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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tuhkalannoituksen vaikutusta 
ravinteisuudeltaan erilaisten ojitettujen soiden pohja- ja valumavesien laa-
tuun. Kokeissa käytettiin sekä itsekovetettua että käsittelemätöntä (pöly-
mäistä) tuhkaa. Valumavesien laatua tarkkailtiin sekä talvi- että kesälevityk-
sen jälkeen. Puutuhkan lisäksi tutkittiin myös turvetuhkaa. Tuhkat levitettiin 
kevättalvella ja kesällä 1998. Vesinäytteitä kerättiin kesän 2002 loppuun 
saakka.  

Tämän lisäksi tutkimukseen otettiin mukaan nk. käytännön tuhkalevityskoh-
teita. Vanhimmat niistä oli lannoitettu itsekovetetulla ja rakeistetulla puu-
tuhkalla kesällä 1997. Alueita seurattiin vuoden 2002 loppuun. Vuonna 
1999 tutkimukseen otettiin myös valuma-alueita, joissa turvemaille oli levi-
tetty itsekovetettua puutuhkaa, mutta kivennäismaat oli jätetty lannoittamat-
ta. Näitä alueita seurattiin vuoteen 2001. Vuonna 2000 tutkimukseen otettiin 
mukaan lisää uusia kohteita, joille levitettiin rakeistettua puutuhkaa vuonna 
2001 ja seurantaa jatkettiin vuoden 2002 loppuun. 

Tuhkalannoitus vaikutti nopeammin ja voimakkaammin soiden pohja- kuin 
valumavesien ainepitoisuuksiin. Puutuhkan vaikutus oli turvetuhkaa voi-
makkaampi. Emäskationien (Ca, Mg ja K) ja sulfaatin (SO4

2-) pitoisuudet 
nousivat voimakkaasti pohjavedessä ja valumavedessä heti lannoituksen jäl-
keen. Turvetuhkalevityksen jälkeen pitoisuudet nousivat vähemmän kuin 
puutuhkalannoituksessa, mutta se sisälsikin selvästi vähemmän rikkiä ja 
emäskationeja. Ravinteikkaalla sararämeellä valumavesien sulfaatti- ja 
emäskationipitoisuudet nousivat vain hieman. Tuhkan rakeistaminen tai ko-
vettaminen vähensi kaliumin pitoisuuksia karun rahkaturvevaltaisen suon 
pohja- ja valumavesissä. Tuhkan levitys lumelle lisäsi sulfaatin ja emäska-
tionien huuhtoumista enemmän kuin levitys sulaan maahan. 

Kromia lukuun ottamatta valumavesien raskasmetallipitoisuudet eivät mer-
kittävästi nousseet. Karut ja rahkaiset suot näyttivät pidättävän alkuaineita 
huonommin kuin runsastyppiset ja rautarikkaat suot. Varsinkin tuhkan sisäl-
tämästä rikistä ja kaliumista huuhtoutui huomattava osa (20 % K:sta ja 50 % 
S:stä). Havaintojakson aikana tuhkalannoitus lisäsi hieman fosforin huuh-
toutumista karuimmalla suolla, viiden vuoden aikana tuhkalannoituksen ai-
heuttama lisä fosforin huuhtoutumiseen oli suurimmillaan 110 g ha-1. Rah-
katurvevaltaisilla soilla, jossa turpeen kyky pidättää ravinteita oli huonompi 
kuin saraturvevaltaisilla soilla, puuston merkitys ravinteiden pidättäjänä ko-
rostui. Karut rahkaturvevaltaiset ja vähäpuustoiset suot eivät sovellu tuhka-
lannoituskohteiksi fosforin huuhtoutumisriskin takia. Sellaisia kasvupaikko-
ja voidaan luonnehtia kitumaan tyyppisiksi ja niillä ei siten ole puuntuotan-
nollista merkitystä. Vaikka joidenkin alkuaineiden pitoisuudet valumavesis-
sä laskivat jo lähelle tuhkalannoitusta edeltänyttä tasoa, tulisi valumaveden 
laatua seurata edelleen, sillä viiden vuoden tutkimusjakso on tutkittavaan 
ilmiöön nähden lyhyt. 
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1 TAUSTAA JA TAVOITTEET 

Metsäteollisuusyritysten aloitteesta käynnistettiin vuonna 1997 Metsäteho 
Oy:n koordinoimana tutkimuskokonaisuus, jonka tavoitteena oli luoda edel-
lytyksiä suurten voimaloiden pääosin puuperäisen tuhkan laajamittaiselle 
metsäkäytölle. Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen tehtä-
vänä oli selvittää huuhtoutuuko tuhkalannoitetuilta turvemailta ravinteita tai 
raskasmetalleja soiden pohja- ja valumavesiin. Tutkimus toteutettiin pääosin 
vuosina 1997–2002. Tulokset vuosilta 1997–1999 on raportoitu aiemmin 
Metsätehon raportissa nro 90 (Piirainen 2000).  

Energiantuotannossa puuta ja turvetta poltettaessa syntyy tuhkaa, jonka met-
sälannoituskäyttöä ovat tähän asti rajoittaneet tuhkan vaihteleva laatu ja pö-
lyävyydestä aiheutuvat terveysriskit tuhkaa levitettäessä. Myös huoli ravin-
teiden (erityisesti fosforin) huuhtoutumisesta vesistöihin ja raskasmetallien 
kertymisestä ravintoketjuihin on rajoittanut tuhkan lannoituskäyttöä. Uuden 
jätelain myötä 1990-luvun puolivälissä tuhkan hyötykäytön selvittäminen 
tuli taas ajankohtaiseksi, varsinkin kun tuhkan esikäsittely- ja levitystek-
niikka olivat kehittyneet 1970- ja 80-luvuilta. Nykyisin puutuhka voidaan 
suhteellisen edullisesti rakeistaa tai pelletöidä, mikä helpottaa tuhkan käsit-
telyä ja kuljetusta. Esikäsittelyllä tuhka saadaan helpommin levitettävään 
muotoon ja vähennetään ravinteiden ja muiden yhdisteiden liukoisuutta 
(Steenari ym. 1996). Typpeä lukuun ottamatta puutuhkassa ravinteet ovat 
optimaalisessa suhteessa puiden ravinnetarpeen kannalta. Turpeentuhkassa 
on vähemmän ravinteita kuin puuntuhkassa (erityisesti Ca, K ja B), mutta 
toisaalta metallipitoisuudet (esim. Fe ja Al) voivat olla huomattavasti suu-
rempia (Silfverberg ja Issakainen 1987). Näin ollen se soveltuu huonommin 
lannoitukseen esim. maataloudessa. Myös metsälannoitteena turvetuhka on 
vähäisen kalium- ja booripitoisuutensa vuoksi selvästi huonompi vaihtoehto 
kuin puutuhka (Issakainen ym. 1994). 
 
Ensimmäisiä tuhkalannoituskokeita Suomessa metsänkasvatusta varten teh-
tiin Metsäntutkimuslaitoksen Vilppulan Jaakkoinsuon ja Kaakkosuon koe-
ojitusalueilla (Lukkala 1955). Puutuhkan suotuisa vaikutus suopuuston kas-
vuun perustuu sen monipuoliseen ja tasapainoiseen ravinnekoostumukseen. 
Myös turpeen mikrobitoiminta vilkastuu (Huikari 1953, Karsisto 1979,   
Weber ym. 1985) ja typen vapautuminen turpeesta nopeutuu. Tuhkalannoi-
tuksen vaikutukset näkyvät pH:ssa ja ravinnepitoisuuksissa jopa 40–50 
vuotta lannoituksen jälkeen (Silfverberg ja Huikari 1985, Moilanen ym. 
2002). Tuhkaa on esitetty käytettäväksi myös kasvuhäiriöiden torjuntaan 
turvemailla (Veijalainen 1980). 

Tuhkalannoitus lisää selvästi puiden kasvua turvemailla (Silfverberg ja Hui-
kari 1985, Moilanen ym. 2002). Kivennäismaalla tuhkalannoitus nostaa 
maaperän ravinnepitoisuuksia (Saarsalmi et al., 2001) ja lisää mikrobitoi-
mintaa (Perkiömäki & Fritze 2002), mutta ei paranna puuston kasvua (Levu-
la 1991). Tämä selittyy sillä, että tuhkassa ei ole typpeä, joka on kivennäis-
mailla yleensä tärkein puiden kasvua rajoittava ravinne. Puutuhkan lannoi-
tusvaikutus on todettu hyväksi varsinkin runsastyppisillä suotyypeillä, joilla 
puiden kasvua rajoittaa useimmiten fosforin tai kaliumin niukkuus. Näiden 
ravinteiden saatavuutta voidaankin parantaa merkittävästi tuhkalannoituk-
sella (Silfverberg ja Huikari 1985, Moilanen ym. 2002). 
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Tuhkan tiedetään nostavan valumavesien pH-arvoa, johtokykyä ja kaliumpi-
toisuuksia (Rosén ym. 1993, Fransman ja Nihlgård 1995, Ring ym. 1998), 
mutta vaikutukset ovat olleet lyhytaikaisia. Tuhka sisältää myös haitallisia 
raskasmetalleja, mutta tuhkalannoituksen vaikutusta niiden huuhtoutumi-
seen ei ole juurikaan tutkittu. Kaupallisilla lannoitteilla tehdyt tutkimukset 
ovat osoittaneet, että fosforia voi huuhtoutua turvemailta hyvin paljon. 
Myös puutuhka sisältää paljon fosforia (1–2 %), mutta se on vaikealiukoi-
sempaa kuin kaupallisissa PK-lannoitteissa (Haveraaen 1986, Nieminen 
2003). Myös tuhkan rakeistaminen hidastaa fosforin liukenemista (Öster-
backa 2001, Nieminen 2003). Toisaalta tiedetään, että hidasliukoinenkin 
lannoitefosfori voi huuhtoutua vesistöihin ja huuhtoutuminen voi jatkua 
useiden vuosien, jopa vuosikymmenien ajan (Nieminen 2000, Saura 2002). 
Turpeen fosforin pidätyskykyyn vaikuttavat sen sisältämät alumiini- ja rau-
tayhdisteiden määrät (Kaila 1959, Rannikko & Hartikainen 1980, Nieminen 
& Jarva 1996). Tuhkalannoituksen seurauksena turpeen alumiini- ja rautapi-
toisuudet yleensä kasvavat huomattavasti, millä saattaa olla vaikutusta tuh-
kan fosforin pidättymiseen ja huuhtoutumiseen. Myös turpeen vesitalous ja 
vedenjohtavuus voivat vaikuttaa huuhtoutumiseen. Hapettomissa oloissa 
rautayhdisteet pelkistyvät eivätkä pidätä fosforia (Armstrong 1975). Heikos-
ti maatuneen turpeen vedenjohtavuus on suuri, jolloin vesi ja siihen liuen-
neet ionit viipyvät vain lyhyen aikaa turpeessa (Päivänen 1973) ja niiden 
kontakti pidättävien yhdisteiden kanssa jää lyhyemmäksi kuin maatuneessa 
turpeessa. 
 
Tässä tutkimuksessa perustettiin varta vasten huuhtoumien tutkimiseksi uu-
sia maastokokeita. Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) perustetussa huuhtou-
tumistutkimuksessa oli tavoitteena selvittää: 
 

1. tuhkan esikäsittelyn ja rakeistamisen (itsekovetusmenetelmällä  
rakeistettu tai pölymäinen tuhka), 

2. levitysajankohdan (talvi- tai kesälevitys), 
3. turpeen ominaisuuksien (rahka- tai saraturve) sekä 
4. tuhkalajin (puu- tai turvetuhka) vaikutus alkuaineiden  

huuhtoutumiseen ojitetuilta soilta.  
 
Tässä raportissa esitetään em. Metlassa perustetun tutkimuksen tulokset 
vuosilta 1998–2002. Lisäksi raportissa on mukana kolmen käytännön tuhka-
lannoitusalueen tuloksia, joista vanhimman (UPM: Taavetti vuonna 1996) 
tuloksia vuosilta 1997–1999 on esitetty jo aiemmin (Piirainen 2000). Torna-
tor Oy:n  (aik. Stora Enso Metsä) Enoon vuonna 1999 perustaman kokeen ja 
Metsämannut Oy:n Äänekoskella vuonna 1999 aloittaman seurannan tulok-
sia ei ole aikaisemmin esitetty. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimuskohteet ja koejärjestely 

2.1.1 Metlan kokeet 

Metlan Muhoksen tutkimusaseman toimesta perustettiin tuhkalannoitusalo-
jen huuhtoutumiskoe vuonna 1997 kahdelle erityyppiselle suolle, joista Uta-
järven Rantosuo oli rahkaturvevaltainen ja Pelson Yliniitynräme saraturve-
valtainen (kartat liitteessä 1A). Alueet on kuvattu tarkemmin Metsätehon 
raportissa nro 90 (Piirainen 2000). Yleistietoja alueista ja niiden puustosta 
on esitetty taulukossa 1. 
 
Molemmille alueille perustettiin kuusi valuma-aluetta (2,6–3,0 ha), joista 
jokainen edusti yhtä lannoituskäsittelyä. Käsittelyt olivat:  
 

1. lannoittamaton kontrolli  (0) 
2. pölymäinen puutuhka kesälevityksenä (PPK) 
3. itsekovetettu puutuhka kesälevityksenä (IPK) 
4. pölymäinen puutuhka talvilevityksenä (PPT) 
5. itsekovetettu puutuhka talvilevityksenä (IPT) 
6. pölymäinen turvetuhka kesälevityksenä (PTK) 

 
Tuhka levitettiin käsin vuonna 1998 lumelle maalis-huhtikuussa ja sulaan 
maahan touko-kesäkuussa. Pölymäistä puu- tai turvetuhkaa levitettiin  5 t 
ha-1 ja itsekovetettua puutuhkaa 6,5 t h-1. Lannoituksessa käytettiin Oy Met-
sä-Botnia Ab:n Äänekosken tehtaalta saatua lehtipuun (65 %) ja havupuun 
kuorituhkaseosta. Tuhkan mukana levitetyt alkuainemäärät on esitetty tau-
lukossa 2.  
 
 
2.1.2 Käytännön tuhkalannoitusalueet 

Taavetin koealue 
 
Taavetin Soisaarensuolla (kartta liitteessä 1B) tutkittiin sulaan maahan levi-
tetyn puutuhkan vaikutusta huuhtoutumiin kolmella valuma-alueella      
(4,5–6,0 ha). Yksi valuma-alue lannoitettiin rakeistetulla puutuhkalla 
(RPK), toinen itsekovetetulla tuhkalla (IPK) ja kolmas valuma-alue toimi 
kontrollina (O) eikä sitä lannoitettu. Yleistietoa alueesta ja puustosta on esi-
tetty taulukossa 1. Alueet on tarkemmin kuvattu Metsätehon raportissa nro 
90 (Piirainen 2000). Tuhka levitettiin miestyönä lapiolla (5 t ha-1) elo-
syyskuussa 1997. Kokeessa käytettiin UPM-Kymmenen Kymin Paper Oy:n 
voimalaitoksen rumpurakeistettua ja itsekovetettua tuhkaa (noin 40 % män-
nyn kuorta ja 49 % koivun kuorta). Levitetyt alkuainemäärät ovat taulukossa 
2.  
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Äänekosken seuranta-alue 

Äänekoskella tutkittiin itsekovetetulla puutuhkalla tehdyn lannoituksen, 
joka tehtiin vain valuma-alueen turvemaa-alueille, vaikutusta valuma-
alueelta purkautuvan veden laatuun. Kaikkiaan seurannassa oli mukana 8 
käytännön metsätaloutta edustavaa metsänkäsittelykuviota, joista kaksi   
(Nikarainen ja Lakolampi) toimivat lannoittamattomina kontrollialueina 
(kartat liitteessä 1D). Kuvioiden ominaisuudet vaihtelivat paljon. Yleistieto-
ja alueista ja niiden puustoista on esitetty taulukossa 1. Lannoituksessa käy-
tettiin Oy Metsä-Botnia Ab:n Äänekosken tehtaan itsekovetettua lehtipuun 
(65 %) ja havupuun kuorituhkaseosta, joka levitettiin kuormatraktorilla. 
Kahdelle kuviolle tuhkaa levitettiin 7 t ha-1 huhtikuussa 1999, ja neljälle ku-
violle 5 t ha-1 huhtikuussa 2000. Levitetyt alkuainemäärät ovat taulukossa 2. 
Lannoitettujen turvemaa alueiden koko vaihteli välillä 1,1–6,7 ha. Varsinai-
set valuma-alueet, joilta vesi kertyi seurannassa olleeseen ojaan tai puroon, 
olivat Äänekoskella muista tutkimusalueista poiketen lannoitusalueita suu-
rempia. Valuma-alueiden kivennäismaaosuus vaihteli välillä 0–60 %. 
 

