mom. jaa 28 § nojallaa, kuten asettusvirkkeessääkin viitataan.
uttamaan kun
ntien viranom
maistasolla tuoden
t
tietoa tilakäsittelyn eduista. Valonia
V
pyrkii
Hanke tuleee myös vaiku
edesauttam
maan tilakäsitttelytoiminnan tunnettavvuutta ja esitttelemään seen mukanaan tuomia etu
uja kuntien
viranomaisiille kuntien kanssa
k
yhteisstyössä toimiessaan.
k
a liittyvä lainssäädäntö on monipolvineen ja siitä on
n käytännön
Traktoreideen käyttöön kuljetuksissa
lainvalvonnassa moninaaisia tulkintoja. Lainsäädääntöä pitäisi selkiyttää niin, että tulkinnallisuus vähenisi.
p
ohjeisttaa yhtenevääisesti niin, että
e eriävien tulkintojen mahdollisuus
m
s vähenisi ja
Käytännön lainvalvoja pitäisi
T
oiminnassa hyödynnetää
h
än lainsäädän
nnön maatallousyrittäjälle
pelisäännött olisivat kaikkille selvät. Tilakäsittelyto
tarjoamia p
pienempiä vaaatimuksia monissa
m
kohdissa. Toimijaalla ei välttäm
mättä tarvitse olla liikenn
netraktoria
käytettäessä tavaraliikeenteen ammaattipätevyytttä. Traktorisssa voidaan käyttää dieselpolttoainettta tai siitä
umista maaseutuyrittäjän
n ja
maksetaan ao. päivämaaksu. Tämä voi aiheuttaa kilpailutilantteen vinoutu
n välillä. Toim
minta kilpaileee myös biolaaitosten kanssa hajalietteeiden käytösstä.
kuljetusalalla toimivan lieteyrittäjän
u- ja ympärisstöpoliittisessti toivottavaaa. Toiminta toisi kaivattu
uja
Toiminnan laajeneminen on kuitenkkin maaseutu
omahdollisuuksia ja lisätuloja maatallousyrittäjillee sekä toisi liisää palveluttoimintaa hajjatoimeentulo
asutusalueille. Hanke vaaikuttaa osaltaan palvelu
utoimintaa mahdollistava
m
asti tuoden tietoa kustan
nnuksista ja
toiminnan järjestämisesstä.
a
perusttettiin yksi tiilakäsittelypaaikka hajaliettteiden käsitttelyyn. Tämä käsittelypaaikka on
Hankkeen aikana
toiminnassaa Sauvon kun
nnassa. Toim
minnan jatkueessa tulevaissuudessa pistte toimii ravinteiden kierrrätystä
edistävästi ja
j toimii ede
elläkävijänä jaa mallina toiminnan järjeestämiseen. Hanke edistäää hajalietteeiden
ravinteiden kierrätystä takaisin
t
elinttarvikkeiden tuotantoon. Niiden liuko
oisen typen hyödyntäminen kuitenkiin
n vaikuttavuu
utta on arvio
oitu
vaatii lisätoimia levitykssen yhteydesssä, jotta myös typpi tulissi kierrätettyyä. Hankkeen
lisää liitteesssä 4.
6.

TULOSTTEN KESTÄV
VYYS JA HYÖD
DYNTÄMINEEN

Arvio tulostten kestävyyd
destä
Tulokset tuttkimustoimin
ntaan liittyen
n ovat kestävviä. Hanke seelvitti hajalie
etteiden ominaisuuksia. Näitä
N
lietejakeita ei ole ennen
n tutkittu liitttyen ravinne
ekiertoon. Haankkeen ansiioista nyt tiedetään miteen näitä
nnattaa ja ei kannata käyyttää. Toimin
ntaympäristö
öön liittyvien tuloksien ke
estävyys riipp
puu
lietteitä kan
lainsäädänn
nöllisistä sekä taloudellisista muutokssista yhteiskunnassa.
onian toiminnassa. Valon
nia pyrkii toim
minta-alueelllaan edistäm
mään lietteid
den
Tuloksia tullaan hyödyntämään Valo
en tuloksia tu
ullaan
kestävää kääyttöä ja vähentämään niistä aiheutuvaa ympärisstökuormitussta. Hankkee
esittelemäään kuntien ym
mpäristönsuojelu- sekä jäätehuollostaa vastaaville viranomaisil
v
le. Tulokset pyritään
saamaan mukaan Varsin
nais-Suomen
n kuntien ym
mpäristönsuo
ojelumääräykksiin. Valoniaa myös esitteelee hankkee
en
minnassaan haja-asutukssen jätevesieen asianmukaisen käsitteelyn edistämisen yhteydeessä.
tuloksia toim
Ehdotukset hankkeen tu
ulosten hyöd
dyntämiseksi
Kuntaliiton tai muun valtakunnalliseen toimijan tulisi tehdä ehdotus ja malli tilakäsittelytoiminnan
n
misestä kuntien ympäristö
önsuojelu- jaa jätehuoltom
määräyksiin.
mahdollistaavien määräyyksien lisääm
7.

TALOUSRAPORTTI

PUPE-hankkkeen budjettti oli kokoisuudessaan 15
57900€. Hankkeen aikanaa budjettiin tarvittiin
t
muutoksia
johtuen han
nkkeen muutttuneesta ja hyväksytystä toteutussu
uunnitelmastta. Budjetoid
dut varat käyytettiin
kokonaisuudessaan ja ne
n olivat riittäävät hankkeeen tuotoksieen aikaansaamiseksi.
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Tarkempi ku
ustannuseritttely on liitteeessä 5. (erillinen pdf-tau
ulukko)
8.

SUOSITTUKSET TULEEVIA HANKK
KEITA JA OHJELMIA VARTTEN

Esiin nousseeet jatkohankkeita koskeevat ideat ja tarpeet
Maaseutuyrrittäjän keräämien sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyyn
k
on olemassa myös
m
muita menetelmiä
kuin kalkkistabilointi. Niiitä ei tässä hankkeessa
h
s
selvitetty.
Kaalkkistabiloin
nnin keskeisin
n ongelma on lietteen
n liukoinen tyyppi haihtuu ilmaan pintaaan tehdyn
korkea pH. Se johtaa siihen, että käyytännössä kaaikki lietteen
pinimiluettelossa sellaiseenaan
levityksen jäälkeen. Periaaatteessa kaikki lannoitevvalmisteasettuksen tyypp
maanparannusaineena käytettävien
n sivutuotteid
den käsittelyymenetelmät ovat poten
ntiaalisia käsiittelyjä myöss
ntiaalisin selvitettävä kässittelytapa on tyyppinimen kemiallise
esti hapetetttu
tässä konseeptissa. Poten
puhdistamo
oliete takanaa oleva ns. Keemicond-menetelmä, josssa käytetään
n rikkihappoa ja vetypero
oksidia lietteeen
hygienisointtiin. Menete
elmät, jotka vaativat
v
suurria investointteja tulevat tuskin
t
kyseeseen, kuten mädätys, joss
laitoksia, joissa niitä käyytetään, ei ole rakennettu muusta syyystä, ja tämää toiminta vaain olisi siihen laajennus.
Levitysmenetelmien osaalta jäi selvittämättä sijoitus, joka saaattaisi olla teehokas ammoniakkiemisssioiden selväään
H
pystyttiin osoittamaan, että
e ammoniiakkiemissio
pienentämiseen, vaikka lietteen pH olisikin 12. Hankkeessa
n. Levityksen jälkeistä am
mmoniakkiem
missiota voitaaisiin vähentäää myös
syntyy vastaa pintalevityksen jälkeen
laskemalla llietteen pH tasoon
t
6 kalkkkistabiloinnin jälkeen. See voitaisiin tehdä jopa leevityksen yhtteydessä
esimerkiksi SyreN-tekniikalla (vrt. LaantaTeko-hanke). Lietteeet voitaisiin mahdollisest
m
i levittää sekkoitettuna
johonkin muuhun lietteeeseen. Myöss sakokaivoliietteiden kuiva-ainepitoisuus oli hyvin pieni.
e käsittelyyn
n.
Umpikaivolietteiden osaalta asiaan ei juuri voi vaikuttaa ainakaan, jos harrmaita vesiä ei johdeta eri
us aiheuttaa sen, että levvityskustannu
uksetkin ylitttävät lietteid
den ravinnesiisällön arvon
n.
Pieni kuiva--ainepitoisuu
Jatkossa olisi mielekästää selvittää, miten
m
sakokaivot voitaisiin tyhjentää niin, että niisstä poistetaaan vain liete
eikä myös kkaivoja täyttäävä jätevesi.
Mitä vastaa
avissa hankkkeissa tulisi vä
älttää, mitä suositellaan
mustoiminta on keskeisesssä roolissa, pitäisi hankkkeen kesto olla
o sovitettu niin, että
Hankkeissa joissa tutkim
v
riittäävästi aikaa. Tästä esimerkkinä voi mainita lietteiden maatalo
ouskäyttöön
tulosten kässittelyyn on varattu
liittyvät ken
nttäkokeet. Kenttäkoevuo
K
oden jälkeen
n pitäisi olla aikaa
a
raportoinnille ainakin seuraavaa kevät. Siihe
en
ei tämän haankkeen puittteissa ollut mahdollisuut
m
tta.
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0-%202009.p
pdf.
http://viljavvuuspalvelu.ffi/sites/default/files/sitees/default/files/tilastot/LLantatilasto%
Haettu 24.1
11.2014.
nlex.fi)
LAIT JA ASETTUKSET (lait ja asetuksett on luettavisssa osoitteesssa: www.fin
Ajokorttilakki (386/2011))
Arvonlisäveerolaki (1501/1993)
Jätelaki (17.6.2011/646)
notulon vero
ottamisesta (360/1968)
(
Laki elinkein
Laki polttoaainemaksustaa (1280/2003
3)
Laki kuormaa-auton ja lin
nja-auton kuljettajan ammattipätevyyydestä (273//2007)
Laki kaupalllisista tavarankuljetuksistta tiellä (693
3/2006)
Maatilatalouden tuloverolaki (543/1
167)
oston asetus maataloudeesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisestaa (931/2000)
Valtioneuvo
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MMMa 24//2011
MMMa 11//2012
MMMa 12//2007
MMMa 503
3/2007
Neuvoston direktiivi ann
nettu 12 päivvänä kesäkuuta 1986 ym
mpäristön, erityisesti maaaperän, suojeelusta
molietettä maaanviljelyssä. Euroopan yhteisöjen
y
virallinen lehti N:ro L181/6
6: 127 – 133.
käytettäessä puhdistam
11.2014 http://eur-lex.eu
uropa.eu/leggal-content/FFI/TXT/PDF/??uri=CELEX:3
31986L0278&
&from=FI
Haettu 26.1
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
NOT
TIEDONANN
Salminen Piirjo, neuvotteleva virkam
mies, Maa- ja metsätaloussministeriö, tiedonanto sähköpostilla
s
a 7.1.2015

