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1 JOHDANTO 
Sulfaattikuormituksen vaikutukset fosforin vapautumiseen sedimenteistä makean 
veden vesistöissä – hankkeella lisättiin tutkittua tietoa sulfaatin merkityksestä ve-
sistöjen sisäiselle ravinnekuormitukselle. Tutkimuksen toteutus, tärkeimmät tulok-
set ja johtopäätökset on kuvattu tässä hankkeen loppuraportissa.  

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarve 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että makean veden vesistöjen pohja-
sedimentin ainekierrot riippuvat voimakkaasti veden sulfaattipitoisuudesta. Hollan-
nissa, USAssa ja Suomessa on havaittu suurentuneen sulfaattikuormituksen johta-
neen lisääntyneeseen fosforin vapautumiseen ja vesistön sisäisen kuormituksen 
kasvuun. Sulfaattikuormitus on merkittävän suurta pelloilta verrattuna muihin maan-
peitteisyysluokkiin ja sulfaattikuormitus on kasvamassa merkittävästi kaivos- ja 
metsäteollisuudessa uusien kaivosten ja laitosten käyttöönoton myötä. Ymmärrys 
rikin ja muiden fosforin kiertoon vaikuttavien tekijöiden merkityksestä järven sisäi-
seen kuormitukseen on kuitenkin edelleen hyvin puutteellista.  

Sulfaattikysymys liittyy myös vesiensuojeluteknologioiden käyttöönottoon. Uusia ja 
entistä tehokkaampia vesiensuojelumenetelmiä tarvitaan erityisesti maataloudesta 
aiheutuvan fosforikuormituksen minimoimiseksi. Muun muassa Lounais-Suomessa 
Aurajoen valuma-alueella on pilotoitu kahta uutta vesiensuojeluteknologiaa, jotka 
molemmat ovat alustavissa tutkimuksissa osoittautuneet varsin tehokkaiksi fosfori-
kuormituksen vähentämisessä. Nämä menetelmät ovat savivaltaisten peltojen kip-
sikäsittely (SAVE-hanke) ja jokiveden fosforin suorasaostus (Fosforin saostaminen 
virtavedestä -hanke). Molemmat menetelmät kuitenkin lisäävät vesistöihin kohdis-
tuvaa sulfaatin (SO4) kuormitusta.     

Tämän vuoksi on selvitettävä, miten pilotoinnissa olevien menetelmien aiheuttama 
lisääntyvä sulfaattikuormitus vaikuttaa fosforin vapautumiseen vesistöjen pohja-
sedimenteistä. Tämä on erityisen tärkeää, jotta menetelmien mahdollisesta tulevai-
suuden käytöstä muodostuvat vesiensuojeluhyödyt eivät kumoutuisi lisääntyvän si-
säisen fosforikuormituksen vuoksi. Lisätietoa sulfaatin vesistövaikutuksista 
tarvitaan myös muiden sulfaattipäästöjä aiheuttavien toimintojen sijoituspäätösten 
tueksi ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimushankkeen päätavoitteena oli tuottaa käytännön vesiensuojelutyön riskin-
arvioinnin tarpeisiin välttämätöntä tutkimustietoa ja samalla lisätä ymmärrystä ma-
keanveden sedimentissä tapahtuvista biogeokemiallisista prosesseista. Laborato-
riotutkimuksella pyrittiin selvittämään sulfaatin vaikutuksia fosforin kiertoon 
pohjasedimentin ja sen yläpuolisen veden välillä.   

Hankkeessa toteutettujen laboratoriokokeiden tavoitteena oli selvittää: 

• Miten lisääntyvä sulfaattipitoisuus vaikuttaa fosforin sitoutumiseen ja vapautumi-
seen sedimentistä 

• Miten helposti käytettävissä oleva orgaaninen hiili vaikuttaa raudan, rikin ja fos-
forin toisiinsa kytkeytyneisiin biogeokemiallisiin reaktioihin 

• Mitkä sedimentin fosforifraktiot ovat alttiita sulfaatista aiheutuvalle sisäiselle 
kuormitukselle ja miten fosforifraktiot käyttäytyvät hiilimäärän noustessa. 

• Selvitetään kahden tekijän yhdysvaikutusta eli miten merkittävä sulfaattikuormi-
tuksen ja muuttuvan hiilimäärän aiheuttama riski on fosforin vapautumisen 
osalta. 

Tutkimuksen päätavoitteena oli: 

• Selvittää, millaisen riskin tai haitan sulfaattikuormituksen lisäys aiheuttaa makea-
veden vesistöille ja miten riski riippuu käsittelyssä olevan alueen rehevyysta-
sosta (hiilen määrästä). 

• Millainen sulfaattikuormitus on hyväksyttävä fosforin sisäisen kuormituksen nä-
kökulmasta. 

• Missä määrin kipsikäsittelyä (CaSO4 ∙ 2 H2O) tai virtavesien fosforin saostamista 
ferrisulfaatilla (Fe2(SO4)3) voidaan suositella käytettäväksi järviin tai muihin sei-
soviin makeanveden vesistöihin laskevien virtavesien valuma-alueilla.  

• Lisätä tutkimusyhteisöjen ja asiantuntijoiden ymmärrystä sulfaattikuormituksen 
aiheuttamasta fosforin vapautumisriskistä sekä tuottaa toimintasuosituksia ve-
siensuojelun ammattilaisille ja ympäristöviranomaisille. 
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2 HANKKEEN RESURSSIT JA 
TOTEUMA 
Hanke toteutettiin Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK) ja Suomen ympäristö-
keskuksen (SYKE) yhteystyöhankkeena. Hankkeen tutkimussuunnitelma tehtiin 
partnereiden yhteistyönä ja käytännön työt toteutettiin Turun AMK:n toimesta. Vuo-
sina 2017 -2018 toteutetun hankkeen päärahoittajana toimi Maa- ja vesitekniikan 
tuki ry (MVTT).     

