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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.



Sisäinen ja ulkoinen kuormitus

Sisäisen kuormituksen 
vähentäminen



Sinilevän suodatus



Sinilevän talteenotto



Sinilevän säilöntä



Sinilevän kuljetus



Harri Kankaanpää, SYKE, Aranda: ”Laitteestanne on ollut 
erinomaisesti hyötyä, ja retkikunnastamme monet ihailivat sen 
nerokkaan yksinkertaista toimintaa”.

Merentutkimusalus Aranda 
Sinilevän keräys



Ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen

Ilman ulkoista energiaa



Sinileväkartoitus kuormittajien löytämiseksi
Saarijärven Pyhäjärvi 2010 sinilevä mg/l



Kokonaisfosfori
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Suurin yksittäinen fosforikuormittaja oli 
Nopolanjoki, joka laskee järveen Kyyjärven 
taajaman kohdalla. Fosforimäärä kasvoi 
turvesoiden alkupäiden lukemista 43 μg/l ja 46 
μg/l juuri ennen järveä lukemaan 330 μg/l. 

Järven eteläosaan 
laskevan, 
turvesuolta 
lähtevän 
Ähtyrinpuron 
veden 
fosforipitoisuus oli 
alhainen 17 μg/l. 
Järven 
sinileväpitoisuus 
oli puron 
laskukohdassa 
myös alhainen.



Liukoinen fosfori
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FerrisulfaattiFerrisulfaatti

AnnostelijaAnnostelija

V-aukkoV-aukko

LaskeutusallasLaskeutusallas

Sakka Sakka 

Pystylaskeutus:
vesi johdetaan 
altaan pohjalle

Pystylaskeutus:
vesi johdetaan 
altaan pohjalle

Tuleva 
vesi

Tuleva 
vesi

Vesi nousee painovoimaisesti 
ylöspäin, sakka laskeutuu pohjalle

Vesi nousee painovoimaisesti 
ylöspäin, sakka laskeutuu pohjalle

Eristys

TulvapatoTulvapato

Ympärivuotinen kemikalointi ja pystylaskeutus 
- ilman ulkoista energiaa

Lähtevä vesi ohjataan 
juustohöylämäisen ohuesti 
ja leveästi edelleen  

Lähtevä vesi ohjataan 
juustohöylämäisen ohuesti 
ja leveästi edelleen  

HuullosHuullos



Luumäen Leppisuo, Vapo
Kemikalointi



Luumäen Leppisuo, Vapo
Ferrisulfaatin annostelu, patentoitu



Luumäen Leppisuo, Vapo
Ferrisulfaatin liukeneminen



Kihniön Aitoneva, Vapo
Kemikaalinannostelija ympäri-
vuotiseen 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



Turvetuotantoalue 
Teräksinen pystylaskeutusallas



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 kontrollikäsitte-

lyssäkin. Selittävä tekijä hyvälle kasvulle saattaa olla lietteestä saatu fosforilisä. 

Kuitenkaan pelkkä Pien-Saimaan liete ei riittänyt kilpailemaan kaupallisen 

lannoitteen kanssa. 



Keinot vesien puhdistamiseksi 
ovat olemassa

Nyt tarvitaan vain tahtoa niiden 
toteuttamiseksi!



Yhteystiedot

Insinööritoimisto Saloy Oy
Tapio Salminen, tapio.salminen@saloy.net

Sopulitie 2 B
00800 Helsinki
p. 010 6666 310
www.saloy.net
 

mailto:tapio.salminen@saloy.net
http://www.saloy.net/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Kokonaisfosfori
	Liukoinen fosfori
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Tulokset Pien-Saimaa RAKI
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	HAMK - Johtopäätökset
	Dia 28
	Yhteystiedot