LIITELUETTEELO
LIITE 1. Kirjaallisuuskatsaus lietteen hyötykäytöst
h
tä
LIITE 2. Selvvitys lietteideen ravinnepittoisuuksista ja tilakäsitteelystä
LIITE 3. Valo
onian näytteenoton analysoinnin tilastollisia kuvaaajia ja tunnuslukuja
LIITE 4. Han
nkkeen tulokssellisuuden ja
j vaikuttavu
uuden arvioin
nti
LIITE 5. Han
nkkeen tarkka kustannuseerittely (erillinen pdf)
LIITE 6. Inku
ubointikokeeen loppurapo
ortti (erillinen
n pdf)
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h
tä
LIITE 1. Kirjaallisuuskatsaus lietteen hyötykäytöst
USKATSAUS LIETTEEN HYYÖTYKÄYTÖSSTÄ MAAILMALLA JA SUO
OMESSA
KIRJALLISUU
mpia julkaisuja ja tutkimussta puhdistamolietteiden
n
Tässä kirjallisuuskatsaukksessa selvitetään uusim
öön liittyen Suomessa
S
ja maailmalla. Katsaus on tehty
t
Putsareeista pelloille
e – hankkeesssa. Aihetta on
hyötykäyttö
rajattu koskkemaan vain maatalouskäyttöä ja sen
n edistymiseen liittyviä seikkoja. Rajaaus tulee han
nkkeen
tavoitteista. Hankkeessaa tutkittiin vo
oisivatko hajja-asutuksen
n sako- ja um
mpikaivolietteeet toimia paaikallisesti
on pyrkivässää
järkevinä ja kustannusteehokkaina lannoitevalmisteina nykyaaikaisessa ravvinnekiertoo
maataloudeessa.
SUOMI
uoreessa rap
portissaan Orrgaaniset haiitta-aineet
Suomessa jäätevesilietteiden hyötykääyttö on tutkkinut SYKE tu
puhdistamo
olietteissä (2014). Raporttin mukaan lietteen hyöttykäyttö vaih
htelee Pohjoiismaiden välillä. Suurintaa
hyötykäyttö
ö on Tanskasssa ja Norjasssa. Suomessaa suurin osa vuosittaisesta noin 23 00
00 000 tonnista
(märkäpaino) menee vih
herrakentam
miseen. Vain kymmenen prosenttia kääytetään maaanviljelyksesssä.
ppusijoitukseesta (2008). Raportissa on
o
Toinen tärkeä tutkimus aiheesta on SYKEn esiselvitysraporttti lietteen lop
n lietteitä ko
oskevien dire
ektiivien impllementointiaa, lietteiden käsittelyä ja
käyty läpi eri EU-maiden
usmenetelmiiä. Raportin koostamisen
k
n aikoihin eri maissa tutkimuksen allaa olivat seuraaavat aiheet
loppusijoitu
lietteen kässittelyssä ja lo
oppusijoitukksessa: mädäätys, energiahyötykäyttö,, kompostoin
nti, matokom
mpostointi,
lietteen määrän vähentäminen, liettteen fysikaaliset ominaissuudet, patogeenit lietteessä, potenttiaalisesti
essä, loppusijjoitus ja hyöttykäyttö, riskkinarviointi, ympäristöku
uormituksen arviointi,
haitalliset aineet liettee
ointi.
biojätteen ((ml. liete) käsittelyn arvio
Huomionarvvoista PUPE--hankkeen kaannalta on raportissa esiitetyt kootutt tutkimustullokset sivuilla 41 ja 42
lietekäsittellymenetelmiien vaikutukssista patogeeenien esiintyyvyyteen. Käsittely kalkillla on esitettyyjen tulosten
n
perusteella varsin tehokkas menetelm
mä lietteiden
n hygieenisen laadun parrantamiseksi.
maanviljelyskkäytön yleisttymistä vaikeeuttavat mon
net seikat ku
uten raportissa todetaan sivulla 21: ”
Lietteiden m
Eurooppalaisittain tärkeeimmät syyt siihen, miksi lietetuotteiita ei käytetää maataloudeessa, ovat
uttajat, liian korkea typpipitoisuus,
tärkeysjärjeestyksessä liiaan korkeat raskasmetalliipitoisuudet,, taudinaiheu
orgaaniset h
haitta-aineett, kustannukkset (kuljetuss) ja ennakko
oluulot lietteen käyttöä kohtaan.
k
Näid
den lisäksi
lietteen maatalouskäytttöä vähentävvät: alueelliset rajoitukseet, kausittain
nen käyttö (varastointitarrve),
neiden asiakkkaiden puute
e, ja viranom
maisten toimeet. Myös
vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudeet kiinnostun
us kasveille vvoi olla liian heikko, jottaa lietettä voittaisiin käyttäää lannoitteeena
fosforin käyyttökelpoisuu
maataloudeessa.”
RUOTSI
ngin seudun vesiensuoje
eluyhdistykseen kanssa. Hee
Kirjallisuuskkatsaus tehtiin yhteistyösssä Vantaanjjoen ja Helsin
tutustuivat loppuraporttissaan Ruotssin Södertäljen malliin, jo
ossa käymäläätuotteita märkäkomposstoidaan.
nkkeen loppuraportista Haja-asutuks
H
sesta muodo
ostuvien jätevesilietteideen paikallinen
n
Ohessa on kkatkelma han
käsittely osaana haja-asu
utuksen jätevvesihuoltoa ja
j ravinteiden kierrätystää (23/2013).
postointi Söd
dertäljessä
6.3. Käymällätuotteiden märkäkomp
Ruotsissa haaja-asutusalu
ueella muod
dostuvien käyymälälietteid
den sisältämät ravinteet palautetaan harvoin
lannoitteeksi viljelyksillee, koska yhdyyskuntien jättevedenpuhdistamoilla ne
n sekoitetaaan mm. teolllisuudesta
n hyväksytä llannoitteeksi viljelijöiden
n ja kuluttajieen
tulevien jäteevesien kansssa, eikä niitää sen jälkeen
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keskuudessa. Hölön alueella Södertäljessä on taavoitteena väähentää kiintteistökohtaissista jätevesiijärjestelmisttä
ympäristöön kohdistuvaaa kuormitussta ja samalla edistää kesstävää maataaloutta. Kiintteistökohtaissten jäteveden
m
minim
moivat, pesu-- ja käymälävvesien erilliskkäsittelyyn
käsittelyratkaisujen perustana ovat lietteiden määrää
et kuljetetaan
n läheiseen
perustuvat jjätevesiratkaaisut, joiden käymälävesistä muodosstuvat liettee
märkäkomp
postointilaito
okseen, jossaa ne käsitelläään ja kierrättetään takaissin viljelyksillle. Kiinteistöistä
muodostuvat pesuvedeet johdetaan saostuskaivo
okäsittelyn jäälkeen yksinkertaiseen im
meytyskenttään.
postointilaito
os rakennetttiin TelgeNät:n toimesta (Södertäljen kunnallistekkniikasta vastaava
Märkäkomp
yritys/laitoss). Laitos sijaitsee paikalliisen maanvilljelijän maallla, ja sama viiljelijä käyttäää valmiin lieetteen
pelloillaan lannoitteenaa ja maanparannukseen. Laitos vastaaanottaa ja kääsittelee 150
00 m3 WC -veesiä vuodesssa.
hygienisointi perustuu urrean lisäämisseen, jolla lieetteen pH no
ostetaan taso
olle, jossa
Lietteiden h
taudinaiheu
uttajamikrob
bit kuolevat. Ensimmäine
en tällä meneetelmällä kässitelty, tiukatt testit läpäisssyt
maanparannusaine ja laannoite leviteettiin läheisille viljelyksillle loppukesäällä 2013. Osalla Hölön allueen
v
käyttävvät mekaanisset tai alipain
neeseen peru
ustuvat WC-ratkaisut.
kotitalouksiia on käytösssään vähän vettä
Muodostuvva liete on sitten huomattavasti sakeampaa kuin, jos
j käytössä olisivat perin
nteiset runsaaasti vettä
käyttävät WC-istuimet.
W
W
hin, jotta
Tavoitteenaa on saada kaaikki alueen kotitaloudett siirtymään vähän vettä käyttäviin WC-ratkaisuih
märkäkomp
postointiprossessi toimisi paremmin. Tällöin
T
lietteen hygieniso
oimiseen käyytetystä ureaalisäyksestä
voitaisiin luopua. Vähän
n vettä käyttäävien WC-ratkaisujen avulla vältytään myös turhalta veden kuljettamiselt
k
ta.
m
kiin
nteän "jätemaksun", jokaa sisältää kaivvojen tyhjennyksen. Tyhjjennysten teekemisen ym.
Asiakkaat maksavat
logistiikan h
hoitaa paikallinen konereengas (MR Sö
örmland)
YHDYSVALLLAT
o EPA (Enviro
onmantal Prrotection Age
ency) on antanut ohjeistusta liittyen
Yhdysvalloisssa maan virranomaistaho
puhdistamo
olietteiden maatalouskäy
m
yttöön ja hävvitykseen rap
portissa: Biossolids: Targe
eted National Sewage
Sludge Survvey Report (2
2009) .Yhdysvalloissa puh
hdistamolietteiden käyttöä edistää maanlaajuine
m
en National
Biosolids Paartnership. Puhdistamolieetteiden menekkiä ja maainetta on pyyritty parantaamaan uudeella
nimityksellää. Puhdistam
molietetuotteeita kutsutaan nimellä ”b
biosolids”. Su
uoraa käännö
östä suomen kieleen on
vaikea tehd
dä, mutta terrmillä tarkoittetaan hyväkksytyillä menetelmillä kie
errätyskelpoiseksi saatetttua
puhdistamo
olietettä. Toimijan mukaaan Yhdysvalloissa puhdisstamolietteesstä 45 % leviitetään maah
han.
den sijoittam
minen maahan ja maatalo
ouskäyttö on myös aikaan
nsaanut paljon vastustussta.
’Biosolids’ -lietetuotteid
M
and Deemocracy -ryyhmän projeekti Food Rights Networkk ylläpitää po
ortaalia joka on
Esimerkiksi Center for Media
p
etteiden maatalouskäytö
ön estämisellle. Suurina huolenaihein
h
na on lietteen
n sisältämien
n
omistettu puhdistamoli
haitallisten aineiden pääätyminen ruokaan. Lietetuotteita luo
onnehditaan myrkyllisiksi ja vaarallisiiksi.
n saanut ison
n luomutuottteiden vähitttäiskauppakeetjun
Lietetuotteiiden vastaineen julkisuuskkampanja on
kieltämään lietetuotteid
den käytön m
myymiensä tuotteiden kaasvatuksessaa.
LÄHTEET
Media and Democracy. www-sivusto
w
.
Center for M
<http://ww
ww.sourcewatch.org/indeex.php?title=
=Portal:Toxicc_Sludge>. 12
2.12.2014
V., Munne, P.,
P Mehtonen
n, J., Türkme
en, A., Seppälä, T. 2014. Orgaaniset haitta-aineet
h
t
Kasurinen, V
puhdistamo
olietteissä. Su
uomen Ympääristökeskukksen Raportteja VI.
https://held
da.helsinki.fi/handle/101
138/43222
P Valve, M.,, Kangas, A. 2008.
2
Liettee
en loppusijoitus-esiselvittys. Suomen Ympäristökeeskuksen
Rantanen, P.,
Raportteja II. https://helda.helsinki.ffi/bitstream//handle/10138/39777/SYYKEra_1_200
08.pdf?sequence=1
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13. Haja-asutuksesta muo
odostuvien jäätevesilietteiden paikallinen käsittelyy
Särkelä,A., LLahti, K., Haaapala, T. 201
osana haja--asutuksen jäätevesihuolto
oa ja ravinteiden kierrätyystä. Raporttti 23/2013.
eteraportti23
32013.pdf
http://vhvsyy.online.fi/files/upload_pdf/1564/lie
P
(
(NBP)
www-ssivusto.
The Nationaal Biosolids Partnership
<http://ww
ww.wef.org/B
Biosolids/Deffault.aspx?id
d=7506Z>. 12
2.12.2014
009. Targeted National Sewage Sludgge Survey Sampling and Analysis
A
Report. Office off Water,
U.S. EPA, 20
Washington
n, DC. EPA-82
22-R-08-016. January 2009.
http://wateer.epa.gov/sccitech/wasteetech/biosoliids/upload/2
2009_01_15__biosolids_tnsss-tech.pd
df
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LIITE 2. Selvvitys lietteideen ravinnepittoisuuksista ja tilakäsitteelystä
Ravinteet liietteissä
Valonia selvvitti haja-asu
utuksen sako- ja umpikaivvolietteitä sissältämiä aine
eita 52 näyttteen otoksessta.
Pyrkimyksenä oli selvittää ravinteideen pitoisuud
det sekä kalkkkistabiloinnin vaikutusta eri ravinteid
den määrään
n ja
oisuuteen. Raavinneanalyyysien tulokseet yllättivät. Varsinkin
V
kiintoaineen pienet pitoisu
uudet
käyttökelpo
aiheuttivat ihmetystä niin ohjausryh
hmän kuin haankehenkilösstön keskuud
dessa. Ajatuksellinen läh
htökohta tuntui
o
etttä kaivoissa on
o
olevan, ettää sakokaivot ovat täynnä tiukkaa ja jäähmeää tavaaraa. Tulokseet kuitenkin osoittivat
lähinnä vetttä.
painevaunuun.
Näytteet ottettiin pääasiiassa kaivotyyhjennyksen yhteydessä. Kaivon sisältö imettiin tyyhjään imup
Tyhjennykseen yhteydessä voidaan olettaa
o
kaivon sisällön sekoittuneen tehokkaasti.
t
Seuraavaksi lietteiden
keräilijä otti näytteen leevityssuuttim
mesta. Näytteeet analysoittiin Ramboll Analytics Oyy:n laboratorriossa Lahdesssa.
o
näyytteiden analyysituloksieen tilastollisiaa tunnusluku
uja. Kuvaajasssa
Alla olevissaa kuvaajissa on esitetty otettujen
ovat esitettyinä keskiarvvo, pienin arrvo, alaneljän
nnes, mediaaani, yläneljän
nnes ja suurin arvo.
Pitoisuudet kg//m3
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Fosforiipitoisuudet kg/m3
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