TAULUKKO 1   Lannoitusalueiden yleisesittely. 

 
 

Enon koealue 

Enossa tutkittiin talvella helikopterilla levitetyn rakeistetun puutuhkan vai-
kutusta valumaveden laatuun kahdella valuma-alueella yhden valuma-
alueen jäädessä vertailualueeksi. Sekä Suurisuo (62°43’N, 30°29’E, kartta 
liitteessä 1C) että Luhtapohja (62°46’N, 30°32’E, kartta liitteessä 1C) olivat 
rahkaturvevaltaisia soita. Suurisuo oli puolukkaturvekankaan muuttuma, 
jonka pintaturpeen (0–10 cm) maatumisaste oli 2 ja syvemmällä (10–20 cm) 
5 von Postin asteikolla. Luhtapohja oli varputurvekangasmuuttuma, jossa 
turpeen maatumisasteet olivat 2–4 (0–10 cm) ja 3–8 (10–20 cm). Suurisuon 
puusto oli noin 50-vuotiasta ja Luhtapohjan noin 40-vuotiasta männikköä. 
Yleistietoja alueista ja niiden puustoista on esitetty taulukossa 1. Lannoituk-
sessa käytettiin Stora Enson Oyj:n Enocellin sellutehtaan (Uimaharju)     
rakeistettua tuhkaa (pääosin koivunkuorituhkaa) ja sitä levitettiin hangelle 
helmi-maaliskuussa 2001 helikopterilevityksenä 3 t ha-1. Tuhkan mukana 
levitetyt alkuainemäärät on esitetty taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2   Tuhkalannoituksessa annetut alkuainemäärät (kg ha-1)  
 paikkakunnittain ja käsittelyittäin (PPK = pölymäisen puutuh-
 kan kesälevitys, IPK = itsekovetetun puutuhkan kesälevitys, 
 PPT = pölymäisen puutuhkan talvilevitys, IPT = itsekovetetun 
 puutuhkan talvilevitys, PTK = pölymäisen turvetuhkan kesä-
 levitys, RPK = rakeistetun puutuhkan kesälevitys, IPT99 = 
 itsekovetetun puutuhkan talvilevitys v. 1999, IPT00 = itsekovetetun 
 puutuhkan talvilevitys v. 2000,  RPT = rakeistetun puutuhkan  
 talvilevitys). 

 
Käsittely P K Ca Mg S Fe Al Cd Cr 

 Pelso ja Utajärvi 
 PPK & PPT 45 120 1785 85 65 50 65 0,08 0,25 
 IPK & IPT 40 110 1755 80 60 50 85 0,08 0,30 
 PTK 40 20 435 55 25 405 130 0,02 0,40 
 Taavetti 
 IPK 30 55 595 45 30 40 165 0,02 0,15 
 RPK 20 60 465 30 35 30 130 0,01 0,15 
 Aänekoski 
 IPT99 71 480 1255 130 230 75 80 0,18 0,42 
 IPT00 50 340 890 95 165 55 60 0,13 0,30 
 Eno 
 RPT 27 108 540 54 - - - 0,66 - 

- = puuttuva tieto 
  

 

2.2 Näytteenotto ja analysointi 
 
Ennen lannoitusta Muhoksen (Pelso ja Utajärvi) ja Taavetin valuma-alueilta 
otettiin turvenäytteet ja puuston määrä mitattiin. Vuonna 2002 turvenäyt-
teenotto ja puustonmittaus toistettiin. Taavetissa puuston tilavuudet mitattiin 
sekä keväällä 1998 että 2002 ennen kasvuun lähtöä. Utajärvellä ja Pelsolla 
puusto mitattiin keväällä 1999 ennen kasvuun lähtöä ja syksyllä 2002 kas-
vun pysähdyttyä. Enon koealueelta otettiin turvenäytteet ennen lannoitusta 
ja puuston määrä selvitettiin Tornatorin tietokannasta. Äänekosken alueilta 
otettiin myös turvenäytteet ravinneanalyysejä varten ennen lannoitusta ja 
puuston määrä selvitettiin M-real Forestin / Metsämannut Oy:n tietokannas-
ta. Turvenäytteistä analysoitiin N, P, K, Ca, Mg, S, Fe ja Al kokonaismäärät 
Metlan standardimenetelmin (N: Kjeldahl-menetelmä; muut aineet: märkä-
poltto HNO3-H2O2 ja ICP-määritys). 
 
Muhoksen ja Taavetin valuma-alueilla havainnoitiin pohjaveden korkeutta 
ja laatua pohjavesiputkista sekä virtaamaa ja valunnan laatua laskuojaan ra-
kennetuista padoista. Näytteenotto aloitettiin ennen lannoitusta kesällä 1997. 
Pohjavesinäytteet otettiin kerran kuukaudessa ja valumavesinäytteet kerran 
viikossa vuosina 1997–1999 ja kerran kahdessa viikossa vuosina 2000–
2002.  
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Enossa valumaveden laadun seuranta aloitettiin ennen lannoitusta vuonna 
2000. Näytteitä otettiin kaksi kertaa kuukaudessa kevätylivaluman aikaan ja 
kerran kuukaudessa muina vuodenaikoina. Enon Luhtapohjan suolla valu-
mavesinäytteitä ei muista alueista poiketen otettu valuma-alueelta laskevasta 
veto-ojasta vaan näytteet otettiin viidestä sarkaojasta ja yhdistettiin yhdeksi 
näytteeksi (ks. liite 1C).  
 
Kaikki Muhoksella, Taavetissa ja Enossa otetut vesinäytteet kuljetettiin 
Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen laboratorioon näyt-
teenottoa seuraavana päivänä. Vesinäytteistä mitattiin pH ja johtoluku, jon-
ka jälkeen ne suodatettiin membraanisuodattimen läpi (Schleiche & Schuell, 
huokoskoko 0,45µm) ja pakastettiin ennen muita analyysejä. Näytteistä 
määritettiin nitraatti (NO3

-), fosfaattifosfori (PO4
3--P) ja sulfaatti (SO4

2-)  
ionikromatografilla (Dionex 500). Ammoniumtyppi (NH4-N) ja kokonais-
typpi määritettiin FIA-laitteella (FIA Star 5020, Tecator), sekä kalsium 
(Ca), magnesium (Mg), kalium (K), kokonaisfosfori (P), kokonaisrikki (S), 
alumiini (Al), rauta (Fe), mangaani (Mn), kupari (Cu), kadmium (Cd), sink-
ki (Zn), kromi (Cr) ja nikkeli (Ni) ICP/AES-laitteella.  
 
Äänekoskella vesinäytteiden otosta huolehti Metsämannut Oy:n ja ana-
lysoinnista Oy Metsä-Botnia Ab:n Äänekosken tehtaan laboratorio. Vesi-
näytteitä otettiin kaksi kertaa vuonna 1999 ja kolme kertaa vuosina 2000 ja 
2001. Näytteistä analysoitiin pH, johtokyky, Na, Ca, K, kokonaisfosfori ja  
–typpi sekä alkaliniteetti.  
 
Virtaamaa mitattiin Muhoksen ja Taavetin kokeissa vesinäytteiden ottami-
sen yhteydessä kahdella käsimenetelmällä: 1) mitattiin 5 litran astian täyt-
tymisaika ja 2) veden pinnan korkeus patoaukossa. Syksyllä 2000 Utajärven 
yhdelle valuma-alueelle asennettiin myös automaattinen vedenpinnankor-
keuden mittari (GWMS 2001 -mittausasema), joka mittasi korkeuden 4 ker-
taa päivässä. Äänekoskella ja Enossa ei mitattu virtaamaa. 
 
Valumaveden ainepitoisuuksien vuosikeskiarvot laskettiin virtaamalla pai-
notettuna alueille, jossa mitattiin myös virtamaa. Virtaamien perusteella las-
kettiin valunta siten, että oletettiin edellisen mittauskerran virtaaman pysy-
neen samana seuraavaan mittauskertaan saakka, eli jos virtaamaa mitattiin 
viikon välein, niin koko viikolle käytettiin tätä mitattua virtaamaa. Kahden 
viikon välein havainnoitaessa käytettiin mitattua virtaamaa koko kahden 
viikon jaksolle. Aineiden vuosihuuhtoumat laskettiin kertomalla virtaamalla 
painotetun ainepitoisuuden vuosikeskiarvo mitatulla vuoden valunnalla. 
Vuosien välisten erojen tilastollisessa testauksessa käytettiin varianssiana-
lyysiä ja Tukeyn post hoc-testiä.  
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3 TULOKSET 

3.1 Vaikutukset puiden kasvuun 

Puuston kasvureaktioita tuhkalannoituksen jälkeen tutkittiin Utajärvellä, 
Pelsolla ja Taavetissa. Utajärvellä (Vatkg), jossa puustoa oli lannoitusalu-
eella suon niukkaravinteisuudesta johtuen alun perinkin vähän (7,7 m3/ha), 
lannoituksen vaikutus ei juuri näkynyt (taulukko 3). Pelson (Ptkg-Mtkg) 
tuhkalannoitusalueella puuston vuotuinen keskikasvu (4,4 m3/ha) oli yli 
kaksinkertainen lannoittamattomaan alueeseen verrattuna, vaikka lähtöpuus-
to oli selvästi pienempi. Taavetissa (Vatkg) alkuperäinen puusto oli run-
saampaa ja vuotuinen keskikasvu tuhkalannoitetulla alueella oli 4,5 m3/ha. 
Kontrollialueella kasvu oli pienempi (3,2 m3/ha), mikä voi osaksi johtua 
pienemmästä lähtöpuustosta.  
 
 

TAULUKKO 3  Puuston keskimääräinen tilavuus m3 ha-1 ja vuotuinen kasvu koe- 
 alueilla ennen (Taavetissa v. 1998, Utajärvellä ja Pelsolla v. 1999) 
 ja jälkeen (v. 2002) tuhkalannoituksen. O = kontrollialue, T =  tuhka- 
 lannoitetut alueet (5 kpl Pelsolla ja Utajärvellä ja 3 kpl Taavetissa). 

 
           Ennen               Jälkeen Kasvu, m3 ha-1 a-1

 O T O T O T
Vatkg:          Utajärvi 3,4 7,7 3,4 7,9 0,0 0,1
                    Taavetti 97,5 143,3 110,4 161,3 3,2 4,5
Ptkg-Mtkg:   Pelso 61,8 49,7 69,6 67,4 2,0 4,4

 

 

3.2 Turpeen ravinteisuus alueilla ja tuhkalannoituksen  
vaikutus 

3.2.1 Metlan kokeet 
 
Pelso (saraturve) 
 
Vaikka Pelson valuma-alueet (6 kpl) sijaitsivat samalla suolla, pintaturpeen 
(0–20 cm) alkuainepitoisuudet vaihtelivat alueiden välillä. Ennen lannoitus-
ta valuma-alueiden pintaturpeen typpipitoisuus vaihteli 2,4 %:sta 2,9 %:iin 
ja kaliumpitoisuus välillä 0,08–0,25 g kg-1 (taulukko 4). Fosforipitoisuu-
den vaihteluväli oli 0,70–0,97 g kg-1. Turpeen rautapitoisuus oli korkea 
(4,7–13,1 g kg-1), mutta alumiinipitoisuus taas verraten matala (0,66–0,85 
g  kg-1). Tuhkalannoituksen jälkeen pintakerroksen (0–5 cm) typpipitoisuus 
hieman laski (kuva 1). Pintakerroksen fosforipitoisuus sen sijaan nousi 
hieman kaikilla tuhkakäsittelyillä ja selvimmin puutuhkalannoituksen jäl-
keen (kuva 1). Kaliumpitoisuudet olivat myös suurempia tuhkakäsittelyjen 
jälkeen tilanteeseen ennen lannoitusta sekä myös kontrolliin verrattuna   
(kuva 2). Tuhkalannoituksen vaikutus turpeen kalsiumpitoisuuteen oli  
huomattava ja puutuhkalla lannoitetuilla alueilla pitoisuudet kohosivat mo-
ninkertaisiksi (yli 10–kertaisiksi) (kuva 2). Magnesium- ja mangaani-
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pitoisuudet nousivat myös kaikilla tuhkalannoituskäsittelyillä pintakerrok-
sen (0–5 cm) lisäksi myös 5–10 cm:n kerroksessa (liite 2). Alumiini- ja 
rautapitoisuudet nousivat myös kaikissa käsittelyissä ja eniten turvetuhka-
lannoituksen jälkeen. Pintakerroksen rikkipitoisuus ei muuttunut tuhkalan-
noituksen jälkeen, mutta sinkkipitoisuus nousi moninkertaiseksi 0–5 cm:n 
kerroksessa ja jonkin verran myös 5–10 cm:n kerroksessa. Myös turpeen 
boori-, kadmium-, kromi-, kupari- ja nikkelipitoisuudet nousivat hieman 
0–5 cm:n turvekerroksessa tuhkalannoituksen jälkeen (liite 2). 
 
 
Utajärvi (rahkaturve) 
 
Ennen lannoitusta valuma-alueiden pintaturpeen (0–20 cm) typpipitoisuus 
vaihteli 1,3 %:sta 2,3 %:iin ja kaliumpitoisuus välillä 0,13–0,37 g kg-1  
(taulukko 4). Saraturvevaltaisesta Pelson suosta Utajärven rahkaturvevaltai-
nen suo erosi selvimmin matalamman turpeen typpipitoisuuden osalta. 
Fosforipitoisuuden vaihteluväli oli 0,68–0,95 g kg-1. Turpeen rautapitoi-
suus vaihteli välillä 2,3–5,7 g kg-1 ja alumiinipitoisuus välillä 0,45–2,36 g 
kg-1. Tuhkalannoitusten jälkeen pintakerroksen (0–5 cm) typpipitoisuus 
laski kaikissa käsittelyissä, mutta myös kontrollialueella (kuva 1). Pintaker-
roksen fosforipitoisuus nousi hieman tuhkakäsittelyissä ja laski kontrolli-
alueella (kuva 1). Kaliumpitoisuus nousi selvästi kaikissa tuhkakäsittelyis-
sä ja pintakerroksen ohella (kuva 2) myös syvemmällä 5–10 ja 10–20 cm:n 
kerroksissa (liite 2), mutta myös kontrollialueella kaliumpitoisuus nousi 
jonkin verran. Kalsiumpitoisuus nousi noin 10-kertaiseksi 0–20 cm:n ker-
roksessa puutuhkalla lannoitetuilla alueilla ja noin 5-kertaiseksi turvetuhkal-
la lannoitetulla alueella (kuva 2). Magnesiumpitoisuus nousi aivan pinta-
kerroksen ohella myös 5–10 cm:n kerroksessa kaikissa käsittelyissä (liite 2). 
Alumiinipitoisuus nousi 0–5 cm:n kerroksessa 2–3-kertaiseksi kaikissa 
tuhkakäsittelyissä. Rautapitoisuus kaksinkertaistui kaikissa muissa tuhka-
käsittelyissä, mutta ei PPT-käsittelyssä. Turpeen lyijy- ja rikkipitoisuuksis-
sa ei näkynyt selviä muutoksia. Turpeen sinkkipitoisuus kohosi moninker-
taiseksi 0–5 cm:n kerroksessa ja hieman myös 5–10 cm:n kerroksessa puu-
tuhkakäsittelyissä. Turpeen boori-, kadmium, nikkeli ja kuparipitoisuu-
det nousivat myös 0–5 cm:n kerroksessa. 
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TAULUKKO 4  pH ja eräiden ravinteiden ja alumiinin konsentraatiot  

 (g kg-1) sekä pintaturpeessa (0–20 cm) ennen lannoitusta 
 koealueilla. Lyhenteet kuten taulukossa 2 (O = kontrollialue). 