2.1 Konsortio 

Hanketoteutuksesta vastasivat yhteistyössä 1)Turun ammattikorkeakoulun ja 2)Suo-
men ympäristökeskuksen asiantuntijat Juha Kääriä1), Antti Kaseva1), Hanna Hänni-
nen1), Emilia Suvanto1), Petri Ekholm2) ja Jouni Lehtoranta2). Tutkimus suunniteltiin 
toteutettavaksi Turun ammattikorkeakoulun laboratorioissa ohjattuna opiskelija-
työnä edellä mainittujen asiantuntijoiden ohjauksessa. Tutkimussuunnitelman ovat 
laatineet Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijat Petri Ekholm ja Jouni Lehto-
ranta yhteistyössä Turun AMK:n kanssa. Laboratoriotutkimuksien toteutuksen- ja 
laadunvalvonnasta vastasi Turun ammattikorkeakoulun kemiantekniikan lehtori 
Hanna Hänninen ja laboratorioanalyytikko Emilia Suvanto yhteistyössä Suomen 
ympäristökeskuksen erikoistutkijoiden kanssa. Hankkeen koordinoinnista ja rapor-
toinnista rahoittajan suuntaan vastasi Vesitekniikan tutkimusryhmän projektipääl-
likkö Antti Kaseva. Hankeviestintä toteutettiin yhteistyössä hyödyntäen SYKEn ja 
Turun AMK käynnissä olevia vesiensuojeluhankkeita ja toimivia viestintäkanavia. 

2.2 Aikataulutoteuma 

Hankkeen rahoittamiseksi hankekonsortio jätti MVTT:lle apuraha-anomuksen huh-
tikuussa 2017 ja sai positiivisen apurahapäätöksen toukokuussa 2017. Koska 
myönnetty apuraha oli haettua pienempi, jouduttiin hankkeen toteutussuunnitelma 
uusimaan käytettävissä olevia resursseja vastaavaksi ja omarahoitusta piti hankkia 
lisää. Päivitetty tutkimussuunnitelma valmistui kesäkuussa 2017, mikä jälkeen voi-
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tiin aloittaa opinnäytetyöntekijöiden rekrytointi, tutkimusvalmistelut ja laitehankin-
nat. Hankkeen suunniteltu toteutus on kärsinyt odottamattomista viivästyksistä, 
mistä johtuen hankkeen toteutukselle on jouduttu hakemaan lisäaikaa. Viivästyksiä 
ovat aiheuttaneet mm. haasteet laitehankintojen toimitusajoissa, näytteenoton es-
täneet sääolosuhteet, opiskelijarekrytointi ja opinnäytteiden viivästyneet valmistu-
misaikataulut.    

Tutkimuksessa käytetyn sedimentin ja koeveden nouto toteutettiin sunnuntaina 
14.1.2018 ja lähtötilanteen laboratoriotutkimukset aloitettiin seuraavana päivänä 
15.1.2018. Näytteiden inkubointiaika oli 55 päivää alkaen 16.1.2018 ja päättyen 
12.3.2018. Tulosten käsittely, opinnäytetöiden kirjoitus ja tulosraportointi aloitettiin 
laboratoriotulosten valmistuttua. Kohdassa 3.3 kuvattu lisätutkimus/tutkimuksen 
laajennukseen liittyvät laboratoriotyöt ja niihin liittyvät analyysit toteutettiin pääasi-
allisesti kesäkuussa 2018. Hankkeesta on viestitty eri menetelmin hankkeen kulu-
essa, mutta tulosviestintä on edellä mainituista syistä viivästynyt merkittävästi. Tu-
losjulkaisu alan lehdessä tullaan julkaisemaan vasta vuoden 2019 puolella ja 
suunnitelluista neljästä opinnäytetyöstä vasta kaksi ehti valmistua vuoden 2018 lop-
puun mennessä.    

2.3 Talous 

Hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukainen kokonaisbudjetti oli 46 950 euroa, 
josta apurahan osuus 39 910€ ja 15% osuus AMK:n omarahoitusta. Hankkeelle 
myönnettiin 27 000 euron apuraha ja AMK:n omarahoitusta saatiin nostettua 30 
prosenttiin hanketoteutuksen mahdollistamiseksi. Täten hankkeen kokonaisbudje-
tiksi muodostui n. 38 570 euroa. Hankkeen mahdollistamiseksi käytettävissä ole-
valla rahoituksella tuli myös opiskelijoiden työn osuutta ja vastuuta hankkeen toteu-
tuksesta lisätä. Esitetyn budjetin lisäksi SYKE:n asiantuntijat ja Turun AMK:n 
opinnäytetyötekijät ovat tehneet hankkeelle huomattavan määrän veloituksetonta 
työtä, mitä ei ole huomioitu yllä olevissa budjettilaskelmissa.  

Budjettitoteuma 

Hankeen suunnitelman mukainen budjetti on jonkin verran ylittynyt. Budjetti on ylit-
tynyt palkkakulujen ja ulkopuolisten palveluiden osalta, mutta laitehankinnat saatiin 
toteutettua hieman suunniteltua edellisemmin. Alla olevassa taulukossa 1 on esi-
tetty hankkeen budjettitoteuma, joulukuu 2018 otetun pääkirjan mukaan. Loppuvuo-
den kulut eivät siis vielä näy budjettitoteumassa.  Myöskään tulosviestintään liittyviä 
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työkustannuksia joita tulee vielä toteutumaan vuonna 2019 ei ole sisällytetty bud-
jettitoteumaan.    

Taulukko 1: Budjettitoteuma kuluerittäin. 

 

2.4 Viestintä 

Hankkeen viestintäsuunnitelmassa nimettiin käytettäviksi viestintämenetelmiksi 
SAVE ja Fosforin saostaminen virtavedestä -hankkeiden verkkosivut, tiedotustilai-
suudet ja seminaarit, artikkeli alan kotimaisessa ammattilehdessä sekä yksi AMK-
tasoinen opinnäytetyö. Lisäksi suunnitelmassa todetaan, että tulokset pyritään jul-
kaisemaan kansainvälisessä tiedelehdessä ja että kaikki toteutettavat julkaisut ei-
vät välttämättä valmistu hankkeen toteutusaikataulun sisällä. 

Suunnitellut viestintätoimenpiteet toteutuivat pääasiallisesti viestintäsuunnitelman 
mukaisesti. Fosforin saostaminen virtavedestä –hankkeen yhteydessä tapahtuva 
viestintä jäi kuitenkin vähäiseksi johtuen myöhästyneestä hankkeen aloituksesta ja 
Fosforin saostaminen hankkeen päättymisestä vuonna 2017. Alla olevaan tauluk-
koon 2 on koottu tärkeimmät toteutuneet ja vielä toteutuviksi suunnitellut/oletetut 
viestintätoimenpiteet ja -tapahtumat. Tämän lisäksi hanketta on esitelty erilaisissa 
tilaisuuksissa ja tulokset tullaan ottamaan osaksi Turun AMK:n opetusta.  
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Taulukko 2: Toteutuneet ja vielä toteutuviksi suunnitellut viestintätoimenpiteet. 
Viestintätoimenpide /    
-menetelmä 

Kuvaus Toteutus- /valmistu-
misaika 

Hankesivut  

Hankkeelle perustettiin 
Turun AMK:n sivuille 
oma hanketta esittelevä 
tiivistetty hanke-esit-
tely/hankkeen tietokortti.  

