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Kaivostoiminnan vesiensuojelu
 pääkirjoitus

Ympäristöosaaminen 
kaivosteknologian 
kilpailuvalttina

Kaivosteollisuuden merkitys on kasvanut huomattavasti Suomessa 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meillä on avattu uusia kai-
voksia ja meneillään on useita lupaavia malminetsintä- ja kaivos-

projekteja, joista moni odottaa parhaillaan lupamenettelyä tai investointi-
päätöksiä.  Kaivoksen tulo paikkakunnalle on merkittävä niin työllistäjänä 
kuin paikallisen elinkeinoelämän piristäjänä varsinkin, kun kaivokset si-
jaitsevat usein taantuvilla syrjäseuduilla. Kaivoksella on myös monia vä-
lillisiä vaikutuksia Suomen malmi- ja mineraalivarantojen hyödyntämi-
seen. Suomessa jalostetaan lähes kaikkia merkittäviä metalleja, joten koko 
jalostusketju malmista metalliksi hyötyy kaivoksen perustamisesta. Eräillä 
metalleilla kuten kromilla ja nikkelillä on myös strategista merkitystä niin 
Suomen kuin Euroopan teollisuuden kannalta.

Kaivoksen perustaminen on pitkäjänteinen jopa yli kymmenen vuotta 
pitkä prosessi, johon tarvitaan monenlaista osaamista kuten malmivaro-
jen kartoitusta, kaivossuunnittelua, rikastusprosessin kehittämistä, infra-
struktuurin suunnittelua ja rakentamista sekä kannattavuusselvityksiä ja 
rahoitusratkaisuja. Nykypäivänä kaivoksen perustamisprosessin oleellisena 
osana ovat ympäristöratkaisut, joissa otetaan huomioon kaivoksen ympä-
ristövaikutukset niin kaivoksen avaamisen ja toiminnan aikana kuin sul-
kemisen jälkeen.

Ympäristöosaaminen on kaivoksen kannalta tärkeää, kun tarkastellaan 
sen vaikutusta ympäröivän luonnon näkökulmasta. Suomessa ympäristö-
ratkaisuihin ja ympäristöosaamiseen on panostettu merkittävästi ja nii-
den hyödyntäminen tuo hyvää mainetta kaivosyritykselle monella tavalla. 
Ympäristöratkaisut eivät ole ainoastaan päästöjen minimointia vaan laajem-
min koko toiminnan kehittämistä. Ympäristöratkaisut parantavat kaivok-
sen käyttövarmuutta, tehostavat tuotantoprosessia, edistävät raaka-aineiden 
tehokkaampaa käyttöä, pienentävät veden ja energian kulutusta, paranta-
vat työolosuhteita ja tuovat hyvää kannattavuutta samalla kun ympäris-
tön tasapaino säilyy. Hyvämaineinen toiminta huomataan niin ympäröi-
vän seutukunnan positiivisissa asenteissa kuin rahoittajien tyytyväisyytenä. 
Ympäristöosaaminen onkin suomalaisen kaivostoiminnan kilpailuvaltti, 
jota arvostetaan myös kansainvälisesti.

Suomalaisesta ympäristöosaamisesta on tullut yhä tärkeämpi tekijä kai-
vosteknologian viennissä. Esimerkkejä suomalaisista ympäristöä säästävistä 
kaivosalan vientituotteista ovat energiatehokkaat kaivoskoneet, monipuo-
liset murskaamo- ja rikastamoratkaisut, uudet hydrometallurgiset tekno-
logiat, sakeutus- ja suodatustekniikat, prosessinohjausjärjestelmät ja teol-
lisuusvesien käsittelyteknologiat. Kestävän kehityksen mukaisia kaivostek-
nologioita tarvitaan lähes kaikissa kaivosprojekteissa eri puolilla maailmaa. 
Kestävästä kehityksestä on tullut kaivostoiminnan edellytys niin kaivos-
yhtiöiden omistajien, rahoittajien kuin viranomaistenkin näkökulmasta. 
Tämä luo erinomaiset mahdollisuudet myös suomalaiselle ympäristöosaa-
misen viennille.

KARi KnuuTilA
Teknologiajohtaja 
Outotec Oyj
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Suomen metallikaivostoimin-
nan alkuna pidetään yleisesti 
Ojamon rautakaivoksen avaamis-

ta Lohjalla vuonna 1542. Varmuudella 
toimintaa on ollut sitä ennenkin, mut-
ta teollisena toimintana tuota Ojamon 
kaivosta ja siitä olevaa historiallis-
ta tietoa voidaan pitää lähtökohtana. 

Sulatushytin rakentaminen Mustioon 
tämän malmin jalostamiseksi on selkeä 
osoitus kaivostoiminnan seurannais-
vaikutuksista ja vaikutuksesta muuhun 
elinkeinotoimintaan.

Myös kalkinpoltosta ja kalkkikiven 
käytöstä on selviä kirjallisia mainintoja 
jo 1500-luvulta, mutta monet syyt anta-

OlAvi PAATsOlA
Pääsihteeri, Kaivannaisteollisuus ry
E-mail: olavi.paatsola@dnainternet.net

Kaivosteollisuus 
tänään ja näkymät 
suomessa

Kaivosteollisuudella on pitkästä historiastaan ja tilastojen pie-
nestä bruttokansantuotteen osuudestaan huolimatta huomat-
tava merkitys tämän päivän yhteiskunnalle. Harva tulee ajatel-
leeksi käyttävänsä päivittäin useita kymmeniä, jopa satoja kai-
vosten ja kaivannaistoiminnan tuotteita sisältäviä hyödykkei-
tä. Niitä tarvitsemme astioissa, kulkuvälineissä, rakentamisessa, 
tietokoneissa, kännyköissä - toisin sanoen kaikessa arkielämäs-
sämme. Suomessa kaivostoiminta toimii ympäristölainsäädän-
nön mukaisin reunaehdoin ja suuresta merkityksestään huoli-
matta tarvitsee alle tuhannesosan Suomen pinta-alasta toimin-
taansa. Näillä reunaehdoilla ja tälle perustalle olemme pysty-
neet kehittämään tehokkaasti toimivia, moderneja, automaatio-
ta hyödyntäviä kaivoksia, maailman huippua olevaa konetekno-
logiaa ja monimuotoista jatkojalostusta.

Kuva 1. Paraisten kaivos on tuonut vaurautta ympäristöönsä jo yli sata vuotta 
(Kuva: Nordkalk Oyj Abp).

Määritelmiä

Kaivostoiminnalla tarkoitetaan si-
tä toimintaa, mitä harjoitetaan kai-
voslain alaisuudessa. Kaivoslaissa 
on lueteltu metallit, mineraalit ja 
kivilajit, joiden hyödyntämistä se 
säätää. Tärkeimpiä tällaisia ovat 
kaikki metallit, kaikki teollisuus-
mineraalit kuten kalkkikivi, talk-
ki, apatiitti jne. Lisäksi kivilajeista 
näihin kuuluvat vuolukivi ja mar-
mori sekä koru- ja jalokivet. Muu 
kivien ja kiviainesten tuotanto ta-
pahtuu maa-aineslain alaisuudes-
sa, eikä niitä lasketa kaivostoimin-
taan, vaikka niissä louhoksia syn-
tyykin. Jos halutaan puhua kai-
vostoiminnasta, kiviainestuotan-
nosta ja rakennuskiviteollisuudes-
ta yhdessä, niin silloin puhutaan 
kaivannaisteollisuudesta.
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vat olettaa, että jo vuosien 1200 ja 1400 
välillä rakennetuissa kirkoissa on käytet-
ty Suomessa poltetusta kalkista valmis-
tettua muurilaastia.

1700-luvulla löydettiin useita rau-
ta- ja metalliesiintymiä, kuten Haveri, 
Sillböle (nyk. Kaivoksela) ja Orijärvi, 
mutta kaivos- ja ruukkitoiminta oli vä-
häistä, kun Iso-vihan aika lopetti nämä 
toiminnot lähes täysin. 1800-luvulla 
löydettiin muun muassa Pitkärannan 
kuparimalmiesiintymä, Kulosuonmäen 
malmiesiintymä, Jussarö ja Lapin kulta-
esiintymiä. Tuotanto oli kuitenkin pai-
nottunut rautamalmin tuottamiseen ja 
raudan jalostukseen masuuneissa. Tämä 
teollisuus oli hyvin merkittävää siihen 
aikaan ja antoi paljon työtä myös ete-
läisessä Suomessa. Siitä ovat muistona 
monet teollisuuspaikkakuntien nimet 
kuten Fiskars, Taalintehdas (Dalsbruk), 
Koski, Juankoski, Högfors jne.

Teollisuusmineraaleista harjoitet-
tiin kalkkikiven (mm. Förby, Parainen, 
Lappeenranta, Vimpeli ja Kemiö) lisäk-
si vuolukiven tuotantoa jo 1800-luvun 
lopulta saakka Juuassa.

Viime vuosisadalle tultaessa ja sen 
aikana kaivosteollisuus monipuolis-
tui merkittävästi. Merkittävimmin ke-
hitykseen vaikutti niin sanottujen väri-
metallien tuotannon kehittyminen 
Pitkärannan (jo 1800-luvun loppu-
puolella) ja Outokummun esiintymien 
myötä.

Kaivostoiminnan kukoistuksen ai-
kaa oli toisen maailmansodan jälkei-
nen aika, kun omia raaka-aineita tar-
vittiin kipeästi ja kun tarpeen tyydyt-
tämiseksi hankittiin tietämystä ul-
komailta lähettämällä asiantuntijoita 
opiskelemaan alaa. Silloin kehittyivät 
merkittävästi Outokumpu, Otanmäki, 
Siilinjärvi, Kemi, Pyhäsalmi ja mo-

net muut kaivoshankkeet. Öljykriisit 
1970- ja 1980-lukujen alussa heittivät 
kovan haasteen alalle, mutta siihen vas-
tattiin onnistuneesti automaatiolla, ka-
luston uusimisella ja muulla toiminnan 
tehostamisella.

Kaivosalan lamasta uuteen 
nousuun
1980-luvulla alkanut metallien hin-
tojen lasku lähes lopetti metallikai-
vostoiminnan Suomesta, sillä vuon-
na 2001 Suomessa toimi vain neljä 
metallikaivosta, joiden malmin lou-
hinta oli 2,9 Mt (46 prosenttia vuo-
den 2008 tuotannosta). Sen sijaan 
teollisuusmineraalien tuotanto oli sa-
maan aikaan kehittynyt merkittäväs-
ti (erityisesti kalkkikivi, fosfaatti ja 
talkki) ja oli vuonna 2001 yhteensä 
14,9 Mt (95 prosenttia vuoden 2008 
tuotannosta).

Kuva 2. Mustavaaran malmi on uudestaan tutkimusten kohteena (Kuva Olavi Paatsola).
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Metallikaivostoiminnan elpymisen 
voidaan katsoa alkaneen siitä, kun metal-
lien hinnat alkoivat 1990-luvulla nousta 
ja kun vuonna 1994 malminetsintä ja 
kaivostoiminta Suomessa tuli luvallisek-
si ulkomaisille yrityksille. Niukan ko-
timaisen rahoituksen takia myös koti-
maisin voimin toteutetut hankkeet ovat 
joutuneet hankkimaan rahoituksen ul-
komailta. Merkittävin rahoitus on tullut 
kaivostoimintaan Kanadan, Australian, 
Englannin, Ruotsin ja Norjan pörsseis-
tä. Siinä meillä suomalaisilla on vielä 
paljon opittavaa.

Vuonna 2008 Suomessa toimi yh-
teensä 45 kaivosta, joista 9 oli metalli-
kaivoksia, 19 teollisuusmineraalikaivok-
sia ja 8 teollisuuskivi- tai muuta kaivos-
ta. Lisäksi rakenteilla ja hankeasteella oli 
ainakin 6 hanketta. Kymmenessä vuo-
dessa oli lisäystä tullut 9 kaivosta, mal-
min louhinta oli kasvanut 30 prosenttia 
ja erityisesti uusien, suunnittelussa ole-
vien hankkeiden määrä kasvanut.

Merkittävää tämän päivän tilanteessa 
on, että hankkeet ovat mittakaavaltaan 
kansainvälistä luokkaa. Jo käynnistyneet 
Kittilän ja Talvivaaran kaivokset ovat 
tällaisia samoin kuin hankkeilla olevat 
Kevitsa, Pajala-Kolari ja Sokli. Ei silti 
pidä vähätellä pienempiäkään hankkei-
ta, sillä ne ovat tärkeällä osalla kustan-
tamassa malminetsintään uhrattuja va-

roja. Ilman kaikkien kannattavasti hyö-
dynnettävien kaivosten avaamista koko 
ala kuihtuisi pois. Tällaista on historias-
sa tapahtunut eri syistä, yleensä poliit-
tisista tai taloudellisista, mutta sellaista 
ei pidä päästää tapahtumaan nyt, koska 
silloin meiltä katoaa kaikki osaaminen, 
millä tätä toimintaa tehdään kannatta-
vasti ja ympäristöystävällisesti.

Tuotannoltaan suurimmat kaivokset 
vuonna 2008 olivat Siilinjärvi (apatiitti, 
josta saadaan fosforia), Talvivaara (nik-
kelikaivos, josta saadaan myös kuparia, 
sinkkiä ja kobolttia), Kittilä (kulta), 
Sotkamon ja Polvijärven talkkikaivok-
set, Lappeenrannan ja Paraisten kalkki-
kaivokset, Kemi (kromi) ja Pyhäsalmi 
(sinkki, kupari ja rikki). Huomattavaa 
on, että useimmat näistä ovat joko aloit-
taneet toimintansa tai laajentaneet tuo-
tantoaan viime vuosina. Näiden mainit-
tujen kaivosten kokonaislouhinta vuon-
na 2008 oli yhteensä 34,4 Mt, eli 88,7 
prosenttia kaikista, kun se vuonna 1998 
oli 29,2 Mt ja osuus kokonaislouhin-
nasta 81,4 prosenttia.

Kaivosteollisuus luo jatkuvasti 
uutta teollisuutta ja palveluja
Uusista hankkeista ovat pisimmäl-
lä Pampalon kultakaivos, Kevitsan 
monimetallikaivos, Laivan kulta-
kaivos, Kolarin-Pajalan rautakaivos 

(tosin aloittaa Ruotsin puolella en-
sin) ja Soklin fosfaattikaivos. Myös 
Kylylahden kaivoshanke on aktivoitu-
nut Vulcan Resourcen ostettua Finn-
Nickelin malmiesiintymiä ja rikasta-
mon Kaavilla.

Lisäksi Suomessa on useita vakavasti 
suunnittelun alla olevia hankkeita ku-
ten Ranuan platina-palladiumesiinty-
mä, Kälviän litiumesiintymä sekä mo-

Kuva 3. Malmin tutkimusta kairaamalla Soklissa (Kuva Olavi Paatsola).

Metallikaivosyritykset Kokonais
louhinta 

Mt
Agnico-Eagle AB 5,8
Endomines Oy <0,1
Finn-Nickel Oy 0,6
Lappland Goldminers Oy <0,1
Outokumpu Chrome Oy 1,8
Polar Mining Oy 0,2
Pyhäsalmi Mine Oy 1,5
Talvivaara Projekti Oy 3,9

13,9 Mt

Teollisuusmineraaliyritykset Kokonais
louhinta 

Mt
Juuan Dolomiittikalkki Oy <0,1

Karl Forsström Aktiebolag 0,1

Kemphos Oy 12,5

Mondo Minerals B.V. 3,7

Nordkalk Oyj Abp 6,3

Paroc Oy Ab 0,4

SMA Mineral Oy 0,2

SP Minerals Oy Ab 0,5

23,8 Mt

Teollisuuskivet ja muut Kokonais
louhinta x 

1000 t
Arctic Ametisti Oy <0,1

Karelia Beryl Oy 0,3

Nunnanlahden Uuni Oy 125,3

Tielinen Teuvo <0,1

Tulikivi Oy 977,9

1,1 Mt

Louhinta yhteensä 38,8 Mt

Taulukko 1: Vuonna 2008 toimineet 
kaivosyritykset ja niiden tuotanto. 
(Lähde: TEM/GTK Tuotantotilastot)
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net pienemmät tai alkuvaiheessa olevat 
hankkeet.

Mikäli nämä kaikki hankkeet toteu-
tuvat, on odotettavissa usean tuhan-
nen työpaikan syntyminen kaivostoi-
mintaan. Jo käynnistettyjen kaivosten 
tuotanto tulee 3…5 -kertaistamaan 
kaivosten louhinnan vuoteen 2015 
mennessä. Sen lisäksi voivat suunnit-
teluvaiheessa olevat hankkeet toteutua 
jo lähivuosina.

Kaivosten toiminnan vaikutus ei 
jää siihen, mitä tapahtuu kaivoksella. 
Kaivokset työllistävät ja synnyttävät 
kannattavaa liiketoimintaa välillises-
ti monin eri tavoin. Tyypillisiä asioi-
ta ovat urakoitu työ esimerkiksi lou-
hoksella ja rikastamolla, jatkojalostus 
omalla toimipaikalla tai rikasteen ja 
kaivostuotteen myynti ulkopuolisille 
jalostuslaitoksille sekä näiden aiheut-
tama logistiikka ja hallinnollisten pal-
velujen ja huollon tarve.

Hankkeiden vaikutuksesta yhteis-
kuntaan on jo tehty useita tutkimuk-
sia. Näissä yleensä arvioidaan suoraan 
havaittavat yksittäisen hankkeen työl-
lisyysvaikutukset ja eri mallien anta-
mat välilliset vaikutukset. Parhaillaan 
on käynnistetty myös Kaivannaisalan 
vaikuttavuusselvitys, jota tehdään 
Kaivannaisteollisuus ry:n vetämänä 
Etlan, Tekesin, Metallinjalostajien, 
Infra ry:n, Kiviteollisuusliiton ja usei-
den hanketta tukevien yritysten yh-
teistyönä. Selvityksessä pyritään en-
simmäisen kerran tutkimaan myös 
niitä välillisiä vaikutuksia, mitä kai-
voksilla ja kaivannaistoiminnalla on 
muuhun teollisuuteen ja palveluihin. 
Se historia on vielä tutkimatta ja kir-
joittamatta, vaikka kaikki alalla toimi-
vat näkevät sen päivittäin.

Seurausvaikutuksista unohdetaan 
useimmiten se jatkojalostus tai muu 
tuotantotoiminta, mitä kaivokset syn-
nyttävät pysyvästi ympäristöönsä. 
Tällaista on esimerkiksi aikanaan rau-
tamalmin jalostuksen ympärille synty-
nyt teollisuus Juankoskella, Imatralla, 
Koverharissa, Fiskarsissa ja monis-
sa muissa paikoissa, missä on vielä-
kin teollista toimintaa. Uudempia 
esimerkkejä ovat kaivosten rikastei-
den jatkojalostamiseksi syntyneet 
Raahen, Kokkolan, Tornion, Porin, 
Harjavallan ja muut jatkojalostuslai-

tokset. Nämä synnyttäneet kaivokset 
ovat Pyhäsalmea ja Kemiä lukuun ot-
tamatta lopettaneet, mutta jatkojalos-
tusta jatketaan muiden kaivosten tuot-
teilla tai ulkomailta ostetulla rikasteel-
la. Seurauksena on syntynyt myös alaa 
palveleva konepajateollisuus kuten ny-
kyinen Sandvik (entinen Tamrock), 
Normet, Metso, Outotec jne.

Tällaisesta välillisestä vaikutuksesta 
saadaan tarkempaa kuvaa edellä mai-
nitun selvityksen valmistuttua.

Mineraalistrategia tarvitaan
Alalla odotetaan luonnollisesti, et-
tä uudet kaivoshankkeet edistyisivät 
ja pääsisivät normaaliin tuotantoon 
mahdollisimman pian. Euroopan ta-
solla on kiinnitetty huomiota raaka-
aineiden saatavuuteen ja kriittisyyteen 
koko EU:n teollisuudelle. Raaka-aine-
aloitteen myötä on monissa jäsenvalti-
oissa, myös Suomessa, alettu huomaa-
maan mineraalistrategian tarve.

Viime aikoina usein esitetty vaa-
timus säästää näitä luonnonvaro-
ja tuleville polville on perusteeton. 
Teollisuushistoria on osoittanut, et-
tä uusille hankkeille, innovaatioil-
le ja niiden menestykselle auki oleva 
ikkuna on ajallisesti rajallinen. Tähän 
vaikuttavat taloudelliset ja poliittiset 
edellytykset, osaaminen, saatavilla ole-
vat pääomat, toimijoiden kiinnostus, 
energian saatavuus ja hinta, käytettä-
vissä oleva teknologia, asiakkaat, lo-
gistiikka, jatkojalostusmahdollisuudet 
jne. Mikäli yksikin olennainen edel-
lytys puuttuu, hankkeesta ei tule mi-
tään. Ja suurimman osan ajasta vallit-
see tällainen tilanne. Esiintymän löy-

tämisen lisäksi tarvitaan malmin te-
kemistä, missä kaikki edellä mainitut 
kohdat saadaan toteutumaan yhtä ai-
kaa ja kannattavasti.

Kun hanke on käynnistetty, suurin 
osa näistä edellytyksistä on lukittu ja 
hanketta, sen tuotteiden jatkojalostus-
ta, uusien esiintymien tutkimista jne. 
voidaan viedä eteenpäin. Eli hank-
keesta syntyy positiivisia taloudellisia 
ja yhteiskunnallisia seurauksia. Ja se-
hän on koko kaivostoiminnan tarkoi-
tus ja syy.

Jos jätämme tämän tilaisuuden 
käyttämättä ja luomme tilanteen, että 
lastemme ja heidän lastensa on muu-
tettava työn perässä muualle, pahim-
millaan EU:n ulkopuolelle, emme 
voi olla varmoja, kuka, miten, mil-
loin ja miksi niitä hyödyntää ja kor-
jaa hyödyn.

Kirjallisuus
laine, eevert 1950, Malminetsintä suomessa  

1809 – 1884, 103 s. Geologinen tutkimus-
laitos, Geoteknillisiä julkaisuja n:o 49.

laine, eevert, 1955, Neljännesvuosisata maamme  
kaivostoimintaa 1885 – 1910, 94 s. 
Geologinen tutkimuslaitos, Geoteknillisiä 
julkaisuja n:o 57.

Puustinen, Kauko 2003. suomen kaivosteollisuus  
ja mineraalisten raaka-aineiden tuotanto  
vuosina 1530-2001, historiallinen katsaus  
erityisesti tuotantolukujen valossa. 578 s.  
Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti,  
M 10.1/2003/3.

teM/GtK; Kaivosalan tuotantotilastot.
törmä, Hannu ja Reini, Kaarina 2009, suomen 

kaivosalan aluetaloudelliset vaikutukset 
elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen, Ruralia-
instituutin raportteja 37. 57 s. 2009. 

Taulukko 2: Kaivoshankkeiden arvioitu työllisyys, investoinnit ja liikevaihto. 
(Lähde: Törmä, Reini 2009)

Kaivos/ hanke Aloittaa vuonna Investointi 
M€

Liikevaihto M€ Työllisyysvaikutus 
htv v.2020

Talvivaara 2008 452 337 1233
Suurikuusikko 2008 150 100 177
Pampalo 2010 30 19 251
Länttä 2010-2011 40 55 59
Laivakangas 2010-2011 55 55 140
Kylylahti 122 100 646
Kevitsa 2012 200 150 527
Pajala-Kolari 2011-2012 700 420 2545
Sokli 2015 700 165 1095
Yhteensä 2450 1400 6673
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HeiKKi KOvAlAinen
Ympäristöpäällikkö
Talvivaara Sotkamo Oy
E-mail: heikki.kovalainen@talvivaara.com

Kuvat Talvivaara Oyj.