3,9

0,10

0,10
0,06

0,05

1,4
BO
OD7atu

0,00
K
Kiintoaine

okonais
Ko
fo
osfori

Liu
ukoinen
f
fosfori

3
Typpip
pitoisuudet kg/m
k

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,8
0,6

Kokkonais
tyyppi

Amm
monium
t
typpi

Kuvio 1. Sakko- ja umpikaaivolietteideen pitoisuudeet. (Jussi Heikkkinen)
h
samansuuntaiset kuin
k
Turun seeudun puhdistamo Oy:n seurantatied
dot (Leino, N.
Valonian tulokset ovat hyvin
n osalta. Alla olevassa tau
ulukossa on Valonian
V
tulo
oksia verrattu
2014) vastaanotetun sako- ja umpikkaivolietteen
mpäristötuen ehtojen ohjeellisiin naud
dan lietelann
nan
TSP Oy:n tieetoihin ja Viljjavuuspalvellu Oy:n tietoihin sekä ym
ravinnepito
oisuuksiin. Tu
uloksien peru
usteella voidaan sanoa, eettä haja-asu
utuksen kotittalouslietteid
den
tyhjennykseen jäljiltä imu
upainevaunu
ussa oleva ku
uutio lietettää sisältää kesskimäärin kiin
ntoainetta hieman alle 4
kiloa, puolittoista kiloa orgaanista
o
ain
netta, sata grammaa
g
fosforia ja kahd
deksan sataa grammaa tyyppeä, josta
noin puolett on liukoista.
män
Näytetulokssista nousi essille eroavaissuuksia eri lietejakeiden välillä. Sakokkaivolietteisssä on vertailussa enemm
kiintoainettta ja orgaanissta ainetta. Tämä
T
selittyyy sakokaivon
n kiintoainettta keräävällää rakenteella.
Umpikaivoisssa taas on vertailussa
v
en
nemmän typ
ppeä. Kalkkisstabilointikässittelyn vaiku
utusta typen määrään on
n
käsitelty luvvussa 4.
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Taulukko 1. Vertailu eri lähteiden väälillä lietteide
en pitoisuukssista.
Vertailu eri lähteiden tiedoista (kg//m3)

BOD7ATU
Fosfori
Kokonaistyyppi
Liukoinen typpi
t
Kiintoaine

Viljjavuuspalvelu:
PUPE nau
udan lietelan
nta
1,39
0,10
0,50
0,76
3,00
0,60
1,70
7,20
0 3,88
5,50

TSP
Oy
2,60
0
0,09
9
0,39
9

Ympärristötuen ehttojen
ohjeelliset lannan
ravinnepitoisuudett
0,50
0
1,80
0

Tilakäsittelyy
Eri kiinteistö
öiltä noudetttujen sako- ja umpikaivo
olietteiden ko
oostumuksesssa on suuriaa eroja (kuvio
o 1.).
Viljelykäytö
össä on kuitenkin oleellistta, että maan
nparannusaiineena liette
een koostumus olisi mahd
dollisimman
vakio erityissesti liukoise
en typen pito
oisuuden osaalta. Muutoin
n tuloksena voi
v olla epätaasainen kasvvusto.
Koostumukseltaan tasaiseen lietteeseen päästään siten, ettää sako- ja um
mpikaivoliettteet ensin keerätään
keräilyaltaaseen ja käsittellään vasta sitten yhdellä kerralla keräilyaltaasssa tai erillisesssä esimerkikksi
k
össä. Samastta syystä kerääilyaltaan lieete on sekoitettava hyvin
n käsittelyn
merikontistta tehdyssä käsittelysäiliö
yhteydessä tai pumpatttaessa sitä kääsittelykonttiin. Tällöin leevitettävän liietteen ravin
nnepitoisuud
det ovat
n tasaiset koko keräilyaltaassa tai siitä käsiteltäväässä erässä. Erästä
E
voidaaan tällöin otttaa yksi
suhteellisen
yhteinen ed
dustava näyte, josta saatuja analyysittuloksia soveelletaan koko
o erän levitykksen suunnitttelussa tai
ainakin jälkiikäteen kirjataan käytetyyt ravinteet sen
s perusteeella. Jälkimmäisessä tapauksessa levittys voidaan
suunnitella aikaisempien käsittelyerrien ravinnep
pitoisuuksien
n perusteellaa.
o
vähintäään sellainen
n, että lietetttä ei tarvitsee levittää sinää aikana kuin
n se on
Keräilyaltaaan koon on oltava
valtioneuvo
oston asetukssen maataloudesta peräisin olevien nitraattien
n
vesiin pääsyn rajoittamiseesta (931/20
000)
perusteella kielletty. Uu
usi ns. nitraatttiasetus ann
netaan toden
nnäköisesti ennen
e
kevätttä 2015. Tarkkka
oaika on tarkkistettava siittä. Käsittelykkontin tilavuu
uden tulisi olla levitysvau
unun tilavuuden jokin
levityskielto
kerranne lissättynä muuttamalla kuuttiolla, jotta se
e tulisi hyödyynnettyä teh
hokkaasti. Keeräilyaltaan sisällön
s
käsittely kässittelykontissa kestää useita päiviä, koska
k
jokaiseen käsittelyn yhteydessä kalkin on an
nnettava
vaikuttaa väähintään 2 tu
untia pH:n ollessa vähinttään 12. Jos keräilyaltaan
k
n koko on 600 m3 ja käsittelykontin 30
0
3
m , kuten esimerkkitapaauksessamm
me, käsittelyeeriä tulee 20.. Pelkästään kalkin vaikuttusaika vaatii 40 tuntia.
ontillisen levittämiseen voidaan
v
arvio
oida menevän tunti. Sen
Käsittelyideen välissä kässitelty liete leevitetään. Ko
jälkeen konttiin on pum
mpattava uusi erä, lisättävvä kalkki, sekkoitettava sittä vähintään 10 minuuttiia. Kontin
ole syytä seko
oittaa koko kalkin
k
vaikutusaikaa, koska se lisäisi liukoisen typ
pen tappiota merkittävästti
sisältöä ei o
lietteen pH::n ollessa 12.
otta pohjallee ei kertyisi kiintoainetta.
k
.
Lietettä on kuitenkin syyytä sekoittaaa kuormaukssen aikana, jo
ointi aiheutttaa sen, että kiintoaine laaskeutuu nop
peasti pohjaaan sekoitukssen päätyttyää.
Kalkkistabilo
Laskeutuvassta kiintoaineesta pääosa on kalkkia,, koska lietteeiden kiintoainepitoisuus on hyvin pieeni.
Sekoittimen
n pitää olla teehokas pohjaaan laskeutu
uneen kiintoaaineen saam
miseksi mukaaan lietevaunun
kuormaukseen yhteydesssä. Eränvaih
hto vienee no
oin puoli tuntia sisältäen kalkin lisäykksen ja sekoittuksen. Näih
hin
toimiin men
nee noin 30 tuntia.
t
Siten 600 m3:n kääsittelyyn ja levitykseen
l
menee
m
vain 70
7 tuntia. To
oimintaa saisi
nopeutettua noin puoleeen käyttämäällä kahta käsittelykonttia. Tällöin toiisessa kontisssa kalkki on vaikuttamasssa
k
tunniin vaikutusajjan
ja toisesta kkontista levittetään. Kontttien mitoitukksen tulisi olla sellainen, että kalkin kahden
kuluessa eh
htii levittää to
oisen kontin sisällön.
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Käytännössä keräilyaltaan sisältöä pitää
p
sekoittaaa ennen jokkaista käsitteelykontin täyttöä, jotta leevitettävän
ostumus pysyyisi tasaisenaa. Sekoittimeen pitää olla niin tehokass, että koko keräilyaltaan
k
n sisältö
lietteen koo
saadaan liikkkeeseen. To
oisaalta runsaas sekoitus saattaa johtaa suuriin typ
pen tappioihiin ammoniakkkina.
Kuitenkin ko
oska kalkkisttabiloinnissa lietteen pH nostetaan 12:een, pääossa ammoniakkiemissiosta syntyy
pintalevitykksen yhteydeessä. Periaattteessa kalkkiistabilointi vo
oidaan tehdää myös keräilyaltaassa. Yhdellä
Y
kerraalla
tehtävään kkäsittelyyn so
opii tässä mielessä parem
mmin suhteeellisen syvä, esimerkiksi
e
yleensä
y
noin 3 metriä syvvä
lietelantasääiliö paremm
min kuin mataala kumimatttoallas. Tällö
öin käsittelystä syntyvät ammoniakkit
a
tappiot eivätt
ole suuremmat kuin kässittelykontisssa. Lietelantaala on myös siinä mielesssä hyvä ratkaaisu, että sen
n sisällön
ppaamiseen sopivat hyvin
n tavanomaiiset maataloudessa lietellannan sekoiittamiseen
sekoittamisseen ja pump
käytettävät pumppusekkoittimet. Kumialtaassa liietteen syvyyys on pieni, ja
j lietepintaaa on paljon. Tällöin
T
ammoniakkkiemissio on suuri suhteeessa konttikääsittelyn aiheeuttamaan.
oitin sopii sekkä kumialtaaaseen että lieetesäiliöön kerätyn lietteeen sekoittam
miseen. Pumppusekoitintta
Potkuriseko
voidaan käyyttää myös lietteen pump
ppaamisen käsittelykont
k
ttiin tai levityysvaunuun kääsittelyn jälkkeen.
Sekoittimien on käytänn
nössä oltava traktorikäytttöisiä, koskaa sähkökäyttöisten sekoitttimien teho
ot eivät yleen
nsä
n liittymäteh
hojen takia. Keräilyaltaas
K
ssa olevan lie
etteen pinnasta syntyväää suurta
ole riittävätt vaadittavien
ammoniakkkitappiota vo
oi pienentää esimerkiksi kevytsorak
taai polystyree
eniraekatteellla (Kapuinen
n ja Karhunen
1996). Myös käsittely errillisessä suljetussa kontissa saattaa olla
o tässä mielessä parem
mpi ratkaisu kuin käsittely
mimattoaltaaassa.
laajassa kum
ppiot käsitelllyissä lietteisssä
Ravinnetap
Kenttäkokeisiin liittyvässsä kuution IB
BC-kontissa tehdyssä
t
sakkokaivolietteeen kalkkistabiloinnissa
o 8,2 %.
(tutkimuskääsittely) kalkin määrän olllessa 20 kg//t kokonaistyypen tappio oli