Tammikuu 2017  

SAVE –hankkeen Blogi-
teksti (1) 

Voiko sulfaatti vapauttaa 
joen pohjalta fosforia? 

Julkaisupäivä 8.2.2018 

SAVE –hankkeen Blogi-
teksti (2) 

Sulfaattiselvityskoe – 
matka kohti tuntema-
tonta 

Julkaisupäivä 5.6.2018 

SAVE –hankkeen Blogi-
teksti (3) 

Kirjoitus tuloksista 
(mahd. ajallinen synkro-
nointi alan julkaisun 
kanssa) 

Julkaisu 2019 alkuvuosi 

SAVE –hankkeen yleisö-
tilaisuus Helsinki 

SAVE-loppuseminaari, 
viittauksia tuloksiin. 

26.10.2018 

SAVE –hankkeen yleisö-
tilaisuus Lieto  

SAVE-loppuseminaari, 
viittauksia tuloksiin. 

6.12.2018 

Julkaisu ammattileh-
dessä 

Tulosjulkaisu. Ensisijai-
nen julkaisukanava: Ve-
sitalous. alustava ot-
sikko: Uutta tietoa 
Sulfaatin vaikutuksista 
vesistöjen sisäiseen 
kuormitukseen  

Vuosi 2019 nro x. 

Opinnäytetyö 1 Pasi Laaksonen: Sulfaa-
tinpelkistymisen tutkimi-

Joulukuu 2018 
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nen hapettomien olosuh-
teiden toimintamallilla la-
boratorio-olosuhteissa. 

 

Opinnäytetyö 2 

Juha Karjalainen: Vali-
dointisuunnitelma sulfi-
din määritysmenetel-
mälle.  

Joulukuu 2018 

Opinnäytetyö 3 
Jenni Ståhlberg: (aihe: 
Koejärjestelyiden suun-
nittelutyö ja organisointi) 

2019 alkuvuosi 

Opinnäytetyö 4 

Tapio Kankaanpää: 
(aihe: hankkeen tulokset 
ja tulosten merkitys ve-
siensuojelulle) 

2019 alkuvuosi 

Tulosjulkaisu kansainvä-
lisessä tiedelehdessä 

Selvitetään soveltuvia 
sarjoja ja tulosten julkai-
sumahdollisuutta 

2019? 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksessa selvitettiin sulfaatin vaikutusta pohjasedimentin fosforinpidätysky-
kyyn. Testaus toteutettiin luonnollisella sedimentillä ja vedellä koottujen koeyksiköi-
den laboratoriomittauksilla. Kokeiden avulla oli tarkoitus kuvata luonnon olosuh-
teissa tapahtuvia reaktioita ja selvittää millaisen fosforikuormitusriskin lisääntyvä 
sulfaattipitoisuus voi aiheuttaa, kun uusia teknologioita otetaan laajamittaiseen 
käyttöön.  

Koska tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman hyvin sedimenttiolosuhteita vas-
taavat koeyksiköt, kerättiin orgaanispitoista pintasedimenttiä Maarian altaan syvän-
teestä. Koevesi haettiin niin ikään Marian altaasta, joten sedimentti ja käytettävä 
vesi ovat samasta vesistöstä.  

3.1 Koeasetelma ja -järjestelyt 

Tutkimusta varten koottiin yhteensä 28 koeyksikköä eli 14 yksikköä ja jokaiselle yksi 
rinnakkainen. Koeyksikkötutkimus toteutettiin faktorikokeena eli sedimentin ja ve-
den määrä pysyvät samana, mutta sulfaatin ja hiilen määrä ovat muuttuva osa. 
Koeyksikköihin sisältyi ns. tapettuja kontrolliyksiköitä, joissa anaerobiset mikrobio-
logiset prosessit pyrittiin estämään formaliinilisäyksellä, jotta geokemialliset ja 
biogeokemialliset muutokset voitaisiin erottaa toisistaan. Osa koeyksiköistä oli ns. 
kontrolliyksiköitä, joissa ei ollut lainkaan sedimenttiä, jolloin voitiin erottaa, mitkä 
muutokset ovat riippuvaisia sedimentistä.  

3.2 Näytteenotto 

Näytteenotto toteutettiin Maarian altaalla jäältä käsin. Sedimenttinäytteet kerättiin 
Limnos-sedimenttinäytteenottimella. Riittävän sedimenttimäärän keräämiseksi ar-
vioitiin tarvittavan noin 60 onnistunutta nostoa. Heikon jään tilanteen tähden kai-
rauksia ei voinut tehdä kovin tiheään, mistä johtuen sedimenttinäytteet kerättiin laa-
jahkolta, vajaan 1 hehtaarin laajuiselta Maarian altaan eteläpään syvänne alueelta. 
Näytteenottopisteitä kertyi lähes 100 kpl ja ne jakautuivat tasaisesti sedimentin ak-
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kumulaatiopohjalle, jonka sedimentti oli melko pehmeää. Sedimentit koottiin näyt-
teennoutimesta suoraan kahteen muoviseen näyteastiaan. Samalla näytteenotto-
kerralla kerättiin myös 40 litraa jokivettä. Vesi kerättiin Maarian altaan pinnan tun-
tumasta suoraan kanistereihin, koska allas oli vasta saanut jääpeitteen eikä vesi 
täten ollut vielä ehtinyt juurikaan kerrostua. Kuvaan 1 on merkitty näytteenottoalu-
een karkea sijoittuminen Maarian altaalla. 

 
Kuvat 1: Näytteenottoalue sekä Maarian altaan sedimentinpintaa näytteennoutimessa. 

3.3 Laboratoriotutkimus 

Kokeen toteutus 

Tutkimusta varten koottiin yhteensä 28 koeyksikköä eli 14 yksikköä ja jokaiselle yksi 
rinnakkainen. Koeyksiköt koottiin siten, että sedimentin määrä oli 200 g ja veden 
määrä noin 800 ml punnittuna (liite 2). Koeyksiköihin tehtiin sulfaattilisäykset, jotka 
vastasivat 30 mg/l (SO42- -taso 1) tai 100 mg/l (SO42- -taso 2) pitoisuuksia. Sulfaat-
tilisäystä varten valmistettiin natriumsulfaattiliuos, josta lisättiin tarvittava määrä. 
Hiililisäys tehtiin käyttäen kiinteää dekstroosia, jota lisättiin 1 m- % sedimentin 
kuiva-aineesta. Vertailukoeyksiköihin lisättiin 20 % formaldehydiliuosta. 
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Taulukossa 3 on koeyksiköiden tiedot ja tasot. Taulukossa on eri paikannimet (MA= 
Maarian allas) sedimentille ja koevedelle (PJ= Paattistenjoki), mutta käytännössä 
ne otettiin samasta paikasta, sillä Maarian allas on tekojärvi Paattistenjoella. Tau-
lukossa 4 kerrotaan tarkemmin, mitä sulfaatti- ja hiilitasojen lukemat tarkoittavat.  