Talvivaara - valtavien 
mittasuhteiden kaivos

Talvivaaran kaivoksen rakentaminen oli haaste kaivosyhtiölle, 
koska tavoitteena oli rakentaa koko kaivos puolessatoista vuo-
dessa sille tasolle, että tuotanto voitaisiin käynnistää lokakuus-
sa 200�. Rakentaminen aloitettiin ympäristö- ja vesitalouslu-
van myöntämisen jälkeen huhtikuun alussa 200� ja rakennustyö  
jatkuu edelleenkin.

iireisin rakennusvaihe ajoittui 
luonnollisesti vuosiin 2007… 
2008. Maarakennusvaiheessa alu-

eella oli 400…500 maarakentajaa ja vä-
hintään 150 työkonetta. Maamassoja on 
siirretty ja läjitetty varovaisesti arvioiden 
4…5 miljoonaa m³. Kaivosalueen pinta-
ala on 61 km² ja rakennettavien maa-alu-
eiden pinta-ala 20 km². Kaivosalueelle on 
haettu 58 rakennuslupaa. Rakennusten 
pinta-ala on noin 60 000 m² ja tilavuus 

tällä hetkellä 910 000 m³. Rakentamiseen 
on käytetty betonia 60 000 m³ ja terästä 
noin 8 000 tonnia.

Malmin liuotusta varten on rakennet-
tu Primäärikasa ja Sekundäärikasa, jois-
ta viimeksi mainitun rakennustyöt ovat 
edelleen kesken. Molemmat kasat ovat 
pinta-alaltaan valtavia. Primäärikasa on 
800 metriä leveä ja 2 400 metriä pitkä. 
Vastaavasti Sekundäärikasa tulee ole-
maan 1 500 metriä leveä ja 2 500 metriä 

Yleiskuva Talvivaaran tehdasalueelta.
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pitkä. Liuotukseen liittyen alueelle on ra-
kennettu kymmeniä altaita, joista suurin 
on tällä hetkellä 38 hehtaarin suuruinen 
kipsisakka-allas. Alueellisia putkilinjoja 
tulee olemaan 100 km ja bioliuotukseen 
liittyviä kastelu- ja keräysputkistoja noin 
6 700 km. Liuoskiertojen pumppaus-
määrä on täydessä tuotantovaiheessa 
30 000 m³/h.

Kasojen pohjilla ja altaissa käytetään 
ympäristörakenteena bentoniittimattoa 
ja HDPE-muovikalvoa. Muovikalvoa on 
levitetty tähän mennessä noin 5 km² ja 
tänä vuonna sitä levitetään 2 km² lisää.

Kaivosalueen lähellä olevia yleisiä 
teitä on korjattu ja parannettu vuosi-
na 2008…2009 ja Oy VR-Rata Ab:n 
toimesta on rakennettu 26 km pitkä 
rautatie Murtomäestä Talvivaaran kai-
vokselle. Rautatien viereen sijoittuu 
myös 110 kV:n voimalinja, joka yhdis-
tää Talvivaaran kaivoksen valtakunnan 
verkkoon.

Kiireisimpänä rakennusaikana kai-
vosalueella työskenteli 250 talvivaa-
ralaista, 1 750 urakoitsijaa ja heidän 
työntekijäänsä sekä satoja työkonei-
ta. Työmaalla sattui ainoastaan pari 
vakavaksi luokiteltua työtapaturmaa. 
Työrauha on säilynyt koko ajan hyvänä 
ja työseisauksia ei ole ollut.

Ympäristövastuullista 
kaivostoimintaa
Ympäristö- ja vesitalouslupa on ollut 
työläs toiminnanharjoittajalle. Luvan 
mukaisesti on jouduttu hakemaan vielä 
muutamia erillisiä ympäristölupia sekä 
hyväksyttämään suunnitelmia Pohjois-
Suomen ympäristölupavirastossa. 
Lisäksi on hyväksytetty useita kymmeniä 
ympäristönsuojelurakenteisiin liittyviä 
suunnitelmia valvontaviranomaisella.

Ympäristön tarkkailun toteuttami-
nen on ollut myös vaativaa kaivosyh-
tiölle. Ympäristön seuranta sisältää ra-
kentamisvaiheen aikaisen tarkkailun, 
tuotannon käyttötarkkailun, päästö-
tarkkailun ja ympäristövaikutusten 
tarkkailun. Kaivostoiminnan alkuvai-
heessa tarkkailu täydensi YVA-arvi-
ointiin liittyneitä perustilaselvityksiä. 
Tarkkailukustannukset ovat vuosittain 
satoja tuhansia euroja.

Oman haasteensa tuo myös kaivos-
toiminnasta aiheutuvat vakuudet, jotka 
ovat tänä vuonna 26 miljoonaa euroa. 

Vakuudet koostuvat jätehuoltoon ja ve-
den johtamiseen liittyvistä vakuuksista. 
Lähivuosina vuosittaisen vakuuden suu-
ruus lähentelee 40 miljoonaa.

Tuotannon käynnistämisen ja toi-
minnan optimoinnin seurauksena ym-
päristöön on kohdistunut pöly- ja ha-
juhaittoja. Pölyhaitat keskittyivät viime 
vuoden alkupuolelle ja hajuhaitat vii-
me syksyyn ja loppuvuoteen. Yhtiö on 
tehnyt useita korjaustoimenpiteitä hait-
tojen vähentämiseksi ja poistamiseksi. 
Viime aikoina on julkista keskustelua 

herättynyt yhtiön suunnitelma ottaa 
uraani talteen liuoksesta puolituotteena 
uuttoprosessin avulla. Yhtiön mielestä 
on järkevämpää ottaa uraani liuoksesta 
pois kuin sijoittaa se kipsisakan mukana 
kipsisakka-altaaseen.

Talvivaara Sotkamo Oy:n tavoit-
teena on ehkäistä toimintansa haital-
liset ympäristövaikutukset tai rajoittaa 
ne mahdollisimman vähäisiksi. Kaivos 
luonnollisesti seuraa ja arvioi toimin-
tansa ympäristövaikutuksia sekä tiedot-
taa seurannan tuloksista. 

Pyöräkuormaaja, jota kutsutaan Pikku Myyksi. Kauhan koko on 20 m².

Nikkelipitoista liuosta.



Kaivostoiminnan vesiensuojelu

��Vesitalous 2/2010

Kaivostoiminnan vesiensuojelu

Geologian tutkimuskeskuksen 
(GTK) Mineraalitekniikan la-
boratoriossa on otettu huomi-

oon nykyteollisuuden tuomat haasteet 
ja tehty tutkimusta, jonka tarkoitukse-
na on kehittää uudentyyppisiä proses-
seja, joilla pystytään hyödyntämään se-
kä matalapitoisia raaka-aine-esiintymiä 
että erityyppisiä teollisuuden jätteitä ja 
sivuvirtoja. Lisäksi kehitetään mene-
telmiä pilaantuneiden maiden puhdis-
tamiseen. Kustannustehokkuuden ja 
ympäristöystävällisyyden kannalta bio-
liuotusteknologia on lupaava menetel-
mä mineraalien prosessointiin ja metal-
lien talteenottoon perinteisten rikastus-
menetelmien rinnalla.

Yhdyskuntajätteen 
polttolaitoksen pohjakuonan 
jalostaminen uusiokäyttöön
Jätteenpolton yleistyessä erilaisten kuo-
nien ja tuhkien käsittely sekä hallin-
ta tulevat entistä ajankohtaisemmaksi. 
Näiden jätteiden käsittely ja hävittämi-

nen vaikuttavat merkittävästi jätteen-
polttolaitoksen käyttökustannuksiin ja 
toisaalta hyödyntämättömät kuonat ja 
tuhkat täyttävät kaatopaikat. Parasta ai-
kaa Suomessa on käynnissä useita kan-
sallisia ja EU-tason aloitteita, joiden tar-
koituksena on edistää jätemateriaalien 
uudelleenkäyttöä.

GTK:lla tutkitaan TEKES- rahoit-
teisessa projektissa yhdyskuntajätteen 
polttolaitoksen pohjakuonan mahdollis-
ta uusiokäyttöä (Kuva 1). Tarkoituksena 
on kehittää rikastustekniikan menetel-
miä hyödyntävä prosessi, jossa pohja-
kuonasta erotetaan arvokkaat metallit 
pois ja loppukuona voitaisiin hyödyntää 
maanrakennuksessa.

Jätteenpolttolaitoksen pohjakuo-
na on erittäin heterogeeninen materi-
aali, joka sisältää muun muassa kera-
miikkaa, lasia sekä erilaisia metalleja. 
Kemialliselta koostumukseltaan pohja-
kuona on pääasiassa silikaatteja ja alu-
miinia. Muita yhdisteitä kuonassa ovat 
alkalimetallisuolat, kloridit, sulfaatit, 

RAisA neiTOlA
FT, tutkija
GTK, Mineraalitekniikan laboratorio
E-mail: raisa.neitola@gtk.fi

Moderni teollisuusyhteiskunta kuluttaa yhä enenevissä määrin me-
talleja ja energiaa sekä samalla tuottaa monentyyppisiä jätteitä ja 
sivuvirtoja, jotka päätyvät kaatopaikoille. Kestävän kehityksen kan-
nalta on tärkeää löytää uusia ympäristö- ja ilmastotavoitteita huo-
mioonottavia menetelmiä perinteisten jo olemassa olevien käsitte-
lymenetelmien rinnalle.

Rikastusteknologian 
menetelmien hyödyntäminen 
ympäristö- ja kierrätystutkimuksissa

sAijA luuKKAnen
FT, johtava tutkija
GTK, Mineraalitekniikan laboratorio
E-mail: saija.luukkanen@gtk.fi

TeRO KORHOnen
DI, tutkija
GTK, Mineraalitekniikan laboratorio
E-mail: tero.korhonen@gtk.fi

Kuva 1. Jätteenpolttolaitoksen pohjakuona.
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magneettiset- ja ei-magneettiset metal-
lit sekä näiden yhdisteet ja palamaton 
orgaaninen aines. Palamattoman ma-
teriaalin osuus on tyypillisesti 1…5 % 
pohjakuonan määrästä. Kemiallisen 
analysoinnin lisäksi jätteenpolton poh-
jakuonan mineraloginen karakterisoin-
ti on antanut arvokasta ja havainnollis-
ta tietoa pohjakuonan koostumuksesta 
ja ollut avuksi suunniteltaessa erilaisia 
prosessointivaihtoehtoja.

Jätteenpolton pohjakuonan hyö-
dyntäminen vaatii monivaiheisen pro-
sessikokonaisuuden, sillä sellaisenaan 
sitä ei voida uusiokäyttää. GTK:lla 
tehtyjen tutkimusten perusteella poh-
jakuonan jalostamisessa uusiokäyt-
töön voidaan käyttää hyvin pitkälle 
samoja menetelmiä kuin malmien ri-
kastuksessa. Käytännössä prosessiko-
konaisuus koostuu erilaisista fysikaa-
lisista ja kemiallisista menetelmistä. 
Prosessissa pyritään käyttämään pää-
asiassa kierrätysvettä, joten veden laa-
dun tarkkailu on olennaisen tärkeää. 
Jätteenpolton pohjakuonan esikäsitte-
lyssä siitä poistetaan aluksi suuret kap-
paleet, isot metalliromut yms. Tämän 
jälkeen pohjakuona fraktioidaan eri ra-
eluokkiin (Kuva 2) jatkokäsittelyä var-
ten. Magneettierotuksella poistetetaan 
rautaa sisältäviä metalleja, jäljelle jää-
västä ei-magneettisesta fraktiosta voi-
daan poistaa ei-magneettiset metallit 
kuten alumiini ja kupari.

Tutkimuksissa on todettu, että murs-
kauksella ja tämän jälkeisellä seulonnal-
la voidaan saada lähes ”puhtaita” metal-
leja talteen pohjakuonan ei-magneetti-
sesta osasta. Murskauksessa saadaan 
hajotettua mahdolliset agglomeraatit. 
Lisäksi metallit, kuten alumiini, muok-
kautuvat levymäisiksi ja ne voidaan si-
ten seuloa muusta kuonasta erilleen. 
Jäljelle jäävälle hienojakoiselle pohja-
kuonalle on sovellettu vaahdotustek-
niikkaa ja tulokset ovat olleet lupaavia. 
Vaahdotus vaikuttaa soveltuvan erityi-
sesti hienojakoisen metallisen kuparin 
talteenottoon. Bioliuotusta on tutkittu 
myös yhtenä mahdollisena vaihtoehto-
na, jolla metalleja voitaisiin ottaa talteen 
pohjakuonan paljon agglomeraatteja si-
sältävistä hienoista raeluokista.

Arvometallien poiston jälkeen jäljelle 
jäänyt jätteenpolton pohjakuona on tar-
koitus hyödyntää maanrakentamisessa. 

Uusiokäytön kannalta haasteellista on 
saada haitta-aineiden kuten raskasme-
tallien, sulfaattien, kloorin, antimonin 
yms. pitoisuudet ja liuokoisuudet riit-
tävän matalalle tasolle. Tältä osin jät-
teenpolton pohjakuonan prosesessoin-
nin kehittämistä tulee vielä jatkaa.

Bioteknologian sovellutuksia
GTK:n Mineraalitekniikan laboratori-
ossa tehdään niin sanottuja perinteisiä 
bioliuotustutkimuksia metallien erotta-
miseksi muun muassa sulfidimalmeis-
ta. Bioliuotusta on käytetty jo muuta-
mia kymmeniä vuosia kaivosteollisuu-
dessa. Sen sijaan jätteiden ja sivuvirto-
jen käsittelyssä bioteknologia on uusi 
menetelmä ja parasta aikaa tutkitaan 
mahdollisuuksia soveltaa bioliuotusta 
erilaisille kuonamateriaaleille ja teolli-
suuden sivuvirroille. Bioliuotus voi olla 
jatkossa taloudellinen menetelmä hyö-
dynnettäessä metallipitoisia teollisuu-
den jätteitä. Biotekniikan tavoitteena 
on pienentää rikastusprosessien ener-
giankulutusta ja siten luoda taloudel-
lisesti aiempaa edullisempia prosesse-
ja. Mikrobeja hyödynnettäessä voidaan 
myös vähentää tai jopa välttää kemikaa-
lien käyttöä, millä on suora vaikutus 
paitsi prosessin kustannuksiin, myös 
ympäristöön.

Mineraalitekniikan laboratorios-
sa bioliuotusprosessin suoritus al-

kaa bakteerien kasvatuksesta ja eri-
laisten bakteeriseosten tekemisestä. 
Bakteerilajien valinnan jälkeen bioliu-
otuskokeita tehdään sekä pullokokein 
pienessä mittakaavassa että tarpeen 
vaatiessa kolonneissa suuremmassa 
mittakaavassa. Bioliuotusprosesseissa 
on olennaista optimoida olosuhteet 
bakteereille sopiviksi. Tutkimuksissa 
pyritään löytämään mahdollisimman 
optimaalinen happamuus, lämpötila 
ja ilmastus, jotta saavutetaan tehokas 
metallien talteenotto sekä mahdolli-
sesti maanrakennuksessa hyödynnet-
tävä lopputuote.

Viime vuoden aikana tutkittiin 
etenkin erilaisia jätteenpoltossa syn-
tyvien kuonien hyödyntämistä bio-
liuotuksella (Kuva 3). Pisimmät pul-
lokokein suoritetut bioliuotukset ky-
seisille kuonille kestivät puoli vuotta. 
Liuotuksen aikana tehdyistä analyy-
seistä voidaan päätellä, että baktee-
rit nopeuttavat metallien liukenemis-
ta verrattuna perinteiseen kemialliseen 
liuotukseen. Erityisesti kuparin liuke-
nevuuteen käytetyillä bakteereilla oli 
merkittävä vaikutus: kuparin saanto 
karkeista jäterakeista oli huomattavasti 
parempi verrattuna vastaavaan baktee-
rittomaan kemialliseen happoliuotuk-
seen. Tulokset jätteiden bioliuotukses-
ta olivat lupaavia menetelmän soveltu-
vuudesta myös jätteiden käsittelyyn.

Kuva 2. Pohjakuonan seulonta eri raekokoluokkiin.
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Tällä hetkellä Mineraalitekniikan la-
boratorio on mukana Tekesin Symbio-
ohjelman tutkimushankkeessa, jossa 
kehitetään menetelmää metallien tal-
teenottamiseksi teollisuuden jätemas-
soista. Suomessa vuosittain yli miljoo-
na tonnia teollisuuden metallipitois-
ta jätettä päätyy kaatopaikalle. Tämän 
hetkisessä tutkimuksessa bioliuotuksen 
avulla pyritään saamaan näiltä hyödyn-
tämättömiltä ”ekokaivoksilta” metal-
lit talteen. Lisäksi bioliuotuksen avul-
la yritetään vähentää materiaalien ym-
päristökuormitusta ja osa materiaalis-
ta näin ollen voitaisiin saada ohjattua 
hyötykäyttöön.

Kuva 3. Analyysinäytteenotto pohjakuonan bioliuotuskokeesta.

Kuva 4. Ampumaradan 
puhdistuksessa saatu puhdas 
lyijy- ja kuparirikaste.

sekundäärisiä lyijy- ja kupariyhdisteitä, 
jotka liuetessaan pilaavat pohjavesiä.

Ampumaratamaiden puhdistamises-
sa on käytetty erilaisia fysikaalisia mene-
telmiä kuten seulontaa ja raskasväliaine-
erotusta. Suurin osa kuparista ja lyijys-
tä esiintyy yli 1 mm:n raeluokassa. Jopa 
80…90 prosenttia koko syötemateriaa-
lin sisältämästä lyijystä ja kuparista saa-
daan talteen raskasväliaine-erotuksella, 
hyödyntäen siis luotimateriaalin ja ki-
viaineksen välillä olevaa suurta ominais-
painoeroa. Hienoaineksen, raekoko al-
le 1 mm, puhdistamiseen on sovellet-
tu muun muassa painovoimaerotusta, 
kompleksoivaa liuotusta sekä vaahdo-
tusta. Parhaassa tapauksessa puhdistettu 
maa-aines voidaan uusiokäyttää maan-
rakentamisessa. Lisäksi ampumaradan 
puhdistuksessa saadut puhtaat lyijy- ja 
kuparirikasteet (Kuva 4) voidaan kier-
rättää takaisin metalliteollisuuden raa-
ka-aineeksi. 

Ampumaratojen 
puhdistaminen 
mineraalitekniikan 
menetelmillä
Mineraalitekniikan menetelmiä on so-
vellettu myös ampumaratamaiden puh-
distamiseen. GTK:lla on tutkittu usei-
den eri ampumaratojen puhdistamista. 
Joukossa on sekä kivääri- että haulik-
koratoja. Ampumaradoilla suurimman 
ongelman muodostavat luotien sisältä-
mät raskasmetallit, pääasiassa kupari ja 
lyijy. Kosteuden ja muiden ympäristö-
tekijöiden vaikutuksesta luodit hapettu-
vat ja tällöin syntyy helposti liukenevia 
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Suomen kaivosteollisuus hiipui 
tultaessa 1970-luvulta 2000-lu-
vulle louhintamääriä tarkastel-

len lähes puoleen ja kaivosteollisuutta 
pidettiin Suomessa kuihtuvana teolli-
suudenhaarana. 2000-luvulla kaivosten 
lukumäärä kääntyi kasvuun metallien 
kysynnän ja suotuisan hintakehityksen 
myötä. Viime vuosien taantuma on hi-
dastanut kaivosten avaamisia, mutta 
viimeaikaisten investointiuutisten pe-
rusteella näyttää siltä, että uusia kaivos-
projekteja on jälleen käynnistymässä 
ja kaivosteollisuus Suomessa lisääntyy, 
jolloin myös patojen lukumäärä lisään-
tyy. Toteutuessaan hankkeet merkitse-
vät metallikaivosten louhintamäärien 
moninkertaistumista.

Suomessa on 14 kaivoksella yhteen-
sä 43 kaivospatoa. Maantieteellisesti ny-
kyiset ja tulevat kaivokset sijaitsevat pää-
osin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kuvassa 
1 on esitettynä Suomen kaivospatojen 
maantieteellinen sijoittuminen. Vuonna 
2009 uusia kaivospatoja rakennettiin 
Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivokselle 
sekä avaamisvaiheessa olevan Ilomantsin 
Pampalon kultakaivoksella. Ruotsissa kai-
vospadot ovat korkeudeltaan keskimäärin 
24 metriä ja padotettu alue on keskimää-
rin noin 256 hehtaaria. Kuvassa 2 on esi-
tetty Ruotsin kaivokset ja kaivospatojen 
sijainti (Bjelkevik 2005). Suomessa kai-
vospatoja on lukumäärällisesti enemmän, 
mutta ne ovat keskimäärin pienempiä. 
Patojen ja patoaltaiden koko vaihtelee 
suuresti ollen keskimäärin 130 hehtaa-
ria. Suurin allas on laajuudeltaan yli 800 
ja pienin 1,2 hehtaaria. Keskimääräinen 
kaivospadon korkeus on Suomessa noin 
14 metriä (Kivi 2009).

KARi PeHKOnen
yli-insinööri, Kainuun elinkeino-,  
liikenne ja ympäristökeskus
E-mail: kari.pehkonen@ely-keskus.fi

jARmO Kivi
dipl.ins.

Patoturvallisuus 
suomen ja Ruotsin 
kaivospadoilla

Käsitteenä kaivospadolla tarkoitetaan kaivospiirin alueella sijaitse-
vaa patoa. Luonteeltaan kaivospadot ovat pääsääntöisesti jätepa-
toja, mutta joukossa on muutamia vesistöpatoja. Kaivosten altai-
den käyttötarkoitus on pääasiassa rikastushiekan varastointi sekä 
prosessivesien käsittely ja selkeytys.

Kaivospatojen rakennetyypit 
ja kaivospatojen suunnittelun 
lähtökohdat
Kaivosalueen altaat rakentuvat vaiheit-
tain ja toisin kuin vesistöpatoja kaivos-
patoja korotetaan usein koko niiden 
käytön ajan. Ensimmäisessä vaiheessa 
rakennettava alkupato suunnitellaan si-
ten, että sen avulla voidaan varastoida ly-
hyehkön ajanjakson, esimerkiksi ensim-
mäisen toimintavuoden aikana muodos-
tunut rikastushiekka ja muut syntyneet 
jäteaineet (Sivonen et al. 2001).

Kaivospatojen tekninen suunnitte-
lu ja rakentaminen tapahtuvat ensim-
mäisen vaiheen padon (peruspato) osal-
ta pääsääntöisesti samojen periaatteiden 
mukaisesti kuin minkä tahansa maapa-
don.  Kaivosten peruspadot ovat pää-
osin tavanomaisia moreenipatoja tai 
louherunkoisia maapatoja yläpuolisel-
la moreenitiivisteellä (Leskelä, 2008). 
Altaisiin varastoitavaa rikastushiekkaa 
käytetään usein korotuksiin. Patoja ko-
rotetaan myös moreenilla ja louheella. 
Padon penkereen korotus voidaan teh-
dä joko ylävirtaan, alavirtaan tai keski-
linjan molemmin puolin.