 
 
 

3.2.2 Käytännön tuhkalannoituskohteet  

Taavetin koealue 
 
Rakeistetulla tuhkalla lannoitettu valuma-alue oli hieman ravinteikkaampi 
kuin kaksi muuta aluetta ennen lannoitusta vuonna 1997 otettujen näytteiden 
perusteella (taulukko 4), mutta kaikki suot olivat kuitenkin lannoituskelpoi-
sia. Tuhkalannoituksen jälkeen ravinteiden ja raskasmetallien ravinnepitoi-
suudet muuttuivat turpeessa ja pitoisuusmuutokset olivat suurimmat suon 
pintakerroksessa. Pintakerroksen turpeen (0–20 cm) typpipitoisuuteen tuh-
kalannoitus ei vaikuttanut (kuva 1). Fosfori-, kalium- ja kalsiumpitoisuu-
det sen sijaan nousivat tuhkalannoituksen jälkeen (kuvat 1–2). Samoin 

Metsätehon raportti 168 4.2.2004 13 



myös alumiinin, raudan, mangaanin ja sinkin pitoisuudet nousivat tuhka-
lannoituksen vaikutuksesta (liite 2). Suurimmat pitoisuusmuutokset seurasi-
vat rakeistetun tuhkan levityksestä. Itsekovetetulla tuhkalla lannoitetuilla 
alueilla muutokset olivat selvästi pienemmät, vaikka siinä lisättiin enemmän 
ravinteita kuin rakeistetussa tuhkassa (taulukko 2). Turpeen rikki- ja lyijy-
pitoisuudet eivät muuttuneet lannoituksen jälkeen (liite 2). Turpeen kad-
mium-, kromi-, nikkeli- ja kuparipitoisuudet nousivat myös. 
 

 
 

Mets
Kuva 1. Typen (N) ja fosforin (P) pitoisuudet 0–5 cm:n turvekerroksessa 
Pelson, Utajärven ja Taavetin kokeilla ennen tuhkalannoitusta (1997) ja  
5 vuotta lannoituksen jälkeen (2002). Pelsolla ja Utajärvellä ”puutuhka”-
pitoisuus on keskiarvo, joka on laskettu IPK-, IPT-, PPK- ja PPT-aloilta  
(n = 4). Virhepylväs kuvaa keskihajontaa. 
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Kuva 2. Kalsiumin (Ca) ja kaliumin (K) pitoisuudet 0–5 cm:n turvekerrokses-
sa Pelson, Utajärven ja Taavetin kokeilla ennen tuhkalannoitusta (1997) ja 
5 vuotta lannoituksen jälkeen (2002). Pelsolla ja Utajärvellä ”puutuhka”- 
pitoisuus on keskiarvo, joka on laskettu sekä IPK-, IPT-, PPK- ja PPT-aloilta 
(n = 4). Virhepylväs kuvaa keskihajontaa. Selite kuten kuvassa 1. 
änekosken seuranta-alue 

intaturpeen (0–20 cm) ravinnepitoisuudet Äänekosken kohteilla ennen tuh-
alannoitusta on esitetty taulukossa 4. Äänekosken seuranta-alueet poikke-
vat turpeen ravinnepitoisuuksien perusteella toisistaan, mutta ravinnepitoi-
udet eivät selvästi kasvaneet suotyypin muuttuessa Vatkg:sta Mtkg:een. 
yppipitoisuus vaihteli välillä 0,88–1,95  %, fosforipitoisuus 0,41–1,11 g 
g-1 ja kaliumpitoisuus 0–0,61 g kg-1. Turpeiden alumiinipitoisuuksissa 
li myös eroja alueiden välillä, pienin arvo 0,48 g kg-1 oli samalla alueella 
uin pienin typpipitoisuus ja suurimmat alumiinipitoisuudet (2,92 ja 3,66 
 kg-1) vastaavasti alueilla, joilla oli korkea typpipitoisuus. Turveanalyysin 
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perusteella Varismäki, Nikarainen ja Koskela olivat hyviä tuhkalannoitus-
kohteita, koska niillä kaliumpitoisuudet olivat alhaisia ja typpipitoisuudet 
korkeita. Puusto siis hyötyisi kaliumin lisästä ilman, että typpi tulisi kasvua 
rajoittavaksi ravinteeksi. Koejärjestelyssä Nikarainen jäi kuitenkin lannoit-
tamattomaksi vertailualueeksi. Turveanalyysin perusteella Kassalahti oli 
huono tuhkalannoituskohde, koska sen typpipitoisuus oli alhainen. Alhai-
sen rauta- ja alumiinipitoisuuden vuoksi Kassalahti oli myös alue, jossa 
lannoitefosforin huuhtoutumisriski oli suurin. Hirvaslammen (Vatkg) suo oli 
karuutensa vuoksi rajatapaus metsänkasvatus ja lannoituskohteena (kuva 3). 
 
 

 Kuva Metsäteho Oy 

 

 Kuva 3. Hirvaslammen suo Äänekoskella lokakuussa 1999.  
 
 
 
Enon koealue 
 
Turveanalyysin perusteella molemmat Enon suot olivat hyviä tuhkalannoi-
tuskohteita (taulukko 4). Suurisuon pintaturpeen typpipitoisuus (2,3 %) oli 
suurempi kuin Luhtapohjan (1,3 %). Fosforipitoisuuden perusteella alueet 
eivät eronneet toisistaan, mutta kaliumia oli Luhtapohjassa enemmän kuin 
Suurisuolla. Molempien soiden pintaturpeen alumiini- ja rautapitoisuudet 
olivat myös alhaisia. 
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3.3 Vaikutukset pohjaveden laatuun 

3.3.1 Runsasravinteiset turvemaat 
 
Pelson kokeessa pohjaveden pH nousi puutuhkalla lannoitetuilla valuma-
alueilla vuoden kuluttua lannoituksesta (Piirainen 2000). Suurimmillaan pH-
ero kontrollialueen ja puutuhkaa saaneiden alojen välillä oli syksyllä 2000, 
mutta vielä vuosina 2001–2002 erot olivat näkyvissä (kuva 4). Suurimmil-
laan ero oli n. 0,5 pH-yksiköä. Pölytuhkalla ja itsekovetetulla puutuhkalla 
lannoitetut alueet eivät eronneet toisistaan. Pohjaveden johtokyky reagoi 
tuhkalannoitukseen aikaisemmin talvi- kuin kesälevityksen jälkeen (Piirai-
nen 2000). Erot käsittelyjen välillä kaventuivat vähitellen eikä eroja enää 
ollut 4–5 vuoden kuluttua lannoituksesta.  
 
Pohjaveden ammoniumpitoisuudet nousivat kaikissa puutuhkakäsittelyissä 
heti lannoituksen jälkeen (Piirainen 2000). Tarkastelujakson loppupuolella 
vuosina 2001–2002 erot tuhkakäsittelyiden ja kontrollin välillä selvästi pie-
nenivät. Nitraattipitoisuudet myös hieman nousivat lähinnä pölymäisen 
puutuhkan talvilevityksen jälkeen ja eroa kontrollialueeseen oli vielä vuon-
na 2002. Heti lannoituksen jälkeen epäorgaanisten typpiyhdisteiden       
(ammonium ja nitraatti) osuus pohjaveden kokonaistypestä kasvoi. Kun 
lannoituksesta oli kulunut 4–5 vuotta, orgaanisen typen osuus oli puutuh-
kalla lannoitetuilla alueilla jopa korkeampi kuin kontrollialueella.  
 
Kokonaisfosfori- (kuva 5) ja fosfaattipitoisuudet eivät ensimmäisenä lan-
noitusvuonna (1998) nousseet, mutta jo seuraavana vuonna (1999) ne nou-
sivat kaikissa tuhkakäsittelyissä. Pieni ero oli nähtävissä vielä vuonna 2002 
puutuhka-alojen ja kontrollialan välillä.  
 
Kalium- (kuva 6), magnesium-, natrium-, kloori-, kalsium-, ja man-
gaanipitoisuudet nousivat heti tuhkalannoituksen jälkeen kaikissa muissa 
lannoituskäsittelyissä paitsi turvetuhkalannoituksessa (Piirainen 2000). 
Myöhemmin (vuodesta 1998 eteenpäin) pitoisuudet alkoivat laskea, mutta 
lannoitusta edeltänyttä tasoa ei vielä saavutettu vuonna 2002. Sulfaatti-
pitoisuus (kuva 7) nousi nopeasti lannoituksen jälkeen ja laski vähitellen 
lähes lannoitusta edeltäneelle tasolle.  
 
Kromipitoisuus nousi Pelsolla lannoituksen jälkeen kaikilla koealoilla 
vuonna 1998 ja vielä selvemmin vuonna 1999 (keskimäärin 1:stä 3:een µg  
l-1), jonka jälkeen kromipitoisuus alkoi laskea. Pohjaveden rauta-, alumii-
ni-, sinkki-, kadmium-, kupari- tai nikkelipitoisuuksissa ei näkynyt sel-
keitä eroja tuhkakäsittelyjen välillä lannoituksen jälkeen, mutta kadmiumpi-
toisuudet nousivat hieman. Pohjaveden booripitoisuus ei muuttunut. 
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3.3.2 Niukkaravinteiset turvemaat 
 
Pohjaveden happamuus ei selvästi muuttunut lannoituksen jälkeen Utajär-
vellä (kuva 4). Pohjaveden johtokyky sen sijaan nousi nopeasti lannoituk-
sen jälkeen ja talvilevityksen jälkeen aikaisemmin kuin kesälevityksen jäl-
keen, mutta alkoi jo lannoitusvuoden lopussa laskea (Piirainen 2000). Tut-
kimusjakson lopussa (4–5 vuotta lannoituksesta) eroja ei enää ollut eri käsit-
telyjen välillä.  
 
Pohjaveden typpipitoisuus ei muuttunut lannoituksen vaikutuksesta. Ko-
konaisfosfori- (kuva 5) ja fosfaattipitoisuudet nousivat hieman jo loppu-
vuonna 1998 ja olivat suurimmillaan vuonna 1999 pölymäisellä puutuhkalla 
lannoitetuilla alueilla. Kalium- (kuva 6), magnesium-, natrium-, kloori-, 
kalsium ja mangaanipitoisuudet nousivat selvästi heti tuhkalannoituksen 
jälkeen kaikissa lannoituskäsittelyissä turvetuhkaa lukuun ottamatta. Myö-
hemmin (vuodesta 1999 eteenpäin) pitoisuudet alkoivat laskea, mutta      
lannoitusta edeltänyttä tasoa ei saavutettu vielä kokeen lopussa. Sulfaatti-
pitoisuudessa (kuva 7) oli näkyvissä sama suuntaus; nopea nousu heti lan-
noituksen jälkeen ja hidas pitoisuuksien aleneminen lannoitusta edeltäneelle 
tasolle. Kromi-, sinkki-, kadmium-, kupari- tai nikkelipitoisuuksissa ei 
näkynyt selkeitä eroja käsittelyjen välillä. Pohjaveden booripitoisuudessa 
ei myöskään näkynyt muutoksia. 
 
 
3.3.3 Käytännön tuhkalannoituskohteet 
 
Taavetissa pohjaveden pH ei tuhkalannoituksen jälkeen muuttunut olennai-
sesti, vaikkakin vuonna 2000 ja 2001 tuhkalannoitettujen koealojen pohja-
veden pH oli hieman korkeampi kuin kontrollialueen (kuva 4). Pohjaveden 
johtokyky sekä kalium- (kuva 6), magnesium-, kalsium-, kloori-, sulfaat-
ti- (kuva 7) ja mangaanipitoisuudet olivat korkeampia lannoitetuilla alueil-
la heti lannoituksen jälkeen, minkä jälkeen pitoisuudet laskivat lähes lannoi-
tusta edeltäneelle tasolle (Piirainen 2000). Ammoniumtyppipitoisuus oli 
syksyllä 1997 ja vuonna 1998 korkeampi itsekovetetulla puutuhkalla lannoi-
tetuilla alueilla kuin muilla käsittelyillä (Piirainen 2000). Kokonaisfosfori- 
(kuva 5) ja fosfaattipitoisuudet olivat kolmena ensimmäisenä vuonna 
(1997–1999) korkeammat itsekovetetulla puutuhkalla lannoitetuilla alueilla, 
mutta myöhemmin eroja käsittelyjen välillä ei enää ollut. Pohjaveden alu-
miinipitoisuudet nousivat rakeistetulla tuhkalla lannoitetuilla alueilla muita 
alueita korkeammiksi ja olivat korkeampia vielä vuonna 2002. Boori-, 
sinkki-, kadmium-, kupari-, nikkeli- tai kromipitoisuuksissa ei tapahtu-
nut muutoksia tuhkalannoituksen jälkeen. 
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Kuva 4. Pohjaveden pH Pelson, Utajärven ja Taavetin kokeissa.  
Lyhenteet kuten taulukossa 2. 
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Kuva 5. Pohjaveden kokonaisfosforipitoisuudet Pelson, Utajärven ja 
Taavetin kokeissa. Lyhenteet kuten taulukossa 2. 
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Kuva 6. Pohjaveden kaliumpitoisuudet Pelson, Utajärven ja Taavetin 
kokeissa. Lyhenteet kuten taulukossa 2. 
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Kuva 7. Pohjaveden sulfaattipitoisuudet Pelson, Utajärven ja Taavetin  
kokeissa. Lyhtenteet kuten taulukossa 2. 
 