Taulukko 3. Koeyksiköiden tiedot ja niiden SO42- ja C-tasot 
No Lyhenne Sedi-

mentti 
Koevesi Huom. SO42--taso C-taso 

1 MA0S0C Kyllä Kyllä 
 

0 0 

2 MA0S1C Kyllä Kyllä 
 

0 1 

3 MA1S0C Kyllä Kyllä 
 

1 0 

4 MA1S1C Kyllä Kyllä 
 

1 1 

5 MA2S0C Kyllä Kyllä 
 

2 0 

6 MA2S1C Kyllä Kyllä 
 

2 1 

7 MA0S0CK Kyllä Kyllä Vertailukoeyksikkö 0 0 

8 MA0S1CK Kyllä Kyllä Vertailukoeyksikkö 0 1 

9 MA2S0CK Kyllä Kyllä Vertailukoeyksikkö 2 0 

10 MA2S1CK Kyllä Kyllä Vertailukoeyksikkö 2 1 

11 PJ0S0C Ei Kyllä 
 

0 0 

12 PJ2S0C Ei Kyllä 
 

2 0 

13 PJ0S1C Ei Kyllä 
 

0 1 

14 PJ2S1C Ei Kyllä   2 1 

 

  



LOPPURAPORTTI: SULFAATTIKUORMITUKSEN VAIKUTUKSET FOSFORIN VAPAUTUMISEEN SEDIMENTEISTÄ 

MAKEAN VEDEN VESISTÖISSÄ 

13 

 

 

Taulukko 4. SO42- ja C-tasot 

Taso SO42- (mg/l) C-lisäys 

0 ei lisäystä ei lisäystä 

1 30 1 m- % kuiva-aineesta 

2 100 - 

 

Tutkimus jaettiin ensimmäiseen ja toiseen analyysikierrokseen, joiden välissä oli 
noin kahden kuukauden inkubointiaika (kuva 2). Lähtötilannetta kuvaavat ensim-
mäisen kierroksen näytteet koeyksiköistä otettiin näytteenottoa seuraavana päi-
vänä ja samalla analysoitiin pelkkä sedimentti ja pelkkä koevesi. Analyysinäytteen-
oton jälkeen koeyksiköt typetettiin hapen poistamiseksi (liite 2) ja lisättiin 
vertailukoeyksiköihin formaliinia biologisen toiminnan estämiseksi. Koeyksiköitä in-
kuboitiin huoneenlämmössä pimeässä noin kaksi kuukautta. Inkuboinnin aikana 
koeyksiköt sekoitettiin ja valokuvattiin kerran viikossa. Toisella analyysikierroksella 
näytteet koeyksiköistä otettiin typpiteltoissa (liite 2) hapettomissa olosuhteissa. 
Myös johtokyky-, pH- ja sulfidimääritykset sekä ioninvaihto ja näytteiden kestävöinti 
tehtiin typpiteltoissa hapen vaikutusten estämiseksi.  

Edellä esitetyt järjestelyt mahdollistivat arvion sulfaattilisäyksen vaikutuksista ha-
pettomissa olosuhteissa. Tutkimus ei kuitenkaan antanut tietoa siitä, mitä koeyksi-
köissä tapahtuisi hapellisten olosuhteiden palauduttua. Jotta selvitys paremmin ku-
vaisi järvissä ja tekoaltaissa tapahtuvaa vuosittaista kerrostuneisuuden ja 
täyskierron vaihtelua, päätettiin tutkimuksen loppuvaiheessa tehdä kohdennettuja 
lisätestejä. Toisen analyysikierroksen näytteenoton jälkeen koeyksiköitä säilytettiin 
vielä 12 viikkoa samoissa olosuhteissa kuin inkuboinnin aikana. Tämän jälkeen 
koeyksiköistä otettiin näytteet (analysoitiin hapellisissa olosuhteissa), mahdollisten 
hitaampien muutosten havaitsemiseksi. Tämän jälkeen koeyksiköt avattiin. Koeyk-
siköitä sekoitettiin ja ne säilytettiin avoimina kaksi viikkoa hapellisten olosuhteiden 
varmistamiseksi ennen analysointia. Lisätesteihin valittiin vain 12 ensimmäistä 
koeyksikköä, joista määritettiin pH, johtokyky, liukoinen kokonaisfosfori-, ammo-
niumtyppi-, sulfaatti-, rauta- ja mangaanipitoisuus.  
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Kuva 2: Koejärjestelyt kuvattuna 
 

Analyysit 

Analysointi oli Turun AMK:n vastuulla ja suurin osa analyyseistä tehtiin Turun 
AMK:n laboratoriossa. Osa analyyseistä teetettiin Lounais-Suomen vesi- ja ympä-
ristötutkimus Oy:ssä (LSVSY).  

Koeyksiköistä otettiin vesinäytteet, jotka suodatettiin 0,22 µm suodattimella. Pel-
kästä koevedestä otettuja näytteitä (ensimmäinen analyysikierros) ei suodatettu. 
Taulukoihin 5-7 on koottu näytteistä tehdyt analyysit sekä menetelmät ja analysoin-
tilaboratorio.   