Ylävirtaan täyttöä voidaan käyt-
tää mikäli korotettava materiaali, jo-
ko luonnon maalaji tai rikastushiekka, 
on riittävän karkeaa reunapatojen ra-
kennusmateriaaliksi eikä patoja raken-
neta kovin korkeiksi. Tämä menetel-
mä on yleisin ja edullisin kaivospato-
jen korotusmenetelmä. Kun varastoin-
tialue täyttyy, rakennetaan uusi reu-
napato osaksi entisen reunapadon ja 
osaksi varastoitavan materiaalin päälle, 
jolloin alueen korkeus kasvaa ja varas-
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tokapasiteetin lisäys samalla pienenee 
padon harjan siirtyessä altaaseen päin. 
Ylävirtaan täyttämisen haittana on, että 
korotuksissa osa reuna-padosta raken-
netaan yleensä hienomman materiaalin 
päälle, jolla on heikompi lujuus ja joka 
konsolidoituu hitaammin. Patojen kor-
keutta joudutaan siis usein rajaamaan, 
koska padon vakavuus pienenee ko-
rotusten yhteydessä. Muita ylävirtaan 
täytetyn padon haittoja ovat suotove-
den pinnan korkeuden hallinnan vai-
keus ja vähäinen veden varastokapa-
siteetti. Ylävirtaan täytettyjen patojen 
sortumien syynä on ollut liian lyhyt vä-
limatka reunapadon ja altaan nestepin-
nan välillä, jolloin suotoveden pinta on 
noussut liian korkealle ja seurauksena 
on ollut padon sortuminen. (Sivonen 
et al. 2001, Saarela 1990).

Alavirtaan täyttöä käytetään yleensä 
silloin, kun joudutaan varastoimaan nes-
temäisiä jätteitä. Padon harja liikkuu ulos-
päin altaasta ja padosta tulee tällöin stabii-
li, mutta se vaatii paljon tilaa ja on kallis 
rakentaa. Altaan pinta-alaa ja varastoka-
pasiteettiä kasvattavaa reunojen korotus-
ta rajoittaa usein korotukseen tarvittavat 
suuret materiaalimäärät sekä käytettävissä 
oleva tila. Molemmin puolin keskilinjaa 
täytettäessä saavutetaan edellisten mene-
telmien hyviä puolia. Keskilinjan molem-
min puolin tehty korotus vaatii vähem-
män tilaa, materiaalia ja lisäksi padosta tu-
lee stabiilimpi kuin ylävirtaan täytettäes-
sä. Padon harja pysyy tässä menetelmässä 
alkupadon kohdalla. Keskilinjan molem-
minpuolista täyttöä ei kuitenkaan yleen-
sä käytetä isojen nestemäärien varastoimi-
seen. (Sivonen et al. 2001).

Toteutuneiden kaivostapojen poik-
kileikkaukset ovat usein eri korotusta-
pojen yhdistelmiä. Kuvassa 3 on esitetty 
poikkileikkauskuvana toteutettu pato-
rakenne Ruotsin Svappavaarassa lähel-
lä Kiirunaa. Patoa on korotettu täyttä-
mällä ylävirtaan vuoteen 2001 saakka. 
Tämän jälkeen nousseen vedenpinnan 
ja hydraulisen gradientin vuoksi pa-
toa on korotettu täyttämällä alavirtaan. 
(Bjelkevik 2005).

Kuvassa 4 on esitetty Gällivaarassa 
sijaitsevan Aitik-kaivoksen padon poik-
kileikkaus. Ensimmäiset neljä koro-
tusta on tehty alavirtaan täyttämällä, 
jonka jälkeen altaan käyttötarkoitus 
muuttui vesialtaasta rikastushiekka-al-
taaksi ja korotuksissa käytetty alavir-
taan täyttöä. Materiaalina korotuksis-
sa on käytetty moreenia ja syklonoitua 

Kuva 1. Kaivospatojen 
sijoittuminen Suomessa.

Kuva 2. Ruotsin kaivokset ja 
kaivospadot (Bjelkevik 2005).
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rikastushiekkaa. Rakennusmenetelmän 
muuttuessa vanhan alavirran osaa on 
jouduttu tukemaan massiivisilla tukira-
kenteilla. (Bjelkevik 2005).

Kaivospatojen jätealueilla tai proses-
sivesialtaissa padottaman materiaalin si-
sältämät ympäristölle haitalliset aineet 
asettavat erityisiä vaatimuksia tiivistys-
rakenteille verrattuna vesistöpatojen 
tiivistysrakenteisiin. Muutamilla kai-
voksilla padottavan materiaalin omi-
naisuuksiin liittyvät tuotanto- ja ympä-
ristöturvallisuusvaatimukset ovat johta-
neet siihen, että altaista on rakennettu 
täysin tiiviitä synteettisten kalvoraken-
teiden avulla. Suomessa kalvorakenteita 
on käytetty Suurkuusikon kaivoksella 
Kittilässä sekä Talvivaaran kaivoksella 
Sotkamossa.

Kaivostoimintaan liittyvää ympä-
ristölle vaarallisen aineen padotusal-
taan ympäristöturvallisuutta ei voi tar-
kastella pelkästään patorakenteen osal-
ta, vaan tarkastelu on ulotettava altaan 
pohjarakenteisiin. Tässä mielessä pa-
tojen ja pohjarakenteiden muodosta-
man kokonaisuuden osalta onkin syy-
tä puhua patoturvallisuuden ohella 
allasturvallisuudesta.

Kuva 3. Svappavaaran padon poikkileikkaus (Bjelkevik 2005).

Kuva 4. Aitikin padon poikkileikkaus (Bjelkevik 2005).

Patoturvallisuuskäytännöt 
Suomessa ja Ruotsissa
Suomessa patoturvallisuudesta sääde-
tään patoturvallisuuslaissa ja -asetuk-
sessa, joihin liittyviä hyviä käytäntö-
jä kuvataan patoturvallisuusohjeissa. 
Ruotsissa kaivosten patoturvallisuus-
oppaana käytetään Svensk Energi AB/
SveMin laatimaa GruvRIDAS-opas-
ta. Opas on luonteeltaan suositus, ei 
juridisesti toiminnanharjoittajia sito-
va. GruvRIDAS on Sve/Min ja kaivos-
teollisuuden vesipadoille tarkoitetusta 
RIDAS -oppaasta muokkaama ohje. 
GruvRIDAS-opas on laadittu suosituk-
seksi ja ohjeeksi edistämään kaivospa-
toturvallisuutta. GruvRIDAS koostuu 
yhdestä päätekstistä sekä seitsemästä so-
veltamisoppaasta. Soveltamisoppaat tar-
kentavat päätekstissä esitettyjä asioita ja 
tarjoavat kattavammat syventävät oh-
jeet aiheeseen. (Kivi 2009).

Molempien maiden oppaissa käsitel-
lään patojen suunnittelua, rakentamista 
ja seurantaa. GruvRIDAS-oppaassa on 
Suomen patoturvallisuusopasta enem-
män yksityiskohtaisia ohjeita liittyen eri 
patotyyppeihin ja niihin liittyviin tekni-

siin ratkaisuihin sekä tekniseen osaami-
seen ja mitoitukseen liittyvää ohjeistus-
ta. Ruotsin oppaan painopiste on tekni-
sessä osaamisessa, dokumentoinnissa ja 
virheiden raportoinnissa. GruvRIDAS-
oppaassa annetaan ohjeellisia arvoja esi-
merkiksi patorakenteissa käytettävän ri-
kastushiekan geoteknisille ominaisuuk-
sille ja suodatinkerroksessa käytettävälle 
materiaalille, joita Suomen patoturvalli-
suusoppaassa ei ole esitetty. (Kivi 2009)
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Suorakylvössä maata ei muokata, 
vaan kasvusto perustetaan esikas-
vin sänkeen. Menetelmä on läh-

töisin Yhdysvalloista, jossa suorakyl-
vöön siirtymisen merkittävin syy on ol-
lut eroosion vähentäminen. Suomessa 
suorakylvöala on kasvanut vauhdilla: 
vuonna 2002 se oli 30 000 ha, vuonna 
2008 yli 160 000 ha (TIKE, 2009).

Tavanomainen syyskynnetty viljely 
jättää pellot osaksi vuotta ilman kasvi-
peitettä, jolloin ne ovat alttiina sateen 

ja sulamisvesien aiheuttamalle maa-ai-
neksen huuhtoutumiselle. Pääosa, usein 
jopa 90 prosenttia, vuoden kiintoaine- 
ja ravinnekuormituksesta kulkeutuu ve-
sistöihin syksyn ja kevään aikana (mm. 
Puustinen ym., 2007). Talvivaluntojen 
merkitys tulee nykyisten ilmastonmuu-
tosennusteiden (IPCC, 2007) mu-
kaan kasvamaan. Toistuvat maan jää-
tymis- ja sulamisjaksot kasvattavat 
eroosiota ja ravinteiden huuhtoutu-
mista. Hienorakeisilta mailta tulevas-
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suorakylvö on tehokas 
tapa vähentää peltoviljelyn 
vesistökuormitusta 
savimailta

Suorakylvö on hyvä keino vähentää peltoviljelystä aiheutuvaa kiin-
toaine- ja fosforikuormitusta erityisesti savimailla. Muokkaamatta 
viljelyn vesiensuojelullisena ongelmana on fosforin kertyminen 
pellon pintakerrokseen. Tämä lisää liukoisen fosforin kuormitusris-
kiä suorakylvössä etenkin, jos pelloilta tulee paljon pintavaluntaa. 
Laboratoriokokeissa todettiin, että veden suotautuessa ruokamul-
takerroksen läpi kynnön ja suorakylvön välillä ei ollut eroa liukoi-
sen fosforin pitoisuuksissa. Liukoisen fosforin huuhtouman hallin-
nassa fosforilannoituksen tarkentaminen viljelykasvien todellisia 
tarpeita vastaavaksi ja kalkitus ovat keinoja, jotka hyödyntävät vil-
jelijää myös taloudellisesti.

Kuva 1. Suorakylvössä maata ei muokata, vaan kasvusto perustetaan esikasvin 
sänkeen. (Paula Muukkonen).
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ta peltoviljelyn fosforikuormituksesta 
75…90 prosenttia tulee kiintoainee-
seen sitoutuneena.

Maatalouden ympäristötukijärjes-
telmän tavoitteet vesistökuormituksen 
vähentämiseksi eivät ole kuluneen 14 
vuoden aikana suunnitellulla tavalla to-
teutuneet. Ympäristötuessa on menetel-
miä kuten suojavyöhykkeet ja kosteikot, 
joita on käytetty jo irronneen ja virtaa-
van veden mukana kulkeutuvan kiinto-
aineen pysäyttämiseen. Näillä keinoil-
la pyritään siis hillitsemään jo tapahtu-
neen eroosion haittoja, jolloin puutu-
taan vain yhteen eroosion osa-alueeseen 
eli kulkeutumiseen (Valkama, 2004). 
Meneillään olevana ympäristötukikau-
tena painotetaan talviaikaista kasvi-
peitteisyyttä ja tavoitteena on vähentää 
kiintoaineksen liikkeellelähtöä.

Suorakylvö on kuormitusta ennal-
ta ehkäisevä toimenpide, joka kohdis-
tuu koko lohkon alalle sekä pinta- että 
salaojavaluntaan. Sekä kansainvälisesti 
että Suomessa on todettu, että suora-
kylvö on tehokas tapa vähentää hieno-
jakoisten maiden eroosiota ja kiintoai-
neksen mukana vesistöön kulkeutuvan 
fosforin kuormitusta (Chichester and 
Richardson, 1992; Lundekvam, 1998; 
Chambers et al., 2000; Puustinen et al., 
2005, 2007). Todennäköisesti myös ty-
pen huuhtoutuminen vähenee hienoja-
koisten maiden suorakylvössä. Toisaalta 
pintavalunnan mukana huuhtoutuvan 
liukoisen fosforin kuormitus voi olla 
suurempi suorakylvö- kuin kyntöpel-
loilta, koska esimerkiksi pellolle lisätyt 
lannoitteet kertyvät pellon pintakerrok-
seen ja kasvattavat maan pintakerrok-
sen maahiukkasten fosforikyllästysastet-
ta (mm. Alakukku ym., 2009).

Tutkimushankkeessa ”Aineiden liik-
kuminen suorakylvetyssä maassa” sel-
vitettiin fosforin liikkumista ja kiertoa 
suorakylvetyssä, häiriintymättömässä 
maassa sekä suorakylvön merkitystä ve-
sistökuormituksen vähentämisessä.

Hankkeessa hyödynnettiin kahta 
vuonna 2000 MTT:n (Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskus) Jokioisiin 
perustettua savimaan koekenttää, joissa 
viljeltiin koejakson ajan ohraa. Näiden 
lisäksi haettiin häiriintymättömiä maa-
näytteitä laboratoriotutkimuksiin 
Säkylän Pyhäjärven ja Vantaanjoen va-
luma-alueilta kynnetyistä ja suorakyl-

vetyistä pelloista, joissa selvitettiin ai-
neiden liikkumista häiriintymättömäs-
sä maassa. Artikkelissa käsittelemme 
hankkeen tärkeimpiä tuloksia.

Suorakylvön ohrasadot 
kilpailukykyisiä
Jokioisten kahdessa pitkäaikaisessa 
(2000…2007) aito- ja hiuesavimaan 
kenttäkokeessa tutkittiin ohran fos-
foritasetta kynnössä ja suorakylvössä. 
Hiuesavimaalla viljelymenetelmien vä-
lillä ei havaittu satoeroa koejakson aika-
na. Aitosavimaalla suorakylvön viljasato 
oli keskimäärin 12 prosenttia pienempi 
kuin kynnössä. Vuonna 2001 heikom-
paan tulokseen vaikutti liian syvä suo-
rakylvö. Vuonna 2004 jäykän, märän 
savimaan hidas vedenjohtavuus haittasi 
juurten hapensaantia.

Samat tekijät vaikuttivat merkit-
tävästi myös siihen, että suorakyl-
vössä keskimääräinen fosforitase oli 
1…2 kg/ha suurempi kuin kynnössä. 
Keskimääräistä fosforitasetta kasvatti 
suorakylvössä myös se, että lannoite-
määrä oli kokeen alkuvuosina teknisten 
tekijöiden vuoksi 8 prosenttia suurempi 
kuin kynnökseen kylvettäessä.

Mielenkiintoinen tulos oli, että tal-
ven sänkenä olleen ja keväällä jyrsin-
kylvetyn savimaan ruuduissa sato ja 
fosforitase olivat samaa suuruusluok-
kaa kuin syysmuokattujen ruutujen. 

Lisäksi kahtena viimeisenä koevuonna, 
jolloin kasvukauden alku oli vähäsatei-
nen, molemmilla kentillä suorakylvön 
keskimääräinen sato oli suurempi ja fos-
foritase pienempi kuin kynnön. 

Suorakylvö on arka alkukasvukau-
den runsaille sateille, mutta voi vähen-
tää kuivissa oloissa maan poudanarkuut-
ta. Muokkaustapa ei vaikuttanut sadon 
fosforipitoisuuteen ja erot fosforitaseissa 
johtuivat pääosin satoeroista.

Hiili ja fosfori kertyvät maan 
pintaan
Deionisoidulla vedellä uutetun sekä vil-
javuustutkimuksessa ammoniumasetaa-
tilla uutetun fosforin kertyminen maan 
pintakerrokseen oli selkeästi havaitta-
vissa molemmilla Jokioisten koekentil-
lä (Muukkonen ym., 2009) (Kuva 2), 
kuten myös Pyhäjärven ja Vantaanjoen 
alueiden suorakylvetyissä pelloissa 
(Alakukku ym., 2009). Suorakylvö oli 
selvästi nostanut hiilen ja helppoliukoi-
sen fosforin pitoisuuksia maan pinta-
kerroksessa. Pintakerroksen pH oli hie-
man alhaisempi kuin kynnetyillä ruu-
duilla, mikä johtui todennäköisesti pel-
lon pintaan kertyneiden typpilannoit-
teiden happamoittavasta vaikutuksesta. 
Kynnetyn maan pH ja orgaanisen ai-
neen pitoisuus olivat keskimäärin sa-
mansuuruisia koko muokkauskerrok-
sen alueella (0–20 cm) (Kuva 2).

Kuva 2. Maan pH:n ja orgaanisen hiilen, vesiuuttoisen fosforin sekä ammonium-
asetaattiuuttoisen fosforin pitoisuudet eri maakerroksissa suorakylvetyissä ja kyn-
netyissä maaprofiileissa. Janat kuvaavat 95 prosentin luottamusväliä.
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Aineiden uuttuminen 
häiriintymättömästä maasta
Kynnön ja suorakylvön vaikutusta fos-
forin uuttumiseen tutkittiin analysoi-
malla häiriintymättömien 20 cm maap-
rofiilien läpi valunutta vettä. Kynnetyn 
maan vesinäytteissä sameus, kiintoai-
nepitoisuus ja partikkelimaisen fosfo-
rin pitoisuudet olivat suurempia kuin 
suorakylvössä (kuvat 3 ja 4) ja myös 
kiintoaineksen ja partikkeleihin sitou-
tuneen fosforin kokonaishuuhtoumat 
olivat suurempia kuin suorakylvönäyt-
teissä. Maaprofiilin läpi suotautuvan ve-
den liukoisen fosforin pitoisuuksissa ei 
sen sijaan havaittu eroja kynnettyjen ja 
suorakylvettyjen maanäytteiden välil-
lä (Kuva 4). Tämä johtui todennäköi-
sesti liukoisen fosforin pidättymisestä 
maahiukkasten pinnoille veden suo-
dattuessa alaspäin maakerrosten läpi. 
Fosforipitoisuudet peräkkäisissä valu-

mavesierissä olivat lähes samansuurui-
sia. Savimaa luovuttaa fosforia tasaises-
ti ympäröivään veteen (Muukkonen, 
2009), toisin kuin karkeammat maala-
jit, joista fosfori huuhtoutuu helpom-
min ”piikkeinä”. Tämä johtuu siitä, että 
savimaissa on enemmän fosforia pidät-
täviä raudan ja alumiinin oksideja kuin 
karkeissa maissa (Hartikainen, 1982).

Maan murustamisen on todettu li-
säävän huomattavasti valumaveden kiin-
toaine- ja kokonaisfosforipitoisuuksia. 
Maan muokkaus paljastaa tuoreita pin-
toja, jotka stabiloitumattomina lisäävät 
maa-aineksen huuhtoutumista ainakin 
hetkellisesti. Muukkosen ym. (2009) 
tutkimuksessa savimaiden rakenne ri-
kottiin kyntöä jäljitellen 20 cm syvyy-
teen, jolloin valumavesien sameus kas-
voi 10…13 -kertaiseksi ja maa-ainek-
seen sitoutuneen fosforin pitoisuus 6,5 
-kertaiseksi. Tällainen ilmiö on mahdol-

linen aina kynnön yhteydessä. Edellä 
esitetyissä määrityksissä uuttoneste oli 
deionisoitu vesi. Mitä suurempaan ve-
sitilavuuteen maahiukkaset joutuivat, 
sitä enemmän fosforia pääsi irtoamaan 
ympäröivään veteen (Muukkonen ym., 
2007, 2009).

Kynnettyjen ja 
suorakylvettyjen 
maanäytteiden 
sadesimulaatio
Pintavalunnan fosforipitoisuuksia sel-
vitettiin sadesimulaatiolla Etelä- ja 
Lounais-Suomen savi- ja karkeiden 
maiden suorakylvetyiltä ja kynnetyiltä 
pelloilta otetuista näytteistä. Keväällä 
ennen kylvöä halkaisijaltaan 30 cm:n 
lieriöihin otettuja häiriintymättömiä 
maanäytteitä sadetettiin laboratori-
ossa 5 mm/h intensiteetillä 5 prosen-
tin kallistuksessa ja sadetuksen aika-
na näytteistä valunut pintavaluntavesi 
(200 g/lieriö) kerättiin vesianalyysei-
hin. Sadetustuloksista voidaan arvioida 
muokkaustavan ja maan fosforitilan vai-
kutusta pintavaluntaveden laatuun.

Suorakylvetyissä savimaissa pintava-
lunnan kiintoainepitoisuus (1,0 g/l) oli 
keskimäärin noin kolmanneksen pie-
nempi kuin kynnetyissä savissa (1,5 g/l). 
Karkeilla mailla ero oli yli nelinkertai-
nen, suorakylvössä keskimäärin 1,0 g/l 
ja kynnössä 4,1 g/l.

Pintamaasta sadetuksessa irtoavasta 
fosforista, savimailla vähintään 85 pro-
senttia ja karkeilla mailla 75 prosent-
tia, oli kiintoainekseen pidättynyttä. 
Kuormituksen muodostumisen kan-
nalta on tärkeää huomata, että pelto-
oloissa savimailta irronnut hienojakoi-
nen aines kulkeutuu vesistössä paljon 
pidemmälle kuin sitä painavampi kar-
kea aines.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli ar-
vioida maan pinnan ravinnepitoisuu-
den kasvusta aiheutuvaa pintavalunnan 
fosforikuorman muutosta suorakylve-
tyiltä lohkoilta. Savimaiden pintavalun-
nan liukoisen fosforin pitoisuuksissa ei 
ollut eroa kynnön ja suorakylvön välil-
lä, kun maan ylimmän pintakerroksen 
(0…2,5 cm) viljavuusanalyysin fosfori-
luku oli sama (Kuva 5). Pitoisuuksien 
havaittiin jossain määrin seuraavan 
maan fosforilukua (Kuva 5) ja aiemmin 
onkin todettu, että sekä hienorakeisilla 

Kuva 3. Häiriintymättömien maaprofiilien (0…20 cm) läpi suotautuneiden 
vesien sameus ja kiintoainepitoisuus suorakylvössä ja kynnössä. Janat kuvaavat 
95 prosentin luottamusväliä.
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että karkeilla maalajeilla maan pintaker-
roksen viljavuusfosforin pitoisuus sää-
telee pintavalumavesiin liuenneen fos-
forin pitoisuuksia (mm. Turtola ja Yli-
Halla, 1999).

Useiden tutkimusten perusteella on 
käynyt selväksi, että muokkaussyvyyden 
pienentäminen kerryttää fosforia maan 
pintakerrokseen ja lisää siten pintava-
lumavesien liuenneen fosforin huuh-
toumia (Uusitalo ym., 2007, Alakukku 
ym., 2009).

Kuormituksen hallinta 
suorakylvössä
Tulokset tukevat aiempien suorakyl-
vöön liittyvien tutkimusten tuloksia. 
Ne osoittavat, että suorakylvö vähentää 
hienojakoisten maiden pinta- ja salaoja-
valunnan kiintoaineen sekä partikkeli- 
että kokonaisfosforin kuormitusta.

Suorakylvössä helppoliukoista fosfo-
ria kertyy maan pintakerrokseen, mikä 
lisää pintavaluntaveteen liuenneen fos-
forin pitoisuutta ja liuenneen fosforin 
kuormitusriskiä. Laboratoriokokeissa 
todettiin, että veden suotautuessa ruo-
kamultakerroksen läpi muokkaustapo-
jen välillä ei ollut eroa liukoisen fosfo-
rin pitoisuuksissa. Suorakylvössä, kuten 
muissakin muokkaustavoissa, maan hy-
vä veden läpäisykyky on keskeinen kei-
no vähentää pintavalunnan ja sen mu-
kana huuhtoutuvan liukoisen fosforin 
kuormitusriskiä.

Tutkimuksen tulosten pohjalta suo-
rakylvö on hyvä keino vähentää pelto-
viljelystä aiheutuvaa kiintoaine- ja fos-
forikuormitusta erityisesti savimailla. 
Vesiensuojelun kannalta muokkaamatta 
viljelyn ongelmana on fosforin kertymi-
nen pellon pintakerrokseen. Tämä näyt-
tää lisäävän liukoisen fosforin kuormi-
tusriskiä suorakylvössä etenkin, jos pel-
loilta tulee paljon pintavaluntaa.