Metsätehon raportti 168 4.2.2004 22 



3.4 Vaikutukset valumavesien laatuun 

3.4.1 Runsasravinteiset turvemaat 
 
Pelsolla valumaveden pH hieman nousi kesällä tehdyn puutuhkalannoituk-
sen jälkeen ja turvetuhkalannoituksen jälkeen taas hieman laski (kuva 8). 
Vielä 5 vuoden kuluttua lannoituksesta erot olivat nähtävissä. Johtokyky ei 
muuttunut merkittävästi tuhkalannoituksen jälkeen (Piirainen 2000). Valu-
maveden kokonaisfosfori- (kuva 8) ja fosfaattipitoisuudet eivät muuttu-
neet lannoituksen jälkeen ja fosfaattipitoisuudet olivat koko tutkimusjak-
son ajan suurimmaksi osaksi alle ionikromatografin määritysrajan (0,05 
µg/l). Kokonaistyppipitoisuus nousi hieman muutamilla tuhkalannoitus-
alueilla tutkimusjakson loppupuolella (kuva 8), mutta epäorgaanisten typ-
piyhdisteiden (nitraatti ja ammonium) pitoisuudet eivät muuttuneet tuhka-
lannoituksen vaikutuksesta ja niiden osuus valumaveden kokonaistypestä oli 
yli 50 %. Valumaveden kaliumpitoisuus nousi hieman itsekovetetulla tuh-
kalla talvella lannoitetulla alueella ja vaikutus kesti koko tutkimusjakson 
ajan (kuva 9). Myös valumaveden kalsiumpitoisuudet olivat korkeampia 
kaikkien puutuhkalannoitusten jälkeen, pölymäistä talvilevitystä lukuun  
ottamatta (kuva 9). Sulfaattipitoisuudet nousivat turvetuhkalannoituksen ja 
pölymäisellä puutuhkalla tehdyn talvilevityksen jälkeen (kuva 9). Talvella 
levitetystä pölymäisestä puutuhkasta huuhtoutui rikkiä vielä vuonna 2002. 
Myös kokonaisrikkipitoisuus nousi, erityisesti pölymäisellä puutuhkalla 
tehdyn talvilevityksen jälkeen. Klooripitoisuudet nousivat kaikissa käsitte-
lyissä turvetuhkakäsittelyä lukuun ottamatta, ja pysyivät korkealla tasolla 
koko tutkimusjakson ajan. Valumaveden kromipitoisuus nousi toisena vuo-
tena lannoituksen jälkeen puutuhkaa saaneilla alueilla, eikä ollut vielä sel-
västi laskenut 5 vuoden kuluttua lannoituksesta. Valumaveden boori-, sink-
ki-, nikkeli- tai kadmiumpitoisuudet eivät muuttuneet tuhkalannoituksen 
jälkeen. 
 
 
3.4.2 Niukkaravinteiset turvemaat 
 
Utajärvellä valumaveden pH nousi ainoastaan itsekovetetun tuhkan kesäle-
vityksen jälkeen (kuva 8). Johtokyky sen sijaan nousi kaikissa tuhkakäsitte-
lyissä heti lannoituksen jälkeen (Piirainen 2000), mutta vuoteen 2002 men-
nessä erot tuhka-alojen ja kontrollin välillä olivat jo hävinneet. Valumave-
den nitraattityppipitoisuus nousi itsekovetetulla puutuhkalla tehdyn kesä-
levityksen jälkeen ja pitoisuus oli vielä vuonna 2002 muita alueita korke-
ampi, mutta muilla alueilla pitoisuudet eivät muuttuneet. Ammoniumtyp-
pipitoisuus laski kaikilla tuhkakäsittelyillä lannoitusvuonna kontrolliin ver-
rattuna, mutta nousi sen jälkeen muilla paitsi itsekovettua tuhkaa talvella 
levitetyllä alueella. Myös valumaveden kokonaistyppipitoisuus laski lan-
noituksen jälkeen v. 1998 (kuva 8). Epäorgaanisten typpiyhdisteiden osuus 
kokonaistypestä oli alle 50 %. Valumaveden kokonaisfosforipitoisuudet 
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laskivat lannoitusvuonna kahdella puutuhkalla lannoitetulla alueella  
(kuva 8). Seuraavina vuosina pölymäisellä puutuhkalla kesällä lannoitettu 
alue erottui muista korkeammilla kokonaisfosforipitoisuuksillaan. Myös 
turvetuhkalevityksen jälkeen toisena vuonna lannoituksesta pitoisuus oli 
hieman kontrollia korkeampi. Fosfaattipitoisuuksissa ei ollut eroja tuhka-
käsittelyjen välillä, tosin kesällä lannoitetuilla alueilla fosfaattipitoisuudet 
nousivat vuonna 2000 aika ajoin ionikromatografin määritysrajan (0,05  
µg l-1) yläpuolelle. Valumavesien kaliumpitoisuudet nousivat kaikissa kä-
sittelyissä turvetuhkaa lukuun ottamatta ja vaikutus kesti koko tutkimusjak-
son ajan (kuva 9). Suurimmat pitoisuudet mitattiin heti lannoituksen jälkeen 
samana vuonna. Myös kalsiumpitoisuudet nousivat kaikissa puutuhkakäsit-
telyissä lannoitusvuonna (1998), mutta seuraavina vuosina pitoisuudet al-
koivat laskea, mutta vielä vuonna 2002 puutuhkalla lannoitetuilla alueilla, 
PPK-käsittelyä lukuun ottamatta, pitoisuudet olivat kontrollia korkeampia 
(kuva 9). Magnesiumpitoisuudet nousivat lannoitusvuotena varsinkin itse-
kovetetulla ja pölymäisellä puutuhkalla tehdyn kesälevityksen jälkeen  
(Piirainen 2000). Myöhemmin itsekovetetulla puutuhkalla lannoitetuilla  
alueilla magnesiumpitoisuudet olivat muita hieman korkeampia. Natrium-, 
kokonaisrikki- ja sulfaattipitoisuudet (kuva 9) nousivat kaikissa tuhkakä-
sittelyissä lannoituksen jälkeen (Piirainen 2000), mutta 4–5 vuodessa pitoi-
suudet laskivat lähelle lannoitusta edeltänyttä tasoa. Klooripitoisuudet nou-
sivat huomattavasti jo lannoitusvuotena turvetuhkalannoitusta lukuun otta-
matta (Piirainen 2000) ja 5 vuoden kuluttua lannoituksesta ne laskivat lan-
noitusta edeltäneelle tasolle. Alumiinipitoisuudet laskivat hieman puutuh-
kalannoituksen jälkeen vuonna 1998, mutta nousivat lannoitusta edeltäneel-
le tasolle vuonna 1999 (Piirainen 2000). Valumaveden boori- ja sinkkipi-
toisuudet laskivat tuhkalannoitetuilla alueilla lannoitusvuonna, mutta seu-
raavina vuosina erot eivät enää olleet selkeitä. Valumaveden rautapitoisuus 
laski turvetuhkalla lannoitetuilla alueilla vuosina 2001–2002 muihin aluei-
siin verrattuna. Valumaveden kuparipitoisuus ei muuttunut tuhkalannoi-
tuksen jälkeen. Itsekovetetulla tuhkalla kesällä lannoitetulla alueella oli 
kontrollia hieman korkeampi kadmiumpitoisuus v. 2002 (kontrolli: 0,10 µg 
l-1; IPK: 0,19µg l-1) ja nikkelipitoisuus vuosina 1999, 2001 ja 2002.  
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Kuva 8. Keskimääräinen vuosittainen pH sekä kokonaistyppi (N) ja –fosfori-  
pitoisuudet (P) Pelson ja Utajärven alueiden valumavedessä eri käsittelyillä. 
Virhepylväät kuvaavat keskiarvon keskivirhettä. Käsittelyjen väliset tilastolliset 
erot on merkitty eri kirjaimilla. Vuosi 1997 kuvaa tilannetta ennen lannoitusta. 
Lyhenteet kuten taulukossa 2. 
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Kuva 9. Keskimääräiset vuosittaiset kalium- (K), kalsium- (Ca) ja sulfaatti-
pitoisuudet (SO4

2-) Pelson ja Utajärven alueiden valumavedessä eri käsittelyil-
lä. Virhepylväät kuvaavat keskiarvon keskivirhettä. Käsittelyjen väliset tilastol-
liset erot on merkitty eri kirjaimilla. Vuosi 1997 kuvaa tilannetta ennen lannoi-
tusta. Lyhenteet kuten taulukossa 2. 
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3.4.3 Käytännön tuhkalannoitusalueet 

Taavetin koealue  
 
Valumaveden pH ei muuttunut tuhkalannoituksen jälkeen (kuva 10). Joh-
tokyky nousi heti tuhkalannoituksen jälkeen vuosina 1997–1998 (Piirainen 
2000), mutta myöhemmin käsittelyiden välillä ei havaittu eroja. Valumave-
den kokonaistyppipitoisuus nousi hieman rakeistetulla puutuhkalla lannoi-
tetulla alueella (kuva 10). Epäorgaanisten typpiyhdisteiden, nitraatin ja 
ammoniumin, pitoisuudet valumavedessä olivat hyvin alhaisia koko tutki-
musjakson ajan ja niiden osuus kokonaistypestä oli alle 10 %. Myös koko-
naisfosforipitoisuus kasvoi hiukan rakeistetulla puutuhkalla lannoitetulla 
alueella verrattuna kontrolliin vuosina 1998 ja 1999 (kuva 10). Fosfaattifos-
foripitoisuudet olivat yleensä alle määritysrajan kaikilla aloilla. Valumave-
den kaliumpitoisuudet nousivat tuhkalannoituksen jälkeen ja itsekovetetul-
la tuhkalla lannoitetulla alueella enemmän (kuva 11). Tutkimusjakson lo-
pussakin IPK-käsittelyn valumaveden kaliumpitoisuus oli vielä kontrollia 
korkeampi. Kalsium- (kuva 11) ja klooripitoisuudet nousivat tuhkalannoi-
tuksen jälkeen heti syksyllä 1997 (Piirainen 2000) ja olivat kontrollialuetta 
korkeampia myöhemminkin. Sulfaattipitoisuudet nousivat selvästi heti 
tuhkalannoitusten jälkeen, laskien tämän jälkeen hitaasti kohti lannoitusta 
edeltänyttä tasoa (kuva 11). Tuhkalannoitus ei vaikuttanut valumaveden 
kadmium-, sinkki-, kromi-, alumiini- tai rautapitoisuuksiin. Kuparipi-
toisuus oli hiukan suurempi v. 1999 rakeistetulla tuhkalla lannoitetulla alu-
eella, kuten myös nikkelipitoisuus, joka oli korkeampi myös v. 2001 ja mo-
lemmilla tuhkalannoitusaloilla. Valumaveden booripitoisuus hiukan kasvoi 
RPK-alalla vuosina 1998–2001 ja myös IPK-alalla vuosina 1999 ja 2001 
kontrolliin verrattuna. 
 
Enon koealue  
 
Valumaveden pH ei muuttunut lannoituksen jälkeen (kuva 10). Johtokyky 
sen sijaan nousi vuoden 2001 keväällä heti lannoituksen jälkeen, mutta laski 
myöhemmin myös nopeasti lannoitusta edeltäneelle tasolle. Kokonaistyp-
pipitoisuus hieman laski Luhtapohjan alueella lannoitusvuonna 2001 (kuva 
10). Ammoniumtyppipitoisuuksissa ei näkynyt muutoksia. Nitraattipitoi-
suus oli lannoituksen jälkeen keskimäärin korkeampi lannoitusalueilla kuin 
kontrollialueella, tosin alueiden välillä oli eroja jo vuonna 2000 ennen käsit-
telyä. Kokonaisfosforipitoisuus oli ennen lannoitusta kontrollialueella kor-
kein ja lannoituksen jälkeen myös Luhtapohjansuolla mitattiin korkeita pi-
toisuuksia (kuva 10). Kalium- ja sulfaatti- (kuva 11) sekä kloori-, natri-
um- ja rikkipitoisuudet nousivat heti keväällä 2001 ja laskivat sen jälkeen 
vähitellen, mutta eivät saavuttaneet lannoitusta edeltänyttä tasoa vielä vuon-
na 2002. Kalsium- (kuva 11) ja magnesiumpitoisuudet nousivat vuonna 
2001 selvästi lannoitetuilla alueilla, mutta vuonna 2002 pitoisuus oli enää 
vain Suurisuolla korkeampi kuin ennen lannoitusta. Kadmium-, kupari-, 
nikkeli-, kromi- ja rautapitoisuudet eivät muuttuneet lannoituksen jäl-
keen. Alumiinipitoisuus näytti hieman laskeneen tuhkalannoituksen jäl-
keen. Sinkkipitoisuus nousi hieman Luhtapohjan alueella v. 2001 ja boori-
pitoisuus vuonna 2002. 
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Kuva 10. Keskimääräinen vuosittainen pH sekä kokonaistyppi (N) ja –fosfori-  
pitoisuudet (P) Taavetin ja Enon alueiden valumavedessä eri käsittelyillä. 
Virhepylväät kuvaavat keskiarvon keskivirhettä. Käsittelyjen väliset tilastolliset 
erot on merkitty eri kirjaimilla. Vuosi 1997 kuvaa tilannetta ennen lannoitusta 
Taavetissa ja vuosi 2000 Enossa. Lyhenteet kuten taulukossa 2. 
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Kuva 11. Keskimääräiset vuosittaiset kalium- (K), kalsium- (Ca) ja sulfaattipi-
toisuudet (SO4

2-) Taavetin ja Enon alueiden valumavedessä eri käsittelyillä. 
Virhepylväät kuvaavat keskiarvon keskivirhettä. Käsittelyjen väliset tilastolliset 
erot on merkitty eri kirjaimilla. Vuosi 1997 kuvaa tilannetta ennen lannoitusta 
Taavetissa ja vuosi 2000 Enossa. Lyhenteet kuten taulukossa 2. 
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Äänekosken seuranta-alue 
 
Äänekoskella vesinäytteitä otettiin käytännön tuhkalannoitusaloilta vähiten, 
vuodelta 1999 on vain kaksi havaintoa ja vuosilta 2000 ja 2001 kolme ha-
vaintoa kummaltakin vuodelta. Tuhkalannoituksen vaikutukset valumave-
den laatuun eivät näkyneet Äänekoskella niin selvästi kuin muissa kokeissa. 
Valumaveden pH oli korkeampi kuin muissa kokeissa, eikä se muuttunut 
selvästi kuin Kassalahdessa tuhkalannoitusten vaikutuksesta (kuva 12).   
Kokonaisfosforipitoisuudet kohosivat jonkin verran tuhkalannoituksen jäl-
keen lähes kaikilla alueilla. Kassalahden alueella, jossa turpeen rauta- ja 
alumiinipitoisuus oli pieni, fosforipitoisuus oli korkeimmillaan heti lannoi-
tusvuonna. Myös valumaveden kaliumpitoisuuksissa näkyi tuhkalannoi-
tuksen vaikutus kohonneina pitoisuuksina, mutta ei kaikilla alueilla. Joilla-
kin alueilla oli myös viitteitä kohonneista valumaveden typpipitoisuuksista. 
Valumavesien kalsiumpitoisuudet eivät muuttuneet tuhkalannoitusten    
jälkeen. 
 
 

pH

0

1

2

3

4

5

6

7
K 

(m
gl

-1
 )

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Varismäki

Hirvaslampi
Koskela

Harakkamäki

Kassalahti

Niemispuro

Lakolampi

Nikarainen

Ko
ko

na
is

 P
 (m

g 
l-1

)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

Varismäki

Hirvaslampi
Koskela

Harakkamäki

Kassalahti

Niemispuro

Lakolampi

Nikarainen

Ko
ko

na
is

 N
 (m

g 
l-1

)  

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1999
2000
2001

 
 

Kuva 12. Keskimääräinen vuosittainen pH sekä kalium- (K), kokonaistyppi- 
(N) ja –fosforipitoisuudet (P) Äänekosken alueiden valumavedessä. Vuosi 
1999 kuvaa tilannetta ennen lannoitusta. Alueet Lakolampi ja Nikarainen 
toimivat kontrollialueina. 
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3.5 Vaikutukset huuhtoumiin 

3.5.1 Runsasravinteiset turvemaat 
 
Sademäärä Pelsolla vaihteli 471 mm:stä 713 mm:iin tutkimusjakson aikana 
(taulukko 5). Vastaavasti mitattu valuma vaihteli 52 mm:stä 382 mm:iin. 
Runsaimmat sateet ja myös suurin valunta olivat vuonna 1998 eli lannoitus-
vuonna. Vuosittainen kokonaistyppihuuhtouma oli 5,2–11,1 kg ha-1 tuhka-
lannoituksen jälkeen vuonna 1998 (kontrollialueella 11,5 kg ha-1 a-1).  Seu-
raavina vuosina vv. 1999–2002 kokonaistyppihuuhtoumat alueilta olivat 
huomattavasti pienempiä (0,8–4,6 kg ha-1), johtuen pääasiassa pienemmästä 
valunnasta, eivätkä tuhkalla lannoitetut alueet eronneet kontrollialueesta. 
Suurin osa kokonaistypen vuosihuuhtoumasta oli epäorgaanisessa muodossa 
ja erityisesti ammoniumtypen osuus oli suuri 40–72 %, mutta tuhkalannoi-
tus ei siihen vaikuttanut.  
 