Ko
okonaistyppi, kgg/t
0,6
0,5
0,4

-8,22 %
Käsittelemätö
ön

0,3

Käsitelty

0,2
-12,5 %
0,1
0
Tutkimuskäsitttely

Tilakäsittely

Kuvio 2. Kokkonaistypen pitoisuuden
n muutokset tutkimus- ja tilakäsittelyyssä (Tanja Ikkäläinen)
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Vastaavasti tilakäsittelyssä tappio oli 12,5 %, kun kalkin määärä oli 12 kg//t. Sekä tutkimuskäsittelyyssä että
tilakäsittelyyssä lietteiden pH oli ennen käsittelyää noin 8.

pH
14
12,3
12
9,5

10
8,3
8

8,0

8

Käsittelemätön
n
Käsitelty

6
4
2
0
Tutkimuskäsittely

Tilakäsittely

Kuvio 3. pH:n muutokse
et tutkimus- ja
j tilakäsittelyssä (Tanja Ikäläinen)
n
riittävään korkeaksi. Tilakäsittelyssä pH oli käsittelyn
k
Kuitenkin vaain tutkimusskäsittelyssä lietteen pH nousi
jälkeen vain
n 9,5. Tutkim
muskäsittelysssä lietteen kuiva-ainepito
oisuus lisään
ntyi käsittelysssä merkittävästi.

Kuivva-ainepitoisuus,
%
33,5
33,0
3,0
22,5
22,0

Käsittelemätön
Käsitelty

1,6

11,5
11,0
0,3
0

00,5

0,1
00,0
Tutkimuskäsittely

Tilakäsittely

Kuvio 4. Kuiiva-ainepitoisuuden muu
utokset tutkimus- ja tilakäsittelyssä (TTanja Ikäläinen)
uutioon, muttta kuiva-aineepitoisuuden
n lisääntymin
nen vastasi vain
v 15 kg:n lisäystä.
l
Kalkkia lisätttiin 20 kg ku
Tilakäsittelyyssä kuiva-ainepitoisuus laski selvästii, mikä kerto
oo siitä, että lietteen seko
oittaminen oli
o täysin
riittämätöntä. Lietteen kuiva-aine jaa kalkki laskeeutuivat käsitttelykontin pohjalle
p
ja saaatu näyte ei ollut edustaava.
minen tilakäsittelyssä käsittelykontin pohjalle näkyy myös kokkonaisfosforin pitoisuudeen
Kuiva-aineeen laskeutum
radikaalina laskuna.
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Kokonaisfosfori, kg/t

0,25

0,20

0,20
0,19

0,15
K
Käsittelemätön
K
Käsitelty

0,10

0,05
0,03

0,00
0,00
Tilakäsittely

Tutkimuskäsittely

Kuvio 5. Kokkonaisfosforipitoisuuden
n muutokset tutkimus- jaa tilakäsittelyyssä (Tanja Ikkäläinen)

onaisfosforin
n pitoisuus oli käsittelyn jälkeen
j
käytäännössä sam
ma kuin enne
en
Sen sijaan tutkimuskäsitttelyssä koko
n typen tappio.
sitä. Kasvinrravitsemukseen kannalta kokonaistypen tappiota oleellisempi on liukoisen

Liukoinen
n typpi
(1:60), kg/t
k
0,175
0,170
0,165

-1,8 %
Käsittelemäätön

0,160

Käsitelty
0,155
-7,2 %

0,150
0,145
0,140
Tutkim
muskäsittely

Tilakäsittely

Kuvio 6. Liukoisen typen
n pitoisuuden (vesiuutto 1:60) muuto
okset tutkimus- ja tilakässittelyssä (Tanja Ikäläinen
n)
ukoisen typen
n (1:60 vesiu
uutto) tappio
o oli vain 1,8 %, kun se tilakäsittelyssää oli 7,2 %.
Tutkimuskäsittelyssä liu
o siten varssin pieni itse käsittelyn yh
hteydessä hu
uolimatta ko
orkeasta pH:ssta. Sen sijaaan
Liukoisen tyypen tappio on
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sen tappiot ovat varsin suuret levityyksen jälkeen
n pellolla. Siihen voidaan vaikuttaa teehokkaasti essimerkiksi
netelmää tai laskemalla liietteen pH:taa käsittelyn jälkeen.
j
käyttämällää sijoitusmen
okäyttö
Käsitellyn liietteen pelto
Käsitellyn lieetteen pH on
n korkea, jolloin siitä leviityksen jälkeen syntyvät ammoniakkiitappiot ovatt suuret
erityisesti tu
uulisella säälllä. Kun lietteeen pH on kaalkkistabiloin
nnin takia vähintään 12, käytännössä
k
ä lähes kaikkii
liukoinen tyyppi on valmiiksi ammoniakkina, jokaa haihtuu hyvvin helposti pintalevityks
p
sen jälkeen.

Ammoniakin osuus %
100
90
80
70

30 °C

60

20 °C

50

10 °C

40

0 °C

30

-10 °C

20
10
0
5

6

7

8

9

10

11

12

13

pH
H

Kuvio 7. Am
mmoniakin tyypen osuus ammoniakin ja
j ammonium
min typestä (Tanja Ikäläinen))
e riitä vähen
ntämään amm
moniakin osu
uutta liukoisesta typestä pH:n ollessaa näin korkeaa.
Edes matalaa lämpötila ei
Tämän takiaa käsitellyt lietteet tulisi mieluiten sijjoittaa tai ain
nakin levittäää tyynellä säällä ja mullatta nopeasti.
Ammoniakkkiemissioiden
n vähentämiiseksi olisi syyytä laskea lieetteiden pH:ta ennen pin
ntalevitystä esimerkiksi
e
lisäämällä h
happoa.
otentiaalisessti
Multaus on mahdollistaa ainoastaan mullokseen tehdyn levittyksen jälkeeen. Levitysmääärät ovat po
o- ja umpikaivolietteiden
n ravinnepito
oisuudet ovat hyvin pieneet. Suuret
hyvin suureet, koska käsiiteltyjen sako
levitysmäärrät ennen kylvöä kuitenkin haittaavatt ja jopa viiväästyttävät kyylvömuokkau
usta ja itse kyylvöä.
Esimerkiksi levitysmäärää 30 m3/ha vastaa
v
3 mm:n sadetta. Käytännössä
K
tätä suurem
mpia määriä ei
e ennen
ukana voisi tu
ulla noin 10 kg/ha liukoissta typpeä,
kevätkylvöää voi levittää. Tämän suuruisen levityysmäärän mu
mutta suuriin osa siitä kuitenkin haih
htuu ammon
niakkina ilmaaan korkean pH:n takia, jos sitä ei sijo
oiteta.
Kasvustoon levitettäesssä multaus eii ole mahdollista eikä kassvusto estä ammoniakin
a
haihtumistaa pintaan
levitetystä lietteestä.
mpikin määrrä käsiteltyä lietettä ilman, että sen mukana
m
tulevva vesimäärää
Kasvustoon voitaisiin levvittää suurem
haittaisi. Pääinvastoin se voi toimia sadetuksena. On kuitenkiin varottava lietevaunullaa tehtävästä levityksestää
aiheutuvaa liian rankkaaa sadetusta, joka voi johttaa liettymisseen. Ns. kasvustoon levitys ei edellyttä, että vilja
e
n levitys void
daan tehdä heti
h pellon kuivuttua enn
nen kylvöä teehdystä
olisi jo orasttunut, vaan ensimmäine
levityksestää.
on kuivuttuaa edellisestä levityksestä.. Levitys void
daan siten to
oistaa useita
Seuraava leevitys voidaan tehdä pello
kertoja sam
malla paikalla. Luonnonsateet voivat kuitenkin
k
siirrtää levitystää vastaavasti,, jolloin voi muodostua
m
typen puuteetta. Kasvusttoon levitys johtaa
j
kuiten
nkin suuriin aammoniakkitappioihin pintalevitysm
menetelmiä
käytettäessä varsinkin tuulisella
t
säällä. Lämpötilla yleensä no
ousee kasvukkauden kulueessa, joten
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ammoniakkkiemissio yleeensä lisääntyyy levitysajan
n siirtyessä myöhempään
m
n ajankohtaaan. Joka tapaauksessa
pintalevitykkseen pitäisi käyttää letku
ulevitintä hajalevityksen sijasta, koskka sillä saavu
utetaan parem
mpi
levitystasaissuus. Tämä johtaa kuiten
nkin suuremp
piin investointikustannukksiin, koska keräilyssä
k
on
n käytännösssä
käytettävä iimu-painevaunua, joka harvoin
h
varusstetaan letku
ulevittimellä. Toisaalta lieetteiden kerääilyssä
käytettävässsä vaunussa rengasvarusstuksen pitäiisi olla tiekäyyttöön sopiva ja levitysvaaunussa taassen
peltokäyttö
öön sopivan. Erillisen kerääily- ja levityysvaunun käyyttö voi tästää syystä olla perusteltua joka
j
tapauksessaa. Lietteiden sijoittamineen on mahdo
ollista myös kylvön
k
jälkee
en ja jopa kassvustoon.