Maan rakenteen parantamisella ja 
pintavalunnan estämisellä voidaan vä-
hentää liukoisen fosforin kuormitusta 
sekä karkeilla että hienorakeisilla mailla. 
Hyvä vedenläpäisevyys on myös kasvien 
kasvun ja maan viljeltävyyden kannalta 
tärkeää. Suorakylvöstä poiketen muut 
kynnön sijaan tehtävät muokkaukset, 
joissa muokkaussyvyyttä ainoastaan ra-
joitetaan, saattavat jopa lisätä eroosiota 
kasvukauden ulkopuolella kyntöön ver-
rattuna. Kyntömaissa veden imeytymis-

tä ja hetkellistä varastoitumista edesaut-
taa kynnöksen suuri huokostilavuus.

Liuenneen fosforin huuhtouman 
hallinnassa fosforilannoituksen tarken-
taminen viljelykasvien todellisia tarpei-
ta vastaavaksi on keino, joka hyödyntää 
viljelijää myös taloudellisesti.

Jokavuotisen fosforilannoituksen si-
jasta kasvien fosforin saantia voidaan 
turvata kalkitsemalla peltoja. Kalkitus 
parantaa fosforin käyttökelpoisuutta 
kasveille ja vaikuttaa positiivisesti myös 
maan rakenteeseen ja pieneliötoimin-
taan. Kalkituksen seurauksena maanes-
teen ionivahvuus nousee, mikä vähen-
tää savihiukkasten liettymistä ja fosfo-
rin liukenemista maasta valumavesien 
mukaan.

Fosforin rehevöittävät 
vaikutukset
Valumavesien pellolta kuljettamasta 
maa-aineksesta voi vapautua merkittä-
viä määriä fosforia leville käyttökelpoi-
seen muotoon. Suorakylvön vesiensuo-
jelulliset hyödyt joudutaan arvioimaan 
sen mukaan, kuinka paljon sen avul-
la saadaan pienennettyä eroosiosta ai-
heutuvaa fosforikuormitusta ja toisaalta 
kuinka paljon suorakylvö lisää liukoisen 
fosforin kuormitusriskiä.

Huuhtoutumiskentiltä kerätyillä va-
lumavesillä tehtyjen tutkimusten mu-
kaan eroosioaineksesta saattaa hapelli-
sissa oloissa, eroosioaineksen matkates-
sa pellolta vesistöön, vapautua suuruus-
luokaltaan saman verran leville käyttö-
kelpoista fosforia kuin valumavesissä on 
liuennutta fosforia. Voimakkaasti pel-
kistyneissä oloissa voi lisäksi vapautua 
noin puolet kiintoaineksen sisältämäs-
tä fosforista (Uusitalo, 2004). Luvut 

korostavat eroosioaineksen merkitystä 
potentiaalisesti rehevöittävän fosfori-
kuorman synnyssä savimailla, joilta tu-
levasta fosforista 80…90 prosenttia voi 
olla kiintoaineksen mukana kulkeutu-
vaa. Karkeammilta mailta tulevassa va-
lunnassa liuenneen fosforin osuus on 
suhteessa suurempi, joten suorakylvön 
vesiensuojelulliset edut eivät niillä tule 
esiin niin selkeästi. Suorakylvön vesien-
suojelulliset hyödyt ovat myös suhteelli-
sesti pienempiä sellaisilla hienorakeisilla 
mailla, joiden maan pintakerroksen fos-
foripitoisuus on korkea ja eroosiomää-
rät vähäisiä.

Vesiympäristössä maahiukkasiin si-
toutuneeseen fosforiin vaikuttavat lu-
kuisat fysikaaliset, kemialliset ja biologi-
set prosessit ja vesistöön päässyt maa-ai-
nes aiheuttaa aina suuren kuormituspo-
tentiaalin. Maapartikkeleista vapautu-
van fosforin määrä kasvaa sitä suurem-
maksi, mitä väljempään ja vähäsuolai-
sempaan veteen ne päätyvät. Matkalla 
vesistöön partikkelin pinnat voivat si-
ten huomattavasti tyhjentyä fosforista. 
Mitä suurempi on maahiukkasen fos-
forinkyllästysaste ja mitä vähäsuolai-
sempaa maahiukkasta ympäröivä liu-
os on, sitä enemmän sen pinnoilta voi 
vapautua fosforia (Hartikainen, 1991, 
Yli-Halla ym., 2002, Muukkonen ym., 
2007). Esimerkiksi vesiensuojeluyhdis-
tyksen mittauksissa on kevättalvisin, 
lumen sulamisaikaan, havaittu korkeita 
liukoisen fosforin pitoisuuksia (65…80 
prosenttia kokonaisfosforista) peltoval-
taisten valuma-alueiden savisameissa 
oja- ja jokivesissä. Korkeat pitoisuudet 
voivat osin johtua myös kuolevasta kas-
viaineksesta vapautuvasta liukoisesta 
fosforista.

Kuva 5. Pintavalumaveteen liuenneen fosforin pitoisuus suhteessa pellon pinnan 
(0…2,5 cm) viljavuusfosforin pitoisuuteen.
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Missä määrin fosforin liukenemista tapahtuu rehevien ja humuspi-
toisten järvien hapettomissa syvänteissä sekä hitaasti virtaavien ojien su-
vannoissa kesällä tai jääpeitteen alla? Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistyksen automaattisessa veden laadun seurannassa on 
ajoittain tulva-aikoina havaittu hyvin alhaisia happipitoisuuksia mitta-
antureiden hautauduttua sedimenttiin. Jokiekosysteemi on sedimentoi-
tumisen ja kulkeutumisen monimutkainen kokonaisuus. Voidaan siis 
perustellusti kysyä, missä määrin sillä on merkitystä, missä muodossa 
fosfori kulkeutuu pellolta vesistöihin?

Suorakylvöllä ja talviaikaisella kasvipeitteisyydellä vaikutetaan koko 
peltoalaan, sekä pinta- että salaojavaluntaan, toisin kuin monilla muilla 
maatalouden ympäristötuessa käytetyillä menetelmillä, joissa vaikutus 
kohdistuu vain murto-osaan peltoalasta. Osittaiset ja kohdentamatto-
mat toimet ovat todennäköisesti vaikuttaneet siihen, että maatalouden 
ympäristötuessa käytetyt menetelmät eivät ole toivotulla tavalla vähen-
täneet ravinnekuormitusta. Toisaalta ravinnepitoisuuksien muutoksia 
on myös ongelmallista todentaa perinteisin näytteenottomenetelmin. 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen automaat-
tisilla veden laadun mitta-antureilla tekemien tutkimusten mukaan 
näyttää siltä, että perinteisin menetelmin tehdyt kuormituslaskelmat 
voivat yli- tai aliarvioida kokonaiskuormia, etenkin pienissä virtavesis-
sä. Esimerkiksi kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudessa tapahtuvat 
muutokset ovat niin nopeita, että näytteenottohetken muutaman tun-
nin siirtymä voi muuttaa tulosta kymmenkertaisesti (Valkama, 2007).

Kuva 6. Pintavalunnan on todettu keskittyvän maanpinnan 
taitekohtiin ja eroosiota tapahtuvan jo pienillä rinteen kalte-
vuuksilla. Suorakylvö on tehokas tapa vähentää hienojakois-
ten maiden eroosiota ja sen mukana vesistöön kulkeutuvan 
fosforin kuormitusta, oikealla suorakylvetty pelto. Myös ojien 
perkaustarpeen voidaan olettaa vähenevän samassa suhteessa 
kuin kiintoainekuormitusta hillitään. (Pasi Valkama).
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Nurmien merkitys ravinnon-
tuotantoketjun alkulenkkinä 
on sekä alueellisesti että valta-

kunnallisesti erittäin suuri. Nurmia on 
kolmannes Suomen peltopinta-alasta. 
Voimakkailla karjatalousalueilla kuten 
Ylä-Savossa nurmien osuus ylittää 60 
prosenttia, mikä näkyy alueella muun 
muassa Iisalmen reitin pohjoisosien re-
hevöitymisenä, joskin alueen maaperä 
on myös luonnostaan ravinteikas.

Itämeren kuormituksesta poiketen 
ravinteet eivät kulkeudu vesiin savisa-
mennuksen mukana vaan liuenneessa 
muodossa. Pohjois-Savon vesienhoidon 
toimenpideohjelman tavoitteena on vä-
hentää maatalouden fosforikuormitusta 
enimmillään yli 40 prosenttia nykyises-
tä (Luonnos 30.10.2008).

Nurmien lannoitus
Nurmi on tehokas ravinteiden käyttä-
jä. Sadontuotossa käyttämättä jäänyttä 
typpeä huuhtoutuu pohjavesiin säilöre-
hunurmilta yleensä vain vähäisiä mää-
riä, mutta ongelmaksi muodostuu nur-
men uusimisvaihe. Kiihtynyt mikrobio-
loginen toiminta ja hajoava orgaaninen 
aines vapauttavat runsaasti typpeä nit-
raattimuotoon, joka huuhtoutuu her-
kästi. Fosforin osalta uusimisvaihe ei 
korostu kuormituksessa, päinvastoin 
uusimisen yhteydessä pintavalunnan 
fosforimäärä karkeilla kivennäismailla 
usein vähenee.

Nurmivuosien aikana kasvustoa lan-
noitetaan maan pintaan. Keväällä en-
simmäinen lannoitus annetaan noin 
toukokuun puolivälissä, tavallisesti vä-
kilannoitteena. Toinen lannoitus an-
netaan ensimmäisen sadonkorjuun jäl-
keen kesäkuun loppupuolella karjati-
loilla lietelantana tai liete-väkilannoite 
-yhdistelmänä. Liete levitetään nykyisin 
tavallisimmin letkulevitysmenetelmäl-
lä, joka jättää ravinteet maan pintaan, 
missä ne ovat alttiina huuhtoutumiselle. 
Lietteen ravinnepitoisuudet vaihtelevat 
paljon lietteen vesipitoisuudesta riip-
puen, mutta tavallisesti nurmen toiselle 
sadolle hehtaaria kohti levitettävä liete-
määrä sisältää noin 8…15 kg fosforia. 
Mahdollinen kolmas lannoitus anne-
taan toisen sadonkorjuun jälkeen elo-
kuun puolella, mutta useimmiten kol-
matta satoa ei korjata eikä myöskään 
lannoiteta. Väkilannoitefosforia anne-
taan nurmille vain ensimmäisessä lan-
noituksessa ja toiselle sadolle se, mitä 
lietteen mukana tulee. Syyssadon fosfo-
rilannoitusta vältetään.

Nurmivuosien aikana hehtaa-
ri tuottaa maanpäällisen sadon lisäksi 
yli 7 000 kg juurimassaa, johon sitou-
tuu noin 100 kg typpeä ja 15 kg fos-
foria hehtaarille. Juuristomassa uu-
siutuu vuosittain, joten nurmikasvus-
ton sisäinen orgaanisen aineksen ja ra-
vinteiden kierto maassa on nopeaa ja 
voimakasta.

nurmiviljelyn 
fosforikuormitus on 
liuenneessa 
muodossa

Nautakarjatalouden keskittymisen seurauksena nurmiviljelyn ravin-
nekuormitus kohdistuu ennen kaikkea sisävesiin ja Pohjanlahden 
rannikon jokiin. Näillä alueilla fosforikuormitus on selvästi vaka-
vampi ongelma kuin typen huuhtoutuminen. Nurmialueilta tule-
va fosforikuormitus on enimmäkseen liukoisessa muodossa, jon-
ka hallinta lumien sulamisen aikana on käytännössä mahdotonta. 
Tulevaisuudessa ilmaston lämpeneminen aiheuttaa entistä enem-
män sulamispulsseja pitkin talvea.
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Kuormitus riippuu maan 
fosforinpidätyskyvystä
Liukoinen fosfori voi reagoida maa-ai-
neksen kanssa usealla eri tavalla. Se voi 
sitoutua ligandinvaihdon kautta rau-
ta- ja alumiinioksidipinnoille (sorptio) 
tai muodostaa kalkkipitoisessa maas-
sa helppoliukoisia kalsiumyhdisteitä. 
Lisäksi se voi sitoutua mikrobiologisten 
reaktioiden kautta orgaaniseen ainek-
seen. Suomalaiset peltomaat ovat tyy-
pillisesti happamia eli näissä olosuhteis-
sa fosfori ei muodosta kalsiumyhdistei-
tä. Maahiukkasten rauta- ja alumiini-
oksidien vapaiden sitoutumispaikkojen 
määrä on tärkein maanesteen liuenneen 
fosforin pitoisuutta säätelevä tekijä.

Tavallisesti peltomaista määritetään 
viljavuusfosforin nimellä kulkeva hap-
pamalla ammoniumasetaatilla uutetta-
va fraktio, joka kuvaa kasveille saatavilla 
olevan fosforin määrää ja maan lannoi-
tustarvetta. Huuhtoutumisen ennusta-
jana viljavuusfosfori ei kuitenkaan toi-
mi yhtä hyvin kuin esimerkiksi vesiuut-
toinen fosfori, jonka pitoisuus riippuu 
alumiinioksidien fosforikyllästysastees-
ta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että 
huuhtoutuneen fosforin määrä korreloi 
melko suoraviivaisesti pintamaan fosfo-
ritilan kanssa (Yli-Halla ym. 1995).

Tavallisesti nurmilla maan pinta-
kerroksen fosforipitoisuus on lannoi-
tuksen tai laiduntamisen seuraukse-
na korkeampi kuin syvemmällä maas-
sa (Kuva 1). Kun nurmi uusitaan kol-
men tai neljän vuoden jälkeen, pinta-

maa sekoittuu paksumpaan kyntöker-
rokseen, jossa alumiinioksidien kylläs-
tysaste on pienempi ja liukoista fosforia 
sitoutuu maahiukkasiin. Jos viljanvilje-
lyssä suosiotaan kasvattanut suorakyl-
vö yleistyy nurmiviljelyssä, pintamaan 
fosforin rikastumisongelma pahenee. 
Suorakylvössä maata ei muokata nor-
maaliin tapaan vaan uusi kasvusto kyl-
vetään muokkaamatta vanhan päälle.

Peltojen keskimääräinen viljavuusfos-
foriluku on vaihdellut vuosien saatossa, 
1960-luvulta alkanut nousu on taittu-
nut 2000-luvun aikana ja nyt keskimää-
räinen viljavuusfosforiluku on käänty-
mässä hiljalleen laskuun. Karjatilan las-
kennallinen porttitase on tällä hetkel-
lä keskimäärin 12 kg hehtaarille ylijää-
mäinen (Virtanen ja Nousiainen 2005). 
Aiemmin tase oli yli 20 kg hehtaarille 
ylijäämäinen, joten ympäristötuen ra-
joitteilla on ollut vaikutusta taseeseen.

Lietelanta ei lisännyt 
huuhtoutumista
MTT Maaningalla tehdyssä kokees-
sa nurmen pintaan vuosittain toisen 
sadon lannoitteeksi levitetty kohtuul-
linen määrä lietelantaa (20 m³/ha) ei 
ole tähänastisten tulosten mukaan li-
sännyt fosforin huuhtoutumista maan 
sisään muokattuun varastolannoituk-
seen verrattuna. Koe alkoi 2006 kevääl-
lä ja jatkuu vuoden 2010 kevääseen. 
Säilörehuksi niitetyltä nurmelta huuh-
toutui keskimäärin 0,6 kg kokonais-
fosforia hehtaarilta vuodessa. Liukoista 
tästä määrästä oli noin 80 prosenttia. 
Määrä oli sama pintaan lannoitetul-
la (vuosittain 20 kg P/ha väkilannoite 
ja liete yhteensä) ja varastolannoitetul-
la (69 kg P/ha maan sisään annettuna 
nurmikierron alussa) käsittelyllä. Tässä 
kokeessa fosforin lannoitustekniikkaa 
tärkeämpi tekijä oli maan fosforinsito-
miskapasiteetti, joka vaihteli huomatta-
vasti suhteellisen pienen – kooltaan vain 
noin 0,1 ha - koekentän sisällä.

Tulos toistui myös pienemmässä 
mittakaavassa tehdyssä kokeessa, jossa 
nurmen pintaan levitettiin ensimmäi-
sen sadon niiton jälkeen 20 tai 40 m³ 
lietelantaa (8 ja 16 kg P/ha, vastaavasti). 
Lietelannan määrän vaikutus pintava-
lunnan fosforipitoisuuteen mitattiin la-
boratoriossa syksyllä koeruuduilta irro-
tettuilta nurmilaatoilta, jotka kokeen al-

kaessa jäädytettiin ja peitettiin lumella. 
Kokeessa lumi sulatettiin infrapunaläm-
mittimillä, jolloin syntyi kevätvaluntaa 
simuloiva pintavalunta.

Kumpikaan lietemäärä ei lisännyt 
liuenneen eikä kokonaisfosforin kuor-
mitusta pintavalunnassa. Kokeessa tut-
kittiin myös vaikuttaako kalkki liuen-
neen fosforin huuhtoutumiseen lietettä 
saaneilta ruuduilta. Mitään vaikutusta 
ei havaittu, vaikka kokeessa käytettiin 
peltoviljelystä poiketen kalkitusvaiku-
tukseltaan tehokkaampaa hienojakoista 
kalkkia 3 000 kg/ha (Taulukko 1).

Laidun kuormittaa
Lypsykarjalaidun on nurmiviljelyn eri-
koistapaus, jonka typpi- ja fosforisato 
koostuu pelkästään maidon sisältämistä 
ravinteista. Nykyaikaiset korkeatuottoi-
set lehmät tarvitsevat runsaan laitumen: 
tuotos voidaan saavuttaa vain, jos laidun-
ta on reilusti ”ylimäärin” ja lehmät saa-
vat vapaasti valikoida syömänsä rehun. 
Orgaanisen aineen kierto on nopeaa, 
koska suuri osa kasvimassasta jää syömät-
tä, kuolee, maatuu ja vapauttaa ravinteet 
maan pintaan. Tavallaan laidunnurmi 
siis pumppaa juuristollaan syvemmältä 
maasta ravinteita maan pinnalle.

Laitumen kuormituspotentiaalia li-
säävät myös pellon pintaan tulevat son-
takasat ja virtsalaikut. Periaatteessa erit-
teiden ravinteet ovat samoja, joita lehmä 
on syönyt laitumella kasvavan ruohon 
mukana, joten kierto ei sinällään lisää 
laitumen ravinnemäärää. Lehmät saavat 
kuitenkin usein lisärehuja, joista osa kul-
keutuu eritteiden mukana laitumelle.

Sonnan fosfori on suurelta osin liu-
kenevassa muodossa ja vaikka virtsa it-
sessään ei sisällä fosforia, laikun kohdal-
la maan fosforinsitomiskyky heikkenee 
ja osa aiemmin kiinnittyneestä fosforis-
ta vapautuu joksikin aikaa liuenneeseen 
muotoon. Tyypillisellä laitumella sonnan 
peittoon jää vuosittain noin 4 prosent-
tia ja virtsan alle 17 prosenttia laitumen 
pinta-alasta. Mitä pidempään laidun on 
samalla alueella, sitä suuremman osan 
laitumen pinta-alasta sonta- ja virtsalai-
kut kattavat (Kuva 2). Tutkimuksen mu-
kaan pintamaan fosforipitoisuus nousee 
suhteellisen suoraviivaisesti laidunvuosi-
en kuluessa (Kuva 3). Laiduntavat eläi-
met myös rikkovat sorkillaan kasvustoa 
ja pintamaan huokosrakennetta sekä tii-

Kuva 1. Lannoitetulla säilörehunur-
mella pintamaan P-pitoisuus on huo-
mattavasti korkeampi kuin alla olevi-
en maakerrosten. Nurmen uusimisessa 
tehtävä muokkaus sekoittaa pintamaan 
noin 20 sentin paksuiseen kerrokseen 
kolmen, neljän vuoden välein.
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vistävät maata, mikä osaltaan lisää pinta-
valunnan määrää.

Laitumen fosforitase on MTT 
Maaningalla tehdyn tutkimuksen mu-
kaan edelleen yli 20 kg/ha ylijäämäi-
nen, kun säilörehunurmella tase lähes-
tyy nollaa tai on alijäämäinen. Samalla 
laitumen fosforikierto on hyvin inten-
siivistä. Keskimäärin laitumelta huuh-
toutui 0,8…1,3 kg kokonaisfosforia 
hehtaarille vuodessa. Määrä oli alussa 
pienin ja kasvoi vuosittain. Liukoisen 
fosforin osuus kokonaisfosforista oli jat-
kuvasti yli 80 prosenttia ja usein lähellä 
100 prosenttia.

Laidunala koko maassa on vajaat 
100 000 hehtaaria, joten laidunten ai-
heuttama kokonaiskuormitus pysyy 
kohtuullisena. Suoraan vesistöihin yh-
teydessä olevien peltojen intensiivistä 
laiduntamista ja laidunten fosforilan-
noitusta olisi kuitenkin hyvä välttää.

Talvi uuttaa nurmen fosforia – 
myös suojavyöhykkeiltä
Talvista kasvipeitteisyyttä kiitetään 
eroosion vähentämisestä, mutta toi-
saalta kasvustosta irtoaa jäätymisen ja 
sulamisen yhteydessä liuennutta fosfo-
ria. Tästä johtuen nurmipeltojen ja ve-
sistön välissä suojavyöhyke ei juuri vä-
hennä liuenneen fosforin kuormitusta. 
Talvella vesi virtaa jäisen nurmipeittei-
sen maan päällä huuhtoen kasvimassaa 
eikä välttämättä suotaudu missään vai-
heessa maan läpi.

Savisilla mailla kynnön jälkeen pin-
tavirtauksen mukaan lähtevä savisa-
mennus pidättyy suhteellisen tehok-
kaasti suojavyöhykkeille. Samalla maa-
hiukkasiin sitoutunutta fosforia jää alu-
eelle. Suojavyöhykkeellä maan pintaan 
voi kertyä runsaastikin fosforia, kun sa-
visamennusta pidättyy alueelle ja lisäksi 
kasvusto ottaa fosforia syvemmistä ker-
roksista ja karike hajoaa vuosittain maan 

pintaan. Luonnontilaisilla suojavyöhyk-
keillä, joista kasvimassaa ei korjata, pin-
tamaan viljavuusfosforipitoisuus voi 
nousta korkeammaksi kuin peltomaas-
sa. Suojavyöhykkeen kasvustosta voi pa-
himmillaan huuhtoutua jopa useita kilo-
ja fosforia hehtaarilta. Kasvuston fosfori-
pitoisuus on korkeimmillaan kukinnan 
ja siementen muodostumisen aikaan, jo-
ten paras hetki korjata kasvusto on pian 
kukinnan jälkeen (Uusi-Kämppä 2005, 
Räty ym. 2009).

Maaningalla tehdyssä pintavalunnan 
simulointikokeessa vanhasta, tähkiväs-
tä heinäkasvustosta huuhtoutui vähem-
män fosforia kuin nuoresta lehtivaihees-
sa olevasta nurmesta, vaikka kasvustossa 
oli sama määrä fosforia hehtaaria koh-

ti laskettuna. Fosfori oli ilmeisesti tiu-
kemmin sitoutunut kasvuston rakentei-
siin vanhentuneessa nurmessa. Lisäksi 
lakoontunut kasvimassa peitti suuren 
osan maata, jolloin vesi ei todennäköi-
sesti päässyt yhtä paljon kontaktiin pin-
tamaan kanssa kuin nuoressa, pystyssä 
ja lehtevässä kasvustossa (Taulukko 2). 
Vaikka vanhentunut kasvusto näyt-
tää tämän kokeen perusteella edullisel-
ta ratkaisulta fosforin huuhtoutumisen 
vähentämisessä, tilanne todennäköisesti 
muuttuu vuosien kuluessa. Jos kasvus-
toa ei korjata pois, hajoava kasvimassa 
vapauttaa fosforia maan pintaan jolloin 
huuhtoutuminen oletettavasti kasvaa 
kuten luonnontilaisilla suojavyöhyk-
keillä on käynyt.