Kokonaisfosforin vuosihuuhtouma oli lannoitusvuonna 0,03–0,95 kg ha-1 
eikä tuhkalannoituksella ollut siihen vaikutusta. Seuraavina vuosinakaan 
tuhkalannoitus ei vaikuttanut huuhtoumiin, jotka vaihtelivat 0,009 kg:sta 
0,065 kg:aan P ha-1.  
 
Kokonaisrikin vuosihuuhtouma kasvoi suurimmillaan noin kaksinkertai-
seksi tuhkalannoituksien jälkeen, paitsi itsekovetetun puutuhkan kesälevi-
tyksen jälkeen. Lannoitusvuonna huuhtoumat lannoitusaloilta olivat      
1,61–5,26 kg ha-1 (kontrollialue 2,69 kg ha-1). Seuraavina vuosina lannoi-
tusalojen kokonaisrikkihuuhtouma vaihteli 0,18–1,55 kg ha-1 a-1 (kontrol-
lialue 0,28–0,74 kg ha-1 a-1). Sulfaattirikin osuus kokonaisrikin vuosihuuh-
toumasta oli yli 50 % lannoitetuilla alueilla ja kontrollialueella. Koko viisi-
vuotisen tutkimusjakson aikana kontrollialueelta huuhtoutui yhteensä 4,44 
kg S ha-1, itsekovetetulla puutuhkalla kesällä lannoitetulta alueelta 3,57 kg S 
ha-1, turvetuhkalannoitetulta alueelta 7,24 kg S ha-1 ja muilta puutuhkalla 
lannoitetuilta alueilta 6,37–9,60 kg S ha-1. Tuhkalannoituksen aiheuttama 
lisä rikin huuhtoutumiseen oli siis 1,93–5,16 kg S ha-1, mikä vastasi suu-
rimmillaan n. 9 % tuhkan mukana annetusta rikistä puutuhkaa saaneilla alu-
eilla ja n. 11 % turvetuhkaa saaneella alueella.  
 
 

TAULUKKO 5  Vuosittaiset sademäärät (mm, Ilmatieteenlaitoksen  
 mukaan) ja mitatut valumien (mm) keskiarvot ja -hajonnat 
  koealueilla (Utajärvi ja Pelso: n = 6, Taavetti: n = 3). 
 

 Taavetti Utajärvi Pelso 
 Sademäärä Valuma Sademäärä Valuma Sademäärä Valuma 

1997 495 106 ± 8 554  717  
1998 625 178 ± 37 766 550 ± 49 713 382 ± 92 
1999 493  87 ± 68 567 144 ± 24 563 113 ± 37 
2000 763  85 ± 23 649 157 ± 13 719 144 ± 40 
2001 606 159 ± 32 517 150 ± 34 584  76 ± 13 
2002 490  71 ± 17 539  95 ± 12 471  52 ± 16 
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Myös kaliumin vuosihuuhtouma kasvoi. Lannoitusvuonna kontrollialueelta 
huuhtoutui 1,39 kg K ha-1, puutuhkalla lannoitetuilta alueilta 1,89–4,07 kg 
K ha-1 ja turvetuhkalla lannoitetuilta alueilta 0,81 kg K ha-1. Viiden vuoden 
aikana kontrollialueelta huuhtoutui kaliumia 2,14 kg ha-1 ja turvetuhkalla 
lannoitetulta alueelta 1,63 kg ha-1. Puutuhkalla lannoitetuilta alueilta kerty-
mä oli 3,06–8,57 kg K ha-1. Puutuhkalannoituksen aiheuttama lisä kaliumin 
huuhtoutumiseen oli siis suurimmillaan 6,43 kg K ha-1, mikä vastaa n. 5 % 
tuhkan mukana annetusta kaliumista.  
 
Raskasmetallien huuhtoutumat olivat pieniä, keskimäärin vain muutamia 
grammoja hehtaarilta vuodessa, eikä tuhkalannoitus juurikaan vaikuttanut 
niihin. Kromin vuosihuuhtoumat lannoitusalueilta olivat 1–12 g ha-1 a-1 ja 
kontrollialueelta 1–6 g ha-1 a-1. 
 
3.5.2 Niukkaravinteiset turvemaat 
 
Utajärvellä vuotuinen kokonaistyppihuuhtouma tuhkalannoituksen jälkeen 
vuonna 1998 oli 4,8–6,7 kg ha-1 ja kontrollialueelta 5,5 kg ha-1. Seuraavina 
vuosina kokonaistyppihuuhtouma tuhkalannoitetuilta alueilta oli 0,8–2,7 
kg ha-1 a-1 ja kontrollialueelta 1,2–3,4 kg ha-1 a-1. Viiden vuoden aikana ko-
konaistyppeä huuhtoutui tuhkalannoitetuilta alueilta 12,1–12,8 kg ha-1 ja 
kontrollialueelta 15,0 kg ha-1. Yli 50 % huuhtoutuneesta typestä oli or-
gaanisessa muodossa sekä tuhkalannoitus- että kontrollialueilla.  
 
Kokonaisfosforin vuosihuuhtouma tuhkalannoitetuilta alueilta oli lannoi-
tusvuonna 0,04–0,11 kg ha-1 ja kontrollialueelta 0,04 kg ha-1. Viiden vuoden 
aikana kokonaisfosforia huuhtoutui kontrollialueelta 0,11 kg ha-1 ja tuhka-
lannoitetuilta alueilta 0,11–0,26 kg ha-1, mikä on suurimmillaan <0,5 % tuh-
kan mukana annetusta fosforimäärästä.  
 
Kokonaisrikin huuhtouma kasvoi tuhkalannoituksen jälkeen. Lannoitus-
vuonna huuhtouma kontrollialueelta oli 2,08 kg ha-1, turvetuhkalla lannoite-
tulta alueelta 7,09 kg ha-1 ja puutuhkalla lannoitetuilta alueilta 12,2–30,1 kg 
ha-1. Seuraavina vuosina kokonaisrikinhuuhtouma kontrollialueelta oli 
0,37–0,92 kg ha-1 a-1, turvetuhkalla lannoitetulta alueelta 0,34–1,7 kg ha-1 a-1 
ja puutuhkalla lannoitetuilta alueilta 2,3–7,5 kg ha-1 a-1. Viiden vuoden ai-
kana kontrollialueelta huuhtoutui rikkiä 4,9 kg ha-1, turvetuhkalla lannoite-
tulta alueelta 11 kg ha-1 ja puutuhkalla lannoitetuilta alueilta 18–36 kg ha-1. 
Tuhkan mukana annettuun rikkimäärään suhteutettuna turvetuhkalannoi-
tusalalta huuhtoutui 25 % ja puuntuhkalla lannoitetuilta aloilta suurimmil-
laan 48 % lisätystä rikkimäärästä. Puutuhkalla lannoitetuilta aloilta huuhtou-
tuva rikki oli pääasiassa (>50%) sulfaattimuodossa, kun taas kontrollialu-
eella ja turvetuhkalla lannoitetulla alueella sulfaattia oli alle 50 %.  
 
Kaliumin huuhtouma 5 vuoden aikana kasvoi myös puutuhkalannoituksen 
jälkeen, ollen 12–30 kg ha-1. Kontrollialalta kaliumia huuhtoutui 5 vuoden 
aikana vain 2,1 kg ha-1 ja turvetuhkalla lannoitetulta alalta 1,3 kg ha-1. Suu-
rimmillaan tuhkan mukana alueille lisätystä kaliumista huuhtoutui siis  
23 %.  
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Raskasmetallien huuhtoutumat olivat pieniä, keskimäärin vain muutamia 
grammoja hehtaarilta vuodessa, eikä tuhkalannoitus vaikuttanut niihin. 
Kromin vuosihuuhtouma oli tuhkalannoitusaloilta 1,1–11 g ha-1 a-1 ja kont-
rollialueelta 1,3–5,1 g ha-1 a-1. 
 
3.5.3 Käytännön tuhkalannoitusalueet 

Taavetissa kokonaistypen vuosihuuhtouma lannoitetuilta alueilta oli lan-
noitusvuonna 1997 0,68–0,73 kg ha-1 ja kontrollialueelta hieman korkeampi 
0,93 kg ha-1. Seuraavina vuosina huuhtouma lannoitetuilta alueilta             
oli 0,35–1,68 kg ha-1 ja kontrollialueelta 0,63–2,29 kg ha-1. Suurin osa      
kokonaistypen huuhtoumasta oli orgaanisessa muodossa (>90%) sekä lan-
noitetuilla että kontrollialueilla. Kokonaisfosforin huuhtouma lannoitus-
vuonna oli tuhkalannoitetuilta aloilta 0,029–0,034 kg ha-1 ja kontrollialueel-
ta 0,039 kg ha-1. Seuraavina vuosina fosforin huuhtouma lannoitusaloilta oli 
0,006–0,040 kg ha-1 ja kontrollialueelta 0,011–0,039 kg ha-1. Kuuden vuo-
den aikana lannoituksen jälkeen kokonaisfosforia huuhtoutui kontrollialu-
eelta 0,13 kg ha-1 ja tuhkalannoitetuilta alueilta 0,097–0,14 kg ha-1 eli tuh-
kan mukana annetusta fosforista huuhtoutui enimmillään 0,03 %. Koko-
naisrikin vuosittainen huuhtouma oli lannoitetuilta aloilta 0,62–6,2 kg ha-1 

ja kontrollialueelta 0,53–1,9 kg ha-1. Vuoteen 2002 mennessä (6 vuoden ai-
kana) kokonaisrikkiä huuhtoutui kontrollialueelta 7,3 kg ha-1 ja lannoite-
tuilta alueilta 13–14 kg ha-1, mikä vastaa suurimmillaan noin 20 % tuhka-
lannoituksessa annetusta rikin määrästä. Kaliumia huuhtoutui vastaavalla 
ajanjaksolla kontrollialueelta 4,2 kg ha-1 ja tuhkalla lannoitetuilta alueilta 
3,2–7,4 kg ha-1 a-1, mikä vastaa suurimmillaan noin 6 % tuhkan mukana an-
netusta kaliumin määrästä. Raskasmetallien vuosihuuhtoumat olivat pie-
niä, keskimäärin vain muutamia grammoja hehtaarilta vuodessa, eikä tuhka-
lannoitus vaikuttanut niihin. Kromin vuosihuuhtouma lannoitetuilta alueilta 
oli 0,76–4,4 kg ha-1 ja kontrollialueelta 0,83–2,9 g ha-1 a-1. 
 
 
4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Koealueet 

Tässä raportissa selostettujen tuhkakokeiden (Metla) tarkoitus oli tutkia tuh-
kan esikäsittelyn vaikutukset (itsekovetettu ja käsittelemätön pölymäinen 
tuhka) sekä levitysajankohdan vaikutus (talvi- ja kesälevitys) ojitettujen tur-
vemaiden pohja- ja valumaveden laatuun sekä ravinteiden ja raskasmetallien 
huuhtoutumiseen. Tämän lisäksi haluttiin selvittää sitä, kuinka kasvupaikan 
turpeen laatu (rahka- ja saraturve) ja levitettävän tuhkan laatu (puu- ja turve-
tuhka) vaikuttavat huuhtoutumiseen. Käytännön tuhkalevitysalueilla (Taa-
vetti, Äänekoski, Eno) seurattiin eri tavalla rakeistettujen (koneellisesti ja 
itsekovetusmenetelmällä rakeistettu), eri tavoin levitettyjen (käsin, maa-
koneella, helikopterilla) ja eri aikaan levitettyjen (talvi- ja kesälevitys) puu-
tuhkien vaikutuksia valumaveden laatuun rahkavaltaisilla soilla. 
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Tutkittavilla lannoitusaloilla ei ollut toistoja, mikä joissakin tapauksissa vai-
keutti hieman tuloksien tulkintaa ja luotettavien johtopäätöksien tekemistä. 
Tämän tapaisissa maastokokeissa toistojen perustaminen on vaikeaa, koska 
ojien sijainnin ja maaston kaltevuuden vuoksi alueita ei aina voida sijoittaa 
edustavasti. Ongelmana on myös löytää riittävän isoja yhtenäisiä alueita. 
Alueen sisällä voi olla myös vaihtelua mm. turpeen ravinteisuudessa, mikä 
ei näy kasvillisuudessa vaan paljastuu vasta maa-analyysien perusteella.  

Käytännön tuhkalannoitusalueet otettiin mukaan seurantaan vahvistamaan 
varsinaisilta tutkimusaloilta saatavia tuloksia. Näihin liittyi kuitenkin myös 
ongelmia. Käytännön levitysaloilla käytettiin erilaista puutuhkaa ja erilaisia 
määriä kuin varsinaisilla tutkimusaloilla ja myös levitysmenetelmät olivat 
erilaisia. Lisäksi mm. Enon kohteessa kontrollialueilta oli lannoituksen jäl-
keen vuosina 2001 ja 2002 vain muutama havainto vähäisen sadannan ja 
valunnan takia, joten kovin luotettavia johtopäätöksiä on vaikea tehdä. 
Enossa valumavesien taustafosforipitoisuus oli myös huomattavasti muita 
alueita suurempi johtuen todennäköisesti alueiden turpeiden pienistä Al- ja 
Fe-pitoisuuksista, jotka indikoivat heikkoa fosforinpidätyskykyä ja aikai-
semmista fosforilannoituksista.  

Myös analyysimenetelmien ja –laitteiden uusiminen tällaisessa pitkäkestoi-
sessa tutkimuksessa voi tuoda ongelmia tai paljastaa jo olemassa olevia. 
Vuoden 1997 vesinäytteiden kokonaisfosforipitoisuuksiin sisältyi epätark-
kuutta, sillä tuolloin käytössä ollut ICP-laitteisto ei pystynyt luotettavasti 
mittaamaan alhaisia fosforipitoisuuksia vaan laite antoi systemaattisia yliar-
vioita. Vuonna 1998 laitekantaa uusittiin ja fosforimäärityksen osalta pääs-
tiin määrittämään myös vähäisiä pitoisuuksia luotettavasti. Tässä tutkimuk-
sessa fosforipitoisuudet vesinäytteissä ovat yleensä lähellä määritysrajaa, 
joten em. virheellisyys analyysimenetelmässä näkyy huomattavasti suurem-
pina fosforipitoisuuksina vuonna 1997 kuin sen jälkeen. 
 
Taavetin ja Muhoksen kokeissa on tähän asti kerätty melkein kuuden vuo-
den aineisto, joka on puutteista huolimatta käyttökelpoinen arvioitaessa tuh-
kalannoituksen vaikutuksia pohja- ja valumavesien laatuun ja alkuaineiden 
huuhtoumaan. Tulosten yleistettävyys voitaisiin parantaa pidemmillä kalib-
rointijaksoilla, jolloin luontainen vaihtelu saataisiin vielä paremmin esille, 
koska kontrollikoealoilla se ei aina välttämättä onnistu. 
 
