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1. RAUTASULFAATTIANNOSTELIJAT PAIMIONJOELLA

Paimionjoen valuma-alueelle (1000 km
2
) Somerolle 

rakennettiin syksyllä 2012 EU:n Central Baltic 

Interreg IVA –ohjelmasta rahoitusta saaneen Active 

Wetlands- hankkeen avulla kolme MTT:n 

kehittämää annostelijaa, joiden avulla voidaan 

saostaa runsasravinteisista ojavesistä liukoista 

fosforia rautasuolakemikaalin avulla (Uusitalo ym. 

2013).  

Näissä ns. Närvänen-tyypin annostelijoissa 

käytetään saostuskemikaalina rakeistettua 

rautasulfaattia (Ferix-3), joka on veteen liukeneva 

suola Fe2(SO4)3 • nH2O (Närvänen ja Jansson 

2007). Kemikaalin annostelu tapahtuu 300–600 

litran hiekoitushiekkalaatikosta ojaveteen (kuva 1). 

Annostelijasta alaspäin osoittava verkkokartio 

asennetaan ojaan rakennetun V-aukkopadon 

eteen. Kun virtaama kasvaa ja veden pinta nousee 

ojassa, kartion alaosa jää veden alle ja yhä 

enemmän kemikaalia liukenee veteen. Veteen 

liukeneva kemikaaliannos on suhteessa verkon 

veden alla olevan osan pinta-alaan. Rautasulfaatin 

annostelua voidaan säätää padon V-aukon kulmaa 

säätämällä. Sopivaa annosta vastaava V-padon 

kulma etsitään mittaamalla laitteen alapuolisen 

ojaveden pH-arvoja. Rautasulfaatilla ojavedestä 

saostunut aines jää annostelijan etupuolella 

olevaan ojaan eikä sitä kerätä talteen. Annostelija 

soveltuu parhaiten kevään valumahuipun vesien 

käsittelyyn. Teho on paras siellä, missä fosfori-

pitoisuudet ovat suuria, joten tarvitaan ensin 

kohteiden kartoitusta, jotta laite voitaisiin kohdentaa 

oikealle paikalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paimionjoen valuma-alueelta etsittiin kesällä 2012 

eläintiloja, joiden ojiin saisi asentaa 

rautasulfaattisaostamon. Annostelijoille sopivia 

paikkoja valittaessa tuli pyrkiä siihen, että 

ojavedessä oli liukoista fosforia yli 20 µg/l. 

Kohteelle tuli myös olla hyvät kulkuyhteydet, jotta 

Kuva 1. Ojavesien liukoisen fosforin saostukseen 

käytettävän rautasulfaattiannostelijan kaavakuva. 

Kuva: Aaro Närvänen, MTT  
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kemikaalien vienti paikalle olisi mahdollista. Lisäksi 

ojan valuma-alue ei mielellään saisi olla suurempi 

kuin 100 ha, koska suuri valuma-alue aiheuttaa 

suuret virtaamat, jolloin kemikaalia kuluu runsaasti. 

Asiasta kiinnostuneita, sopivia eläintiloja löytyi 

kaksi. Näiden lisäksi mukaan pyydettiin yksi 

kasvinviljelytilallinen, jolla oli vanhan tukikauden 

mukainen laskeutusallas, koska laitetta haluttiin 

testata saostusaltaan alapuolella (kuva 4). 

Annostelijat ja niissä tarvittavat V-aukkopadot 

rakensi menetelmän kehittäjä Aaro Närvänen 

syyskuussa 2012 (kuvat 2 ja 3). 

 

 

 

Kemikaaleilla tehtävän koetoiminnan aloittamisesta 

tehtiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ilmoitus, 

jossa tuli mm. selvittää kemikaalien vaikutusalue. 

Annetun selvityksen perusteella ei tarvinnut hakea 

varsinaista lupaa, vaan pelkkä ilmoitus 

koetoiminnan aloittamisesta riitti.  

Kolmea Paimionjoen valuma-alueelle rakennettua 

rautasulfaattiannostelijaa pidettiin käynnissä syys-

marraskuussa 2012 noin kolmen viikon ajan Active 

Wetlands -hankkeen avulla. Paimionjoki-yhdistys 

hoiti kemikaalien täydennykset ja vesinäytteiden 

oton ojista sekä maanviljelijöiden haastattelut. 

Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää, millaisia 

asenteita ja ajatuksia maanviljelijöillä heräsi 

kemikaaleja käyttävien laitteiden rakentamiseen ja 

hoitoon.   