Taulukko 5. Sedimentin analyysit 
Analyysi Laite/menetelmä Tekijä 

Kuiva-aine SFS 3008 AMK 

Hehkutushäviö SFS 3008 AMK 

Kok-C SFS-EN 13137 LSVSY 

Kok-P SFS 3032 AMK 

Kok-Fe MP-AES AMK 
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Kok-Mn MP-AES AMK 

Ditioniittiuuttoinen Fe MP-AES AMK 

Ditioniittiuuttoinen P Spektrofotometri AMK 

 
Taulukko 6. Koeveden analyysit 
Analyysi Laite/menetelmä Tekijä 

pH SFS 3021 AMK+LSVSY 

Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888 AMK+LSVSY 

Kiintoaine Sisäinen menetelmä A05 LSVSY 

Kok-N SFS-EN ISO 11905-1 LSVSY 

NH4+-N SFS 3032 (AMK)                          
Sisäinen menetelmä A56 (LSVSY) 

AMK+LSVSY 

Kok-P SFS 1189 (AMK)                          
Sisäinen menetelmä A15 (LSVSY) 

AMK+LSVSY 

Suod. Kok-P SFS-standardi 1189 (AMK)          
Sisäinen menetelmä A15 (LSVSY) 

AMK+LSVSY 

Suod. PO43--P SFS-EN ISO 15681-2 LSVSY 

Fe MP-AES (AMK)                         
SFS-EN ISO 11885(LSVSY) 

AMK+LSVSY 

Mn MP-AES (AMK)                         
SFS-EN ISO 11885(LSVSY) 

AMK+LSVSY 

SO42- IC (AMK)                                     
SFS-EN ISO 10304-1 (LSVSY) 

AMK+LSVSY 

DOC SFS-EN 1484 LSVSY 

NO2--N SFS-EN ISO 133 LSVSY 

Sameus SFS-EN ISO 7027 LSVSY 

Alkaliteetti Standard Methods… 20th ed. 
method 2320 B 

LSVSY 
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Taulukko 7. Koeyksiköiden ruiskusuodatettujen näytteiden analyysit 
Analyysi Laite/menetelmä 

pH SFS 3021 

Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888 

NH4+-N SFS 3032 

Kok-P SFS 1189 

Fe MP-AES 

Mn MP-AES 

SO42- IC 

H2S Sulfidi-elektrodi 
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4 TESTITULOKSET 
Koeyksiköiden testaukseen kuului sekä aistinvarainen että kemiallinen analysointi. 
Koeyksiköiden visuaaliset muutokset havaittiin säännöllisellä valokuvauksella (liite 
2). Näytteenoton yhteydessä todettiin myös hajussa selviä muutoksia. Kemiallisten 
analyysien tulokset on koottu liitteeseen 1. Hankkeen keskeisimmät tulokset ja ha-
vainnot esitetään seuraavassa, minkä lisäksi tuloksia on saatavilla mm. opinnäyte-
töissä ja tulevassa tulosjulkaisussa.   

4.1 Tulokset parametreittain 

Oheisiin kuvaajiin on koottu koeyksiköiden analyysitulokset kullekin parametrille. 
Analysointikerrat on merkitty numeroilla 1-4, joiden merkitys on seuraava: 

1. Näytteenotto ennen inkubointia, 16.1.2018 
2. Näytteenotto inkuboinnin jälkeen, 12.3.2018 
3. Näytteenotto ennen hapellisia olosuhteita, 7.6.2018. Koeyksiköt 1-12. 
4. Näytteenotto 14 vrk. hapellisissa olosuhteissa, 14.6.2018. Koeyksiköt 1-12. 

 
 
Happamuus 
 
Koeyksiköiden pH oli neutraalin luokkaa ja muutokset koeyksiköissä 1-12 olivat 
maltillisia, vaikka pH nousi hieman hapellisten olosuhteiden palauduttua. Tape-
tuissa yksiköissä kuitenkin tapahtui selkeä noin kahden pH-yksikön lasku inkuboin-
nin aikana. Tätäkin rajumpi pH:n lasku tapahtui hiililisäyksellisissä yksiköissä, joissa 
oli pelkästään vettä. Yksiselitteistä syytä näille muutoksille ei tiedetä. 
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Kuva 3 Koeyksiköiden pH-määritykset 
 
 
Johtokyky 
 
Sähkönjohtokyvyn muutokset 1. mittauskerralla noudattavat sulfaattilisäyksiä eri 
koeyksiköissä. Hapettoman inkuboinnin jälkeen kasvaa johtokyky kaikissa sedi-
menttilisäyksen koeyksiköissä, mikä viittaa sedimentistä tapahtuvaan aineiden va-
pautumiseen. Pelkän veden yksiköissä tätä muutosta ei ole havaittavissa. 
 
Se että myös formaliinilisäyksen koeyksiköissä johtokyky kasvaa merkittävästi in-
kuboinnin aikana viittaa siihen, että kyseinen muutos ei ole seurausta biologisesta 
reaktiosta tai että formaliinilisäys ei olisi ollut riittävä tuhoamaan kaikkea biologista 
toimintaa koeyksiköissä 13-20. Yksiköissä 1-20 on havaittavissa selvästi, että hiili-
lisäyksellisissä yksiköissä johtokyky kasvaa inkuboinnin aikana enemmän verrattu 
niihin yksiköihin joihin ei ole lisätty hiiltä. Myös sulfaattilisäys näkyy myös korkeam-
pina sähkönjohtokykylukemina, mutta sulfaattilisäyksestä johtuvat inkuboinnin jäl-
keiset erot ovat selvästi pienempiä, kuin hiilen osalla. Näytteenottojen 2. ja 3. välillä 
tapahtuu vielä johtokyvyn kasvua, erityisesti niissä yksiköissä, joihin ei ollut lisätty 
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hiiltä. Tämä voi selittyä sillä, että biologiset prosessit olivat hitaampia niissä yksi-
köissä joissa ei ollut lisättyä hiiltä, kun hiililisäyksellisissä yksiköissä maksimitaso 
oli saavutettu jo 2. näytteenottoon mennessä.  
 
Oletuksen mukaisesti johtokyky laski, kun hapelliset olosuhteet palautettiin. Johto-
kyky ei kuitenkaan palannut lähellekään lähtötilanteen lukemia, vaan lukemat viit-
taavat edelleen korkeaan ionipitoisuuteen koeyksiköissä.      
 

 
Kuva 4 Koeyksiköiden johtokyky 
 

Liukoinen kokonaisfosfori 

Liukoisen kokonaisfosforin vapautuminen sedimentistä hapettomissa olosuhteissa 
oli todella merkittävää. Vesimassan fosforipitoisuudet kasvoivat hapettoman inku-
boinnin aikana noin 55-130 kertaisiksi alkuperäisestä. Koe myös osoittaa yksiselit-
teisesti fosforin vapautumisen olevan biogeokemiallinen reaktio, koska vastaavaa 
muutosta ei ollut havaittavissa tapetuissa kontrolliyksiköissä tai yksiköissä, joissa 
ei ollut sedimenttiä.    