Taulukko 1. Valumaveden fosforipitoisuudet naudan lietelannalla lannoitetuilla ja kalkituilla koeruuduilla. Koe tehty 
laboratoriossa pintavaluntasimulaattorilla.

Kuva 2. Normaalilla laidunalueella sontakasat peittävät maata varsin tasaisesti 
kolmen vuoden laiduntamisen jälkeen.

Viljavuus 
P mg/l  se

Vesiliukoinen 
P (1:60) se

Valumaveden 
liuennut P mg/l se

Valumaveden 
kokonais-P mg/l se

Valumaveden 
Ca mg/l se

Lannoittamaton 23.8 1.17 11.0 0.45 0.26 0.049 0.38 0.045 10.3 1.41
20 m3 lietettä 24.6 1.29 10.6 0.59 0.27 0.021 0.36 0.021 14.2 1.96
40 m3 lietettä 25.3 1.01 11.7 0.46 0.32 0.038 0.45 0.034 10.3 1.41
20 m3 + 3 t Ca 26.5 1.62 11.7 0.57 0.26 0.031 0.35 0.034 15.6 1.61
40 m3 + 3 t Ca 25.9 2.69 11.1 1.41 0.37 0.005 0.48 0.024 15.0 2.19
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Korkean fosforipitoisuuden lohkoil-
la fosforilannoituksesta luopuminenkin 
on hidas keino maan kuormituspotenti-
aalin vähentämisessä. Mahdollisesti toi-
miva nopeampi keino voisi olla 5…7 cm 
normaalia syvempään tehty kyntö nur-
men uusimisen yhteydessä. Jankon fos-
foripitoisuus on suomalaisissa maissa 
usein hyvin alhainen ja jankko pystyy 
sitomaan liukenevaa fosforia itseensä 
(Peltovuori 2002). Syväkyntö kuitenkin 
nostaa pohjakerroksen kiviä pintaan ja 
myös happamoittaa maata hieman, jo-
ten jankon koostumus pitää tuntea en-
nen kuin syväkyntöä voi harkita.

Maaningan apilalaitumen pinta-
maan helppoliukoisen fosforin pitoi-
suus ei noussut koevuosien aikana al-
kutilanteeseen verrattuna (Kuva 3). 
Apilaruuduilta ei kuitenkaan voitu ke-
rätä pintavaluntaa, joten apilan mah-
dollisuudet fosforihuuhtouman vähen-
tämisessä ovat vielä selvittämättä.

Lannan käsittely ennen käyttöä 
on oikeastaan vasta tulossa oleva kei-
no. Liete voidaan käsitellä kemiallisel-
la fosforin saostajalla ja sen jälkeen se-
paroida, jolloin saostunut fosfori jää 
kiinteään fraktioon kompostoitavak-
si ja käytettäväksi nurmen uusimisvai-
heessa. Nestefaasi taas voidaan käyttää 
nurmelle hygieenisenä ja tehokkaana 
typpilannoitteena. Kemiallisista saos-
tajista jäteveden puhdistuksessa käyte-
tyt ferri- ja ferrosulfaatti sekä alumii-
nikloridi sitovat fosforin liian tiukas-
ti lähes liukenemattomiksi yhdisteik-
si, jolloin sen lannoitearvo heikkenee. 
Fosforin saostamiseen käytetty kalkki 
nostaa lietelannan pH:ta ja aiheuttaa 
sitä kautta typen hävikkiä ammoni-
akkina. Mahdollisia saostuskemikaa-
leja ovat myös kalsiumsulfaatti (kipsi) 
ja magnesiumoksidi, joiden fosforiyh-
disteet ovat kasveille käyttökelpoisessa 
muodossa (Pietola ym. 2008).

Suoraan maan pintaan ja nurmikas-
vustoon annosteltavat ”fosforinsieppaa-
jat” ovat aktiivisen tutkimuksen aihee-
na sekä Suomessa että muualla maail-

massa. Kipsistä on saatu lupaavia tu-
loksia eroosiontorjunnassa savimail-
la Kotkanniemessä, mutta kipsin teho 
nurmien liuenneen fosforin sitomisessa 
on vielä avoin. Ferri- ja ferrosulfaattia, 
alumiinikloridia ja lantaanilla terästet-
tyä bentoniittisavea testataan parhail-
laan Maanigalla pintavaluntasimulaat-
torilla (kevät 2010), joten niistä on tu-
loksia luvassa vuoden 2010 aikana.

Nurmien liuenneen fosforin huuh-
toutumisen vähentämiseen on siis 
olemassa useita keinoja, mutta suu-
rin osa niistä on valitettavan hitaita. 
Tulevaisuuden kannalta tärkeintä on 
vähentää fosforilannoitusta niin paljon, 
että niiden peltojen, joilla viljavuusfos-
foriluku ylittää 10 mg/l, fosforitase pai-
nuu alijäämäiseksi. Lisäksi korkean vil-
javuusfosforin mailla on syytä harkita 
kyntösyvyyden lisäämistä.
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Mikä neuvoksi nurmille?
Nurmi on erittäin tehokas fosforinot-
taja, joten nykyiset lannoitussuosituk-
set kaipaavat uudistamista. Suositukset 
on alun pitäen tehty melko harvalukuis-
ten nurmikokeiden perusteella. Lisäksi 
kokeet on tehty ennen kuin maan liu-
kenevan fosforin pitoisuus 1960 – 80 
-lukujen runsaan fosforilannoituksen 
seurauksena kohosi nykyisiin lukemiin. 
Tällä hetkellä monessa peltomaassa on 
fosforia varastoituneena raudan ja alu-
miinin oksidipinnoilla, joten fosforitase 
voi hetkellisesti painua alijäämäiseksi-
kin ilman satotappiota. Uusimpien tut-
kimustulosten mukaan (Valkama ym. 
2009, Virkajärvi ym. 2009) voidaan 
antaa karkea yleissääntö, että jos maan 
viljavuusfosforipitoisuus on yli 10 mg/l, 
nurmi ei tarvitse satovuosina lainkaan 
fosforilannoitusta. Nurmen perustamis-
vaiheessa annettava lannan tai väkilan-
noitteen fosfori riittää. Maan viljavuus-
fosforin pitoisuutta seurataan joka tapa-
uksessa viiden vuoden välein, joten kun 
maan P-pitoisuus laskee alle 10 mg/l, 
tilanteeseen voidaan reagoida nopeas-
ti lisäämällä fosfori taas vuosittaiseen 
lannoiteannokseen.

Taulukko 2. Vanhentuneen ja nuoren kasvuston fosforikuormituspotentiaali pintavaluntasimulointikokeessa.

Kuva 3. Maan fosforipitoisuus nousee 
lannoitetulla (15 kg P/ha/v) lypsykarja-
laitumella lähes suoraviivaisesti kolmen 
laidunvuoden aikana. Vastaavasti lai-
dunnetulla lannoittamattomalla apila-
valtaisella laitumella pintamaan P-pitoi-
suus pysyy kuitenkin lähes ennallaan.

Kasvuston 
massa kg ka/ha se

Kasvuston P 
sisältö kg/ha se

Valumaveden 
liuennut P mg/l se

Valumaveden 
kokonais-P mg/l se

vanha kasvusto 3070 486 3.7 0.50 0.13 0.049 0.19 0.049
nuori kasvusto 1000 102 3.8 0.38 0.36 0.084 0.47 0.081
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Nurmea on pidetty fosfori-
kuormituksen vähentämisen 
kannalta edullisena, koska 

se suojaa maata eroosiolta ja vähentää 
näin maahiukkasten mukana kulkeu-
tuvan fosforin määrää pintavalunnas-
sa. Kolikon toinen puoli on kuitenkin 
liuennut fosfori, jota nurmilta huuh-
toutuu enemmän kuin viljapelloilta.

Pintavaluntaa mitattaessa skaala 
vaihtelee neliökilometrien kokoisilta 
valuma-alueilta muutamien aarien ko-
koisille piha- ja peltoalueille. Ison tut-
kimusalueen eristäminen on harvoin 
mahdollista, joten pintavalunta koos-
tuu tavallisesti erilaisilta alueilta peräi-
sin olevasta vedestä ja siitä yksittäisen 
kohteen vaikutuksen erottaminen on 
hyvin vaikeaa.

Liuenneen fosforin pitoisuutta vä-
hentävien käsittelyiden tekeminen va-
lunnallisesti eristetyille koeruuduille on 
tarpeen, jotta tuloksia erilaisista käsitte-
lyistä saadaan nopeammin käytäntöön. 
MTT Maaningalla on kehitetty erityi-
sesti nurmien pintavalunnan mittaami-
seen soveltuva laitteisto, jolla tutkimus-
ta saadaan tarkennettua ja tehostettua.

Kevätvalunnan mittaaminen 
on vaikeaa
Periaatteessa pintavaluntaa syntyy pie-
niltä koeruuduilta muutamia kym-
meniä, korkeintaan satoja litroja 

(60…100 mm/v), joten määrällises-
ti sen mittaaminen ei ole vaikeaa. Sen 
sijaan koeruudun eristäminen muil-
ta valumavesiltä on hankalaa. Keski-
Suomesta pohjoiseen mentäessä suu-
rimman esteen valunnan mittaamisel-
le luonnon olosuhteissa asettavat tal-
violosuhteet ja paksu lumipeite, jonka 
alla kevään ensimmäinen pintavalunta 
muodostuu. Suurin huuhtoumapulssi 
ajoittuu lumien sulamisaikaan keväällä, 
jolloin muodostuu 80…90 prosenttia 
vuotuisesta fosforikuormituksesta.

Mittaustulosten mukaan ensimmäi-
set valumavedet ovat toisinaan liuen-
neen fosforin pitoisuudeltaan kaikkein 
väkevimpiä, joten niiden saaminen tal-
teen on tärkeää. Hangen päältä lumen 
sulamista on vaikea ennustaa, varsinkin 
kun yöpakkaset tavallisesti tyrehdyt-
tävät valunnan joka yö ja päivän läm-
pö tuottaa iltapäivällä valuntapiikin. 
Mittauslaitteiston pitäminen sulana ja 
vesinäytteiden ottaminen näissä oloissa 
on varsin haastavaa.

Maaningan mittauksissa nurmilla 
pintavalunnan fosforimäärän ja maan 
fosforiluvun (hapan ammoniumase-
taattiuutto) välillä oli vahva positii-
vinen korrelaatio, kun taas maan läpi 
suotautuneessa vedessä fosforia ei ol-
lut käytännössä lainkaan. Niinpä peri-
aatteessa nurmialueen pintamaan fos-
foriluku ja kasvuston määrä riittävät 

simulaattori 
tehostaa nurmien 
pintavalunnan 
tutkimusta

Peltojen pintavalunnan mittaaminen luonnossa on hankalaa, kal-
lista ja hidasta. Suurin osa valunnasta ajoittuu kevääseen, joten tu-
loksia saadaan kerran vuodessa. Fosforikuormituksen vähentämi-
seksi tehtyjen erilaisten käsittelyiden tehokkuuden vertaaminen 
vaatii aimo annoksen kärsivällisyyttä ja rahaa.
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Simulaattori on pienen kokonsa, sää-
deltävyytensä ja toistojen määrän takia 
varsin tarkka. Täydellinen säädeltävyys 
sulatusolosuhteissa sallii esimerkiksi il-
mastonmuutoksen vaikutusten simu-
loinnin. Samaa nurmilaattaa voidaan 
muun muassa jäädyttää, sulattaa ja sa-
dettaa useita kertoja, mikä kuvaa joi-
denkin ennusteiden mukaisia tulevai-
suuden talviolosuhteita. Lisäksi lait-
teiston kallistuskulmaa voidaan säätää 
rinnepeltojen huuhtoumien selvittämi-
seksi. Vesinäytteitä voidaan ottaa missä 
vaiheessa sulatusta tai sadetusta tahansa, 
joten ravinteiden huuhtoutumisen ajal-
linen vaihtelu saadaan myös selville.

Ei niin hyvää ettei jotain 
huonoakin
Simulaattorin valuntalaatat ovat kool-
taan pieniä, (35 kertaa 100 cm), joten 
niiltä mitattujen tulosten muuttaminen 
suoraan hehtaari- ja neliökilometrimitta-
kaavaan on kyseenalaista. Simulaattorilla 
voidaan tutkia tehokkaasti ja tarkasti 
käsittelyeroja, mutta todellisten huuh-
toutuneiden määrien mittaamiseen se 
ei ole sopiva. Skaalausongelmien takia 
simulaattori kaipaa parikseen peltomit-
takaavan laitteiston, jolla tulokset voi-
daan todentaa luonnon olosuhteissa 

ja mitata todellinen ravinnekuormitus 
hehtaarikohtaisesti.

Simulaattorin pohja ei läpäise vet-
tä, joten sillä voidaan tutkia pelkästään 
pintakerrosvaluntaa. Se, että pintaker-
ros ei ole yhteydessä alempaan maa-
patsaaseen saattaa myös muuttaa maan 
ominaisuuksia jonkin verran, ainakin 

kertomaan millainen nurmialue on 
kuormituskapasiteetiltaan.

Simulaattorin toiminta
Kenttämittausten ongelmien ratkaise-
miseksi syntyi ajatus koeruutujen siirtä-
misestä laboratorio-olosuhteisiin, missä 
olosuhteiden hallinta ja vesinäytteen-
otto ovat helpommin toteutettavissa. 
Perinteisesti pintavalunnan fosforipi-
toisuuksia tutkitaan laitteella, jossa ir-
tonainen maa-aines pakataan astiaan ja 
sitten sadetetaan niin, että muodostuu 
haluttu määrä pintavaluntaa. Nurmilla 
maan ja kasvuston rakennetta ei voi rik-
koa, jos mielii saada aitoa nurmen pin-
tavaluntaa kuvaavia tuloksia, vaan nur-
men pinta on irrotettava häiriintymät-
tömänä laboratoriomittausta varten.

Varsinaiset koekäsittelyt tehdään 
pellolla sijaitseville koeruuduille, mis-
sä viljelytoimet ja sää saavat kasvukau-
den ajan vaikuttaa normaaliin tapaan 
(Kuva 1). Syksyllä ruuduilta leikataan 
irti maan pintakerros (Kuva 2), joka säi-
lytetään ulkolämpötilassa sateelta suo-
jattuna, jotta pintavaluntaa ei pääse 
muodostumaan ennen mittausjaksoa. 
Talvella maalaatat siirretään kylmään 
laboratorioon ja niiden päälle lisätään 
haluttu määrä lunta pintavalunnan läh-
teeksi. ”Kevätvalunta” tuotetaan infra-
punalämmittimien avulla (Kuva 3). 
Sulatusaikaa voi säädellä. Valumaveden 
määrä ja ravinteiden pitoisuus mitataan 
säännöllisesti.

Simulaattori on tehokas ja 
edullinen tutkimusväline
Simulaattorilla on mahdollista kokeilla 
hyvinkin radikaaleja käsittelyitä (esim. 
syksyllä 2009 tehtiin alumiinikloridi-
ruiskutus kasvustoon ja maan pintaan), 
mitä peltomittakaavassa ei voida teh-
dä ilman kattavia esikokeita mahdol-
listen haitallisten vaikutusten takia. 
Radikaalitkin menetelmät voivat kui-
tenkin tulla kyseeseen hankalien kuor-
mituslähteiden käsittelyssä, joten niiden 
sisällyttäminen tutkimukseen on tärke-
ää. Simulaattorin avulla voidaan valita 
liuenneen fosforin vähentämisessä te-
hokkaimmiksi osoittautuneet käsittelyt 
peltomittakaavan pintavaluntakentälle 
jatkotutkimukseen. Tutkimus tehostuu 
huomattavasti, kun ”turhilta” suuren 
kokoluokan kokeilta vältytään.

Kuva 1. Koekäsittelyt tehdään kasvukaudella suoraan pellolle. Tässä on 
käynnissä hienojakoisen kalkin levitys koeruudulle kesällä 2008.

Kuva 2. Nurmilaatat irrotetaan maas-
ta leikkurin avulla. Lopullinen valun-
talaatta on kooltaan 4 x 35 x 100 cm.
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kun laatta on sulanut. Jäinenkin maa läpäisee tavalli-
sesti hieman vettä, kun routa on huokoista.

Laatat leikataan maasta siirtonurmikkoleikkuril-
la, mikä rajoittaa simulaattorin käytön pelkästään 
nurmille. Kynnetyltä tai muokatulta maalta laattaa 
ei voi irrottaa ja kynnetyn maan tyypillisiin ominai-
suuksiin kuuluva veden pidättyminen maan epäta-
saisuuksiin ei toimi irtomaalla tasaiseksi pakatulla 
aineksella. Luonnontilaisen maan irrottaminen laat-
tana on sekin hankalaa, koska puuvartisten kasvien 
juuret ja kivet haittaavat leikkaamista ja laatasta tu-
lee epätasainen.

Paras tulos saavutetaan kolmella tasolla
Peltomittakaavan valuntamittauksista askel eteenpäin 
on valuma-aluetason mittaus, johon soveltuu jatku-
vatoiminen virtaamamittari ja automaattinen virtaa-
mariippuvainen vesinäytteenottolaitteisto. Kun kokeis-
sa hyviksi havaittuja menetelmiä viedään käytäntöön 
maatiloilla, vesistövaikutusten arvioiminen lyhyellä 
aikavälillä ja muutamalla näytteenottokerralla on jo-
ka tapauksessa olosuhteiden armoilla olevaa arpapeliä. 
Jatkuvatoimisella mittauslaitteistolla on edes teoriassa 
mahdollista rekisteröidä maatiloilla tehtävien vesien-
suojelutoimien todellisia vaikutuksia alueelta purkau-
tuvan valumaveden ravinnepitoisuuksiin. Simulaattori 
on tarpeellinen väline nimenomaan tutkimuksen al-
kuvaiheessa. Simulaattoritutkimuksen avulla voidaan 
saada nopeasti ja edullisesti tietoa erilaisten käsittely-
jen tehokkuudesta nurmilta tulevan fosforikuormituk-
sen vähentäjänä. 

Kuva 3. Valuntalaattoja sulatuskäsittelyssä. Jäisen laa-
tan päälle lisätään haluttu määrä lunta, joka sulate-
taan yläpuolelta infrapunalämmittimillä. Valumavesi 
kerätään talteen, se punnitaan ja siitä mitataan ra-
vinnepitoisuudet. Laattaa voi sulattaa ja jäädyttää 
useita kertoja ja myös sadettaminen on mahdollista.
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Järveen ympäristöstä valuvasta ja 
järvessä itsessään syntyvästä ai-
neksesta muodostuu vesistöjen 

pohjiin pohjasedimentti, jonka kes-
kimääräinen hiilivarasto on Suomessa 
19 kg/m² (Kortelainen ym. 2004). 
Luonnontilaisena vesistö säilyy pääosin 
hapellisena pohjaan saakka ja järvi pys-
tyy käyttämään syntyvän ja ulkopuolel-
ta tulevan hiilen ja ravinteet toiminnas-
saan. Kun kuormittuminen ylittää vesis-
tön kyvyn käyttää hiiltä ja ravinteita, voi 
vesistö alkaa kuormittua myös sisäisesti. 
Orgaanisen aineen hajoaminen kulut-
taa vesirungosta happea, ja mikäli hajo-
tettavaa on enemmän kuin hajotukseen 
tarvittavaa happea, on seurauksena hap-
pikato. Hapen loppuminen mahdollis-
taa liukoisten ravinteiden vapautumi-
sen vesirunkoon, ja tilanteesta seuraa-
vat leväkukinnot pahentavat tilannetta 
entisestään. Hajotessaan levät kulutta-
vat happea ja vapauttavat keräämänsä 
hiilen sekä kertyneet ravinteet vesirun-
koon. Tämä levistä peräisin oleva hiili 
on huomattavasti helpommin hajoavaa 
kuin valuma-alueelta tuleva hiili.

Kun happi loppuu, hajotukses-
ta vastaavat anaerobiset mikrobit, jot-
ka tuottavat orgaanisesta aineesta me-
tanogeneesin päälähteitä, asetaattia ja 
hiilidioksidia (CO2). Kun hapen lisäk-
si muutkin hapettajat (nitraatti, nitriit-
ti, sulfaatti) on käytetty loppuun, syn-
tyy metaania (CH4) ja hiilidioksidia. 
Kaasua muodostuu niin kauan kun se-
dimentissä riittää hiiltä ja olosuhteet 
pysyvät hapettomina. Kaasuista osa va-
pautuu vesirunkoon diffundoitumalla, 

mutta metaani hakeutuu sedimentissä 
vedestä kaasukerääntymiksi hiilidiok-
sidia innokkaammin. Tästä ilmiöstä ja 
hiilidioksidin käytöstä metanogeneesis-
sä myös lähtöaineena seuraa metaanin 
suhteellisesti suurempi osuus kuplakaa-
sussa kuin teollisesti tuotetussa biokaa-
sussa, jossa metaanin ja hiilidioksidin 
suhde on lähellä teoreettista, eli kum-
paakin kaasua on lopputuotteessa noin 
puolet. Hiilidioksidin lisäksi sediment-
tiin varastoituneessa kaasussa on typpeä 
ja joskus myös rikkivetyä, joka aiheuttaa 
kaasun tunnistettavan hajun.

Sedimenttiin varastoituvaa kaasua 
vapautuu ilmakehään kuplimalla jatku-
vasti, mutta erityisen runsaasti matala-
paineen aikana jolloin kuplan tilavuu-
den kasvaessa myös sen noste kasvaa. 
Paineen laskiessa myös kaasun liukoi-
suus veteen alenee, jolloin lisää kaasua 
hakeutuu kuplaan. Näin sedimentin ra-
kenne rikkoontuu ja kaasua kuplii pin-
taan. Myös sedimentin mekaaninen häi-
ritä johtaa kuplintaan, kuten esimerkiksi 
ankkurin laskun yhteydessä voi havaita. 
Osa vesikasveista johtaa tuuletussoluk-
konsa kautta metaanin suoraan ilmake-
hään, jolloin kuplia ei pääse muodostu-
maan. Metaani ja hiilidioksidi ovat mo-
lemmat kasvihuonekaasuja, mutta me-
taani on sadan vuoden tarkastelujaksolla 
25 kertaa haitallisempi kuin hiilidioksi-
di. Onneksi metaania tuottavia hapetto-
mia ympäristöjä on kuitenkin huomat-
tavasti vähemmän kuin hiilidioksidia 
tuottavia ja hapettomissa oloissa tapah-
tuvat reaktiot ovat hitaampia. Lisäksi 
mikrobit hapettavat vesirungossa siirty-
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vää metaania, ja muodostavat näin tär-
keän pohjan ravintoketjulle (Jones ym. 
2008). Maailmanlaajuisesti järvet ovat 
kuitenkin merkittäviä metaanin lähtei-
tä (Bastviken ym. 2004).

Metaanin energiapotentiaali tunne-
taan hyvin, koska sitä on öljyesiintymi-
en yhteydessä ja myös alkujaan biologi-
sesti syntyneenä maakaasuna, jossa me-
taanin osuus on jopa 98 prosenttia. Yksi 
kuutiometri 100- prosenttista metaa-
nia vastaa noin yhtä litraa polttoöljyä. 
Sedimenteissä muodostuvan biokaasun 
koostumus on varsin hyvin tunnettu, 
mutta sedimenttiin sitoutuneita biokaa-
suvaroja ei aikaisemmin ole juurikaan 
selvitetty. Tosin Zimov ym. (1997) ha-
vaitsivat, että Siperiassa ikiroudan sula-
essa vapautuvan hiilen hajotessa sedi-
mentissä on hajoamiskaasuja 38 ± 12 
litraa neliömetrillä, ja tämän kaasun 
metaanipitoisuus oli 80 prosenttia.