4.2 Puuston kasvureaktiot ja turpeen ravinnemuutokset 

tuhkalannoituksen jälkeen 

Tutkimuksen koejärjestelyä ja näytteenottoa ei tehty selvittämään puuston 
kasvun tai kasvupaikan maaperän ravinnemuutoksia tuhkalannoituksen jäl-
keen, vaan tunnukset toimivat taustamuuttujina arvioitaessa tuhkanlannoi-
tuksen aiheuttamia ravinnehuuhtoumia vesistöihin. Puuston kasvua ja tur-
peen ravinnemuutosta tuhkalannoituksen jälkeen ovat tutkineet mm. Moila-
nen ja Issakainen (2003). Puuston kasvu parani ja pintaturpeen ravinnemää-
rät kasvoivat tuhkalannoituksen jälkeen (taulukot 3 ja 4, liite 2) eli tuhkan 
mukana annettuja ravinteita sitoutui kasvupaikalle sekä turpeeseen että 
myös uuteen kasvibiomassaan. 
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4.3 Pohja- ja valumaveden laatu tuhkalannoitetuilla alueilla 

Tuhkalannoitus vaikutti nopeammin ja selvemmin soiden pohja- kuin valu-
maveden pitoisuuksiin. On kuitenkin otettava huomioon, että suon pohjavesi 
ei välttämättä ole yhteydessä paikalliseen suota ympäröivän maaperän poh-
javeteen, jolloin kyseessä on ns. orsivesisuo. Kohonneet pitoisuudet suon 
pohjavedessä eivät siis suoranaisesti heijastu paikallisen maaperän pohjave-
teen, jolloin valumavesien pitoisuuksilla on suurempi painoarvo arvioitaessa 
tuhkalannoituksen aiheuttamaa vesistö- ja ravinnekuormaa. 
 
Erityinen huolenaihe ojitettujen turvemaiden ravinnetaloudessa on lannoi-
tuksessa annetun fosforin ja kaliumin huuhtoutuminen (esim. Kaunisto & 
Paavilainen 1988). Juuri näistä ravinteista on turvemailla useimmiten puu-
tetta. Tämän lisäksi fosfori typen ohella edistää myös vesistöjen rehevöity-
mistä. Tutkittujen tuhkalannoitettujen alueiden pohjavesissä fosforipitoi-
suuksien nousua oli havaittavissa useammalla alueella. Sen sijaan valuma-
vesissä fosforipitoisuuden nousu oli vähäistä. Ennen lannoitusta pitoisuudet 
olivat samaa suuruusluokkaa kuin ojitettujen turvemaiden valumavesissä 
keskimäärin (Joensuu et al. 2001). Ainoastaan Utajärven rahkaturvevaltai-
sella suolla, mutta sielläkin vain yhdellä alueella tapahtui selvä nousu valu-
mavesien fosforipitoisuudessa heti tuhkalannoituksen jälkeen. Tällä alueella 
turpeen Al-pitoisuus ja oletettavasti myös fosforipidätyskapasiteetti oli hei-
koin (Kaila 1959, Rannikko & Hartikainen 1980, Nieminen & Jarva 1996). 
Fosfori muodostaa happamissa olosuhteissa vahvoja kemiallisia sidoksia 
alumiinin ja raudan kanssa, ja näin fosfori voi pidättyä maaperään. Utajär-
vellä samalla suolla oli toinenkin alue, jonka turve sisälsi vähän rautaa ja 
alumiinia, mutta tämä alue lannoitettiin turvetuhkalla, jossa rautaa ja alu-
miinia oli huomattavasti enemmän kuin puutuhkassa. Turvetuhkassa alu-
miinin sitomaa fosforia on myös enemmän kuin puuntuhkissa (Nieminen 
2003). Onkin esitetty, että kaupallisiin fosforilannoitteisiin lisättäisiin rautaa 
tai alumiinia fosforin huuhtoutumisen vähentämiseksi (Nieminen 2000). 
Pintaturpeen (0–5 cm) noin kaksinkertaiset fosforipitoisuudet tuhkalannoi-
tusaloilla vielä 5 vuotta lannoituksen jälkeen viittaavat myös siihen, että fos-
fori sitoutui kasvupaikalle. Tuhkan mukana annettua fosforia on turpeesta 
löydetty vielä 20 vuoden kuluttua tuhkalannoituksesta (Silfverberg ja Hui-
kari 1985). NPK- tai PK-lannoitteet ovat fosforin suhteen tuhkaa lyhytaikai-
sempia lannoitteita, sillä 10 vuoden kuluttua lannoitusvaikutus ei enää näy 
turpeen pitoisuuksissa (Kaunisto & Paavilainen 1988).  
 
Käytännön tuhkalannoitusaloilla Taavetissa lannoitus itsekovetetulla tuhkal-
la (IPK) nosti selvästi suon pohjaveden fosforipitoisuutta, kun taas rakeiste-
tun tuhkan levitys (RPK) ei vaikuttanut. Koska RPK-alueen turpeessa oli 
selvästi enemmän rautaa ja alumiinia kuin IPK-alueella, tämän kokeen pe-
rusteella ei voida selvästi päätellä että rakeistaminen vähentäisi fosforin 
huuhtoutumista. Rakeistetun tuhkan mukana levitettiin myös hieman vä-
hemmän fosforia kuin itsekovetetun tuhkan mukana (taulukko 2). Taavetin 
valumavesissä ei selkeästi näkynyt lannoituksen vaikutusta fosforipitoisuu-
teen. Äänekoskella, jossa käytettiin itsekovetettua tuhkaa, karuimmilla soilla 
ja alueella, joka oli PK-lannoitettu aikaisemmin, oli havaittavissa fosforipi-
toisuuden nousua valumavedessä. Äänekoskella tuhkan mukana fosforia tuli 
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alueille muita tutkimuskohteita enemmän, 50–71 kg ha-1, ja on mahdollista, 
että näiden soiden fosforinpidätyskapasiteetti ylitettiin. Myös Enon valuma-
alueet oli lannoitettu aikaisemmin PK-lannoitteella ja siellä tuhkalannoitus 
nosti toisella alueella fosforipitoisuuksia kontrollialueen tasolle. Enossa va-
lumavesien fosforipitoisuudet olivat jo ennen lannoitusta huomattavasti 
muita alueita korkeampia, johtuen ehkä aikaisemmasta lannoituksesta ja 
mahdollisesti huonosta fosforinpidätyskapasiteetista. Voikin olla, että alu-
eet, joilla on vanha lannoitustausta pidättävät uutta lannoitefosforia huo-
nommin kuin alueet, joilla edellisestä lannoituksesta on jo kulunut useampia 
kymmeniä vuosia tai joita ei ole lannoitettu aikaisemmin. Tuhkan annostus 
ja sen sisältämät Al- ja Fe-yhdisteet vaikuttanevat myös aineiden huuhtou-
tumiseen ja huuhtoutumisen voimakkuuteen eri kasvupaikoilla. 
 
Lähes kaikkien tutkimusalueiden ja käytännön tuhkalannoituskohteiden 
pohja- ja valumavesissä oli myös kohonneita kaliumpitoisuuksia heti tuhka-
lannoituksen jälkeen ja ne laskivat tutkimusjakson aikana vähitellen kohti 
lannoitusta edeltäviä arvoja. Ainoastaan saravaltaisella suolla Pelsolla ka-
liumpitoisuudet valumavedessä eivät merkittävästi nousseet. Osa kaliumin 
huuhtoutumisesta voi johtua sulfaatin huuhtoutumisesta (Silfverberg 1988). 
Koska kalium huuhtoutuu useimmiten sulfaatti- ja kloridisuoloina, myös 
sulfaatti- ja klooripitoisuudet valumavesissä nousevat (Steenari ym. 1996). 
Tämä näkyi myös tutkimuksen lannoitusalueilla. Kaliumin lisäksi sulfaatti 
voi kuljettaa kalsium- ja magnesiumioneja, mutta kaksiarvoisina ioneina ne 
eivät ole niin helppoliukoisia kuin kalium. Tutkimusalueiden valuma- ja 
pohjavesissä olikin kohonneita kalsium- ja magnesiumpitoisuuksia puutuh-
kalannoituksen jälkeen, mutta Pelson alueella vaikutukset olivat lieviä. 
Rahkaturve näyttäisikin pidättävän näitä aineita huonommin kuin saraturve. 
Turvetuhkassa emäskationimäärät olivat huomattavasti pienempiä kuin puu-
tuhkassa, mikä selittää miksi turvetuhkaa saaneiden alueiden valumavesissä 
kationipitoisuudet eivät nousseet. Vaikka kationeja huuhtoutui tuhkalannoi-
tetuilta aloilta, niiden pitoisuudet turpeessa kasvoivat. Kaliumin helppo-
liukoisuus näkyi turpeen pitoisuusmuutoksina myös syvemmissä turveker-
roksissa (10–20 cm). Myös Silfverberg (1998) havaitsi kaliumpitoisuuden 
nousseen syvemmissä turvekerroksissa tuhkalannoituksen jälkeen. 
 
Vaikka tuhka sisältää varsin paljon raskasmetalleja, mikä rajoittaa sen käyt-
töä esim. maataloudessa, ei metsälannoitetuhkan ole todettu nostavan sieni-
en tai marjojen raskasmetallipitoisuuksia (Moilanen & Issakainen 1999). 
Sen sijaan esimerkiksi varpukasvien varvuissa on todettu kohonneita pitoi-
suuksia (Pihlström ym. 2000). Tässä tutkimuksessa pohja- ja valumaveden 
raskasmetallipitoisuudet eivät selkeästi nousseet tuhkalannoituksen vaiku-
tuksesta. Pelsolla pohjavedessä oli hieman kohonneita kromi- ja kadmium-
pitoisuuksia, mutta valumavedessä ainoastaan kromipitoisuuksia. Utajärvel-
lä valumavedessä oli yhdellä alueella hieman korkeampia kadmiumpitoi-
suuksia tutkimusjakson lopussa. Utajärvellä ja Taavetissa valumavedessä oli 
myös viitteitä kohonneista nikkelipitoisuuksista joinakin vuosina. Raskas-
metallit näyttävät tuhkassa olevan hyvin vaikealiukoisessa muodossa, eivät-
kä ne vapaudu tutkimusten mukaan maasto-oloissakaan helposti (Nieminen 
2003), joten huuhtoutuminen lienee tästä syystä vähäistä.  
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Tuhkalannoitus lisäsi valumavesien booripitoisuuksia ainoastaan Taavetissa, 
vaikka tuhkassa boori on helppoliukoisessa muodossa kuten kalium ja sul-
faatti (Nieminen 2003). Todennäköisesti boori sitoutuu tuhkasta vapautues-
saan heti kasvillisuuteen ja mikrobibiomassaan. Moilanen & Issakainen 
(2000) raportoivat kohonneista marjojen, sienten ja puiden neulasten boori-
pitoisuuksista 1,5 vuotta tuhkalevityksen jälkeen turvemailla. Puiden ravin-
netilassa vaikutus kesti yli 10 vuotta.  
 
Pohja- ja valumaveden pH ei muuttunut paljonkaan tuhkalannoituksen jäl-
keen, niiden korkeasta sulfaattipitoisuudesta huolimatta. Turve onkin yleen-
sä hyvin puskuroitunut SO4-lisäyksiin (Pätilä 1980). Pohja- ja valumaveden 
typpipitoisuudessa joko ei näkynyt selvää muutosta tai se nousi hieman joil-
lakin koealoilla. Lisääntynyt typen huuhtoutuminen saattaa olla merkki mik-
robien vilkastuneesta hajotustoiminnasta. Toisaalta kasvavan mikrobibio-
massan typen otto voi selittää typen vähäistä huuhtoutumista (Weber ym. 
1985). Nitraatin huuhtoutumisen lisääntyminen voi liittyä nitrifikaatioon 
pH:n noustessa tuhkalannoituksen jälkeen. Pelsolla, Utajärvellä ja Taavetis-
sa turpeen typpimäärät säilyivät suunnilleen samalla tasolla, tai laskivat 
hieman. Weber ym. (1985) havaitsivat puutuhkalannoituksen pienentäneen 
pintaturpeen typpipitoisuutta.  
 
Muhoksen kokeissa tutkittiin myös levitysajankohdan vaikutusta (kesälevi-
tys vs. talvilevitys) ravinteiden ja raskasmetallien huuhtoutumiseen. Viisi 
vuotta levityksen jälkeen eroja kesä- tai talvilevityksen välillä ei enää ollut, 
mutta levitysvuonna talvilevityksen jälkeen sulfaatin ja emäskationien pitoi-
suushuiput sattuivat aikaisemmin kuin kesälevityksen jälkeen (Piirainen 
2000). Koska vuoden valumahuippu on keväällä lumen sulamisen takia, ai-
neiden huuhtoumat talvilevityksen jälkeen saattavat olla suuremmat. Myös 
tuhkan esikäsittely voi vaikuttaa valumaveden laatuun yhdessä levitysajan-
kohdan kanssa. Pelsolla valumaveden sulfaattipitoisuus oli alhaisempi itse-
kovetetun puutuhkan tapauksessa kuin pölymäisen puutuhkan lannoituksen 
jälkeen talvilevityksenä. Kesälevityksen jälkeen tätä eroa ei ollut.  
 
Käytännön levityskohteilla Äänekoskella tulokset ovat samansuuntaisia 
kuin muidenkin tässä tutkimuksessa esitettyjen kokeiden tulokset. Kuitenkin 
Äänekosken tuloksissa näkyy suuri vaihtelu johtuen kuvioiden vaihtelusta. 
Äänekosken aineistossa ei myöskään tästä syystä näy eroja suotyyppien vä-
lillä. Joillakin alueilla lannoituksen vaikutusta valumavedessä ei näkynyt 
ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että koko valuma-alueita ei lannoitettu, vaan 
vain niiden osia. Turvemaiden osuus valuma-alueista vaihteli ja myös tuh-
kalannoitusala vaihteli valuma-alueiden välillä. Mittauspisteen veteen tulee 
siis vettä kivennäismaalta ja tuhkalannoitetulta turvemaalta. Tästä syystä 
Äänekosken kokeessa mm. pH oli korkeampi kuin muissa kokeissa. 
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4.4 Huuhtoumat tuhkalannoituksen jälkeen 

Keväällä lumen sulamisen aikaan virtaamamittauksiin liittyi epätarkkuutta, 
sillä käytetyillä menetelmillä virtaamaa ei voinut mitata, jos ojat olivat osit-
tain jäässä ja vesi virtasi jään alla tai päällä. Kuitenkin keväällä liikkuvat 
lumen sulamisesta aiheutuvat vesimäärät ovat kaikkein suurimmat ja voivat 
olla jopa puolet koko vuoden valunnasta. Keväällä virtaama voi myös vaih-
della vuorokauden aikana ilman lämpötilan mukaan. Kesällä virtaaman suu-
ruus seurasi sateita ja kerran viikossa tai kahden viikon välein tapahtuvilla 
mittauksilla kaikkia sadetapahtumia tai poutajaksoja ja niistä aiheutuvia vir-
taaman muutoksia ei saatu mitattua. Vuonna 2001 jatkuvatoimisella mitta-
laitteella ja käsimenetelmillä mitattujen valumien ero oli n. 20 mm kesä-
lokakuussa ja vuonna 2002 kesä-elokuussa 17 mm. Vuoden 1998 valunnat 
ovat havainnointijakson suurimmat (taulukko 5), johtuen osittain myös run-
sassateisimmasta kesästä. Seuraavat vuodet olivat kuivempia ja kesäaikaan 
tutkimusalueiden laskuojat hyvin usein kuivuivat. Vuosivaluntaestimaatit 
vuodelle 1998 ovatkin siis todennäköisesti liian suuria ja seuraaville vuosille 
taas liian pieniä. Tämän takia tässä raportissa esitetyt ainehuuhtoumat voivat 
olla vuoden 1998 osalta yliarvioita ja muilta vuosilta aliarvioita. Lannoitus-
käsittelyjä voi kuitenkin verrata toisiinsa, koska samat puutteet valunnan 
estimoinnissa sisältyvät niihin. 
 