Kuva 1. Liettteen sijoittamista Kimad
dan-laitteellaa (kuva: Petrii Kapuinen)
k
eh
htiessä tätä
Kasvustoon sijoitus tulissi tehdä viimeistään 1 – 2 – lehtivaiheeessa, koska kasvuston kehityksen
ös pintalevityys on syytä keeskittää
pitemmälle tallaustappiiot lisääntyväät jyrkästi (Kapuinen ym.. 2012). Myö
kasvukaudeen alkuun.
nen liukoisen
n typen anno
os viljoilla on
n noin 100 – 120 kg/ha. Sallittu
S
liukoiisen typen määrä
m
Tavoitteellin
määräytyy yympäristötukijärjestelmäään (MMMa 503/2007) kkuulumattom
mien tilojen osalta
o
ns.
nitraattiasetuksen (931//2000) ja siih
hen kuuluvieen tilojen osaalta maatalou
uden ympäriistötukijärjesstelmänehto
ojen
udistettavana ja valtioneeuvoston asetus 1250/20
014 eräiden maa- ja
mukaisesti. Ns. nitraattiiasetus oli uu
n päästöjen rajoittamises
r
sta tulee voiimaan 1.5.20
015aatalouden
puutarhataloudesta perräisin olevien
ukijärjestelm
mä muuttuu uuden
u
ohjelm
makauden myötä
m
ympäriistökorvausjäärjestelmäkssi, jonka
ympäristötu
voidaan arvvioida tulevan voimaan keväällä 2015
5 (MMM 201
14). Lietteesttä tulevan liu
ukoisen typen osuutta
kokonaisannoksesta ei ole
o syytä kassvattaa yli 40
0 %:n. Tavoitetason ja lietteen sisältämän määrän
n erotus
mineraalilann
noitteena kylvölannoituksen yhteydessä. Tämä on
n oleellista kasvuston
k
no
ormaalin
annetaan m
kehityksen kannalta. Käytettävä lannoite voi ollaa pelkkä typp
pilannoite taai NK-lannoite, koska liettteen mukanaa
uille kevätkylvöisille kasvveille voidaan
n tätä ohjetta soveltaa otttaen
tulee merkittävä määrä fosforia. Mu
n erityisvaatimukset.
huomioon kkunkin kasvin
perusteisten kasvien syysslannoitukse
en liukoisen ttypen annos määräytyy ns.
n nitraattiasetuksen
Myös syysp
(931/2000) ja ympäristö
ötukijärjestelmän (MMM
Ma 503/2007) mukaan. Pe
eriaatteena on
o antaa sykksyllä liukoistta
v
määrä ja muita ravinteita myös
m
seuraavvan kesän tarrvetta vastaaava määrä.
typpeä sykssyn tarpeita vastaava
Liukoisen tyypen annos saadaan
s
käsitellystä sako
o- ja umpikaivvolietteestä periaatteesssa kahdella tai
t kolmella
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lisäyskerrallla (à 30 m3) ilman,
i
että muu
m lannoitu
us on tarpeen
n. Ennen kylvvöä tehtävisssä lisäyksissää on
muistettavaa, että se ei saa
s johtaa siiihen, että maaa kastuu liikkaa syyskylvö
öjä ajatellen. Tuleva ns. nitraattiaset
n
us
ja ympäristö
ökorvausjärjestelmä saatttaa asettaa rajoitteita syyksyllä tehtävälle pintaleevitykselle vaarsinkin, jos
lietettä ei mullata.
m
Periaaatteessa kässiteltyjä liettteitä voidaan
n keväällä levvittää myös syysviljan
s
oraaalle kuten
kevätviljan oraalle. Useiin ongelmana on se, ettää kasvusto keehittyy tallau
ustappioiden ja ravinnetaarpeen
nnen kuin peelto kuivuu leevityskuntoo
on. Muutoin syysviljojen kevätlevitykksessä voidaaan
kannalta liiaan pitkälle en
noudattaa ssamoja periaaatteita kuin levityksessä kevätviljakaasvustoon. Syyysviljojen tääydennyslannoitus tehdäään
keväällä pin
ntalevityksen
nä. Rakeisia lannoitteita käytettäessä
k
ä käytetään yleensä
y
keskiipakoislevitin
ntä.
Nestemäiseet lannoitteet levitetään kasvinsuojeluruiskulla lannoitesuuttiimia käyttäen. Lietteiden
n sisältämä
liukoisen typen määrä on
o otettava huomioon
h
m
mineraalilann
oitteen typp
pimäärässä.
2
Kenttäkokeeet 2013 ja 2014
Aineisto ja menetelmät
m
Kenttäkokeet toteutettiiin vuosina 2013
2
ja 2014 Jokioisissa muun
m
kenttäkoetoiminnaan yhteydesssä. Koekasvin
na
2
hnä (lajikkeet v. 2013 Quarna ja v. 20
014 Wellamo
o). Kylvötiheyys oli 650 kpll/m itäviä siemeniä.
oli kevätveh
Kenttäkokeessa käytettiin kahta erillaista käyttösstrategiaa. EEnsimmäisesssä käyttöstraategiassa levvitettiin
noittimella te
ehtyä kylvöä ja vuonna 2013 kolme
käsiteltyä saako- ja umpikaivolietettää kerran ennen kylvölann
kertaa ja vu
uonna 2014 kaksi
k
kertaa kylvön jälkeeen. Toisessa käyttöstrateegiassa leviteettiin käsitelttyä sako- ja
umpikaivoliietettä kerran ennen kylvvöä ja toisen kerran kylvö
ön jälkeen. Lietteitä
L
anne
ettiin ennen kylvöä ja sen
ma määrä (t/h
ha) levityskertaa kohti, mutta
m
ravinneepitoisuuksieen vaihtelun takia liukoissen typen
jälkeen sam
annokset vaaihtelivat jon
nkin verran leevityskertojeen välillä.
uutuihin kasttelukannuillaa imitoiden letkulevitystää. Ennen kylvvöä levitetyt lietteet
Lietteet levitettiin koeru
unnin kuluttua levityksesstä. Vuonna 2013 umpikaaivolietteen levitysmäärää oli 34,4 t/h
ha ja
mullattiin tu
sakokaivolieetteen 37,5 t/ha
t
jokaisen
na levityskerttana. Vuonna 2014 umpikaivolietettää levitettiin kerralla
k
40,5
t/ha ja sako
okaivolietettää 65,2 t/ha. Lietteiden
L
ku
uiva-ainepito
oisuus oli hyvvin pieni, joteen tonnin tilavuus on m3.
10 m3/ha vaastaa 1 mm:n
n sadetta, jo
oten levitykseet vastasivat 3,4 – 6,5 mm
m:n sadetta. Levitysmäärrät vastaavatt
nestemääräänä lietelann
nalle tyypillisiä levitysmäääriä. Yksittäissen levityskeerran levitysm
määrää ei ain
nakaan enneen
kylvöä voi ju
uurikaan lisäätä näistä, ko
oska lietettä ei voisi mullaata ja peltoa kylvää moneen päivään. Kasvustoon
n
lietettä voissi levittää enemmänkin, mutta
m
tällöin
n on varottavva liettymistää, koska ’sateen’ rankkuu
us olisi
melkoinen.
13 lisättyjen lietteiden mukana
m
tuli kaahdella ump
pikaivolietelissäyksellä kokkonaisfosforiia 1,3 kg/ha ja
j
Vuonna 201
sakokaivolieetelisäyksellää 7,5 kg/ha jaa neljällä um
mpikaivolietelisäyksellä 2,,0 kg/ha ja saakokaivolieteelisäyksellä
21,8 kg/ha. Erityisesti umpikaivoliettteestä tuli hyvin vähän fosforia.
f
Ensimmäisen sakokaivolietelisäyksen
osforia. Tämää johtui siitä, että vuonna 2013 ensim
mmäisten lie
ete-erien lisäykset olivat eri
mukana tuli runsaasti fo
n liukoisen tyypen pitoisuu
uksien oletetttiin olevan toteutuneita suuremmat ja
erästä kuin myöhemmäät. Lietteiden
duttiin hankkimaan lisää. Seuraavat lisäykset olivvat kummankkin lietetyypin osalta
sen tähden lietteitä joud
hteydessä oteettujen näyttteiden fosforipitoisuuksissa oli suurta vaihtelua
samaa erää. Silti niistä levityksen yh
ojen välillä. Vaikka
V
lietteeet olivat keskkenään samaaa erää, niitä säilytettiin useassa
u
kuuttion IBClevityskerto
kontissa. Ilm
meisesti niide
en koostumu
us ei ollut sama sen tähd
den, että niiden koostumus eriytyi konttien täytön
n
yhteydessä puutteellise
en sekoitukseen takia. Vuo
onna 2014 kääytetyt lietteeet olivat liettetyypeittäin samaa erää.
hdella lisäykssellä 7,7 – 8,7 kg/ha ja ko
olmella 13,7 – 15,5 kg/haa
Lisättyjen lietteiden mukana tuli kah
oisuus on suu
uri, varsinkin kolmen lisäyyksen mukan
na tulee viljaakasveille
kokonaisfossforia. Koska niiden liuko
vuodeksi riittävä määrä fosforia. Ym
mpäristötukijärjestelmän (MMMa 503
3/2007) mukkaan fosforilu
uvun ollessa
orilannoitusm
määrä vehnäälle on 12 kg//ha vuodessaa satotason ollessa 4 t/ha. Lietteen
tyydyttävä, sallittu fosfo
naisfosforista 40 % katso
otaan kasveille käyttökelp
poiseksi. Varrsinkin sakokkaivolietteen
mukana tulevasta kokon
k
merkitttävän osan kasvien vuottuisesta tarp
peesta.
fosfori voi kattaa

VALONIA - Varrsinais-Suomen
n kestävän kehittyksen ja energgia-asioiden palvelukeskus
Vesihuolto ja vvesiensuojelu

21
1

Ympäristötu
ukijärjestelm
mä (MMMa 503/2007)
5
ko
orvataan vuo
onna 2015 ym
mpäristökorvvausjärjestelmällä, jossa
kasveille käyttökelpoise
eksi katsottavvan fosforin osuus kokon
naisfosforistaa ja sallittu fo
osforin käytttömäärä
uvat. Kalkkisttabiloidun lie
etteen fosforrin vesiliukoiisuus on pien
ni, joten
todennäköisesti muuttu
misalttius on pienempi ku
uin käsittelemättömän. Varsinkaan
V
umpikaivoliet
u
tteisiin ei olee lisätty
huuhtoutum
saostuskem
mikaaleja, jote
en niissä fosforin liukoisu
uus on suureempi kuin pu
uhdistamolietteissä. Kylvö
ön yhteydessä
sijoitettiin kkylvölannoitttimella 90 kgg N/ha minerraalilannoitteeena (Pellon Y-6, NPKS 15-7-13-3) staarttitypeksi.
Lisäksi kokeeessa oli typp
pitasot samaisella mineraaalilannoitteeella: 0, 30, 60,
6 90, 120, 150
1 ja 180 kgg N/ha. Kaikissta
käsittelyistää mitattiin saadot, puintiko
osteus, raakavalkuaispito
oisuus, hehto
olitrapaino ja rikkapitoisuus.
Typpilannoiituksen vaiku
utus sadon määrään
m
ja laaatuun määritettiin. Liettteillä saatuja satoja ja niiden
laatutekijöittä verrattiin typpitasoista saatuihin.
Tulokset ja tulosten tarrkastelu
oidun sako- ja
j umpikaivo
olietteen käyyttö vehnällää, joka oli saaanut 90 kg/ha typpeä kylvvölannoitukssen
Kalkkistabilo
yhteydessä rakeisena mineraalilann
m
noitteena, ei tuonut sado
onlisää suhteessa kylvön yhteydessä annetun
a
typpimäärän tuottamaaan.

kg/ha
4000
3500

2903

3000

2424

2500

330
07

3 133

3508
8

118,,2; 2916(-6,0 %) 13
31,5; 2980 (-4,1 %))

1832

2000
1500 1105

28,2; 1310 (-26,8 %)

1000

41,5;; 1194 (-46,7 %)

500
0
0

30

60

90

1
120

15
50

180
0

Liukk. N kg/ha
Saostusskaivoliete
Normissato
Liuk. N 0 kg/ha

Umpikaivoliete
Saostu
uskaivoliete, N+

Liuk. N 90 kg/ha
Umpikkaivoliete, N+

Kuvio 7. Sattotulokset vu
uoden 2013 kenttäkokee
k
esta (Tanja Ikkäläinen)
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kg/ha
6000
5 055

4 919
5000

4 268

4376 (-13,2 %)

3 623

4000

4
4200
(-13,6 %)
2 761

3000

2599 (--36,9 %)

2553 (-1,7 %)

