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Hankkeiden tulokset - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä 

ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma 

 

Maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-alueella 

• Saloy Oy:n maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-

alueella -tutkimushankkeen tavoitteena oli vähentää Saaristomeren 

ulkoista kuormitusta hankekohteena olevien maatalousojien osalta. 

Hankkeessa osoitettiin, että vesistön ulkoista kuormitusta eli 

maatalouden tilakohtaista fosforikuormitusta on  mahdollista 

tehokkaasti ja edullisesti vähentää saostamalla. Tutkimuksen 

yksityiskohtaisempiin tuloksiin voi tutustua hankkeen 

loppuraportissa. 



Ferrisulfaatti 

Annostelija 

V-aukko 

Laskeutusallas 

Sakka  

Pystylaskeutus 
Vesi johdetaan 
altaan pohjalle 

 

Tuleva 
vesi 

Vesistöön 

Vesi nousee painovoimaisesti 
ylöspäin, sakka laskeutuu pohjalle 

Eristys 

Tulvapato 

Ympärivuotinen kemikalointi 
fosforin poistamiseksi ilman ulkopuolista energiaa 



 

Luumäen Leppisuo, Vapo 
Kemikalointi 



 

Luumäen Leppisuo, Vapo 
Ferrisulfaatin annostelu, patentoitu 

 



 

Luumäen Leppisuo, Vapo 
Ferrisulfaatin liukeneminen 

 



 

Kihniön Aitoneva, Vapo 
Ferrisulfaatin annostelija 

ympärivuotiseen käyttöön 



 

Kihniön Aitoneva, Vapo 
Ympärivuotinen toiminta maan 

eristämänä 

14.8.2013 Ennen Jälkeen 

COD (mg/l) 67,6 13,0 

Kiintoaine (mg/l) 15,6 1,3 

pH 6,2 4,6 



 

RAKI-hanke, Pien-Saimaa 
Kemikalointi ja ylempi laskeutusallas 



 

RAKI-hanke, Pien-Saimaa 
Alempi laskeutusallas ja veden poisto 

altaan yläpinnasta pystylaskeutuksen 

idean mukaisesti 



Tulokset Pien-Saimaa RAKI 

Liukoinen fosfori, sinileville valmis ravinto, saadaan 

käsittelyssämme pois käytännössä kokonaan 



 

Maatilakohtainen pienkemikalointilaite 
Valmistus kotimaassa Virroilla Jita Oy:ssä 



Ravinteiden kierrätys, HAMK 



 

Ohrankasvatuskoe, HAMK, Hämeenlinna 



 

Kierrätetyllä lietteellä kasvatettua ohraa 



HAMK - Johtopäätökset 

Lietteissä havaittiin ero kasvualustakäytössä. Kumpikaan liete ei 

heikentänyt kasvien kasvua suhteessa kontrollikäsittelyihin, mutta Pien-

Saimaan liete lisättynä kasvualustaan tuotti selvästi paremman 

korsimassan kuin Sauvon liete. Pien-Saimaan lietteestä irtosi sekä 

fosforia että rautaa selvästi enemmän kuin Sauvon lietettä sisältäneestä 

koejäsenestä. 

Koejäsenet, joihin oli lisätty Pien-Saimaan lietettä, tuottivat myös 

hyvän ohran kasvun. Kasvu oli yhtä hyvää kuin lannoitetussa 

kontrollikäsittelyssäkin. Selittävä tekijä hyvälle kasvulle saattaa olla 

lietteestä saatu fosforilisä.  

Kuitenkaan pelkkä Pien-Saimaan liete ei riittänyt kilpailemaan 

kaupallisen lannoitteen kanssa. Pien-Saimaan liete myös luovutti rautaa 

paljon muita enemmän valumavesiin kesän aikana. Muissa koejäsenissä 

valumavesien rautapitoisuudet olivat korkeimmillaankin <3,5 mg/l, 

mutta pitoisuudet olivat lannoitetussa Pien-Saimaan lietettä 

sisältäneessä koejäsenessä moninkertaiset.  



Keinot vesien puhdistamiseksi 

ovat olemassa 

Nyt tarvitaan tahtoa niiden 

toteuttamiseksi! 



Yhteystiedot 
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