  

 

Tuloksia näistä vuoden 2012 haastatteluista ja 

vesitutkimuksista on julkaistu Active Wetlands- 

hankkeen loppuraportissa (Uusitalo ym. 2013) sekä 

julkaisemattomassa WWF:n raportissa (Joki-

Heiskala 2013). Tämä tutkimus on jatkoa vuoden 

2012 Active Wetlands -hankkeen tutkimuksille.  

 

 

 

 

 

Kuva 2. Aaro Närvänen (MTT) rakentamassa 

yhden Paimionjoen pilottikohteen V-aukkopatoa 

syksyllä 2012. Kuva: Päivi Joki-Heiskala 

 

 

Kuva 3. Valmis rautasulfaattiannostelija ja V-

aukkopato. Kuva: Päivi Joki-Heiskala 

 

 

Kuva 4. Yksi Paimionjoen rautasulfaattiannostelijoista 

asennettiin 1990-luvulla rakennetun saostusaltaan 

alapuolelle. Kuva: Päivi Joki-Heiskala 
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2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Paimionjoen valuma-alueelle vuonna 2012 Active 

Wetlands -hankkeen avulla rakennetut 

rautasulfaattiannostelijat pidettiin vuonna 2013 

toiminnassa osana TEHO Plus -hanketta. Viljelijät 

hoitivat itse kaikkia kolmea laitetta lumien 

sulamisen aikaan keväällä 2013; syysvaluma-

kaudella yksi laitteista oli Paimionjoki-yhdistyksen 

hoidossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää, miten maanviljelijät suhtautuivat liukoista 

ojafosforia saostaviin rautasulfaattiannostelijoihin ja 

niiden hoitamiseen. 

Annostelijat pyrittiin käynnistämään keväällä heti 

lumen sulamisen alkaessa. Kahta annostelijaa 

käytettiin 15.4.2013 - 30.4.2013 välisenä aikana, 

mutta kolmas laite oli keväällä jäässä ja sulaminen 

paljasti padon rikkoutuneen (kuva 5). Tämä pato 

saatiin korjattua vasta kevättulvan mentyä, joten 

annostelijaa käytettiin noin neljän viikon ajan välillä 

7.5. - 3.6.2013, jolloin virtaamat olivat jo pienet 

verrattuina lumen sulamisen jälkeisiin virtaamiin. 

Syksy 2013 oli poikkeuksellisen kuiva ja laitteet 

saatiin käynnistettyä hyvin myöhään, vasta 

lokakuun viimeisellä viikolla ja niitä käytettiin noin 

neljän viikon ajan välillä 20.10. - 17.11.2013.  

Kaikista kolmesta pilottikohteesta otettiin ojista 

vedenlaatunäytteet 10 kertaa keväällä ja 10 kertaa 

syksyllä sekä laitteen ylä- että alapuolelta (kuva 6). 

Päivi Joki-Heiskala Paimionjoki-yhdistyksestä 

vastasi vesinäytteiden otosta ja maanviljelijöiden 

haastatteluista. 

 

 

 

Kuva 5. Keväällä 2013 yksi rautasulfaattiannostelijoista 

oli umpijäässä lumen sulamisen alkaessa. Kemikaalien 

lisääminen aloitettiin vasta toukokuun loppupuolella. 

Kuva: Päivi Joki-Heiskala 

 

 

Kuva 6. Paimionjoen rautasulfaattiannostelijoiden ylä- 

(tummat) ja alapuolelta (vaaleat) otetut ojavesinäytteet. 

Kuva: Päivi Joki-Heiskala 
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3. TULOKSET 

 

Viljelijähaastattelut keväällä 2013  

Kolmea viljelijää (A, B ja C), jotka hoitivat 

itsenäisesti rautasulfaattiannostelijoita keväällä, 

haastateltiin heinäkuussa 2013. Haastattelut tehtiin 

suullisesti kyselemällä ja kirjaamalla annetut 

vastaukset muistiinpanoihin. Haastatteluja ei 

nauhoitettu. Ennen haastatteluja viljelijöille oli 

kerrottu oman kohteen ojaveden vesinäytteiden 

tulokset sekä annettu arvioita siitä, kuinka paljon 

laite voisi poistaa liukoista fosforia, jos se olisi 

käytössä koko vuoden. Raportin haastattelut 

tarkistettiin maanviljelijöillä ennen julkaisua.  