2000
1000

5 056

1 276

0
0

30

60

90

120

150

180

Liuk. N kg/ha
saostuuskaivoliete ilman täyydennyslannoitusta

Normisato 0 kgg/ha

saostuuskaivoliete täydennyyslannoituksella

Normisato täyddennyslannoituksellaa 90 kg/ha

umpikkaivolieteilman täydeennyslannoitusta

Normisato

umpikkaivoliete täydennyslannoituksella

Kuvio 8. Sattotulokset vu
uoden 2014 kenttäkokee
k
esta (Tanja Ikkäläinen)

s
olli vuonna 2013 4,1 - 6,0 % ja vuonna 2014 13,2 –
Suhteessa liukoisen typen kokonaisaannokseen satotappio
onna 2013 peelkän lietteen käyttö veh
hnän typen läähteenä ei tu
uonut lainkaaan lisäsatoa
13,6 %. Vuo
lannoittamaattomaan näähden, vaikkaa niiden mukkana tulleen liukoisen typ
pen määrän olisi pitänyt tuottaa lisäää
satoa. Vuon
nna 2014 pelkän sakokaivvolietteen kääytöllä saatiin sato, joka oli vastaava kuin mineraalilannoitteeen
typellä saattu, mutta um
mpikaivolietetttä käytettäeessä sato jäi 36,9 % pieneemmäksi kuiin annetulla typpimäärällä
olisi pitänytt saada. Tämä johtui todeennäköisimm
min siitä, ettää lietteiden liukoinen typ
ppi haihtui kääytännössä
kokonaan leevityksen jälkeen pellollaa, koska sen pH oli noin 12.
1 Näin emääksisessä ympäristössä am
mmoniumtyppi
on käytännö
össä kokonaan muuttunu
ut ammoniakiksi, joka haaihtuu helposti ilmaan (kkuvio 7.) Sekää vuonna 201
13
että 2014 saadon raakavalkuaispitoissuus jäi yleen
nsä pienemm
mäksi kuin vaastaavalla määärällä mineraalityppeä,
koska typen
n tappio amm
moniakkina oli
o suuri. Sadon raakavalkkuaispitoisuu
us oli täydennyslannoitusskäsittelyissää
käytännössää sama kuin mihin se pellkällä täyden
nnyslannoituksella olisi noussut. Hehttolitrapainott olivat lietteeitä
käytettäessä yhtä suureet tai suurem
mmat kuin vastaavalla määärällä pelkkäää mineraalilannoitteen typpeä
saaneissa.
ökset
Johtopäätö
Tässä tutkim
muksessa käyytetyllä letku
ulevitysmeneetelmällä kallkkistabiloitu
ujen sako- ja umpikaivolieetteiden typen
satovaste oli huono, kosska suurin ossa liukoisestaa typestä haihtui ilmaan ammoniakkina sen korkeean pH:n takkia.
ukijärjestelm
mä rajoittaa typen
t
käyttömäärää ja peellolla tapahttuva typen tappio ammo
oniakkina
Ympäristötu
aiheuttaa seen, että todeellinen typpillannoitustaso jää helpostti liian piene
eksi, minkä taakia sato jää pienemmäkksi
kuin käytetyyllä typpimäärällä pitäisi saada useim
mmissa tapau
uksissa. Amm
moniakkiemisssiota voitaissiin
todennäköisimmin vähe
entää laskem
malla lietteen
n pH viimeisttään levitykseen yhteydessä happamaksi tai
netelmää liettteen levityksseen. Tällöin
n todellinen typpilannoitu
t
ustaso voisi olla
o lietteide
en
käyttämällää sijoitusmen
liukoisen typen pitoisuu
uksien mukaiinen. Kasvuston tarvitsem
ma typpi ann
netaan pääossin kylvön yh
hteydessä
kylvölannoittimella.
mukana tulee
e lähes viljan
n vuoden tarvetta vastaava määrä fosforia. Sen liukoisuus on suurempi ku
uin
Lietteiden m
tavanomaissten puhdistaamolietetuottteiden. Raviinteiden arvo
o ei kuitenkaaan kata edees levityskusttannuksia.
Pelto toimiii tässä konse
eptissa lailliseena käsitellyn lietteen loppusijoituspaikkana. Liikketoiminta-ajjatuksena on
n
ukset lietekaivojen tyhjen
nnysmaksuilla ja säästöin
nä
kattaa kuljeetus- ja käsitttelykustannu
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lietteenkuljetuskustannuksista vastaaanottopiste
eisiin ja niideen vastaanotttomaksuissa. Lisäksi toim
minnan
nempi maataalousyrittäjälle kuin muille toimijoille,, koska hän voi
v harjoittaaa
kustannustaaso kuljetukssissa on pien
toimintaa m
maatilataloud
den sivuelinkkeinona pien
nemmin vaattimuksin, mikkä alentaa ku
ustannustaso
oa. Konsepti
sopii erityisesti alueille, joilta lietteeen vastaanotttopisteet ovvat kaukana. Toiminnan aloittamisen
a
n
investointikkustannuksiaa alentaa tilalla mahdollissesti valmiikssi olevat lieteelantavarastot ja lietteen
käsittelykalusto. Siten se sopii erityisesti kotieläintalouden lo
opettaneille tiloille.
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LIITE 3. Valo
onian näytteenoton analysoinnin tilastollisia kuvaaajia ja tunnuslukuja
2 kotitaloudeen lietteistä ja
j analysoi niiden
n
sisältämiä ravinteid
den pitoisuu
uksia. Alla
Valonia ottii näytteitä 52
olevissa kuvvaajissa on esitetty eri lieetejakeiden sisältämiä
s
pittoisuuksia tilastollisten tunnuslukujeen kautta.
Sako- ja umpikaivvolietteiden
pitoisuudet kg/m3
3
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Sako- jaa umpikaivoliettteiden
fosforipito
oisuudet
kg/m
m3
0,3
30

1,5

0,2
20

1,0

1,4

0,1
10

0
0,10

0,0

Sakokaivolietteiden
oisuudet
fosforipito
kg/m
m3

1,0
0,5

0,09
0
03
0,0

Umpikaivo
olietteiden
fosforipito
oisuudet
kg/m
m3

Um
mpikaivoliette
eiden
typpipitoisuudet kg/m3
2,0
1,5

0,2
20

1,0
0
0,10

0,0
08

0,0
00

0,43

Kokonais Am
K
mmonium
typpi
typpi

0,3
30

0,1
10

0,60

0,0

Kokonais Liukoinen
fosfori
fosfori

Umpikkaivolietteide
en
pitoissuudet kg/m3

oaine
BOD7atu Kiinto

2,0

0,2
20

0,0
00

0,8

Sakkokaivoliette
eiden
typpipitoisuudet kg/m3
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Kiin
nto
ain
ne

2,1

Kokonais Am
K
mmonium
typpi
typpi
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06
0,0

Kokonais Liukoinen
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Sakokkaivolietteide
en
pitoissuudet kg/m3
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pikkaivolietteiden
typpipitoisuudet kg/m3
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K
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Kuvio 9. Vallonian sako- ja umpikaivo
olietteiden näytteiden
n
an
nalysoinnin tilastollisia
t
kuvaajia (Jusssi Heikkinen)
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Taulukko 2. . Valonian sakos
ja ump
pikaivolietteiden näytteid
den analysoinnin tunnusllukuja (Jussi Heikkinen)
mpikaivolieteenäytteiden tunnuslukuja
t
a
Sako- ja um
Koko
onais
BOD
D7atu Kiinttoaine fosfo
ori
Keskiarvo
1,39
1
3,,88
0,,10
Keskihajon
nta
1,46
1
3,,56
0,,09
Keskiarvon
n
0,84
0
2,,06
0,,05
virhemargiinaali
Pienin
0,09
0
0,,18
0,,03
0,48
0
1,,70
0,,04
Alaneljännes
0,88
0
2,,45
0,,06
Mediaani
1,90
1
5,,45
0,,13
Yläneljännees
Suurin
5,50
5
11
1,00
0,,33
14,4
1
40
0,2
1,0
1
Massauhteeet
n
52
5
52
5
52

Liuko
oinen Koko
onais
fosfo
ori
typpi
0,,06
0,76
0,,05
0,63

Amm
monium
typpii
0
0,60
0
0,61

0,,03

0,37

0
0,35

0,,00
0,,03
0,,04
0,,06
0,,18
0
0,6
5
52

0,20
0,34
0,45
0,89
1,90
7,8
7
5
52

0,14
0
0
0,19
0
0,32
0
0,57
1
1,80
6,3
52

Sakokaivolietenäytteiden tunnuslukuja

Keskiarvo
Keskihajon
nta
Keskiarvon
n
virhemargiinaali
Pienin
Alaneljännes
Mediaani
Yläneljännees
Suurin
Massauhteeet
n

Koko
onais
BOD
D7atu Kiinttoaine fosfo
ori
2,20
2
6,,23
0,,09
1,90
1
3,,92
0,,08

Liuko
oinen Koko
onais
fosfo
ori
typpi
0,,03
0,60
0,,02
0,65

Amm
monium
typpii
0
0,43
0
0,62

1,99
1

4,,11

0,,09

0,,02

0,68

0
0,65

0,09
0
1,08
1
1,90
1
2,73
2
5,50
5
23,2
2
25

2,,20
3,,20
5,,30
9,,65
11
1,00
65
5,8
2
25

0,,03
0,,03
0,,06
0,,13
0,,24
1,0
1
2
25

0,,00
0,,03
0,,03
0,,04
0,,07
0
0,3
2
25

0,20
0,27
0,38
0,46
1,90
6,3
6
2
25

0,14
0
0
0,16
0
0,17
0
0,24
1
1,70
4,6
25

Umpikaivolietenäytteid
den tunnuslu
ukuja

Keskiarvo
Keskihajon
nta
Keskiarvon
n
virhemargiinaali
Pienin
Alaneljännes
Mediaani
Yläneljännees
Suurin
Massauhteeet
n