Aihetta alettiin tutkia Kuopiossa 
insinööri Vesa Karpansalon toimiessa 
hankkeen ideoijana, menetelmien ke-
hittäjänä, rahoituksen järjestäjänä ja 
projektipäällikkönä. Aiemmin Kuopion 
yliopistossa soiden kasvihuonekaasuta-
seita tutkinut Hannu Nykänen toimi 
hankkeessa tutkijana vastaten kaasu-
analytiikasta ja metaanin tuottokokeis-
ta. Hankkeen rahoitti Tekesin EAKR- 

ohjelman kautta. Hankkeen ohjaus-
ryhmässä oli muun muassa Kuopion 
Yliopiston, GTK:n ja Pohjois-Savon 
ympäristökeskuksen edustajia.

Alkuperäisestä kolmen pääkohdan 
aiesuunnitelmasta toteutettiin biokaa-
sun määrien ja laadun määrittäminen. 
Sen sijaan kaasun mekaanisen keräämi-
sen yhteydessä sekoittuvan veden käsit-
tely ja kaasunkeräyksen yhteydessä pois-
tetun sedimentin mädättäminen edel-
leen biokaasuksi ja mädätetyn sedimen-
tin jälkikäyttö käyttö rajautuivat tutki-
muksen ulkopuolelle.

Menetelmät kaasumäärän 
selvittämiseksi
Tutkimukseen valittiin alueita, joissa oli 
havaittu aiemmin kuplintaa, tai vesistön 
tilaa kuvaavat mittausarvot viittasivat re-
hevöitymiseen tai vesialueilla oli tai oli ol-
lut toimintaa, joka saattaisi johtaa orgaa-
nisen aineen kerääntymiseen. Yleistyksen 
helpottamiseksi kohteita pyrittiin saa-
maan eri syvyisiltä alueilta. Työ tehtiin 
kesällä lautalta (Kuva 1) ja talvella näyt-
teitä otettiin kairanreiästä. Vesistöt vali-
koituivat pääosin Pohjois-Savon alueelle. 
Kohteita oli hankkeen aikana 18 kappa-
letta, ja ne jakautuivat kaupunkilampiin, 
suojaisiin lahtiin sekä maatalous- ja teol-
lisuusvaikutteisiin vesistöihin.

Kaasun määrä sedimentissä mitattiin 
aluksi Huttusen ym. (2001) kuvaamal-
la laitteella ja myöhemmin samankaltai-
sella käännetyn suppilon menetelmällä, 
jossa mekaanisesti häiritystä sedimentistä 
irtoava kaasu kerättiin suoraan yläpuo-
liseen aluksi vedellä täytettyyn kaasun-
keräimeen (Kuva 2). Kaasun määrä mi-
tattiin keräysputken asteikolta ja kaasun 
konsentraatio määritettiin kaasukroma-
tografisesti (Nykänen ym. 1995) ja myö-
hemmin kannettavalla analysaattorilla 
suoraan kentällä (Dräger X-am 7000).

No löytyikö sitä?
Useimmissa tapauksissa kaasua löytyi, 
mikä johtui osittain tutkimuksen rajaa-
misesta alueille, joissa kaasua oletetta-
vasti tulisi olemaan. Kun biokaasua löy-
tyi, sitä oli enemmän ja metaanin osalta 
rikkaampana syvemmillä alueilla (tau-
lukot 1 ja 2). Kaasun määrää ei voinut 
ennustaa vesirungon happitilanteella, 
sillä anaerobinen hajoaminen tapahtuu 
sedimentissä.

Luonnontilaisten vesialueiden rehe-
vien rantavyöhykkeiden sedimentit va-
pauttivat biokaasuja. Vaikka vesirunko 
on hapellinen, sedimentin huokosve-
si on hapetonta ja anaerobinen mik-
robien hajotustoiminnan seurauksena 
syntyy mm. rantakasvien ja vesikasvien 
hajoavista osista biokaasua (taulukot 1 
ja 2). Sen sijaan luonnontilaisten vesi-
alueiden syvänteet esim. Kallavedellä, 
kaukana yksittäisestä pistekuormitta-
jasta eivät sisältäneet mitattavissa mää-
rin kaasua.

Luontoperäisiä raaka-aineita käyt-
tävän teollisen toiminnan vaikutuspii-
rissä olleiden vesialueiden sedimentit 
puolestaan sisälsivät runsaasti biokaa-
suja, joko biomassojen siirron tai jäte-
vesikuormituksen seurauksena. Usein 
biokaasua sisältävä alue oli syvänne-
alue, joten ylimääräisen orgaanisen ai-
neksen sedimentoituminen syväntee-
seen johtaa niissä kaasun muodostumi-
seen. Maatalousvaikutteisilla vesialueilla 
läheiset pellot lisäävät rehevöitymistä, 
joka näkyy leväkukintoina ja vesikasvi-
en lisääntymisenä kasvukauden aikana 
ja sen seurauksena myös lisääntyneenä 
biokaasun muodostumisena järvessä. 
Ilmeisesti samankaltainen rehevöity-
minen näkyi kaupunkilampien suurissa 
biokaasuvarastoissa.Kuva 1. Tutkimuslautta Nilsiän Pajulahdessa kesäkuussa 2004.



Tutkimus

3�Vesitalous 2/2010

Tutkimus

Mitatut kaasumäärät ja 
pitoisuudet
Se miksi biokaasun määrä on suurem-
pi syvällä kuin matalalla vesialueella se-
littyy paineella ja veden matalalla läm-
pötilalla. Vesirungon aiheuttama kor-
keampi hydrostaattinen paine mahdol-
listaa suuremman kaasumäärän varas-
toitumisen sedimenttiin, sillä pienem-
män kaasukuplan noste on alhaisempi 
ja enemmän kaasua pysyy näin sedi-
mentissä. Korkeassa paineessa ja mata-
lassa lämpötilassa kaasua voi myös liue-
ta enemmän nesteeseen, kuten jokainen 
virvoitusjuomapullon avannut tietää. 
Metaanin korkeampaa prosenttiosuutta 
biokaasussa syvemmällä puolestaan se-
littää hiilidioksidin suurempi osuus me-
taanin lähtöaineena paineen kasvaessa 
ja myös asetaatin vähäisyys. Asetaattia 
tuottavaa orgaanista ainetta on syvem-
mällä vesialueella ranta-alueita vähem-
män. Ranta-alueilla vesikasvit myös va-
pauttavat kaasua tuuletussolukoidensa 
kautta suoraan ilmakehään siten, ettei 
kuplia pääse muodostumaan.

Kokeet sedimentin biokaasun tuot-
topotentiaalista osoittivat, että verratta-
essa esimerkiksi biokaasun tuotantoon 
kasvibiomassasta (25–260 m³ metaa-
nia tonnista märkää kasvimassaa noin 
60 päivässä; Lehtomäki ym. 2008) kaa-
sun muodostuminen on varsinaises-
sa sedimentissä varsin hidasta (noin 
4,6 l/m³/vrk). Sedimentissä helposti 

Kuva 2. Kaasunkeräimen periaateku-
va, laite lasketaan köyden varassa ha-
luttuun syvyyteen. Kaasu irrotetaan lii-
kuttamalla ankkuriotinta köydellä jol-
loin kaasu nousee mitta-asteikolliseen 
ottimeen. Kaasunäyte analyyseihin saa-
daan keräimessä olevasta venttiilistä.

Syvyys 
luokka (m)

Näytemäärä L kaasua m²

N Kesk. S:E. Min. Max.
0 – 1,5 104 7,6 0,6 0,2 27,9
1,5 – 5 76 9,5 0,7 0,3 29,3

5 > 85 16,9 1,8 0,2 69,9
Yht. 265 11,1 0,7 0,2 69,9

Taulukko 2. Kaasun määrät litroina neliömetrillä eri syvyysluokista kerätyissä 
näytteissä. Määrä laskettu NTP-tilavuuteen.

Taulukko 1. Metaanin pitoisuudet (%) eri syvyysluokista kerätyissä näytteissä.

Syvyys 
luokka (m)

Näytemäärä % CH4

N Kesk. S:E Min. Max.
0 – 1,5 40 45,9 2,5 8,3 74,3
1,5 – 5 45 58,4 2,4 24,0 79,7

5 > 45 71,4 1,1 56,7 84,7
Yht. 130 59,1 1,5

hajoava hiili on jo pääosin kulutettu, 
mutta mitatuilla tuoton maksimiarvoil-
la sedimentin kaasuvarasto uusiutuisi 
(Taulukko 2) kahdessa viikossa.

Sedimenttien biokaasun 
hyötykäyttö?
Tulosten mukaan kaasua on sedimenteis-
sä huomattavia määriä. Suomen alueelta 
löytyy varmasti lukuisa joukko järviä tai 
järven osia, joiden kaasumäärät vastaa-
vat tutkimuksessa mitattuja määriä.

Projektin aikana ei kehitetty jat-
kuvatoimista kaasunkeräyssysteemiä. 
Kuitenkin teoriassa sedimentistä kerät-
ty biokaasu voidaan käyttää energiana 
sellaisenaan tai rikastaa puhtaammak-
si metaaniksi poistamalla siitä hiilidi-
oksidi. Vesistöistä kerättyä biokaasua 
voidaan käyttää myös suoraan vesialu-
een kunnostuksen energianlähteenä. 
Keräämisen kannalta ongelmallista on 
se, että runsaampi ja parempilaatuinen 
kaasu löytyy syviltä vesialueilta ja huo-
nompilaatuinen puolestaan ranta-alu-
eilta, jossa kunnostus olisi muuten tu-
loksellisempaa. On epäselvää onko kaa-
sun hallitusta poistosta hyötyä järven ti-
lalle sinänsä, jollei muilla toimilla saada 
rehevöitymistä kuriin niin, että tilanne 
tasapainottuu luonnollista tietä ja mik-
robit hapettavat metaanivarastot pois. 
Sedimentin kerääminen kaasuntuot-
toon ei liene sinänsä perusteltua, ellei 
samalla tavoitella pintasedimentin hiili- 
ja ravinnevarojen pysyvää vähennystä.
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Englantilaisia oli paljon Ham-
purissa. Myös Lindleyllä oli tääl-
lä sukua. Hän tuli Hampuriin 

ensimmäisen kerran 16-vuotiaana opis-
kelemaan 10 kuukaudeksi. Palattuaan 
Englantiin hän pääsi insinööri Francis 
Gilesin oppilaaksi. Lindleyn kolmas vie-
railu Hampuriin vuonna 1938 venyi yli 
kahdeksi vuosikymmeneksi.

Hampurin museon 1800- ja 1900-
lukujen osastonjohtaja tri Ortwin Pelc 
sanoo, että tavallaan Lindley oli tyypil-
linen 1800-luvun mies monine uusi-
ne ideoineen. Hän oli ja on yhä meille 
tärkeä, toteaa Pelc. Lindley oli muka-
na kehittämässä Hampuria nykyaikai-
seksi satama- ja teollisuuskaupungiksi. 
Hän vastasi muun muassa kaupungin 
kaasulaitoksen rakentamisesta ja katu-
valaistuksesta, teki suunnitelmia sata-
maa varten ja osallistui kaupunkilaisten 
hyvinvoinnin parantamiseen. Reilun 20 
vuoden aikana hänen johdollaan suun-
niteltiin ja toteutettiin suurin osa kau-
pungin suurista yleisistä töistä.

Lindley toimi freelancerina, mikä ai-
heutti kritiikkiä, kertoo WasserForumissa 
opastuksia vetävä museopedagogi Silvia 
Hartel. Syitä vuonna 1860 tapahtunee-
seen lähtöön oli monia, joista yksi oli 
vuoden 1848 tapahtumien vanavedes-
sä alkanut kansallistunteen voimistumi-
nen. Nyt oli saksalaisten insinöörien ai-
ka ottaa ohjat käsiinsä kaupungin infra-
struktuurin kehittämisessä.

Hammerbrook
Lindley tuli Hampuriin insinööriksi 
Hampuri – Bergedorf -ratahankkeeseen. 
Berliiniä kohti jatkettavan radan luon-
tevin linjaus kulkisi Hammerbrook-ni-
misen alueen kautta. Kaakossa, kaupun-
gin muurien ulkopuolella sijaitseva laaja 
alue oli suureksi osaksi tulvien jatku-

vasti koettelemaa marskimaata. Pitkien, 
kapeiden peltojen raidoittamaa aluetta 
oli kuivatettu pienillä kanavilla, mutta 
toimet eivät olleet tuoneet ongelmaan 
ratkaisua.

Muurit olivat estäneet kaupungin ke-
hittymisen ja laajentumisen. Vasta porttien 
avauduttua vuodenvaihteessa1860/61 al-
koi kaupunki kasvaa. Mutta Lindley oli jo 
jouduttanut tätä kehitystä. Ensimmäisen 
suunnitelman alueen kuivaamiseksi hän 
teki jo saapumisvuonnaan. Lindleyn aja-
tuksissa oli liittää Hammerbrookin län-
tinen osa (ns. Innerer Hammerbrook) 
osaksi kaupunkia.

Hampurissa syttyi suurpalo tou-
kokuussa 1842. Kaupunkia kohdan-
nut katastrofi antoi Lindleylle ainut-
laatuisen tilaisuuden, johon hän myös 
tarttui jälleenrakennuksen neuvoa-an-
tavana insinöörinä. Palo edisti myös 
Hammerbrook-hanketta. Tuhoutuneen 
kaupungin raunioita hyödynnettiin 

KATRiinA eTHOlén
fil.maist.
E-mail: ketholen@saunalahti.fi
Kirjoittaja on teollisuusperinteestä ja 
valokuvasta kirjoittava vapaa toimittaja.

Landungsbrüggenin ja Baumwallin metroasemien välissä on pat-
sas ja pieni rakennus. Patsas esittää englantilaista insinööriä Wlliam 
Lindleyä (��0� – ��00), ja rakennuksesta on pääsy kaupungin vie-
märeihin.

William lindley 
Hampurissa

William Lindley 1808-1900.  
(Kuva: Hamburger Wasserwerke Archiv)
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täyttömaana. Lindley ei vain kuivannut 
Hammerbrookin aluetta vaan loi sii-
tä Hampurin ensimmäisen teollisuus-
alueen tuottamalla arvokasta, uutta 
maata kaupungin kaupalliseen ja teol-
liseen käyttöön. Hän suunnitteli ka-
navien ja katujen verkoston, jossa ka-
navat eivät vain ottaneet vastaan liika-
vettä, vaan toimivat myös liikenneväy-
linä yhdistäen Hammerbrookin Elben 
satama-alueeseen.

Tutkimusassistentti Martin Kinzin-
ger historiallisten monumenttien suo-
jelusta vastaavasta virastosta (Denkmal-
schutzamt Hamburg) kertoo, että sen 
lisäksi, että kanavia myöten alukset 
voivat kuljettaa tavaraa Elben ja kana-
van varsilla sijaitsevien kohteiden vä-
liä, kanavilta oli myös maakuljetus- ja 
tavarajunayhteys.

Alue tuhoutui toisessa maailmanso-
dassa. Suuri osa kanavista täytettiin so-
dan jälkeen, koska niille ei enää ollut 
tarvetta, kertoo Kinzinger. Nykyisistä 
suluista ainoastaan Hammerbrook 
Schleuse oli osa Lindleyn alkuperäistä 
suunnitelmaa. Sitä laajennettiin vuon-
na 1866 vastaamaan kanavan liikennet-
tä, mutta nykyään käyttö on vähäistä. 
Muutaman kanavan lisäksi jäljellä on 
toinen kahdesta veden väliaikaiseksi va-
rastoksi rakennetusta altaasta.

Kaupungin viemäröinti ja 
vesihuolto
Lindley sai vuonna 1841 toimeksiannon 
kaupungin viemäröinnin uudistamises-
ta. Tulipalon jälkeen asia otettiin uudel-
leen esille ja hyväksyttiin. Lindleyn eh-
dotus olikin ennen näkemätön manner-

Euroopassa. Siihen kuului niin sadeve-
den kuin kotitalouksien ja teollisuuden 
jätevesien (wc-jätteet mukaan lukien) 
kuljettaminen Elbeen.

Viemärin ei uskottu suoriutuvan teh-
tävästään, mutta Lindley osoitti epäili-
jöiden olevan väärässä. Monin paikoin 
maa oli hyvin tasaista, mutta Lindley 
oli todennut, että poikkileikkaukseltaan 
kärjellään olevan munan tai ovaalin 
muotoisessa putkessa veden virtaavuus 
paranee. Alster-järvestä johdettiin lisäk-
si vettä viemäreihin niiden huuhtomista 
varten. Lindley myös yhtenäisti putkien 
koot kuuteen luokkaan, mikä nopeutti 
asennustöitä ja alensi kustannuksia.

Kun Lindley lähti Hampurista, oli 
kaupunkiin asennettu 48 kilometriä 
hyvin tuuletettuvaa ja kellaritkin kui-
vina pitävää putkiverkostoa. On toden-

Rautatien tavara-asema Hammerbrookissa Sonninstrassen ja nykyään jo täytetyn kanavan välissä. Kanavien kautta oli 
yhteys elbeen ja toisaalta rautatie yhdisti vesitiet sisämaahan. (Kuva: Staatsarchiv Hamburg)
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näköistä, että Lindley tunsi englantilai-
sen John Martinin 1830-luvulla julkai-
semat kirjoitukset Lontoon viemäröin-
nin parantamisesta. Mutta Lindley to-
teutti ensimmäisenä aikansa nykyaikai-
simman viemärijärjestelmän.

Hampurissa – ja Frankfurtissa, jos-
sa Lindley yhdessä poikansa kanssa to-
teutti viemäröinnin – viemärijärjestel-
mä on nimeltään «Siel-System». Tämä 
johtuu siitä, että matalammilla alueilla 
Elbeen johtaviin putkiin oli rakennet-
tava sulkumekanismi, joka esti nousu-
veden aikana veden nousun putkiin. 
Jätevesi kerääntyi sulun taakse ja las-
kuveden aikana sen paine avasi sulun 
ja päästi vedet valumaan jokeen. «Siel» 
tarkoittaa myös sulkua.

Lindley oli sitä mieltä, että niin tär-
keistä asioista kuin vesihuollosta, palo-

turvallisuudesta ja hygieniasta ei voi vas-
tata yksityinen taho. Hänen päämäärä-
nään oli tuoda terveyttä ja hyvinvoin-
tia kaikille yhteiskunnalliseen asemaan 
katsomatta. Näin hän seurasi ystävänsä 
ja opettajansa, englantilaisen sosiaalisen 
uudistajan Edwin Chadwickin polkuja. 
Kaikilla piti olla mahdollisuus juokse-
vaan veteen ja nykyaikaiseen kylpyhuo-
neeseen vesivessoineen. Silvia Hartel 
toteaa, että huuhdeltavat WC:t olivat 
käyttökelpoisia myös viemärijärjestel-
män huuhtelua ajatellen.

Hampurin vesilaitoksesta tulisi man-
ner-Euroopan ensimmäinen julkinen 
vesilaitos. Lindleyä avusti suunnittelus-
sa Francis Giles ja William Chadwell 
Mylne, lontoolaisen New Riverin vesi-
laitoksen pääinsinööri. Laitos sijoitet-
tiin Rothenburgsortiin, jossa Hamburg 

Wasser yhä sijaitsee. Se valmistui vuon-
na 1848 ja kaksi vuotta myöhemmin 
Hampurin 11 500 talosta noin 4000 oli 
yhteydessä vesijohtoverkostoon.

Pieni osa kaupungin maanalais-
ta infrastruktuurista on yhä peräisin 
Lindleyn ajoista. Rothenburgortissa on 
säilynyt eniten maanpäällisiä merkke-
jä hänen toiminnastaan. Vanhat kone-
huoneet ovat uudessa käytössä, ja yksi 
saostusaltaista on nyt lampena, jonka 
vesi tarvittaessa on palokunnan käy-
tettävissä. Nykyiset juomavesisäiliöt 
sijaitsevat entisten saostusaltaiden pai-
kalla. Aluetta hallitsee teknisestä lait-
teistosta riisuttu ja turvallisuussyistä 
suljettu torni, joka aikanaan piti huo-
len, että paine putkistossa pysyi tasai-
sena toimien näin eräänlaisena “pus-
kurialueena”. Torni oli myös suosit-

William Lindleyn Hammerbrook- suunnitelma vuodelta 1841. Kanavien ja katujen ruutukaavaa halkoo Bergedorfiin 
menevä rautatie. (Kuva: Staatsarchiv Hamburg)
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Rothenburgsortin maisemaa hallitsee korkea vesilaitoksen torni. Etualalla 
entinen saostusallas, joka muodostaa nykyisin kauniin lammen vesilaitoksen 
keskelle. (Kuva: Katriina Etholén)

tu matkailukohde, jonka laelta pääsi 
ihailemaan maisemia 375 askeleen ka-
puamisen jälkeen.

Tornista vesi valui Landungsbrüg-
genin lähellä sijainneeseen avonaiseen 
varastointialtaaseen. Berliner Torille ra-
kennettiin toinen säiliö vuonna 1855. 
Paikka ei soveltunut maasäiliölle, joten 
Lindley suunnitteli tiilistä elegantin pi-
lariperustuksen vesisäiliötä kannattele-
maan. Tätä rakennelmaa, jossa säiliöti-
lavuus oli 2350 kuutiometriä, voidaan 
pitää ensimmäisenä varsinaisena tila-
vuudeltaan merkittävänä vesitornina, 
kuten Ismo Asola kirjoitti kirjassaan 
“Vesitorni – yhdyskunnan maamerk-
ki”. Säiliön syvyys oli kolme metriä ja 
halkaisija 30,40 metriä. Vesitorni pu-
rettiin 1911. Se oli niin vankkaa te-
koa, että apuna jouduttiin käyttämään 
räjähteitä.

Lindleyn hygienia-ajatuksiin kuu-
lui myös, että ihmisillä piti olla mah-
dollisuus peseytymiseen ja vaatteiden 
pesemiseen. Niinpä hän suunnitteli 
Hampuriin ensimmäisen kylpylän, jos-
sa oli myös mahdollisuus pyykkien pe-
semiseen. Ensimmäisen ja toisen luo-
kan eroina olivat ammeiden koko ja se, 
että ensimmäisessä luokassa oli tarjol-
la kaksi pyyhettä. Rakennus purettiin 
1963, mutta sen pyöreästä muodosta 
muistuttaa paikalla nykyään kohoava 
Saturn-parkkitalo.

Lindleyn vesi- ja viemärijärjestelmis-
tä otettiin muualla mallia ja Lindleyn 
perheyritys sai monia toimeksiantoja 
manner-Euroopasta. Hänen pojistaan 
William Heerlein Lindley jatkoi tätä 
perinnettä isänsä vetäydyttyä.

Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. 
FCG:n suunnittelema Kakolanmäen jäteveden- 
puhdistamo voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon.
Yksi FCG 1.11.2009 alkaen.

FCG Finnish Consulting Group Oy   •   FCG – Hyvän elämän tekijät   •   www.fcg.fi
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Poikkileikkaus Lindleyn viemäriputkista, luokat I – IV, 1843. (Kuva: Hamburger Wasserwerke Archiv)

Uusia tuulia vai paluuta 
menneisyyteen?
Lindley suunnitteli pian vesilaitoksen 
käynnistämisen jälkeen laajennuksia, 
joihin kuului myös suodatinjärjestelmän 
rakentaminen. Sitä lykättiin kohtalok-
kain seurauksin. Vuonna 1892 kaupun-
gissa puhjenneessa koleraepidemiassa 
kuoli 8600 ihmistä. Tri Ralf Otterpohl, 
joka toimii professorina Hampurin tek-
nillisen yliopiston jätevesien käsittelyyn 
ja vesiensuojeluun keskittyvällä osastol-
ta (Institut für Abwasserwirtschaft und 
Gewässerschutz), toteaa epidemian joh-
tuneen vesi- ja viemärijärjestelmän vää-
rinkäytöstä: kaupungin jätevedet huuh-
dottiin Elbeen, josta myös pumpattiin 
juomavesi kaupunkilaisille. Vettä ei saa-
nut pumpata nousuveden aikana, mutta 
säännöstä ei välitetty.