Mitä ajattelet aktiivisesta menetelmästä ja sen 

rakentamisesta? 

A. Mikä on oikeasti työn tuottavuus? Pienet säkit 

eivät yksinkertaisesti toimi. Kukaan ei nykypäivänä 

nostele sellaisia ilman koneita. Laitteen rakenteen 

tulisi olla sellainen, että aine voidaan tyhjentää 

suursäkistä ja siinä olisi suppilo pohjalla. 

Saavutetaanko tällä oikeasti mitään, jos sidottaisiin 

vuoden aikana vaikka 20 kg fosforia, onko saatu 

hyöty suhteessa työhön? Normaalisti peltoviljelystä 

ei tule valumia, mutta jos olisi eläinkeskittymä, niin 

siellä olisi hyvä. 

B. En ajattele näistä laitteista mitään sen 

erityisempää. En nyt sitten oikein tiedä, halutaanko 

tällaisia? 

C. Tällaiset laitteet soveltuvat mittaamiseen ja sen 

tutkimiseen. Näkee myös, millaisia mahdollisuuksia 

olisi, jos olisi sellainen tosi ravinteikas paikka. En 

kyllä lähtisi sitoutumaan siihen, että monessa 

ojassa olisi tällainen. On myös aika kallis silloin. 

Tuntuu, että tällä menetelmällä ei vielä saatu 

löydettyä kunnon ratkaisuja, miten sitten mahtoivat 

saada aikaan Halistenkoskella? Jos aikaa ja 

harrastusta riittää, niin mikä ettei tällaisia 

menetelmiä voisi olla.  Mutta luulen, ettei mikään 

maatila sitoutuisi tällaiseen suuremmassa 

mittakaavassa kuin tällaisessa koemielessä. 

Käytännössä tällaisilla ei vaikuteta 

fosforipäästöihin.  

Muuttaisitko jotain sen rakenteessa tai 

toiminnassa? 

A. Täyttö pitäisi olla koneellista. Oli suuri yllätys, 

että laite oli seuraavana päivänä tyhjä. Ainetta kului 

niin järkyttävästi. Sittenhän se tasoittui.  

B. En muuttaisi mitään laitteessa. Annostelun säätö 

voisi olla helpompaa, jos annostelu kerran ei ollut 

ihan kohdallaan 

 

 

 

Miten viljelijät suhtautuvat kemiallisiin 

menetelmiin? 

 

Ovatko rautasulfaattiannostelijat työläitä hoitaa 

ja ovatko ne kalliita käyttää? 

 

Voisiko menetelmää jotenkin kehittää? 

 

Olisivatko rautasulfaattiannostelijat 

tulevaisuuden menetelmä? 

 

 

 KYSYMYKSILLÄ HALUTTI IN SELVITTÄÄ 

Kuva 7. Avaamattomia 40 kg:n Ferix-3 -säkkejä nostettuna 
annostelijan laatikkoon. Kuva: Päivi Joki-Heiskala 
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C. Tänä keväänä laite toimi kuten pitikin toimia.  

Muuttaisitko jotain muuta? 

A. En tunne tekniikkaa niin paljoa, että voisin 

sanoa, muuttaisinko jotain. Jos tulee tulvahuippuja, 

niin laitteen pitäisi olla valmiina käynnissä. 

Kuitenkin aine tuppaa paakkuuntumaan, jos sitä on 

koko kesän siellä.  

B. En. 

C. Olisin halunnut saada rakennettua tällaisen 

pidättämään isomman valuma-alueen vesiä. Tuntui 

niin mitättömältä se yksi lohko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskotko tällä olevan jotain merkitystä 

Paimionjoen ravinnekuormitukseen tai 

lähialueen kuormitukseen? 

A. Mietin, mitä fosforille tapahtuu sitten, kun nostan 

sen ojasta pellolle? Eikö se sitten mene takaisin? 

B. En usko, että yhdellä laitteella on suurta 

merkitystä vesistön kuormituksen vähentämisessä, 

se ei riitä. Oli kuitenkin mielenkiintoista nähdä 

tällainen koe. Jos sillä olisi merkitystä, pitäisi 

laitteita olla joka ojan päässä.  

C. En usko tällä yhdellä laitteella olevan mitään 

vaikutusta Paimionjoen vesistökuormitukseen, sillä 

niitä pitäisi olla monta.  

Olen arvioinut, että laiteen käyttö maksaisi 200 - 

400 €/v. Olisitko itse valmis tällaisiin 

kustannuksiin? 