Koko
onais
BOD
D7atu Kiinttoaine fosfo
ori
0,78
0
2,,12
0,,10
0,61
0
2,,06
0,,10

Liuko
oinen Koko
onais
fosfo
ori
typpi
0,,08
0,88
0,,06
0,64

Amm
monium
typpii
0
0,73
0
0,61

0,51
0

1,,72

0,,09

0,,05

0,53

0
0,51

0,09
0
0,45
0
0,64
0
0,84
0
2,10
2
7
7,9
27

0,,18
0,,96
1,,80
2,,40
6,,70
21
1,6
2
27

0,,04
0,,05
0,,06
0,,09
0,,33
1,0
1
2
27

0,,03
0,,04
0,,05
0,,08
0,,18
0
0,8
2
27

0,28
0,43
0,62
1,18
1,90
9,0
9
2
27

0,21
0
0
0,32
0
0,52
0
0,83
1
1,80
7,5
27
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LIITE 4. Han
nkkeen tulokksellisuuden ja vaikuttavu
uuden arvioiinti
ojeluun ja raavinteiden kierrättämise
een
1. Välittömät vaikutuksset vesiensuo
1.1. Vähenttääkö hanke fosforikuorm
f
mitusta?
Ei. Hanke eii vähennä ku
uormitusta.
1.2. Vähenttääkö hanke typpikuormiitusta?
Ei. Hanke eii vielä vähennä kuormitu
usta.
1.3. Lisääkö
ö hanke fosfo
orin kierrätysstä takaisin maataloutee
m
en tai muuhu
un hyötykäyttöön?
Kyllä hanke lisää fosforin kierrätystää.
1.4. Lisääkö
ö hanke typen kierrätystä
ä takaisin ma
aatalouteen tai muuhun hyötykäyttöön?
Kyllä hanke lisää fosforin kierrätystää.
1.5. Vaikutttaako hanke ensisijaisestti kohteen vä
älittömässä lä
äheisyydessä
ä / paikallisesti?
Kyllä. Hankkkeen vaikutu
ukset ovat en
nsisijaisesti paikallisia.
p
1.6. Vaikutttaako hanke RaKi-ohjelm
man primäärisselle kohdea
alueella (Saarristomerellä ja
j Selkämereen
eteläosassa
a)?
Kyllä. Hankkkeen vaikutu
us tulee olem
maan vahvintta Saaristomeeren kohdeaalueella. Kyseeinen alue on
n Valonian
toiminnan p
pääaluetta, joten voidaan
n olettaa että viestinnän kärki tulee vaikuttamaa
v
n juuri siellä eniten.
1.7. Vaikutttaako hanke muualla Suo
omessa?
Kyllä. Hankkkeen yleisvieesti tulee olemaan kansallinen ja mon
nistettavissa koko Suomeen alueelle.
en ja monisttettavuus
2. Hankkeen kestävyys,, tulosten hyyödyntämine
2.1. Onko hanke kertalu
uontoinen (essim. informa
aatiokampan
nja, koulutusttapahtuma tms.)?
t
ei
a toteutettavvissa oleva)?? ei
2.2. Onko hanke tapausskohtainen (eesim. uniikki ja vain yhdeessä paikassa
ulokset sovelllettavissa prrimäärillä ko
ohdealueella? kyllä
2.3. Ovatkoo hankkeen tu
ulokset sovelllettavissa la
aajasti muualla Suomessa
a? kyllä
2.4. Ovatkoo hankkeen tu
ulokset sovelllettavissa la
aajasti muualla Itämeren valuma-alueeella? kyllä
2.5. Ovatkoo hankkeen tu
amankaltaissia hankkeita
a Suomessa/m
muualla Itäm
meren valum
ma-alueella? kyllä
k
2.6. Onko teehty muita sa
ustehokkuuss
3. Kustannu
3.1. Onko hanke kustannustehokas nykyisiin käyytössä oleviin
n menetelmiiin nähden?
nustehokas tietyillä reunaa-ehdoilla, jo
oita on käsite
elty pääteksttissä.
Kyllä. Hankee on kustann
3.2. Jos han
nke vähentäää fosforikuormitusta, arvioi fosforin vvähennystehokkuutta: ___________ (EEUR/ kg
fosforia), peerustelu: ________________________
3.3. Jos han
nke vähentäää typpikuorm
mitusta, arvio
oi typen väheennystehokkkuutta: ____________ (EU
UR/ kg fosforiia),
perustelu: _________________________
3.4. Jos han
nkkeen loppu
utuloksena syyntyy lannoittevalmiste, arvioi
a
sen kustannuksia: __________
_
___________
__
(EUR/ kg fossforia ja/tai EUR/ kg typp
peä)

et
4. Innovatiiivisuus ja uudet avaukse
VALONIA - Varrsinais-Suomen
n kestävän kehittyksen ja energgia-asioiden palvelukeskus
Vesihuolto ja vvesiensuojelu

27
7

4.1. Syntyykkö hankkeesssa merkittävvää liiketoimiintaa 3-5 vuo
oden kuluesssa?
Ei. Tällä hettkellä tutkimus osoittaisi että lietteisttä saatava hyyöty on vähääinen taloudeellisesti. Täteen on vaikea
nähdä merkkittävän liiketoiminnan olevan
o
kannattavaa. Synttyvä liiketoim
minta on sivu
uelinkeinon muodossa
m
ja
auttaa siten
n osaltaan maaseutuyritttäjää tuomalla kustannusssäästöjä.
4.2. Onko hankkeessa kehitettävä id
dea Suomesssa uusi?
uksien ravintteet ovat perrinteisesti kieertäneet muiden ravinne
evirtojen mukana.
Ei. Kotitalou
4.3. Onko hankkeessa kehitettävä id
dea maailma
anlaajuisesti uusi?
uksien ravintteet ovat perrinteisesti kieertäneet muiden ravinne
evirtojen mukana.
Ei. Kotitalou
4.4. Kehittä
ääkö hanke yhteistyötä
y
erri tahojen vä
älillä Suomesssa?
Kyllä. Hankkkeen kautta me olemme olleet tiiviisssä yhteydesssä eri toimijo
oiden välillä. Toimijoita on
o Suomessa
vähän ja jokkaisella on saamat ongelm
mat edessä.
4.5. Kehittä
ääkö hanke yhteistyötä
y
erri tahojen vä
älillä Itämereen valuma-allueella?
Ei.
panon nopeu
us eli hankke
een käynnistämisestä ko
onkreettisiin tuloksiin ja tavoitteena oleviin
5. Toimenp
vaikutuksiin
n kuluva aikaa
kuluva aika
5.1. Arvioi h
hankkeen käyynnistämisesstä konkreetttisiin tuloksiiin ja tavoitteeena oleviin vaikutuksiin
v
Saaristomerren ja Selkäm
meren eteläo
osan osalta (kk):
(
48
kuluva aika
5.2. Arvioi h
hankkeen käyynnistämisesstä konkreetttisiin tuloksiiin ja tavoitteeena oleviin vaikutuksiin
v
Itämeren va
aluma-alueellla laajemmiin (kk): 48

errätyksen mallimaana
m
6. Hankkeen kansainvälinen merkittys Suomen kannalta ravvinteiden kie
ajemmin Itäm
meren valuma-alueella?
6.1. Onko hankkeella merkitystä laa
Kyllä. Ongellmat ovat samat kaikkialla.
6.2. Onko hankkeella merkitystä laa
ajemmin Euro
oopan Union
nin alueella?
Kyllä. Katso edellinen vaastaus.
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Putsareista pellolle (PUPE) –hankkeen loppuraportti
Kari Ylivainio ja Minna Sarvi
Tausta
Tutkimuksessa selvitettiin inkubointikokeella kalkkisaostetun sako- ja umpikaivolietefosforin
aikaansaamaa fosforin liukoisuuden muutosta savimaassa.
Materiaalit ja menetelmät
Lietteiden kalkkistabilointi ja esikäsittelyt
Tutkitut sako- ja umpikaivolietteet kalkkistabiloitiin sammutetulla kalkilla [Ca(OH)2]. Kalkkia
lisättiin lieteastioihin siten, että lisäys oli 18 kg t-1 lietettä. Noin kaksi tuntia kalkkilisäyksen jälkeen
lietteiden pH:t olivat noin 13, mikä ylittää kalkkistabiloinnille asetetun pH-rajan 12. Sekä
kalkkistabiloidut että ilman kalkkilisäystä olevien sako- ja umpikaivolietteiden kuivaainepitoisuudet määritettiin lämpökaapissa (105°C).
Analysointia varten lietteet ilmakuivattiin vetokaapissa, jonka lämpötila pidettiin alle 40°C:ssa.
Ilmakuivat lietteet jauhettiin myllyllä tai hienonnettiin huhmareessa, jonka jälkeen ne seulottiin 2
mm seulalla. Totaalianalyysia (kuningasvesihajotus) ja fosforin fraktiointia (Hedleyn fraktiointi)
varten lietteistä jauhettiin tarvittava määrä 1 mm seulan läpi.
Lietteiden analysointi
Lietteiden alkuainepitoisuudet määritettiin kuningasvesihajotuksen jälkeen ICP:llä. Uuttoliuoksesta
analysoitiin fosfori-, kalsium-, magnesium-, rauta-, alumiini-, kalium-, kupari-, mangaani- ja
sinkkipitoisuudet. Lietteiden sisältämän fosforin liukoisuuden määritys perustuu Hedleyn
fraktiointiin (Sharpley ja Moyer 2000). Hedleyn fraktioinnissa lietettä uutettiin peräkkäisillä
uuttoliuoksilla (uuttosuhde 1:60) seuraavasti: ensin kaksi kertaa vedellä, sitten 0,5 M NaHCO3:lla,
seuraavaksi 0,1 M NaOH:lla ja viimeiseksi 1 M HCl:lla. Uuttoaika oli 16 tuntia, paitsi
ensimmäisessä vesiuutossa, joka kesti neljä tuntia. Jokaisen uuton jälkeen näyte sentrifugoitiin
(3000 * g, 15 min) ja suodatetusta uutteesta (0,2 µm Nucleopore membraani, Whatman, Maidstone,
UK) määritettiin epäorgaaninen fosfori ja suodattamattomasta uutteesta kokonaisfosfori
(rikkihappo/peroksodisulfaattihajotus 120 ºC:ssa). Orgaaninen fosfori laskettiin kokonaisfosforin ja
epäorgaanisen fosforin erotuksena.
Inkubointikoe
Inkubointikokeessa koemaana oli seulottua (2 mm), fosforiköyhää (fosforiluku 1,5 mg l-1)
savimaata (savespitoisuus 69 %). Inkubointikokeen tarkoituksena oli selvittää kalkkistabiloidun
sako- ja umpikaivolietteen vaikutus fosforin liukoisuuteen maassa. Lietelisäykset suoritettiin
kalkitsemattomaan ja kalkittuun maahan. Kalkitsemattoman maan pH oli 5,5 (vesi, uuttosuhde
1:2,5). Kalkitun koemaan tavoite pH oli 6,5. Koemaat (500 g) kalkittiin [2,089 g Ca(OH)2] ja kalkin
annettiin reagoida maan kanssa kolme viikkoa ja tänä aikana koemaan kosteus pidettiin 70 %:ssa
maan vedenpidätyskyvystä. Kolmen viikon jälkeen koemaat ilmakuivattiin ja seulottiin 2 mm
seulalla.

Inkubointikokeessa kalkkistabiloituja lietteitä ja superfosfaattia (verranne) lisättiin ilmakuivaan
koemaahan (500 g) kokonaisfosforin perusteella. Kokonaisfosforilisäys oli 100 mg P kg-1 maata.
Kontrollikäsittelyyn ei lisätty lainkaan fosforia. Koemaat kostutettiin 70 %:iin vedenpidätyskyvystä
deionisoidulla vedellä (140,9 g vettä/500 g maata). Maan kosteuspitoisuus tarkistettiin viikoittain
punnitsemalla ja haihtunut vesimäärä korvattiin. Koemaita inkuboitiin tasalämpöhuoneessa (20 °C)
yhteensä neljä kuukautta. Koeastioista otettiin maanäytteet kahden viikon kuluttua inkuboinnin
aloituksesta sekä neljän kuukauden kuluttua inkuboinnin päättyessä. Maanäytteet ilmakuivattiin,
seulottiin 2 mm seulalla ja maanäytteille suoritettiin viljavuusuutto (hapan ammoniumasetaattiuutto,
pH 4,65). Viljavuusuutossa analysoitiin helppoliukoinen fosfori-, kalsium-, kalium- ja
magnesiumpitoisuus sekä maan pH ja johtoluku. Hedleyn fraktiointia varten osa maanäytteistä
jauhettiin kiekkomyllyllä.
Tulokset ja niiden tarkastelu
Lietteiden alkuainepitoisuudet
Sako- ja umpikaivolietteiden kuiva-ainepitoisuudet olivat 0,7 ja 0,3 %. Kalkkistabiloinnissa
kalkkilisäys oli 1,8 % kuiva-ainetta tonniin lietettä, mikä onkin havaittavissa sako- (2,6 %) ja
umpikaivolietteiden (2,1 %) kohonneina kuiva-ainepitoisuuksina. Ottaen huomioon lietteiden pH:t,
tässä kokeessa käytetyt kalkkilisäykset olivat todennäköisesti ylimitoitetut. Kalkin osuudet
kalkkistabiloidusta sako- ja umpikaivolietteestä olivat 71 ja 86 %.
Taulukossa 1 on esitetty lietteiden alkuainepitoisuudet. Ilmakuivaa näytettä kohden tarkasteltaessa
umpikaivolietteen fosforipitoisuus on yli kolminkertainen sakokaivolietteeseen verrattuna, mutta
lietetonnia kohden laskettaessa ero on vain 25 %, mikä on seurausta sakokaivolietteen
korkeammasta kuiva-ainepitoisuudesta.
Taulukko 1. Sakokaivo- (skl) ja umpikaivolietteiden (ukl) sekä superfosfaatin fosfori- (P), kalsium(Ca), magnesium- (Mg), kalium- (K), rauta- (Fe), kupari- (Cu), mangaani- (Mn), sinkki- (Zn) ja
alumiinipitoisuudet (Al) ilmakuivaa näytettä kohden sekä lietetonnia kohti laskettuna.
ilmakuiva näyte
-1