Lindleyn viemärijärjestelmää kriti-
soitiin, sillä aikaisemmin pelloilla lan-
noitteena käytetty takapihojen maakäy-
mälöistä kerätty ravinteikas aines huuh-
toutui ja laimeni nyt viemäreissä sade- 
ja talousvesien kera käyttökelvottomak-
si. Lindleyn suunnitelmiin oli kuulunut 
Silvia Hartelin mukaan jätteen kerää-
minen lannoitetarkoituksiin viemäreis-
tä, mutta tämä pystyttiin toteuttamaan 
vasta 1900-luvun alkupuolella.

Otterpohlin mielestä nykypäivän yksi 
suuri tehtävä on sellaisten järjestelmien 
kehittäminen, joissa käymälät ovat osa-
na esimerkiksi lannoitetehtaita eivätkä 
veden kiertokulkua. Viemärijärjestelmä 

on menneisyyden peruja, hän sanoo. 
Hamburg Wasser etsiikin vaihtoehtoja 
olemassa olevalle järjestelmälle. Näitä 
ovat muun muassa WC-jätteen erotte-
lu muusta jätevedestä ja biokaasulaitok-
seen yhdistetyt alipaine-WC:t.

Nyt on palattu 150 vuoden takai-
siin kysymyksiin sadeveden ja jätevesi-
en käsittelyn eriyttämisestä ja WC-jät-
teiden erottamisesta harmaasta vedestä. 
Yksi mahdollinen tulevaisuudennäky-
mä olisikin, että vain harmaa vesi kä-
sitellään ja WC-jäte käytetään energi-
aksi ja lannoitteeksi, pohtii Otterpohl. 
Kysymykset ovat pitkälti samoja kuin 
William Lindleyn aikana.

WasserForum
Vuonna 1996 avattu WasserForum si-
jaitsee Rothenburgsortissa vesilaitoksen 
vanhassa konehuoneessa. Se luotiin ko-
koontumis- ja esitelmienpitopaikaksi. 
Näyttelyssä kerrotaan vesihuollon ke-
hittymisestä ja laitoksen toiminnasta.

Historiallisessa osastosta löytyy 
luonnollisesti William Lindleylle omis-
tettu nurkkaus. Täällä on myös malli 
Sternschanzen vesitornista, jossa nyky-
ään sijaitsee Mövenpick Hotel. Toinen 
huone on omistettu nykyaikaiselle ve-
silaitostoiminnalle ja kolmannessa osi-
ossa “Vesi, ihminen, ympäristö” paneu-
dutaan ympäristökysymyksiin, jotka 
ovat edellytyksenä hyvälle pohjavedel-
le. Vedenotto Elbestähän päättyi koko-
naan 1960-luvulla.

Vuonna 2006 Hampurin vesilai-
tos (Hamburger Wasserwerke) ja vie-
märihuollosta vastannut Hamburger 
Stadtentwässerung yhdistyivät. Silvia 
Hartel toteaakin, että näyttelyä on 
laajennettava käsittelemään myös 
viemärijärjestelmää.

WasserForum on avoinna ti, to, su 
klo 10 – 16, ryhmille tilauksesta myös 
muina aikoina. Sisäänpääsy ja opastuk-
set ovat ilmaisia.
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Jutussa Manninen kertoi myös tör-
männeensä Banjulin värikkäil-
lä kaduilla Sirkus Sariolassa työs-

kennelleeseen suomea puhuvaan gam-
bialaiseen. Tämän artikkelin kirjoit-
taja ahmi innokkaana tuolloin yhdes-
sä muiden Kouvojen koripallojuniori-
en kanssa kaikki korislehtien artikke-
lit tarkkaan, koska emme ymmärret-
tävistä syistä voineet vielä pelata pleik-
kareilla tai surffailla netissä. Vieläkin 
Kouvojen oldtimers-osastolla palloile-
va kirjoittaja toimi Afrikan kehityspan-
kin (www.afdb.org) vesihuolto- ja sani-
taatio -osastolla 2007…2009 johtava-
na asiantuntijana vastuullaan pankin 
kyseisen sektorin hankkeet Nigeriassa, 
Ghanassa, Liberiassa, Sierra Leonessa 
sekä myös Gambiassa.

Afrikan kehityspankki muutti ”väli-
aikaisesti” Tunisiin, Tunisiaan vuonna 
2003 Abidjanista Norsunluurannikolta 
siellä puhjennutta sisällissotaa pakoon. 
Pankin tärkein tehtävä on rahoittaa in-
vestointihankkeita Afrikassa erityisesti 
kehityksen kannalta tärkeiksi katsotuil-
la alueilla kuten energia-, tie-, tieto- ja 
tietoliikenne-, maa- ja metsätalous- se-
kä vesihuolto- ja sanitaatiosektoreilla. 
Pankki työllisti 1300 ihmistä ja se ra-
hoitti Afrikan kehitystä 2,8 miljardil-
la eurolla vuonna 2007. Tavoitteena on 
lisätä henkilökunta 2000 ihmiseen ja 
rahoitus 5,7 miljardiin euroon vuon-
na 2012.

Afrikassa noin 340 miljoonalla ih-
misellä eli 36 prosentilla väestöstä ei 
ole käytettävissä puhdasta juomavettä 

jARmO HuKKA
TkT, dosentti
Senior Consult, Ramboll Finland Oy
E-mail: jarmo.hukka@ramboll-finnconsult.fi

Miksi tällainen otsikko Vesitalous-lehdessä? Tähän löytyy aasinsilta �0-luvun loppupuolella Koripallo-
liiton lehdessä olleesta Suomen koripallomaajoukkuetta muun muassa Tokion olympialaisissa vuonna 
���� edustaneen Uolevi Mannisen kirjoittamasta artikkelista ”Kävin Gambiassa.”

en käynyt Gambiassa
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ja noin 580 miljoonalla eli 62 prosen-
tilla väestöstä ei ole riittäviä sanitaatio-
palveluja. Suurimpina ongelmina vesi-
sektorilla pankki pitää sitä, että koulu-
tettua henkilökuntaa on sektorilla ai-
van liian vähän, sektorin instituutiot 
– mm. lainsäädäntö, sääntely, valvonta 
sekä palvelujen hinnoittelu ja laskutus 
– ovat suurelta osin kehittymättömiä ja 
toimimattomia sekä investoinnit vesi-
huolto- ja sanitaatioinfrastruktuuriin 
ovat riittämättömät.

Afrikan kehityspankin 
toiminta
Pankki rahoittaa tällä hetkellä 56 ve-
sisektorin hanketta 30 maassa yhteen-
sä 1,5 miljardilla eurolla ja tavoitteena 
on vuosien 2010…2013 aikana aloittaa 
70 uutta hanketta, joihin tullaan käyttä-
mään 2,6 miljardia euroa.

Suomi rahoittaa osana kehitysyhteis-
työtä myös pankin toimintaa ja rahoit-
ti vuosina 2007…2009 kahden suo-
malaisen asiantuntijan, vesihuoltoinsi-
nöörin ja sosioekonomistin, työsken-
telyä vesihuolto- ja sanitaatio-osastolla. 
Vesihuolto- ja sanitaatioasiat on katsot-
tu pankissa olevan niin keskeisiä, että 
vuonna 2005 niitä varten perustettiin 
oma osasto erilleen infrastruktuuriosas-
tosta. Pankin rahoitus vesisektorille on 
kasvanut seitsemän viime vuoden aika-
na vuotuisesta 50 miljoonasta eurosta 
350 miljoonaan euroon vuonna 2009 
eli käytettävissä oleva rahamäärä on 
seitsenkertaistunut. Rahoituksen odo-
tetaan vielä kaksinkertaistuvan vuoteen 
2013 mennessä.

Vesihuolto- ja sanitaatio-osas-
to (OWAS) on jaettu kahteen opera-
tiiviseen yksikköön, joista toinen on 
vastuussa keskisen ja läntisen Afrikan 
maista ja toinen pohjoisen, itäisen ja 
eteläisen Afrikan maista. Lisäksi osas-
toon on liitetty Afrikan vesiministerien 
neuvoston aloitteesta vuonna 2004 pe-
rustettu African Water Facility (AWF). 
Osaston palveluksessa oli 12 asiantun-
tijaa vuonna 2007, 30 asiantuntijaa 
vuonna 2008 ja heidän määränsä pi-
täisi lisääntyä 35:een vuoteen 2012 
mennessä.

Pankin operatiivisella osastolla vesi-
huoltoinsinöörien ja ekonomistien työ 
keskittyy pääosin hankkeiden elinkaaren 
hallintaan valmistelusta, toteutuksen 

valvonnasta aina loppuraportin tekoon. 
Lisäksi valvotaan, että toteutuksesta vas-
tuussa olevien organisaatioiden, usein 
ministeriöiden, suorittamat hankinnat 
ovat tehty pankin ohjeiden mukaises-
ti. Hankintoihin ja projektinhallintaan 
liittyvät melko rutiininomaiset, mutta 
työläät tietojen siirrot pankin vanhanai-
kaiseen tietokantaan olivat myös jostain 
syystä osastolla sälytetty hankkeista vas-
tuussa oleville asiantuntijoille.

Osaston rahoituksen lisääntymi-
sen myötä henkilökunta ei ole kuiten-
kaan lisääntynyt samassa vauhdissa, jo-
ten pääpaino operatiivisessa toiminnas-
sa oli uusien hankkeiden valmistelus-
sa ja käynnistämisessä. Tämän johdosta 
käynnissä olevien hankkeiden valvon-
ta ja ohjaus jäi pakostakin vähemmäl-
le huomiolle. Johdonkin palkitsemis-
järjestelmä ilmeisesti painottui pikem-
min siihen, kuinka monta uutta han-
ketta saatiin hyväksytyksi pankin joh-
tokunnassa kuin vanhojen hankkeiden 
kunnolliselle ja ohjeiden mukaiselle 
toteuttamiselle.

Osasyynä maavastuussa olevien työ-
taakan lisääntymiselle oli se, että vaik-
ka osaston henkilökunta lisääntyi, sii-
tä osa oli sosioekonomisteja, sukupuol-
ten tasa-arvo- ja ympäristöasiantunti-
joita, jotka sinänsä olivat välttämättö-
miä osaston toiminnalle, mutta he ei-
vät kuitenkaan toimineet hankevastaa-
vina. Pankin rahoittamien hankkeiden 
hallinnan vaatimien toimintojen siirtä-
minen maatoimistoihin on myös käyn-
nissä. Nähtäväksi jää, kuinka paljon 
henkilökuntaa tullaan kaikkiaan siir-
tämään päämajasta maatoimistoihin ja 
kuinka paljon heille tullaan siirtämään 
toimintavaltuuksia.

Käytännössä hankkeiden valmistelu 
pohjautuu lähinnä ”kopioi ja liitä” –me-
netelmään, ja siksi hankkeet eivät ole 
kovinkaan innovatiivisia ja tulevaisuu-
den ongelmiin syvällisemmin pureutu-
via. Eli ne eivät juurikaan pureudu edel-
lä mainittuihin institutionaalisten on-
gelmien ratkaisemiseen.

Maavastuussa olevat eri sektorien 
asiantuntijat olivat myös mukana nk. 
maatiimeissä, joiden hyväksyntä tarvit-
tiin kaikille valmisteluvaiheessa oleville 
kyseisen maan hankkeille, ennen kuin 
ne menivät eteenpäin pankin hyväksy-
misprosessissa. Tämän ansiosta kaikilla 

sektoreilla oli hyvä käsitys siitä, millaisia 
hankkeita kussakin maassa oli tarkoitus 
rahoittaa. Pääsin jäseneksi myös pankin 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteis-
työtä (Puclic-Private Partnership, PPP) 
koskevaa strategiaa valmistelevaan työ-
ryhmään, joten siinä sain hyödyntää ai-
empaa kokemustani PPP:tä koskevassa 
tutkimus- ja kehitystyössä.

Näin suomalaisen silmissä pankin 
organisaatio on erittäin raskas ja johta-
jia ja managereita löytyy melkein joka 
lähtöön. Operatiivisella puolella kui-
tenkin kärsitään kroonisesta asiantun-
tijapulasta ja siksi pankista jo eläkkeel-
lä olevia entisiä työntekijöitä palkataan 
jatkuvasti konsulteiksi. Yllätys oli se-
kin, ettei pankilla ole laatujärjestelmää 
ja työhön ohjaamiseen riittää ilmeises-
ti se, että ohjataan työhuoneeseen tie-
tokoneen ääreen. Kun jaoin huoneen 
pankkiin samoihin aikoihin tulleen toi-
sen noviisin eli etelä-afrikkalaisen kolle-
gani kanssa, niin siinä yhdessä ihmetel-
tiin, mitähän mikin tarkoittaa ja miten 
asioita pitäisi oikein tehdä. Sitten pyö-
rittiin käytävillä kyselemässä neuvoja 
kokeneemmilta konkareilta. No, vuo-
den kuluttua tiesin jo joistain asioista 
enemmän kuin pankissa parikymmentä 
vuotta olleet.

Työtä riittää
Vesihuollon ja sanitaation tilasta Länsi-
Afrikassa voin antaa kaksi esimerk-
kiä. Ennen sisällissotaa Monroviassa, 
Liberiassa asui puoli miljoonaa asu-
kasta ja vedenpuhdistamo tuotti hei-
dän tarpeisiinsa 70 000 kuutiomet-
riä vettä päivässä. Sisällissodan jäljiltä 
Monroviassa asuu 1,2 miljoonaa ih-
mistä ja puhdistamon kapasiteetti on 
nyt vain 7 000 kuutiometriä päivässä. 
Sanitaation tilaa kuvaa hyvin se, että 
Jalingossa, Nigerian Oyon osavaltion 
3,2 miljoonan asukkaan pääkaupun-
gin yhdessäkään koulussa ei ole vessaa 
tai käymälää. Siellä riittäisikin tehtävää 
melkoisesti, jotta päästäisiin edes vuo-
situhattavoitteisiin. Vanhaa sanontaa 
mukaellen voisin kehottaa suomalai-
sia nuoria alan ammattilaisia: Go West 
Africa, young man.

Painopiste pankin rahoittamissa 
hankkeissa oli selkeästi vesihankkeissa 
ja valitettavasti sanitaatio jäi edelleen 
lapsipuolen asemaan. Suurin ongelma 
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kuitenkin kaiketi pankin rahoittamissa-
kin vesihuolto- ja sanitaatiohankkeissa 
on se, ettei niissä huomioida kokonais-
valtaisesti käyttöomaisuuden hallintaa 
ja ettei pankki aseta ehdoksi palveluista 
perittävien maksujen korottamista kat-
tamaan palvelutoiminnasta aiheutuvia 
kustannuksia.

Esimerkiksi professori Matti Viita-
saari, joka työskenteli muun muassa 
Suomen bilateraalisen kehitysyhteis-
työn asiantuntijatehtävissä Tansaniassa 
1968…70 ja Tampereen teknilli-
sen korkeakoulun vesihuoltoteknii-
kan professorina 1975…1997, kertoi 
Vesitalouslehden 6/1990 artikkelissa 
seuraavaa: ”Maailmanpankin sektorira-
porteissa Tansaniasta esitettiin jo 1970-
luvun alussa erittäin havainnollisesti ja 
kouriintuntuvasti, että ilmaisen vesihuol-
lon rahoituksessa tulee pää käteen hyvin 
nopeasti.”

Näyttää siis siltä, ettei ainakaan vie-
lä neljän vuosikymmenen aikana ilmai-
sen vesihuollon politiikan seurauksista 
ole otettu liiemmälti opiksi. Afrikassa 
on kuitenkin jo ensimmäistä vesihuol-
lon vuosikymmenestä (1981…90) läh-
tien investoitu vesihuollon ja sanitaa-
tion infrastruktuuriin, ja investointeja 
tarvitaan silti yhä enemmän, koska läh-
tötilannekin on huono sekä kaiken kuk-
kuraksi väestö kasvaa ja muuttaa kau-
punkeihin. Jos palveluista perittävillä 
maksuilla ei kateta järjestelmien vaa-
timia korjaus- ja uusrakentamista eikä 
edes kunnollista ylläpitoa, järjestelmien 
elinikä tulee olemaan suunniteltua huo-
mattavasti lyhyempi. Tästä johtuen tu-
levien investointien tarve tulee vain kas-
vamaan entisestään ja ne siirretään tu-
leville sukupolville—sekä afrikkalaisille 
että meille suomalaisillekin, jos jatkam-
me tällä ’business as usual’ -linjalla.

Työmatkoille läntiseen Afrikkaan 
lensin joko Frankfurtin tai Brysselin 
kautta. Asuin Tunisin keskustasta noin 
kahdeksan kilometriä Kartagon suun-
taan Tunisin järven rannalla. Jos viikon-
loppuina jäi aikaa työltä, kävin 70 kilo-
metriä etelämpänä Hammametissa pe-
laamassa golfia. Suomalaistenkin suo-
simassa kohteessa golfturisteja kävi pe-
laamassa lokakuun puolesta välin joulu-
kuun alkuun ja helmikuun puolesta vä-
lin maaliskuun lopulle. Muuna aikoina 
kentät olivat lähes autioita.

Ai niin, se tärkein melkein unoh-
tui. Miksi en sitten käynyt Gambiassa? 
Koska pankilla ei ollut siellä valmis-
teilla eikä toteutuksessa yhtään alan 
hanketta, joten ei ollut tarvetta käydä 
siellä. Olisihan se tuntunut varsin mie-
lenkiintoista astella Banjulin kirjavilla 
kaduilla Uolevin isojen koristossujen 
jäljissä. 

Gambia-joki saa alkunsa Guineasta Futa Jallonin kukkuloilta ja virtaa Senegalin lounaisosasta Gambiaan. Joen syvyys on 
keskimäärin vain noin 8,1 metriä ja leveys sisämaassa noin 24 kilometriä. Atlanttiin laskeva joki  levenee alajuoksulla 48 
kilometrin leveyteen muodostaen monihaaraisen suiston. 



�0 Vesitalous 2/2010

Ajankohtaista Ajankohtaista

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Laura 
Höijer nimitettiin vuoden alusta ympäristömi-
nisteriön tutkimusjohtajan virkaan. Tehtävä 
on uusi, ja tarkoituksena on tehostaa käytet-
tävissä olevien tutkimusresurssien hyödyntä-
mistä muun muassa lisäämällä eri osapuolten 
välistä yhteistyötä.

Ympäristöministeriö ohjaa ja rahoittaa ympäristöhal-
linnon päätöksentekoa tukevaa tutkimus-, kehittä-
mis- ja suunnittelutoimintaa. Tarvittavaa tutkimus-

tietoa hankitaan tutkimus- ja asiantuntijalaitoksilta, yliopis-
toilta, konsulttiyrityksiltä ja järjestöiltä. Ministeriön tutki-
mus- ja kehittämismäärärahat ovat tänä vuonna 8,7 miljoo-
naa euroa. Ympäristöministeriössä on kolme osastoa; luonto-
ympäristö, rakennettu ympäristö ja ympäristönsuojelu, jotka 
vastaavat omien alueidensa asioiden valmistelusta.

Tammikuun alussa tutkimusjohtajana aloittanut Laura 
Höijer on työskennellyt aiemmin muun muassa Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskuksessa, Maj ja Tor Nesslingin 
säätiössä, Pöyry Environment Oy:ssä ja Metsäntutkimuslai-
toksessa, joten ympäristöalan tutkimustyön haasteet ovat 
tulleet hänelle hyvin tutuiksi.

”Tutkimusjohtaja on yhdyshenkilö ministeriön eri osas-
tojen välillä, jotta tieto siirtyisi sujuvasti sinne missä sitä tar-
vitaan. Tiiviimpää yhteistyötä ja tehokkaampaa tiedon jaka-
mista tarvitaan myös muiden sidosryhmien kuten muiden 
ministeriöiden, rahoittajien, tutkimuslaitosten, yliopistojen 
ja yritysten kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että tutkimus- ja 
kehittämistoiminta on ennakoivaa ja tuloksekasta ja että sen 
tuloksia käytetään hyväksi päätöksenteossa”, sanoo Höijer.

Yhteistyötä  rakentavasti 
Tärkeänä tutkimuksen kehittämisen työvälineenä toimii 
luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä 
(LYNET), joka on luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen 
yhteinen osaamis- ja palveluyksikkö sekä integroitu tutki-
muksen, asiantuntijuuden ja tietovarantojen hallinnan kes-
kus. Sen keskeisiä toimijoita ovat Elintarviketurvallisuus-
virasto, Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus.

Ympäristöministeriö 
tehostaa tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa

Laura Höijer

Yhteenliittymä käynnistettiin lokakuussa 2008 ympäris-
töministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyö-
sopimuksen pohjalta. Tavoitteeksi on asetettu muun muas-
sa ympäristöasioiden osaamisen vahvistaminen, yhteiskun-
nallisen vaikuttavuuden parantaminen sekä kilpailukyvyn 
ja tuottavuuden parantaminen.

”LYNET on konkreettinen esimerkki siitä, miten toi-
minnan kehittäminen voi tapahtua tehokkaasti ja joustavas-
ti ilman väkisin tehtyjä rakennemuutoksia. Yhteenliittymä 
on avoin myös muille alan keskeisille toimijoille.”, Laura 
Höijer kertoo.

Ympäristöalan tiedon tarve kasvaa nopeasti ja päättäjät 
tarvitsevat luotettavaa tietoa sekä Euroopan unionissa että 
kansallisesti tehtävän lainsäädännön valmistelun tueksi. 
Samaan aikaan heikko taloudellinen suhdanne asettaa pai-
neita julkisen talouden menojen rajoittamiseksi.

”Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen so-
peutuminen, energiatehokkuus, luonnon monimuotoisuu-
den turvaaminen, Itämeren ja vesien hyvän tilan saavutta-
minen, ympäristöriskien hallinta ja kestävä luonnonvaro-
jen käyttö ovat ajankohtaisia asioita, joiden osalta päätök-
senteon tukena tarvittavan tiedon tarve on lisääntymässä. 
Niukkoja tutkimusresursseja onkin jatkossa suunnattava 
tarkemmin ja hyödynnettävä tehokkaasti sekä omaa että 
muiden tekemään tutkimustyötä”, arvioi Höijer.
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Kilpailu kestävän kehityksen 
ja ilmastonmuutoksen 
hillinnän puolesta
Tekes ja Kuntaliitto järjestävät yhdessä useiden 
muiden kumppaneiden kanssa kunnille ideakil-
pailun, jossa etsitään ratkaisuja kestävän kehi-
tyksen mukaisten käytäntöjen edistämiseksi ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Innovaatiokilpailun taustalla on pyrkimys edistää kunti-
en ja kuntalaisten osallistumista kestävään kehitykseen. 

Kunnat, kaupungit ja niiden liikelaitokset ovat keskeisessä 
asemassa esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisessa, 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja kestävän kehityksen 
käytäntöjen mukaisten toimintatapojen edistämisessä.

Kilpailuun voivat osallistua kunnat ja niiden omistamat 
liikelaitokset. Idean voi esittää myös ryhmä, jossa on kunnal-
lisen toimijan lisäksi yrityksiä tai muita kuntia. 

Osallistujat laativat ideastaan lyhyen kuvauksen, joka on lä-
hetettävä Tekesiin 15.6. mennessä. Kilpailuehdotukset voivat 
liittyä esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, liikkumiseen, 
väylä- ja verkkoratkaisuihin, jäte- ja vesihuoltoon, uusiutuvan 
energian hyödyntämiseen rakentamiseen tai palveluihin.