Kolmannen näytekierroksen tuloksen viittaavat siihen, että fosforipitoisuudet jatkai-
sivat edelleen nousua hapettomien olosuhteiden jatkuessa. Vapautumisen jatkumi-
sesta tai reaktion nopeudesta todellisissa sedimenttiolosuhteissa ei näiden tulosten 
perusteella kuitenkaan voida esittää arvioita. Tulokset niin ikään viittaisivat, että 
sekä sulfaatti-, että hiililisäys lisäisi hieman vapautuvan fosforin määrää. Erot fos-
forin pitoisuuksissa jäivät kuitenkin mittaustarkkuuden sisälle ja olivat erittäin kor-
keat kaikissa käsittelyissä. 
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Hiililisäyksellä vaikutti olevan jo lähtötilannemittauksissa lievä P-pitoisuuksia las-
keva vaikutus. Hapellisen jakson jälkeisissä fosforipitoisuuksissa tämä vaikutus oli 
todella selkeä ja fosforipitoisuudet olivat 6-8 kertaa alhaisemmat hiililisäyksen yksi-
köissä. Eräs mahdollinen selitys tälle ilmiölle on korkean lämpötilan ja hiilen kiihdyt-
tämä nopea biologinen fosforin sitominen hapellisissa olosuhteissa. Selvää silmin 
havaittavaa leväkasvua koeyksiköissä ei kuitenkaan ilmennyt. 

Kuten hapettoman inkubointijakson jälkeen, niin myös hapellisten olosuhteiden jäl-
keen olivat fosforin pitoisuudet keskimäärin hieman korkeampia yksiköissä, joihin 
oli lisätty sulfaattia. Tämä ero oli kuitenkin huomattavasti pienempi, kuin ero hiilili-
säyksettömien ja lisäyksellisten välillä.  

Erittäin tärkeä havainto tehdyssä lisäselvityksessä oli se, että hapettomissa olosuh-
teissa liukoiseen muotoon vapautunut fosfori pidättyi todella hyvin uudestaan kiin-
teään olomuotoon. Yksiköissä joihin oli lisätty hiiltä, oli kokeen lopussa (4. näytteen-
otto) keskimäärin vähemmän liukoista fosforia kuin alkutilanteessa. Kun hiiltä ei 
ollut lisätty koeyksikköön jäivät liukoisen fosforin pitoisuudet alkutilannetta korke-
ammalle tasolle. Vapautuneesta fosforista yli 95 % kuitenkin pidättyi kaikissa (1-12) 
koeyksiköissä.  

 

 
Kuva 5 Koeyksiköiden liuennut kokonaisfosforipitoisuus 
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Ammoniumtyppi 

Ammoniumtyppipitoisuudet kasvoivat moninkertaisiksi alkutilanteeseen verrattuna 
hapettomien olosuhteiden aikana kaikissa ns. elävän sedimentin yksiköissä. Pitoi-
suuksien kasvu 2. ja 3. näytteenoton välillä oli niin ikään suurta. Hapellisten olosuh-
teiden palauduttua pitoisuudet eivät kuitenkaan laskeneet kovin merkittävästi, vaan 
jäivät korkealle tasolle. Hiililisäyksellä oli selkeä pitoisuuksia nostava vaikutus näy-
tekerroilla 2-4, mutta laskeva vaikutus 1. näytekerralla.   

 
Kuva 6 Koeyksiköiden ammoniumtyppipitoisuus 
 

Sulfaatti 

Ensimmäisen näytekierroksen mittaukset todentavat melko hyvin onnistuneen sul-
faattilisäyksen koeyksiköissä. Hapettomissa olosuhteissa sulfaatti kuluu loppuun, 
joskin isomman lisäyksen yksiköissä 2. näytteenottokerralla on vielä sulfaattia jäl-
jellä. Kontrolliyksiköissä tai pelkän veden yksiköissä muutokset jäävät pääosin pie-
niksi. Lopputilanteessa vedessä on jälleen havaittavissa sulfaattia, mutta pitoisuu-
det ovat hyvin pieniä.  
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Kuva 7 Koeyksiköiden sulfaattipitoisuus 
 

Rauta 

Hapettomien olosuhteiden myötä raudan pitoisuudet nousevat oletuksen mukai-
sesti ja pitoisuuksien nousu jatkui vielä näytekertojen 2 ja 3 välillä. Raudan vapau-
tuminen on hiililisäyksen yksiköissä yli kaksinkertaista verrattuna yksiköihin, joihin 
ei ollut lisätty hiiltä. Jopa kontrolliyksiköissä ja sedimentittömissä yksiköissä hiilen 
lisäys nosti raudan pitoisuuksia. 

Sulfaatin lisäys puolestaan vaikuttaisi jonkin verran vähentävän raudan vapautu-
mista koeyksiköissä. Fosforin tavoin myös raudan pitoisuudet laskivat radikaalisti 
hapellisten olosuhteiden myötä. Vaikuttaisikin siltä, että fosfori olisi sitoutunut uu-
delleen rautaan hapetuspelkistystilan palauduttua. Vaikka raudan pitoisuudet laski-
vat rajusti kokeen loppuvaiheessa, jäivät raudan pitoisuudet alkutilannetta korke-
ammalle tasolle.  
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Kuva 8 Koeyksiköiden rautapitoisuus 
 

Mangaani 

Mangaania vaikutti vapautuvan sedimentistä veteen kaikissa koeyksiköissä formal-
dehydilisäyksestä huolimatta. Hiilenlisäys nosti selvästi mangaanin pitoisuuksia. 
Sulfaattilisäyksellä vaikutti olevan lievä mangaanipitoisuuksia laskeva vaikutus. 
Lopputilanteessa mangaanipitoisuudet jäivät keskimäärin 3-5 kertaa lähtötilannetta 
korkeammalle.     

 
Kuva 9 Koeyksiköiden mangaanipitoisuus 
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Sulfidi 

Sulfidi analysoitiin vain 1. ja 2. näytteenottokerralla. Ensimmäisellä näytteenotto-
kerralla sulfidipitoisuudet jäivät määritystason alle (<0,1 mg/l), mutta nousivat jonkin 
verran kaikissa koeyksiköissä hapettomien olosuhteiden seurauksena. Huomatta-
vaa on, että sulfidipitoisuudet nousivat myös ns. tapetuissa kontrolliyksiköissä. 

 
Kuva 10 Koeyksiköiden sulfidipitoisuus 
 

4.2 Sulfaatti- ja hiilipitoisuuksien korrelaatio koeyksiköiden 
liukoisen fosforin määrään 

Kokeen ensisijainen tavoite oli selvittää sulfaattipitoisuuksien vaikutuksia sedimen-
tin ja veden välisiin ainekiertoihin. Päähuomio oli kuitenkin rehevöitymisen näkökul-
masta tärkeän fosforin pitoisuuksissa. Kuten kuvista 11 - 14 on havaittavissa, oli 
lisätyllä hiilellä selkeä vaikutus vapautuvan tai sitoutuvan fosforin määriin koeyksi-
köissä. Tämä ero on selkeimmin havaittavissa alku- ja lopputilanteessa.  