Lannoitusalueella olevalla puustolla on suuri merkitys lannoitteen mukana 
annettavien ravinteiden pidättäjänä maaperän ohella. Kalium liukenee nope-
asti tuhkasta (Nieminen 2003) ja on altis huuhtoutumaan eikä pidäty turpee-
seen kemiallisesti. Tutkimusalueella, jossa puustoa oli vähän (8 m3 ha-1), 
tuhkan mukana annetusta kaliumista huuhtoutui viiden vuoden aikana     
10–28 kg ha-1. Alueilla, jossa puustoa oli enemmän (50–143 m3 ha-1), ka-
liumin huuhtouma oli vain 1–6 kg ha-1. Tutkimusten perusteella tiedetään, 
että PK-lannoitettu suopuusto käyttää vuodessa 14 kg K ha-1 (Finér 1991). 
Viiden vuoden aikana runsaspuustoisempien tutkimusalueiden puusto on 
voinut käyttää kaliumia 70 kg ha-1 eli yli puolet tuhkan mukana annetusta 
määrästä.   
 
Tuhkalannoitusalojen puusto vaikuttaa myös fosforin pidättymiseen, kuten 
myös turpeen ominaisuudet ja tuhkan mukana annetut rauta- ja alumiiniyh-
disteetkin (Nieminen 2003). Huuhtoumatulosten perusteella viiden vuoden 
aikana tuhkalannoituksen mukana annetusta fosforista oli suurimmillaan 
huuhtoutunut 0,15 kg ha-1 vähäpuustoiselta alueelta ja 0,01 kg ha-1 runsas-
puustoiselta alueelta. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että 
puuston vuosittainen fosforin käyttö on 3,6 kg ha-1 (Finér 1991). Tutkimus-
alueiden puusto on siis viiden vuoden aikana voinut käyttää 18 kg ha-1 tuh-
kan mukana annetusta fosforista eli n. 40–45 %.  
 
Rikkihuuhtoumat olivat pienimmät saraturvevaltaisella alueella, vaikka 
puuston määrä ei ollutkaan suurin. Suurinta rikkihuuhtouma (36 kg ha-1  
5 vuodessa) oli vähäpuustoiselta rahkaturvevaltaiselta alueelta. Taavetissa 
rahkaturvevaltaiselta alueelta, jossa oli runsas puusto, huuhtouma oli vain 7 
kg ha-1 5 vuoden aikana. Ero näiden kahden alueen välillä voidaan selittää 
runsaspuustoisemman alueen rikin käytöllä, joka 5 vuoden aikana on voinut 
olla 28 kg ha-1 (Finér 1991).  
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Rikin ja kaliumin huuhtoutuminen saattaa jatkua edelleen, mutta fosforin 
huuhtoutuminen ei todennäköisesti suurene nykyisestään. Vaikka rikki ja 
emäskationit huuhtoutuivatkin, niiden määrä turpeessa oli kuitenkin kasva-
nut selvästi tuhkalannoituksen myötä (taulukko 3 ja liite 2). Huuhtoumalas-
kelmat ovat tosin vain suuntaa antavia, varsinkin vuosina 2000–2002, koska 
havaintoja on vähän ja näin ollen jouduttiin yhden havainnon avulla arvioi-
maan useiden viikkojen huuhtouma. 
 
 
 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tuhkalannoituksen vaikutus ainepitoisuuksiin näkyi nopeammin ja voimak-
kaammin turvemaiden pohja- kuin valumavesissä. Puutuhka vaikutti turve-
tuhkaa voimakkaammin. Tuhkan rakeistaminen (koneellisesti tai itsekove-
tusmenetelmällä) vähensi kaliumin huuhtoutumista rahkaturvevaltaisilla 
alueilla. Vaikutus näkyi sekä pohja- että valumavesissä. Tuhkan talvilevi-
tyksestä voi seurata suurempia sulfaatin ja emäskationin (esim. K) huuh-
toumia kuin kesälevityksestä. Saraturve näytti pidättävän sulfaattia ja emäs-
kationeja paremmin kuin rahkaturve. Rahkaturvevaltaisilta alueilta huuhtou-
tuikin selvästi enemmän tuhkalannoituksessa annetusta rikistä ja kaliumista, 
tosin suurimpien huuhtoumien alueilla oli myös vähän puustoa. Fosforin 
pidättymisessä turpeen ja tuhkan sisältämät Al- ja Fe-yhdisteet näyttivät 
olevan avainasemassa. Ensimmäisten viiden vuoden aikana enimmilläänkin 
vain alle 0,5 % tuhkalannoituksessa annetusta fosforista huuhtoutui ka-
ruimmalta kohteelta. Tuhkan mukana annettu fosfori näyttäisikin pidättyvän 
hyvin kasvupaikalle, mutta karut rahkaturvevaltaiset ja vähäpuustoiset suot 
eivät sovellu tuhkalannoituskohteiksi lisääntyneen fosforihuuhtoutumisris-
kin takia. Myös aikaisempien fosforilannoituksien vaikutusta fosforin pidät-
tymiseen turpeeseen olisi syytä tutkia. Viiden vuoden tutkimusjakso oli tut-
kittavaan ilmiöön nähden lyhyt, joten huuhtoutumien seurantaa tässä tutki-
muksessa perustetuilta kokeilta tulisi vielä jatkaa. 
 
 

Metsätehon raportti 168 4.2.2004 39 



KIRJALLISUUS 

Armstrong, W. 1975. Waterlogged soils. Julkaisussa: Etherington, J. R. 
(toim.). Environment and plant ecology. John Wiley, London, ss. 
184–216. 

 
Fransman, B. & Nihlgård, B. 1995. Water chemistry in forested catch-

ments after topsoil treatment with liming agents in southern Sweden. 
Water, Air and Soil Pollution 85: 859–900. 

 
Finér, L. 1991. Effects of fertilization on dry mass accumulation and nutri-

ent cycling in Scots pine on an ombrotrophic bog. Acta Forestalia 
Fennica 223. 42 s. 

 
Haveraaen, O. 1986. Ash fertilizer and commercial fertilizers as nutrient 

sources for peatland (Aske of handelsgjödsel som naeringskilde for 
torvmark). Meddelelser Norsk institutt for skogsforskning 39(14): 
251–263. 

 
Huikari, O. 1953. Tutkimuksia ojituksen ja tuhkalannoituksen vaikutuksis-

ta eräiden soiden pieneliöstöön. Communicationes Instituti Forestalis 
Fenniae 42, 2. 18 s. 

 
Issakainen, J., Moilanen, M. & Silfverberg, K. 1994. Turvetuhkan vaiku-

tus männyn kasvuun ja ravinnetilaan ojitetuilla rämeillä. Metsäntut-
kimuslaitoksen tiedonantoja 499, 22 s. 

 
Joensuu, S. 2002. Effects of ditch network maintenance and sedimentation 

ponds on export loads of suspended solids and nutrients from peat-
land forests (Kunnostusojituksen vaikutus kiintoaineen ja ravintei-
den huuhtoutumiseen suometsissä). Metsäntutkimuslaitoksen tiedon-
antoja 868, 85 + 59 s. 

 
Kaila, A. 1959. Retention of phosphate by peat samples. Journal of the Sci-

entific Agricultural Society of Finland 31: 215–225. 
 
Kaunisto, S. & Paavilainen, E. 1988. Nutrient stores in old drainage areas 

and growth of stands. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 
145, 39 s. 

 
Karsisto, M. 1979. Maanparannustoimenpiteiden vaikutuksista orgaanista 

ainetta hajottavien mikrobien aktiivisuuteen suometsissä. Osa II. 
Tuhkalannoituksen vaikutus. Suo 30 (4–5): 81–91. 

 
Levula, T. 1991. Tuhkalannoitus kangasmailla. Metsäntutkimuslaitoksen 

tiedonantoja 394: 49–59 
 
Lukkala, O. J. 1955. Maanparannusaineet ja väkilannoitteet metsäojituksen 

tukena II. Metsätaloudellinen Aikakauslehti 6–8: 273–276. 
 

Metsätehon raportti 168 4.2.2004 40 



Moilanen, M. & Issakainen, J. 2000. Tuhkalannoituksen metsävaikutuk-
set. Metsätehon raportti 93, 38 s. + liitteet. 

 
Moilanen, M. & Issakainen, J. 2003. Puu- ja turvetuhkien vaikutus maape-

rän ja metsäkasvillisuuden alkuainepitoisuuksiin. Metsätehon raport-
ti 162. 

  
Moilanen, M., Silfverberg, K. & Hokkanen, T. J. 2002. Effects of wood-

ash on the tree growth, vegetation and substrate quality of a drained 
mire: a case study. Forest Ecology and Management 171: 321–338. 

 
Nieminen, M. 2000. Phosphorus fertilizer leaching from drained ombrotro-

phic peatland forests: empirical studies and modelling. Metsäntutki-
muslaitoksen tiedonantoja 756, 50 s. + liitteet.  

 
Nieminen, M. 2003. Ravinteiden ja raskasmetallien vapautuminen tuhka-

lannoitteista. Metsätehon raportti 155. 20 s. 
 
Nieminen, M. & Jarva, M. 1996. Phosphorus adsporption by peat from 

drained mires in southern Finland. Scandinavian Journal of Forest 
Research 11: 321–326. 

 
Nilsson, T. & Lundin, L. 1996. Effects of drainage and wood ash fertiliza-

tion on water chemistry at a cutover peatland. Hydrobiologia 335: 3–
18. 

 
Pihlström, M., Rummukainen, P. & Mäkinen A.  2000. Tuhkalannoitus-

projektin kasvillisuus ja maaperätutkimukset Evolla 1997-1999. 
Metsätehon raportti 89. 53 s. 

 
Piirainen, S. 2000. Huuhtoumat tuhkalannoitetuilta turvemailta. Metsäte-

hon raportti 90, 20 s. + liitteet. 
 
Piirainen, S. 2002. Tuhkalannoituksen vaikutus valumaveden laatuun. Te-

oksessa: Hiltunen, A. & Kaunisto, S. (toim.). Suometsien kasvatuk-
sen ja käytön teemapäivät 26.–27.9.2001 Joensuu. Metsäntutki-
muslaitoksen tiedonantoja 832: 48–58. 

 
Perkiömäki, J. & Fritze, H. 2002. Short and long-term effects of wood ash 

on the boreal forest hymus microbial community. Soil Biology & 
Biochemistry 34: 1343–1353. 

 
Päivänen, J. 1973. Hydraulic conductivity and water retention in peat soil. 

Acta Forestalia Fennica 129, 70 s. 
 
Pätilä, A. 1980. Buffering of peat and peaty soils: Evaluation based on the 

artificial acidification of peat lysimeters. Teoksessa: Kauppi, P. Ant-
tila, P. & Kenttämies, K. (toim.). Acidification in Finland. Springer 
Verlag, Berlin Heidelberg, 305–324. 

 

Metsätehon raportti 168 4.2.2004 41 



Rannikko, M. & Hartikainen, H. 1980. Retention of applied phosphorus 
in Sphagnum peat. Proceedings of the 6th International Peat Con-
gress, Duluth, Minnesota, 1980, 666–669. 

 
Ring, E., Jacobson, S. & Nohrstedt, H.-Ö. 1998. Självhärdad trädaska på-

verkade markvegetation och markvattenkemi. Skogforsk Resultat 
15: 1–2. 

Rosén, K., Eriksson, H., Clarholm, M., Lundkvist, H. & Rudebek, A. 
1993. Granulerad vedaska till skog på fastmark—ekologiska effek-
ter. NUTEK Rapport 26, 60 s. 

 
Saarsalmi, A., Mälkönen, E. & Piirainen, S. 2001. Effects of wood ash 

fertilization on forest soil chemical properties. Silva Fennica 35(3): 
355-368. 

Saura, 2002. Apatiittilannoituksen vaikutus valumaveden laatuun Parkanon 
Liesinevalla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 832: 43-47. 

 
Silfverberg, K. 1998. The leaching of nutrients from ash- and PK-fertilised 

peat (Ravinteiden huuhtoutuminen tuhka- ja PK-lannoitetusta tur-
peesta). SUO 49: 115–123. 

 
Silfverberg, K. & Huikari, O. 1985. Tuhkalannoitus metsäojitetuilla tur-

vemailla. Folia Forestalia 633, 25 s. 
 
Silfverberg, K. & Hotanen, J.-P. 1989. Puuntuhkan pitkäaikaisvaikutukset 

ojitetulla mesotrofisella kalvakkanevalla Pohjois-Pohjanmaalla. 
Summary: Long-term effects of wood-ash on a drained mesotrophic 
Sphagnum papillosum fen in Oulu district, Finland. Folia Forestalia 
742, 23 s. 

Silfverberg, K. & Issakainen, J. 1987. Tuhkan määrän ja laadun vaikutus 
neulasten ravinnepitoisuuksiin ja painoon rämemännikössä. Metsän-
tutkimuslaitoksen tiedonantoja 271, 25 s. 

 
Steenari, B.-M., Lindqvist, O. & Tomsic, A. 1996. Wood ash recycling to 

forest soil — chemical aspects. 9th European Bioenergy Conference 
24–27 June 1996, Copenhagen, Denmark. s. 6. 

 
Veijalainen, H. 1980. Tuhka kasvuhäiriöiden torjunnassa. Muhoksen tut-

kimusaseman tiedonantoja 20: 28–30. 
 
Weber, A., Karsisto, M., Leppänen, R., Sundman, V. & Skujins, J. 

1985. Microbial activities in a histosol: Effects of wood ash and 
NPK fertilizers. Soil Biology & Biochemistry 17: 291–2 

 
Österbacka, J. 2001. Esikäsittelyn vaikutukset puu- ja turvetuhkien omi-

naisuuksiin ja ravinteiden liukenemiseen. Metsätehon raportti 109. 

Metsätehon raportti 168 4.2.2004 42 



LIITE 1A  

 

 



 LIITE 1B 

 



 LIITE 1C 

Eno 
 

mittapato 

m

lann

lannoittettu alue (lannoitus 1) 

Suurisuo 

m 

lanno

= vesinäytteiden ottopisteet 

Luhtapohjansuo 

m

40 
ittapato 

oittamaton kontrollialue (0) 
40 
itettu alue (lannoitus 2) 



 

Äänekoski 
 

 
Kartoissa lannoitetut kohteet, valuma-alueet ovat suurempia! 
 
 Koealueet:   Suotyyppi  Käsittely 
  
 1. Varismäki   Vatkg   lannoitus 4/00, 5 t ha-1

 2. Hirvaslampi   Vatkg   lannoitus 4/00, 5 t ha-1

 3. Harakkakorpi  hylättiin seurannasta 
 4. Nikarainen   Ptkg   kontrollialue 
 5. Kassalahti   Ptkg   lannoitus 4/00, 5 t ha-1

 6. Porttilampi   hylättiin seurannasta 
 7. Lakolampi   Mtkg   kontrollialue 
 8. Harakkamäki  Ptkg   lannoitus 4/00, 5 t ha-1

 9. Koskela   Ptkg   lannoitus 4/99, 7 t ha-1

 10. Niemispuro  Mtkg/Ptkg  lannoitus 4/99, 7 t ha-1

 
 Vesinäytteiden ottopisteet merkitty ympyrällä 
 

LIITE 1D 



 

 
 
 
 

Tuhkalannoitusalueiden turpeiden sisältämät alkuainemäärät kerroksittain lannoituksen jälkeen vuonna 2002. Lyhenteet kuten talukossa 2.  
 