Kilpailun tuomariston suosituksesta valitaan 3-6 toteutta-
miskelpoista ideaa, joiden kehittämistä Tekes rahoittaa peri-
aatteidensa mukaisesti. Tulokset julkistetaan 15.9.2010.

lisätietoja: www.tekes.fi/info/kuntakilpailu

Ensimmäinen Vesitalous-lehti ilmestyi vuonna 
���0, puoli vuosisataa sitten. Tämän merkki-
paalun saavuttamisen kunniaksi järjestettiin 
Helsingissä juhlaseminaari, jossa muisteltiin 
menneitä ja pohdittiin vesialan tulevaisuuden 
haasteita.

Päätoimittaja Aimo Maasilta kirjoitti Vesitalous- lehden 
ensimmäisessä numerossa näin: 

”Maassamme on jo pitkähkön ajan pidetty tarpeellisena 
aikakauslehteä, joka palstoillaan voisi seurata ja osaltaan 
edistää maa- ja vesirakennuksen, vesihuollon, vesiensuoje-
lun sekä muiden vesitalouteen sisältyvien alojen kehitystä 
ja ennen kaikkea tehdä tunnetuksi näihin aloihin liittyvät 
ajankohtaiset ja yhteiskunnan kannalta tärkeät kysymykset 
laajoille piireille.”

Seminaarin avauspuheenvuorossa lehden syntyhistoriasta 
kertonut nykyinen päätoimittaja timo Maasilta totesi, että 
vesiasioihin keskittyvälle ammattilehdelle on edelleen paik-
kansa suomalaisessa yhteiskunnassa; ajankohtaisen tiedon 
levittäjänä, vesi- ja ympäristöalan osaamisen edistäjänä sekä 
yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä.

Valtiovallan edustajana tilaisuuteen osallistunut ympä-
ristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka muisteli 
vesien- ja ympäristönsuojelun historiaa Suomessa ja totesi 
Vesitalous- lehden olleen monessa asiassa edelläkävijän roo-

Kansliapäällikkö 
Hannele Pokka ja 
valtiovallan tervehdys.

50-vuotiasta vesitaloutta 
juhlittiin

lissa ja herätelleen keskustelua aiheista, jotka nousivat vilk-
kaan yhteiskunnallisen keskustelun kohteiksi vasta kymme-
niä vuosia myöhemmin.

Muina esiintyjinä toimitusjohtaja timo Heinonen 
muisteli Vesitalous- lehden kehitystä vuosien varrella Vesi- 
ja viemärilaitosyhdistyksen näkökulmasta, hydrologi Esko 
Kuusisto kävi läpi lehden teemoja ja näkökulmia histori-
ansa aikana, toimitusjohtaja Jukka Piekkari esitteli uudis-
tunutta pääkaupunkiseudun vesihuollon rakennetta ja la-
kimies Jere Nieminen pohdiskeli hankintalain koukeroita 
vesihuoltoalalla. Lopuksi toimitusjohtaja Harri Mannila 
kertoi Vesitalous- lehden uudistuneista verkkosivuista.

Seminaarin puheenjohtajana toimi professori Riku Vahala.

Päätoimittaja 
Timo Maasilta.
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hyödyntää vastedes paremmin, jotta tehostamistoimet saataisiin vauhtiin, työryhmä korostaa.
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Tulosta
Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy

2-2010
12.3.2010Lumen määrä ja vesiarvo voivat aiheuttaa tulvia kaikkialla SuomessaTänä talvena lunta on satanut kunnolla ja sitä tuntuu olevan kaikkialla ja paljon.  Eikä lämpötila 

koskaan tunnu nouse riittävästi, että osa lumesta ehtisi sulaa pois ennen, kun tilalla sataa taas 

uutta. Syystäkin monet ovat alkaneet miettiä, minkälaiset tulvat pahimmassa tapauksessa 
syntyvät, kun kaikki talven aikana satanut lumia alkaa sulaa. Suomen ympäristökeskuksen 
ennusteiden mukaan kevättulvien ei odoteta olevan tavanomaista suurempia. Tosin ennusteita 

on vaikea tehdä, sillä moni asia vaikuttaa siihen, kuinka suuriksi tulvat saattavat kasvaa, jos 

niitä syntyy laisinkaan. Lue lisää >>

Suomen ympäristökeskuksen organisaatio on uudistunutSYKEn toiminta on organisoitu vuoden alusta seitsemään keskukseen. Keskusten toiminta-
alueina ovat vesikysymykset, meri, luontoympäristö, kulutus ja tuotanto, ympäristöpolitiikka, 

laboratoriot sekä tietokeskustoiminta. Keskusten päätehtäviin kuuluvat tutkimus- ja 
kehittämistyö sekä erilaisten palveluiden tuottaminen. SYKEn tukitoiminnoista vastaavat hallinto-

osasto, viestintä sekä pääjohtaja Lea Kauppia avustava esikunta ja johdon tuki. Lue lisää >>

Ehdotus uudeksi jätelaiksi lausunnoille
Uutta jätelakia valmistellut työryhmä luovutti 9.3. ehdotuksensa ympäristöministeri Paula
Lehtomäelle. Ehdotus lähti kuukauden pituiselle lausuntokierrokselle. Lue lisää >>

Runsas miljardi euroa työllisyyden elvytystoimiin alueilleValtioneuvosto päätti 18.2.2010 yhteensä runsaan miljardin euron jakamisesta 
alueviranomaisten käyttöön. Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan rahoista käytetään 535,2 miljoonaa 

euroa. EU-ohjelmiin rahoitusta on varattu 432,5 miljoonaa euroa. Muihin kansallisiin 
kehittämistoimiin käytetään 52,3 miljoonaa euroa. Lue lisää >>

http://vesitalous.multiedition.fi/eNewsletter4/vesitalous/2-2010/index.php?_nlid=243 (1 of 4) [13.3.2010 18:34:14]
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Vaasa 2.–3.6.

Vesihuolto 2010
2.–3. kesäkuuta
Vaasan yliopisto, Tervahovi
Wolffintie 34, Vaasa

VESI
HUOLTO

2010

Vesihuoltolaitosten henkilökunta

Hallinnon luottamushenkilöt

Tutkimuslaitosten, korkeakoulujen,

yliopistojen ja oppilaitosten henkilökunta

Vesihuoltoalan yritysten edustajat

Kuntien ja valtion

vesi-, ympäristö- ja terveyshallinnon henkilöstö

Pilvilampi

VVY

VESI
HUOLTO

2010

Ilmoittautuminen 1.5. mennessä
osoitteessa
www.vvy.fi > koulutus ja vesihuoltopäivät
> koulutuskalenteri > Vesihuolto 2010. 

Jäsenet 220 e / osallistuja (+ ALV 22 %) 
Muut 300 e / osallistuja (+ ALV 22 %) 

 osallistuminen, ekskursio, tulokahvi ilmoittautumisen
 yhteydessä, iltapäiväkahvi keskiviikkona ja lounaat molempina
 päivinä.

 kaksi osallistujaa, annamme kolmannelle ja jokaiselle

 maksuun.

INFO

1. Rantasipi Tropiclandia, p. 06 283 8000
 Lemmenpolku 3
2. Sokos Hotel Vaakuna, p. 06 212 4113
 myyntipalvelu.vaasa@sokoshotels.fi
 Rewell Center 101 
3. Radisson Blu Royal, p. 020 123 4700
 reservations.finland@radissonblu.com
 Hovioikeudenpuistikko 18 
4. Hotel Astor, p. 06 326 9111
 astor@astorvaasa.fi
 Asemakatu 4
5. Best Western Hotel Silveria,
 p. 06 326 7604, Ruutikellarintie 4
6. Hotel Vallonia Garden, p. 06 328 8200
 sales@vallonia.fi
 Keskustie 3, Mustasaari 

MAJOITUSVARAUS
1.5.2010 mennessä kiintiötunnukselle ”Vesihuolto 2010” suoraan hotelleista.
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Vaasanpuistikko
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Yhdystie

Yhdystie

Wolffintie

Kirkkopuistikko

Kauppapuistikko

VASKILUOTO

VAASA

Sairaskodinkatu

TORI

VAASAN
YLIOPISTO
Wolffintie 34
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2
3 4

5
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VESI
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2010

VESI
HUOLTO

2010

Vesiväki-ilta

nonstop (7 bussia).

Peruutukset
Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen 1.5.

osallistujaksi ilmoitettu jää pois tilaisuudesta, veloitetaan
koko osallistumismaksu.
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Hydropress Huber Ab
Hankasuontie 9, 00390 Helsinki,

puh. 0207 120 620, fax 0207 120 625
info@huber.fi, www.huber.fi

Kaikki laitteet mekaaniseen 
jätevedenkäsittelyyn:

ROTAMAT® ja ESCAMAX® välpät
HUBER WAP välppeen pesu/puristus
COANDA hiekkapesuri
ROTAMAT® lietteenkäsittelylaitteet
CONTIFLOW hiekkasuodatin

WASTE WATER Solutions

 AutomAAtiojärjestelmät

Logica_Vesitalous_liikehakemisto.FH11   Tue Mar 25 12:51:52 2008      Page 1

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

 jätevesien- jA lietteenkäsittely

Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

www.slatek.fi

Fax  (09) 5617 3430
Puh. (09) 5617 3434 
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Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

RK&RK& Kiuru & Rautiainen Oy 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Talous- ja organisaatioselvitykset
Taksojen määritysennusteet
Ympäristölupahakemukset

SAVONLINNA   puh. 010 387 2550  fax 010 387 2559
      www.kiuru-rautiainen.fi 

 suunnittelu jA tutkimus

Vesi- ja ympäristötekniikan 
asiantuntemusta ja suunnittelua
Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi
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• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

Nuijamiestentie 5 A, 00400 HELSINKI, puh. 042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 40 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 FAX 09-445 912

 vedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset

www.kaiko.fi 

 Vuodonetsintälaitteet 
 Vesimittarit 
 Annostelupumput 
 Venttiilit 
 Vedenkäsittelylaitteet 

Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 

 verkostot jA vuotoselvitykset

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

VESIHUOLTOPALVELUA

•vesihuollon projektit
•
•
•
•

biokaasulaitokset
palveluiden kilpailuttaminen
riskienhallintasuunnitelmat
ympäristöluvat

www.veela.fi
info@veela.fi
puh. 044 091 77 77

Hitsaajankatu 4 c
00810 Helsinki

Pöyry Finland Oy, Vesi & Ympäristö
PL 50, 01621 VANTAA, puh. 010 33 11
environment.fi@poyry.com                            www.poyry.fi

AIRIT™-ilmastimet
MIXIT™-sekoittimet
• Kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyyn
• Luonnonvesien hapetukseen
Waterixilta kokonaispalveluna järjestelmien 
suunnittelu, asennus, huolto, etävalvonta ja 
tarvittaessa vuokraus.

Kotimaiset, energiaa säästävät

WWW.WATERIX.COM
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 vesihuollon koneet jA lAitteet

 pumppaamot
 jätevesipumput

 kaukolämpöpumput
 ABS Nopon/Oki ilmastimet

 ABS HST turbokompressorit
 epäkeskoruuvipumput
 työmaauppopumput

 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

KEYFLOW OY
Paalukatu 1 

EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN

Satamatie 25
53900 LAPPEENRANTA

Puh. 020 7191 200, fax. 020 7191 209
info@keyflow.fi  www.keyflow.fi

Kokemusta ja 
luotettavuutta
veden pumppaukseen

Kokemusta ja 
luotettavuutta
veden pumppaukseen

Sulzer Pumps Finland Oy
www.sulzerpumps.

The Heart of Your Process

KokemustaLuotettavuutta2_WW_fi_80x80.indd   1 03.03.2010   09:28:27

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

Vesilaitokset, urakoitsijat, 
vesiosuuskunnat

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

yhdyskuntatekniikka
.fi

- pumppaamot
- mittauskaivot
- ilmanpoistokaivot
- paineenkorotusasemat
- panospuhdistamot
- muut vesihuoltolaitteet

HALLINTO JA MARKKINOINTI 
Steniuksentie 11 B 25, 00320 Hki 
Puh. 09 – 44 69 72 
Fax. 09 – 44 69 73 

SUUNNITTELU JA TUOTANTO 
Kisällintie 2, 60100 Seinäjoki 
Puh. 06 – 4144 580 
Fax. 06 – 4144 581 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet
Sekoittimet
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet
Flotaatioyksiköt 
Biologiset
puhdistamot
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Ilmoitus liikehakemistossa 18 € / pmm tai pyydä tarjousta! 

Ilmoitusmarkkinointi puh. 050 66 174 / Harri Mannila.

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.









ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Ilmoitus  

Vesitalous-lehden   

liikehakemistossa   

kannattaa!
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ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

 Algol Chemicals Oy • Karapellontie 6 • PL 13, 02611 Espoo • Puhelin (09) 50 991 • Faksi (09) 5099 254

www.algol.fi

 vesikemikAAlit

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oyj Abp
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

       
       
       
       
       
       
       
       
       
      

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi
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Abstracts vieraskynä

Olavi PaatsOla: 
the minerals industry today and the outlook in 
Finland

In spite of its long history and small statistical proportion 
of the gross national product, the mining industry has a 

considerable impact on today’s society. Few people reflect 
that they use daily tens or even hundreds of items contain-
ing products of the mining and minerals business. We need 
these in tableware, vehicles, construction, computers, mobile 
phones – in other words, in everything in our everyday lives. 
In Finland the mining business operates on restrictive terms 
under environmental legislation, and in spite of its great im-
portance it needs less than one thousandth of the surface area 
of Finland for its operations. With these restrictive terms and 
on this basis we have been able to develop efficiently oper-
ating, modern mines using automation, world-leading engi-
neering technology, and diverse downstream refinement.

Raisa NeitOla, teRO KORhONeN aNd saija luuKKaNeN: 
Harnessing enrichment technology methods in 
environmental and recycling research

From the standpoint of sustainable development, it is im-
portant to discover new methods that figure in environ-

mental and climate targets in addition to existing processing 
techniques. The challenges of today’s technology have been 
taken into account at the mineral technology laboratory of the 
Geological Survey of Finland (GSF), where research has been 
done with the aim of developing new kinds of processes ena-
bling the harnessing of both low-grade raw material deposits 
and various types of industrial wastes and shunted materials.

asKO säRKelä, Paula MuuKKONeN, RistO uusitalO,  
Pasi valKaMa, KiRsti lahti, heliNä haRtiKaiNeN aNd 
lauRa alaKuKKu: 
Direct planting is an efficient way of reducing the 
waterway pollution of arable farming in clay soils

Direct planting is a good way to reduce the solid matter 
and phosphorus runoff caused by arable farming, par-

ticularly in clay soils. A problem of waterway conservation in 
cultivation without tilling the soil is that phosphorus accu-
mulates in a surface layer of the field. This increases the risk 
of dissolved phosphorus runoff in direct planting, particularly 
if there is a lot of surface drainage from the fields. Laboratory 
testing showed that, when water seeps through the humus 
layer, there was no difference in the dissolved phosphorus 
content between sowing and direct planting. In controlling 
the runoff of dissolved phosphorus, measuring phosphorus 
fertilisers to match real needs and liming are methods which 
will also benefit the farmer financially.

KiRsi saaRijäRvi aNd PeRttu viRKajäRvi: 
the phosphorus runoff from growing grass is in 
dissolved form

Grass cultivation, which is a result of the consolidation of 
cattle farming, causes nutrient runoff particularly in in-

land waterways and the coastal rivers of the Gulf of Bothnia. 
In these areas, phosphorus runoff is a distinctly more serious 
problem that nitrogen runoff. The phosphorus runoff from 
grass areas is mostly in solution, and controlling it when the 
snow cover melts is practically impossible. In the future, glo-
bal warming will cause even more meltwater pulses through-
out the winter.

vesa KaRPaNsalO aNd haNNu NyKäNeN: 
Biogas from waterway sediments

Lowering an anchor into the bed of a lake suffering from 
eutrophication brings bubbles of gas to the surface. 

Captured in a container, this gas burns with an almost invis-
ible blue flame. The combustible gas is methane, formed from 
carbon trapped in the oxygen-free conditions of the sediment. 
Could so much methane be formed and stored in sediment 
that it would be enough to use for energy in reconditioning a 
waterway, and would there be a use for it as fuel?

KatRiiNa ethOleN: 
William lindley in Hamburg

Between the underground stations of Landungsbrüggen 
and Baumwall there are a statue and a small building. The 

statue represents the British engineer William Lindley (1808 
– 1900), and the building allows access to the city’s sewers.

Finnish	journal	for	professionals	
in	the	water	sector

Published six times annually
Editor-in-chief: Timo Maasilta
Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Other articles:

KaRi KNuutila: 
Environmental expertise as a competitive edge in 
mining technology (Editorial)

heiKKi KOvalaiNeN: 
talvivaara – a mine on a massive scale

KaRi PehKONeN aNd jaRMO Kivi: 
Safety of mine dams in Finland and Sweden

jaRMO huKKa: 
i have not been to Gambia

Pia RäMö: 
Finland´s mineral strategy and aggregate supply
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Suomeen ollaan luomassa mineraalistrategiaa, 
jonka tavoitteena on pitkällä aikajänteellä 
suunnitella Suomen mineraalien ja kiviai-

nesten käyttöä ja hallintaa. Strategian peruspila-
reina ovat kestävän kehityksen mukaiset talous-, 
työllisyys- ja yhteiskunnalliset näkökulmat:

– Kotimaisen työn, kasvun ja hyvinvoinnin 
edistäminen mineraalisektorin avulla.

– Suomalaisilla innovaatioilla ratkaisuja 
globaaleihin raaka-aineketjun haasteisiin

– Kaivannaisalaan liittyvien 
kokonaisympäristöhaittojen vähentäminen.

Mineraalistrategia tulee kattamaan koko kai-
vannaisteollisuuden eli kaivosteollisuuden, kivi-
ainesteollisuuden ja rakennuskiviteollisuuden.  
Ne ovat alkuja merkittäville jatkojalostusketjuille. Niiden rinnalle on myös syntynyt laajaa tek-
nologian valmistusta. Kaikilla näillä aloilla on Suomessa kasvumahdollisuuksia.

Kiviainesteollisuus on sidoksissa rakentamiseen. Kiviainesten kokonaiskäyttö Suomessa 
tullee jatkossakin pysymään samalla tasolla kuin se on ollut pitkällä aikavälillä eli noin 20 
tonnia asukasta kohti vuodessa. Kiviainesten kulutus on Suomessa Euroopan suurimpia. 
Kiviainesteollisuuteen perustuva rakennustuoteteollisuus muodostaa Suomessa kansainvälises-
ti katsottuna pitkiä arvoketjuja, joiden lopputuotteina on monipuolisia rakennuskomponent-
teja. Käytännössä kaikki rakentaminen perustuu kiviaineksiin; tiet, kadut, kentät ym. infrara-
kenteet rakennetaan kiviaineksista. Betonista kiviainesta on noin 85 prosenttia ja asfaltista noin 
95 prosenttia. Lasin, monien metallien ja sementin valmistuksessa käytetään kiviaineksia. Ilman 
kiviaineksia rakentaminen olisi käytännössä mahdotonta.

Perustellusti kiviainesten käytössä puhutaankin yhteiskunnan kiviaineshuollosta. Suomi on 
rikas maa kiviainesten raaka-aineiden; kallioiden, sora- ja hiekkavarantojen suhteen, mutta yhä 
useammin raaka-aine-alueet ovat kaukana rakentamisesta eli käyttökohteista tai pääsy raaka-ai-
neisiin saattaa olla vaikeaa liittyen muun muassa ympäristökysymyksiin. Tämän takia on erit-
täin tärkeää, että mineraalistrategiassa tullaan käsittelemään Suomen mineraalien ja kiviainesten 
tarve pitkälle tulevaisuuteen sekä antamaan suuntaviivat siitä miten raaka-aineet voidaan saada 
hyötykäyttöön ottaen huomioon ympäristö, yhteiskunta ja talous.

Kiviaineshuollon ja vesihuollon raaka-aineet; pohjavesi ja harjukiviainekset sijaitsevat usein 
samoilla alueilla. Tämän takia Suomessa on jo aiemmin tehty maakunnittain näiden kahden 
yhteiskunnan kannalta tärkeiden toimintojen yhteensovittamista POSKI-projekteilla eli poh-
javesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisella. POSKI-projektit ovat tuottaneet 
tärkeää tietoa maakunnittain, mutta valtakunnallinen näkemys asioista on jäänyt puuttumaan. 
Tähän odotetaan vastausta Suomen mineraalistrategialta.

PiA Rämö
dipl.ins
Infra ry
E-mail: pia.ramo@infrary.fi

suomen 
mineraalistrategia 
ja kiviaineshuolto



Yhteistyö on enemmän 
kuin putkien myyntiä

Oy KWH Pipe Ab Puhelin 06 326 5511  www.kwhpipe.fi
PL 21, 65101 Vaasa Telefax  06 315 3088    

Member of the KWH Group

Sotkamon Talvivaarassa sijaitsee Euroopan suurin nikkelikaivos. Nikkeli 
erotetaan nykyaikaisella liuotusmenetelmällä, jonka keräysputkisto vaati 
kilometreittäin kestäviä putkia ja tuhansia tunteja ammattitaitoista 
suunnittelu- ja asennustyötä. Pelkkä putkien myynti ei riittänyt, vaan 
tarvittiin kokonaisvaltainen asiantuntija. Siksi Talvivaara Projekti Oy valitsi 
yhteistyökumppaniksi KWH Pipen, joka toimitti hankkeeseen Weholite-
putkia Ø 1200 mm:iin ja PE-putkia Ø 1000 mm:iin saakka sekä sadoittain 
kaivoja. Putkiston materiaali on polyeteeni, joka kestää kaivoksen kovaa 
arkea: happoja, syövyttäviä liuoksia, mekaanista kuormitusta sekä maaperän 
ja ilmaston rasituksia. 

Olemme käytettävissä kaikenkokoisiin hankkeisiin!


	Ympäristöosaaminen kaivosteknologian kilpailuvalttina
	Kari Knuutila

	Kaivosteollisuus tänään ja näkymät Suomessa
	Olavi Paatsola

	Talvivaara - valtavien mittasuhteiden kaivos
	Heikki Kovalainen

	Rikastusteknologian menetelmien hyödyntäminen ympäristö- ja kierrätystutkimuksissa
	Raisa Neitola
	Tero Korhonen
	Saija Luukkanen

	Patoturvallisuus Suomen ja Ruotsin kaivospadoilla
	Kari Pehkonen
	Jarmo Kivi

	Suorakylvö on tehokas tapa vähentää peltoviljelyn vesistökuormitusta savimailta
	Asko Särkelä
	Paula Muukkonen
	Risto Uusitalo
	Pasi Valkama
	Kirsti Lahti
	Helinä Hartikainen
	Laura Alakukku

	Nurmiviljelyn fosforikuormitus on liuenneessa muodossa
	Kirsi Saarijärvi
	Perttu Virkajärvi 

	Simulaattori tehostaa nurmien pintavalunnan tutkimusta
	Kirsi Saarijärvi
	Perttu Virkajärvi 

	Vesistöjen sedimenttien biokaasut
	Vesa Karpansalo
	Hannu Nykänen

	William Lindley Hampurissa
	Katriina Etholén

	En käynyt Gambiassa
	Jarmo Hukka

	Ympäristöministeriö tehostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa
	Kilpailu kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta
	50-vuotiasta Vesitaloutta juhlittiin
	Liikehakemisto
	Abstracts
	Suomen mineraalistrategia ja kiviaineshuolto
	Pia Rämö