Sulfaatin vaikutus liukoisen kokonaisfosforin pitoisuuksiin koeveden vesimassassa 
on niin ikään havaittavissa kuvissa 11-14. Hapettomissa olosuhteissa sekä loppu-
tilanteessa hapellisissa olosuhteissa sulfaattilisäys vaikuttaisi lisäävän hieman fos-
forin pitoisuuksia vedessä. Sulfaattilisäykset olivat huomattavia suhteessa alkupe-
räiseen sulfaattitasoon. Vaikka sulfaatin määrä koeyksikössä kasvoi 
moninkertaiseksi, nousivat liukoisen fosforin määrät hyvin maltillisesti.   

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Sulfidipitoisuus

H2S (mg/l)



LOPPURAPORTTI: SULFAATTIKUORMITUKSEN VAIKUTUKSET FOSFORIN VAPAUTUMISEEN SEDIMENTEISTÄ 

MAKEAN VEDEN VESISTÖISSÄ 

25 

 

Kuvat 11-14: Liukoisen fosforin pitoisuudet koeyksiköissä 1-12 (käsittelyt 1-6) suh-
teessa alkutilanteen sulfaattipitoisuuteen kokeen eri vaiheissa (näytteenotot 1-4). 
*Kuvassa 13, 1 selvästi virheellinen tulos jätetty huomioimatta.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tärkeimpien tutkimuksellisen lisäksi johtopäätöksiin on sisällytetty arviointi ja ku-
vaus hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta.    

5.1 Tärkeimmät havainnot ja suositukset 

Aiempien tutkimuksien ja havaintojen perusteella oli oletettavaa, että sulfaattilisäyk-
sien seurauksena veden fosforipitoisuudet kasvaisivat, mutta tämän muutoksen 
oletettiin myös olevan linkittynyt käytettävissä olevan hiilen määrään. Sedimentistä 
hapettomien olosuhteiden myötä vapautuvan fosforin määrät eivät kuitenkaan 
muuttuneet radikaalisti sulfaatin tai hiilen lisäyksien myötä. Pientä fosforin pitoi-
suuksien nousua sulfaatin määrän kasvaessa oli kuitenkin havaittavissa.  

Hiilen lisäyksellä oli selkeitä vaikutuksia liukoisen fosforin pitoisuuksiin niin alkuti-
lanteessa, kuin kokeen lopussakin. Näissä kuitenkin hiilen lisäyksellä oli fosforin 
pitoisuuksia laskeva vaikutus. Tämä vaikutus voisi selittyä lämpimissä olosuhteissa 
tapahtuneella nopealla biologisella kasvulla, joka olisi sitonut veden sisältämää fos-
foria biomassaan. Tämän oletuksen vahvistaminen tai kumoaminen vaatisi kuiten-
kin lisätutkimuksia.  

Tutkimuksen tärkeimpänä havaintona ja johtopäätöksenä voidaan todeta, että sul-
faatin ja hiilen lisäykset vesistössä eivät kokeen perusteella ole kaikissa olosuh-
teissa yksiselitteisiä syitä fosforin vapautumisen rajuun lisääntymiseen sedimen-
teistä. Pikemminkin kokeen tulokset viittaavat, että sulfaatin määrissä pitää 
tapahtua suuria muutoksia, jotta niillä olisi vaikutusta liukoisen fosforin pitoisuuksiin. 
Niin ikään tärkeä havainto oli, että ainakin tietyissä olosuhteissa sedimentistä va-
pautuneesta fosforista suurin osa sitoutuu takaisin, eikä jää liukoiseen muotoon ve-
simassaan. Selkein havainto oli se, että fosforin vapautuminen vesimassaan on 
mitä suurimmissa määrin biogeokemiallinen ilmiö.  

Kokeen rajoitetun koeyksiköiden ja rinnakkaismääritysten tähden ei tuloksista voida 
tehdä täysin aukottomia johtopäätöksiä sulfaatin pitoisuuksien vaikutuksista fosfo-
rin kiertoon vesimassan ja sedimentin välillä. Lisäksi on huomioitava, että tulokset 
kuvaavat ainekiertoja Maarian altaan sedimentin ja veden välillä, eikä näiden tulos-
ten perusteella voida varmasti sanoa, miten reaktiot tapautuisivat toisen vesistön 
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sedimentillä ja vedellä. Tulosten monistettavuuden ja luotettavuuden varmista-
miseksi olisikin tarpeen tehdä lisäselvityksiä. Erityisen mielenkiintoista olisi toistaa 
koe lämpötiloissa, jotka paremmin vastaavat alusveden ja sedimenttipinnan olosuh-
teita. Tämä olisi tärkeää lämpötilasta mahdollisesti johtuvien virhelähteiden mini-
moimiseksi minkä lisäksi koe tarjoaisi lisätietoa ainekiertojen nopeudesta luonnolli-
sissa lämpötiloissa.   

Vaikka tutkimuksen perusteella pienet sulfaatin lisäykset vesimassa eivät olisi kovin 
merkityksellisiä fosforin kierrolle, ei tämän tutkimuksen perusteella voi tehdä johto-
päätöstä sulfaatin haitattomuudesta makean veden vesistöille. Sen sijaan johtopää-
töksenä voidaan todeta, että sulfaatin määrän lisäksi fosforin kiertoon vaikuttaa 
muutkin tekijät ja näiden vaikutusten selvittämiseksi vaaditaan vielä lisätutkimuksia. 

5.2 Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää laboratoriotutkimuksen avulla sulfaatti-
kuormituksesta aiheutuvaa riskiä makean veden vesistöille. Kokeen perusteella ei 
voida määrittää selkeää raja-arvoa sallitulle sulfaatin määrälle vesistössä tai aukot-
tomasti todeta sulfaatin ratkaiseva merkitys vesistöjen sisäiselle kuormitukselle. Pi-
kemminkin tuloksen antavat ymmärtää, että sulfaattimäärien pienet tai kohtalaiset 
muutokset eivät välttämättä juurikaan lisää vapautuvan fosforin määriä. Täten tu-
lokset eivät myöskään tue kipsikäsittelyn tai ferrisulfaatilla tapahtuvan fosforin suo-
rasaostuksen rajoittamista ainoastaan mereen laskeviin virtavesiin ja näiden va-
luma-alueille. Tästä huolimatta ilman lisäselvityksiä ei tulisi käytettyä suositusta 
muuttaa, vaan on suositeltavaa jatkaa käytössä olevaa ”varovaisuusperiaatetta” 
sulfaattikuormitusta aiheuttavien toimintojen sijoittamisen ja muodostamisen osalta.  