 
   N P K Ca Mg S Fe Al B Cd Cr Cu Mn Mo Na Ni Pb ZN             pH 
 Käsittely Kerros % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
  
Pelso PPK 0-5 2,002 1170,4 861,74 19875 957,8 2009 7335 1294 12,398 0,6739 17,8481 6,6158 445,75 <QL 78,93 9,2666 17,657 128,935 5,19 
Pelso PPK 5-10 2,525 624,2 447,98 4025 556,9 1548 12442 780 1,379 0,3330 2,8970 <QL 53,22 <QL 41,36 1,6760 15,728 21,189 3,97 
Pelso PPK 10-20 2,793 556,9 245,78 1552 153,7 1732 8224 656 2,19 0,1194 1,6234 <QL 6,08 <QL 46,63 0,9072 9,585 2,925 3,64 
Pelso PPK 20-40 3,036 494,3 117,61 1962 98,8 2085 9029 539 1,297 <QL 1,9457 <QL 13,10 <QL 42,73 1,2500 <QL 1,304 3,84 
Pelso PPK 40-60 2,977 369,2 80,45 1994 95,5 1861 6404 414 1,846 <QL 4,0996 <QL 25,75 <QL 58,91 1,9459 <QL 1,410 4,08 
                     
Pelso IPK 0-5 1,886 1353,2 1008,52 32548 1321,2 1865 4950 2061 12,57 1,1343 8,7683 10,2882 818,01 <QL 127,62 7,3390 14,928 193,730 6,13 
Pelso IPK 5-10 2,53 655,4 439,73 4387 359,9 1609 8821 762 3,824 0,2272 2,8974 <QL 35,05 <QL 44,78 1,7953 20,771 13,510 3,83 
Pelso IPK 10-20 3,167 641,2 129,60 1612 117,7 2374 6461 675 2,338 <QL 1,7872 <QL 9,30 <QL 51,06 0,9329 7,137 1,326 3,66 
Pelso IPK 20-40 3,114 458,5 83,21 2265 119,6 2207 8373 546 1,415 <QL 2,1581 <QL 28,39 <QL 52,83 1,2207 <QL 1,352 3,88 
Pelso IPK 40-60 3,181 287,5 65,27 2782 160,7 1789 8324 482 1,482 <QL 2,7017 <QL 45,55 <QL 47,23 1,4373 <QL 2,540 4,29 
                     
Pelso 0 0-5 1,897 810,0 612,10 2263 467,6 1852 1635 570 1,996 0,3423 2,8186 4,4847 100,59 <QL 52,47 2,1682 15,246 45,634 3,46 
Pelso 0 5-10 2,12 441,2 302,06 1850 338,3 1454 1458 585 0,525 0,3341 1,7375 2,3501 26,23 <QL 39,08 1,3254 17,398 32,957 3,19 
Pelso 0 10-20 2,727 669,9 141,33 1049 106,2 2208 4207 684 0,571 0,2145 2,7130 <QL 7,97 <QL 38,82 1,3940 11,538 7,270 3,47 
Pelso 0 20-40 3,058 483,9 <QL 1346 61,1 2280 4735 590 0,996 <QL 2,4869 <QL 7,45 <QL 19,50 1,0287 <QL 1,289 3,71 
Pelso 0 40-60 3,026 329,0 <QL 2142 84,0 1986 5950 525 0,468 <QL 2,9521 <QL 23,20 <QL 21,55 1,3642 <QL 1,208 3,94 
                     
Pelso PTK 0-5 1,509 1041,0 901,19 9775 1339,2 1246 7435 3453 3,385 0,4541 10,7612 7,8325 199,61 1,2827 291,06 9,2968 22,748 50,730 4,01 
Pelso PTK 5-10 1,903 716,7 297,36 2265 320,8 1586 6732 683 0,642 0,3392 2,5779 <QL 14,64 <QL 71,82 1,8882 18,927 15,252 3,27 
Pelso PTK 10-20 2,805 421,9 123,44 1129 69,7 1556 2951 727 0,286 <QL 1,6666 <QL 5,76 <QL 29,68 1,0968 10,269 1,860 3,56 
Pelso PTK 20-40 3,044 499,7 63,13 1309 46,8 2249 5192 588 0,174 <QL 1,9678 <QL 7,08 <QL 31,04 1,0945 <QL 0,719 3,79 
Pelso PTK 40-60 2,928 367,6 <QL 1969 72,1 1964 6926 539 0,796 <QL 3,8296 <QL 19,20 <QL 20,65 1,8713 <QL 1,578 3,80 
                     
Pelso IPT 0-5 1,585 1714,0 1185,61 52244 1865,5 1961 3264 2913 15,132 1,8559 12,2164 12,2273 1178,90 <QL 218,90 8,9849 15,219 302,178 6,36 
Pelso IPT 5-10 2,552 1122,9 507,74 6369 516,2 2264 11478 847 2,456 0,3248 2,8154 <QL 76,07 <QL 67,57 2,0466 24,624 28,359 4,20 
Pelso IPT 10-20 3,044 600,7 174,35 2004 141,8 2020 8431 607 1,095 0,1076 1,8296 <QL 15,34 <QL 46,02 1,0117 6,619 5,220 3,94 
Pelso IPT 20-40 3,115 356,8 115,99 2202 117,6 1856 8124 562 1,222 <QL 2,1118 <QL 31,25 <QL 52,60 1,3614 <QL 1,887 3,97 
Pelso IPT 40-60 3,061 389,6 89,52 2669 147,4 2143 10278 499 1,908 <QL 2,8119 <QL 52,03 <QL 45,35 1,5865 <QL 2,899 4,06 
                     
Pelso PPT 0-5 1,593 1227,0 1168,02 37384 1251,2 1735 1877 2299 13,149 1,2248 8,4846 11,0456 905,41 <QL 149,66 6,4804 18,784 213,551 6,13 
Pelso PPT 5-10 2,094 774,0 558,61 5928 805,6 1665 5283 958 3,055 0,3307 3,4396 1,8080 63,34 <QL 48,51 2,5026 25,478 50,040 3,96 
Pelso PPT 10-20 2,828 545,6 241,39 1439 141,7 1802 6469 898 1,463 <QL 3,0948 <QL 22,68 <QL 49,75 1,5581 6,809 6,232 3,58 
Pelso PPT 20-40 3,052 522,1 131,09 1594 65,1 2363 10029 634 1,407 <QL 3,1323 <QL 13,20 <QL 70,30 1,3142 <QL 6,637 3,67 
Pelso PPT 40-60 2,97 455,0 102,00 2552 95,2 2481 9365 574 1,799 <QL 4,0179 <QL 43,26 <QL 53,17 1,9765 <QL 3,705 3,89 

<QL = alle määritysrajan 
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 2 
1 (2) 



 

   N P K Ca Mg S Fe Al B Cd Cr Cu Mn Mo Na Ni Pb Zn pH
  
  Kerros % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
  
Taavetti RPK 0-5 1.206 1767,6 2608,20 28367 2087,1 1549 3117 13882 14,771 1,3273 22,7858 24,0025 1165,83 1,1172 462,78 5,5526 33,438 280,187 5,82 
Taavetti RPK 5-10 1,716 1083,0 683,76 5218 436,4 1802 3069 3021 2,558 0,7875 3,8474 3,3187 25,76 <QL 45,91 0,5625 39,903 18,911  3,74 
Taavetti RPK 10-20 1,677 771,4 316,87 3248 282,1 2077 2261 3279 1,173 0,4228 3,1497 3,4033 10,35 <QL 44,95 0,4651 23,813 8,244 3,54 
Taavetti RPK 20-40 1,205 355,1 111,20 4117 335,9 1830 2149 2668 0,695 <QL 2,5392 3,3820 15,98 <QL 51,92 <QL 6,206 3,667 3,78 
Taavetti RPK 40-60 1,249 264,7 <QL 5325 515,2 1696 2176 2440 1,201 0,1060 1,9405 3,6160 44,54 <QL 52,68 <QL <QL 1,951 4,00 
                     
Taavetti IPK 0-5 1,213 1208,5 1295,04 16060 1291,4 1445 1880 4162 7,912 0,8189 9,5578 11,1488 593,36 1,5325 190,09 3,9424 34,839 137,237 4,80 
Taavetti IPK 5-10 1,098 619,2 514,92 4305 470,0 1394 1161 1012 1,636 0,5833 2,9398 3,2081 32,66 <QL 41,74 0,1050 29,269 36,992 3,32 
Taavetti IPK 10-20 1,141 423,7 263,83 2733 270,6 1374 1173 872 1,536 0,3261 3,0328 1,0762 11,85 <QL 60,53 <QL 15,556 14,686 3,30 
Taavetti IPK 20-40 0,948 182,9 112,67 2170 231,6 1105 968 715 0,479 <QL 2,3066 1,1089 22,18 <QL 38,57 <QL <QL 4,757 3,41 
Taavetti IPK 40-60 0,955 145,1 <QL 2510 280,5 1334 1231 776 0,767 <QL 1,4454 1,2860 39,64 <QL 36,99 <QL <QL 2,094 3,39 
                     
Taavetti 0 0-5 1,161 763,0 878,76 3062 477,9 1418 1120 1006 1,907 0,6796 4,7914 5,7995 112,25 <QL 71,60 1,5518 33,506 51,776 3,22 
Taavetti 0 5-10 1,129 617,1 450,65 2615 342,6 1406 1834 837 1,336 0,8873 3,3941 2,3403 15,08 <QL 57,44 0,2551 35,149 39,719 3,01 
Taavetti 0 10-20 1,215 441,5 208,76 1803 231,5 1322 1242 719 0,434 0,3232 3,4039 0,8079 6,76 <QL 45,05 <QL 20,025 13,906 3,15 
Taavetti 0 20-40 1,045 239,2 74,76 2431 262,6 1116 1681 715 0,97 <QL 2,3053 1,0830 22,62 <QL 42,98 <QL 4,707 4,557 3,53 
Taavetti 0 40-60 0,925 151,1 <QL 4179 417,1 1153 3096 882 0,6 <QL 1,9629 1,2657 64,46 <QL 44,54 <QL <QL 2,724 3,69 
                     
Utajärvi IPK 0-5 1,125 879,5 921,77 16799 1006,6 1478 3738 1529 6,693 0,6641 6,5746 8,1551 417,05 <QL 77,95 2,5103 16,815 117,824 4,98 
Utajärvi IPK 5-10 2,004 1029,0 634,27 4348 517,2 2218 6460 1731 1,773 0,2517 3,5999 1,9384 16,62 <QL 54,59 1,0699 17,546 13,984 3,91 
Utajärvi IPK 10-20 2,266 994,2 379,40 2836 373,1 2269 2887 2507 0,002 <QL 8,0432 4,3336 10,26 <QL 40,33 3,0047 9,407 7,408 4,01 
Utajärvi IPK 20-40 1,992 675,3 148,47 3121 307,1 1948 3263 2618 0,268 <QL 4,3723 3,3552 12,58 <QL 39,35 1,2163 <QL 4,603 4,28 
Utajärvi IPK 40-60 2,08 614,6 69,89 3972 356,6 2082 4458 3231 0,163 <QL 5,7116 5,2069 25,81 <QL 44,50 1,5942 <QL 2,821 4,42 
                     
Utajärvi PPK 0-5 0,687 1071,3 910,33 27178 1503,1 1132 1895 1268 10,735 0,6646 5,1039 8,6661 559,57 <QL 116,15 1,9538 11,484 170,543 6,34 
Utajärvi PPK 5-10 1,092 787,7 697,57 3458 712,8 1869 5578 458 1,046 0,3819 1,8461 <QL 39,21 <QL 95,17 <QL 22,420 24,585 3,44 
Utajärvi PPK 10-20 1,59 848,1 408,76 2135 395,5 1854 2912 507 0,165 <QL 3,0836 1,1115 24,62 <QL 76,33 0,2271 10,410 6,872 3,33 
Utajärvi PPK 20-40 2,054 593,9 116,66 1931 255,1 1687 3327 593 0,002 <QL 1,1634 0,9616 29,32 <QL 55,14 <QL 3,609 1,793 3,58 
Utajärvi PPK 40-60 2,133 562,1 <QL 2639 297,0 1855 5920 591 0,002 <QL 1,2854 <QL 59,74 <QL 32,57 0,3371 <QL 1,591 3,83 
                     
Utajärvi 0 0-5 1,07 513,8 480,12 2614 571,0 1417 2911 555 0,388 0,2467 6,1064 3,1087 33,31 <QL 57,57 1,5914 16,678 30,359 3,41 
Utajärvi 0 5-10 1,728 763,3 312,86 2791 369,2 2063 4518 1047 0,549 0,2446 2,6418 1,6022 11,85 <QL 60,91 0,4158 16,719 16,524 3,59 
Utajärvi 0 10-20 2,121 771,2 192,89 2408 252,3 2044 3355 1400 0,711 <QL 2,7572 2,0708 14,77 <QL 30,79 0,4653 11,343 7,480 3,65 
                     
Utajärvi PTK 0-5 0,814 889,2 852,65 9895 1285,5 1065 5739 2356 1,492 0,3932 8,9905 6,6970 117,69 1,8610 206,79 5,6092 12,346 31,860 4,11 
Utajärvi PTK 5-10 1,103 672,7 360,79 4585 650,5 1781 4091 978 0,056 0,2597 3,3637 2,1429 26,75 <QL 119,60 0,5714 21,962 17,156 3,54 
Utajärvi PTK 10-20 1,734 690,1 217,41 2461 390,5 1946 2343 935 0,165 <QL 2,1110 2,0892 12,19 <QL 51,64 0,1306 11,893 7,595 3,50 
Utajärvi PTK 20-40 1,532 419,7 <QL 2633 288,9 1514 2165 922 0,563 <QL 1,7489 0,8744 12,05 <QL 33,30 <QL <QL 1,909 3,50 
Utajärvi PTK 40-60 1,324 338,4 <QL 2736 306,4 1288 2482 717 0,002 <QL 1,9411 <QL 15,59 <QL 19,81 0,2121 <QL 1,029 3,58 
                     
Utajärvi PPT 0-5 1,393 995,2 858,25 20741 950,5 1697 2557 1636 9,722 0,5890 6,1371 7,5035 313,33 <QL 86,92 2,3323 15,148 134,650 5,74 
Utajärvi PPT 5-10 1,563 615,1 500,98 4589 568,2 1677 3482 821 1,358 0,2251 3,3534 1,2603 17,44 <QL 62,80 0,4276 14,246 18,916 3,76 
Utajärvi PPT 10-20 2,195 747,5 314,96 3053 247,8 2049 3038 1118 1,84 <QL 2,9291 1,8321 9,25 <QL 98,83 0,6911 9,106 5,672 3,71 
Utajärvi PPT 20-40 2,313 708,5 126,08 2990 167,2 1964 3333 1533 0,002 <QL 3,4374 2,1031 11,42 <QL 56,84 0,7124 4,319 2,883 4,11 
Utajärvi PPT 40-60 2,325 639,2 70,47 3170 193,0 1922 4416 1877 0,002 <QL 4,5726 1,8142 16,97 <QL 35,47 1,1988 <QL 1,995 4,31 
                     
Utajärvi IPT 0-5 0,77 987,4 1169,69 20700 1329,8 1001 3390 1537 7,271 0,9274 7,7238 8,0152 565,50 <QL 102,18 5,3921 8,943 175,924 5,55 LIITE

 2 
2 (2) 

Utajärvi IPT 5-10 1,313 622,3 774,28 4900 552,0 1482 4210 577 1,362 0,2455 3,6455 1,6939 28,05 <QL 86,54 2,4794 16,939 22,082 3,68 
Utajärvi IPT 10-20 2,148 825,0 452,23 3444 290,6 2005 5226 1008 0,433 0,2264 2,1621 0,9169 16,47 <QL 83,52 2,0376 15,135 9,045 3,74 
Utajärvi IPT 20-40 2,439 618,0 153,39 3346 186,7 1821 4028 1239 0,598 <QL 2,5602 0,9907 18,76 <QL 60,28 2,2596 5,265 2,338 4,13 
Utajärvi IPT 40-60 2,497 615,8 <QL 4444 220,1 1950 5948 1515 1,041 <QL 4,1847 1,1352 38,12 <QL 45,04 4,0289 <QL 0,423   4,53  
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