Mn
71
347
59
388
167

mg kg-1
Zn
761
215
212
38
96

Cu
172
48
208
29
105

Mn
0,5
0,2
8,9
8,1

Zn
5,7
0,6
5,5
0,8

Cu
1,3
0,6
1,2
0,6

g kg
Fosforilähde
skl
kalkkistabiloitu skl
ukl
kalkkistabiloitu ukl
superfosfaatti

P
6,8
1,9
22,5
2,6
88,3

Ca
18,4
314
29,0
373
217

Mg
2,5
4,0
4,1
4,4
4,8

skl
ukl
kalkkistabiloitu skl
kalkkistabiloitu ukl

P
50
67
49
54

Ca
137
86
8085
7819

Mg
19
12
103
92

K
Fe
Al
5,2
3,4
3,2
2,0
1,8
2,0
91,4
0,8
0,8
11,6
1,3
1,3
2,4
1,7
2,1
lietetonnia kohden, g t-1
K
Fe
Al
39
25
24
272
2
2
51
47
50
244
27
26

Lietefosforin liukoisuus
Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämästä fosforista oli vesiliukoisessa muodossa 43 ja 52 %
(Taulukko 2). Labiilia eli kasveille käyttökelpoiseksi fosforiksi katsotaan vesi- ja 0,5 M NaHCO3 –
uuttoiset fosforijakeet. Näiden osuus fraktioiden summasta sako- ja umpikaivolietteissä oli 55 ja 84
%. Umpikaivolietteen sisältämä labiilin fosforin osuus oli siten lähes väkilannoitefosforin (92 %)
veroista. Umpikaivolietteen suurempi vesiliukoisen fosforin osuus sakokaivolietteeseen verrattuna
voi osaltaan selittyä pienemmällä rauta- ja alumiinipitoisuudella suhteessa fosforiin (Taulukko 1).
Lietteiden kalkkistabilointi laski vesiliukoisen, epäorgaanisen (Pi) fosforipitoisuuden nollaan, mutta
kasvatti suhteellisesti bikarbonaattiin (0,5 M NaHCO3) uuttuvan fosforin osuutta. Labiilin fosforin
osuus fraktioiden summasta kalkkistabiloidussa sako- ja umpikaivolietteissä olivat 62 ja 69 %.
Kalkkistabiloinnin seurauksena kasveille käyttökelpoisen fosforin osuudessa ei siten tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Happoon (1 M HCl) uuttuva suhteellinen fosforipitoisuus kasvoi
kalkkistabiloinnin seurauksena (Taulukko 2), mutta senkin voi olettaa muuntuvan kasveille
liukoisempaan muotoon lievästi happamassa maassa.
Taulukko 2. Sako (skl)- ja umpikaivolietteiden (ukl) sekä superfosfaatin (SF) epäorgaanisen (Pi) ja
orgaanisen (Po) fosforin pitoisuudet Hedleyn fraktioinnin mukaan, g kg-1 ilmakuivaa näytettä.
Fosforilähde

skl
kalkkistab. skl
ukl
kalkkistab. ukl
SF

Vesi
Pi
Po
2,8
0,2
< 0,1
11,8
0,5
< 0,1
91,2
-

0,5 M NaHCO3
Pi
Po
0,5
0,3
1,2
0,1
7,5
0,2
2,0
0,1
0,5
-

0,1 M NaOH
Pi
Po
0,7
1,3
< 0,1 < 0,1
0,8
0,5
< 0,1 < 0,1
2,2
-

1 M HCl
Pi
1,1
0,8
2,5
0,9
5,7

Σ
Pi
5,2
2,0
22,7
3,0
99,1

Σ
Po
1,7
0,2
1,1
0,1
-

Σ
Pi+Po
6,9
2,2
23,8
3,1
99,1

Fosforin liukoisuus koemaassa
Kahden viikon inkuboinnin jälkeen koemaan pH:t kontrolli- ja superfosfaattikäsittelyissä oli 5,2.
Koemaan kalkitus kasvatti maan pH:n arvoon 6,2 (Kuva 1). Neljän kuukauden inkuboinnin jälkeen
pH oli laskenut ilman kalkitusta ja kalkituissa koemaissa arvoihin 5,0 ja 6,0. Sen sijaan
kalkkistabiloidut lietteet nostivat maan pH:n yli kahdeksaan (Kuva 1). Syynä tähän oli lietteiden
kalkkistabiloinnissa käytetyt kalkkimäärät suhteessa lietteen kuiva-ainepitoisuuteen, sillä
kalkkilisäykset olivat moninkertaisia, umpikaivolietteen kohdalla jopa kuusinkertainen, verrattuna
lietteiden kuiva-ainepitoisuuteen.
Korkeasta maan pH:sta johtuen lietelisäyksen aikaansaamia fosforin liukoisuuden muutoksia ei voi
suoraan verrata väkilannoitteen vastaavaan, sillä maan pH:lla on merkittävä vaikutus fosforin
liukoisuuteen. Tämä tulee hyvin esille superfosfaattikäsittelyssä, missä maan pH:n kasvu yhdellä
yksiköllä nosti maan fosforiluvun arvosta 5,3 arvoon 7,2 mg l-1 (Kuva 2). Kahden viikon
inkuboinnin jälkeen lietteet olivat nostaneet fosforiluvut huomattavasti korkeammalle tasolle kuin
vastaava fosforilisäys superfosfaattina (Kuva 2). Umpikaivoliete nosti fosforiluvun hieman
suuremmaksi kuin sakokaivoliete, mikä saattaa olla seurausta umpikaivolietteen hieman
suuremmasta labiilista fosforipitoisuudesta. Toisin kuin superfosfaatin kohdalla, fosforiluvut eivät
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laskeneet, vaan olivat jopa suuremmat neljän kuukauden kuin kahden viikon inkuboinnin jälkeen
(Kuva 2).

Kuva 1. Koemaiden pH:t inkubointikokeessa ilman kalkitusta ja kalkituissa (tavoite pH 6,5) maissa
kahden viikon ja neljän kuukauden kuluttua inkuboinnin aloituksesta.
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Kuva 2. Koemaiden fosforiluvut ilman kalkitusta ja kalkituissa maissa kahden viikon ja neljän
kuukauden kuluttua inkuboinnin aloituksesta.

Samoin kuin viljavuusuuton kohdalla, lietelisäykset kasvattivat vesiliukoista fosforipitoisuutta
enemmän kuin väkilannoitefosfori (Taulukko 3). Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien
inkubointikokeiden kanssa, jossa vastaava superfosfaattilisäys kasvatti vesiuuttoisen
fosforipitoisuuden arvosta 6,9 arvoon 21,1 mg kg-1 maata, kun maan pH nousi arvosta 5,0 arvoon
7,9 (Ylivainio ja Turtola 2008). Tässä tutkimuksessa lietelisäykset kasvattivat myös vesiliukoista,
orgaanista fosforipitoisuutta enemmän kuin väkilannoitefosfori. Syynä voi olla vaikealiukoisempien
orgaanisten fosforiyhdisteiden muuntuminen helppoliukoisempaan muotoon korkeammassa maan
pH:ssa, sillä 0,1 M NaOH uuttoinen orgaaninen fosforipitoisuus oli lietelisäyksien jälkeen
huomattavasti alemmalla tasolla kuin kontrolli- ja superfosfaattikäsittelyissä.
Viljavuusuuton muut ravinteet
Kalkkistabiloidut lietteet kasvattivat maasta uuttuneita kalsium- ja kaliumpitoisuuksia. Lietelisäys
kasvatti viljavuusuuttoisen kalsiumpitoisuuden lähes kymmenkertaiseksi. Kontrollikäsittelyssä
pitoisuus oli 1500 ja sako- ja umpikaivolietteiden lisäyksen jälkeen 13700 ja 12800 mg l-1 maata.
Myös superfosfaattikäsittely kasvatti hieman kalsiumpitoisuutta (1800 mg l-1) sen sisältämän
kalsiumin seurauksena. Maan kalkitseminen nosti pitoisuutta entisestään, käsittelystä riippuen noin
1500 – 2000 mg l-1 kahden viikon inkuboinnin jälkeen.
Viljavuusuuttoiset kaliumpitoisuudet vaihtelivat välillä 180 mg l-1 (kontrolli) ja 450 mg l-1
(kalkkistabiloitu umpikaivoliete). Sakokaivoliete kasvatti kaliumpitoisuuden arvoon 210 mg l-1.
Umpikaivolietteen aikaansaama korkea kaliumpitoisuus on seurausta sen suuresta
kaliumpitoisuudesta (Taulukko 1). Kontrolliin verrattuna kalkkistabiloidut lietteet alensivat hieman
viljavuusuuttoista magnesiumpitoisuutta, mikä on seurausta maan korkeasta pH:sta.
Lietteet kasvattivat maan johtolukua eniten niiden korkeasta suolapitoisuudesta johtuen. Kahden
viikon inkuboinnin jälkeen johtoluku oli korkeimmillaan 9,5 (kalkkistabiloitu umpikaivoliete,
kalkittu maa) ja neljän kuukauden jälkeen 14,8 (kalkkistabiloitu umpikaivoliete).
Kontrollikäsittelyssä johtoluvut olivat 2,8 ja 4,3 kahden viikon ja neljän kuukauden inkuboinnin
jälkeen.

Taulukko 3. Inkubointikokeen maanäytteiden epäorgaanisen (Pi) ja orgaanisen fosforin (Po) pitoisuudet kahden viikon (2 vko) ja neljän
kuukauden (4 kk) jälkeen Hedleyn fraktioinnin mukaan, mg kg-1 maata.
Vesiuutto
2 vko
kontrolli, E
kontrolli, K
kalkkistab. skl, E
kalkkistab. skl, K
kalkkistab. ukl, E
kalkkistab. ukl, K
SF, E
SF, K

Pi
1,1
1,3
5,2
7,4
6,5
6,8
3,8
5,3

Po
11,0
11,8
21,5
28,3
22,1
22,5
10,3
12,7

4 kk
Pi
0,2
0,7
5,7
6,3
5,4
6,1
2,1
3,5

Po
9,3
12,6
24,0
24,0
17,4
17,9
9,8
13,0

0,5 M NaHCO3
2 vko
4 kk
Pi
Po
Pi
Po
20,2
82,7
20,6
82,4
20,5
75,2
22,0
70,8
60,4
70,3
69,6
61,1
71,5
70,6
75,2
60,8
62,6
68,8
74,0
59,8
68,8
68,0
76,1
57,1
50,7
85,1
42,5
80,7
54,8
75,2
45,2
70,8

0,1 M NaOH
2 vko
Pi
147,5
134,8
100,2
90,4
105,8
96,2
225,7
208,6

Po
326,4
272,2
139,2
116,7
151,2
138,3
322,6
281,1

4 kk
Pi
153,0
135,9
105,5
99,6
111,1
97,6
214,3
193,1

E = koemaita ei kalkittu, K = koemaat kalkittu, skl = sakokaivoliete, ukl = umpikaivoliete, SF = superfosfaatti

Po
315,0
284,5
158,6
145,8
163,0
145,6
316,9
274,6

1 M HCl
2 vko
4 kk
Pi
Pi
136,4
138,3
146,9
148,1
229,6
249,2
245,4
258,7
244,7
264,2
252,6
271,0
152,2
145,9
166,9
160,4

Σ
2 vko

Σ
4 kk

725
663
626
630
662
653
850
805

719
674
674
670
695
672
812
761
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