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet saavutettiin pääasiallisesti, joskin kokeen laajuus 
rajoittaa tulosten luotettavuutta ja täten tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä. Hanke ei 
kuitenkaan pysynyt suunnitellussa toteutusaikataulussa, mistä johtuen osa viestin-
nällisistä tavoitteista tulee toteutumaan vasta vuoden 2019 aikana. 
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              Liite 1: 1 (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Koeyksiköt 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
MA0S0C 6,8 7,0 6,8 7,3 124 442 529 498 62 4276 4900 185 353 7950 17000 15500 15 < 1,3 <0,2 0,4
MA0S1C 6,8 6,9 6,8 7,2 127 767 798 627 47 4512 5400 23 38 11500 21000 19500 13 < 1,3 <0,2 0,3
MA1S0C 7,1 7,1 7,0 7,4 180 458 547 523 70 4452 5350 200 361 6700 16000 14000 44 3 <0,2 0,4
MA1S1C 6,9 6,9 6,8 7,5 180 788 795 621 47 4612 5650 29 48 9650 18500 17000 42 < 1,3 <0,2 0,6
MA2S0C 7,0 7,2 7,0 7,8 309 507 587 562 58 5180 6000 230 325 5988 13000 12000 104 17 <0,2 0,5
MA2S1C 7,0 6,9 6,9 7,3 309 823 844 702 40 5096 2555 39 36 8850 18000 17000 107 10 <0,2 0,6
MA0S0CK 7,1 4,7 121 437 51 14 263 9 16 17
MA0S1CK 7,0 4,7 122 522 44 30 34 5 15 11
MA2S0CK 7,1 4,6 308 572 196 9 239 6 104 86
MA2S1CK 6,8 4,9 315 632 49 17 54 5 103 105
PJ0S0C 7,4 7,1 122 118 47 57 78 11 11 13
PJ2S0C 7,5 7,2 303 306 51 60 98 18 97 81
PJ0S1C 7,4 4,1 121 151 20 19 29 16 10 10
PJ2S1C 7,4 4,0 301 333 17 21 23 15 97 93

1. Näytteenotto ennen inkubointia, 16.1.2018
2. Näytteenotto inkuboinnin jälkeen, 12.3.2018
3. Näytteenotto ennen hapellisia olosuhteita, 7.6.2018. Koeyksiköt 1-12.
4. Näytteenotto 14 vrk. hapellisissa olosuhteissa, 14.6.2018. Koeyksiköt 1-12.

pH Johtokyky (µS/cm) Liuennut Kok-P (µg/l) NH4-N (µg/l) SO4 (mg/l)
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Liite 1: 2 (3) 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Koeyksiköt 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
MA0S0C 0,12 39,7 50,0 7,4 0,9 5,5 6,1 4,5 3,1
MA0S1C 0,12 103,4 120,0 7,6 0,1 12,6 10,5 7,3 4,3
MA1S0C 0,13 35,0 46,5 7,1 0,9 5,2 5,9 4,3 1,8
MA1S1C 0,39 105,1 105,0 1,2 1,1 11,8 9,7 6,4 4,2
MA2S0C 0,16 30,1 41,0 2,6 1,1 4,9 5,6 3,5 1,7
MA2S1C 0,11 89,3 98,5 4,4 1,2 9,6 9,5 6,3 4,0
MA0S0CK 0,29 3,7 0,8 8,2 3,4
MA0S1CK 0,20 21,8 1,0 9,1 3,3
MA2S0CK 0,20 1,3 1,0 7,9 3,4
MA2S1CK 0,21 19,2 1,3 8,6 3,6
PJ0S0C 0,36 0,3 0,9
PJ2S0C 0,36 0,3 0,9
PJ0S1C 0,36 3,1 0,035 1,1
PJ2S1C 0,32 3,1 0,032 0,7

1. Näytteenotto ennen inkubointia, 16.1.2018
2. Näytteenotto inkuboinnin jälkeen, 12.3.2018
3. Näytteenotto ennen hapellisia olosuhteita, 7.6.2018. Koeyksiköt 1-12.
4. Näytteenotto 14 vrk. hapellisissa olosuhteissa, 14.6.2018. Koeyksiköt 1-12.

< 0,020 
< 0,010

< 0,010

Fe (mg/l) Mn (mg/l) H2S (mg/l)
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Sedimentin määritykset
Analyysi LSVSY
Kuiva-aine % 17 -
Hehkutusjäännös (mg/g) märkäpaino 151 -
Fe (g/kg) 10,3 -
Mn (g/kg) märkäpaino 0,2 -
kok-P (mg/kg) kuivapaino 1944 -
dit. Fe (g/kg) märkäpaino 3,3 -
dit. P (mg/kg) märkäpaino 169 -
TC (g/kg ka) 34 34
N (g/kg ka) 4,1 4,1

Turku AMK

Liite 1: 3 (3) 

  

 

Koeveden analyysit 
Analyysi Turku AMK LSVSY
pH 7,0 7,4
Johtokyky (µS/m) 116 120
Sameus (FNU) - 99
Kiintoaine (mg/l) - 88
Alkaliteetti (mmol/l) - 0,6
DOC (mg/l) - 15
Kok-P (mg/l) - 0,2
Liuennut kok-P (µg/l) 47 44
Liuennut PO4 suodatettu (mg/l) - 0,0
Kok-N (mg/l) - 1,5
NH4-N (µg/l) 45 35
NO3-N (mg/l) 5,5 0,7
NO2-N (mg/l) - 0,0
SO4 (mg/l) 12 10
Fe (mg/l) 1,43 6
Mn (mg/l) 0,1 0,0
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          Liite 2: 1 (3) 

Koeyksiköiden typpikuplitusta: 

 

Typpiteltta käytössä 
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          Liite 2: 2 (3) 

Koeyksiköt 1-9 alkutilanne  

 

Koeyksiköt 20-28 alkutilanne 

 

 Koeyksiköt 1-6 ennen n 1kk inkuboinnin jälkeen 
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Liite 2: 3 (3) 
 
Koeyksiköt 3,7,11,4,8 &12 ennen kolmatta näytteenottokierrosta 

 
 
Koeyksiköt 1-6 ennen neljättä näytteenottokierrosta 

 

Koeyksiköistä 1-12 otetut vesinäytteet (suodatettu päällä, suodattamaton alla) 
näytteenottokierroksella 4. 
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