A. En olisi valmis näihin kustannuksiin, sillä miksi 

meidän pitäisi maksaa, jos me tuotetaan ruokaa. 

Miksi yksittäinen viljelijä sen maksaisi? Meillä on 

muutenkin niin paljon kuluja lannoitteista yms. Pitää 

puuttua peltojen ravinteidensitomiskykyyn 

viljelytekniikan puolella, jotta saadaan peltoviljelystä 

vapautuvat ravinteet vähenemään.  

B. Työmäärä ei ollut iso eikä se rahastakaan olisi 

kiinni. Olisi kuitenkin tiedettävä, että on jotain 

hyötyä suhteessa työmäärään. Vaikeaa arvioida, 

saadaanko todella sen verran hyötyä kuin mitä on 

työmäärä ja kustannus. 

C. Jos kustannukset vuositasolla olisivat noin 200 

€/v ja ne tulisivat minun maksettavikseni, en olisi 

valmis näihin kustannuksiin, koska hyöty on 

mitätön. 

Miltä työmäärä vaikutti suhteessa 

kustannuksiin? 

A. Keväällä sulamisvesiä tuli aika normaalisti, 

epänormaalia oli se, että vettä tuli loppujen lopuksi 

niin vähän. Tulvahuippu meni muutamassa 

päivässä ohi. Jos laitetaan pikkusäkeissä eikä 

pohja ole kartio, niin työmäärä on liian suuri. Ei 

sellaista kukaan tee. Jos voi käydä täyttämässä 

suursäkin keväällä, asia on eri. 

B. Kevään työmäärä ei ollut ongelma eivätkä 

myöskään 40 kg säkit. Mieluummin nostan sellaisia 

kuin pieniä vaikka 10 kg pusseja useita. 

C. Työmäärä keväällä ei ollut ongelma, sillä se 

sattui aikaan, jolloin ei vielä ollut kevätkiireitä. Kävin 

laitetta täyttämässä 2-3 kertaa. Säkkien nostelu ei 

ollut ongelma, sillä eläintilallisena joudun 

nostelemaan sellaisia (40 kg:n) säkkejä.  

  

Kuva 8. Annostelijasta Ferix-3 kemikaali liukenee 
ojaveteen kartiomaisen nylon-sukan kautta. Kuva: 
Päivi Joki-Heiskala 
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Missä tilanteessa voisit ajatella tällaisen laitteen 

käyttöä: a) pakolla b) rahallisella tuella, joka 

kattaa kulut c) rahallisella tuella, jossa saa 

myös työlle korvauksen d) täysin ilmaiseksi, 

omilla kuluillani. 

A. Pakolla sanaa ei voi tulla, sillä sellaista 

diktatuuria meillä ei voi olla. Siten rahallisella tuella 

voisin ajatella, vaikka tukiakaan en kannata: 

toiminnan tulisi tuottaa. Me tuotetaan teille ruokaa, 

koko ympäristönsuojelutouhu menee liian pitkälle. 

B. Jos on pakko rakentaa, niin sitten se on 

yksiselitteistä. Muuten on kohtuullista, että saa 

jonkin korvauksen työstä. Mutta siitä työstä olisi 

oltava osoitettavissa jotain hyötyä. 

C. Rahallisella tuella, joka kattaa myös työn 

kustannukset.  

 

 

Mikä motivoisi sinua eniten tällaisen 

menetelmän käyttöön: a) ympäristöstä saamasi 

arvostus; b) itselleni tieto siitä, että kuormitan 

vähemmän vesistöjä (Paimionjokea); c) 

viranomaisen määräys kuten asumajätevesien 

puhdistuksessa 

A. Ympäristöltä saama arvostus (a) ja se, että 

tietäisi, että kuormittaa vähemmän vesistöjä (b). 

B. Tieto siitä, että kuormitan vähemmän vesistöjä 

(b), ei sitä halua ympäristöstä sen kummemmin 

arvostusta. 

C. Tieto siitä, että kuormitan vähemmän vesistöjä 

(b).  

Voisitko osallistua uudelleen syksyllä 

kemikaalien kuljetukseen paikalle ja laitteen 

täydentämiseen? Saako sinua edelleen 

haastatella laitteen hoitoon ja menetelmään 

liittyvissä asioissa? 

A. Töitä on niin paljon, eikä pikkusäkkejä kukaan 

nostele. Kaikki on nykyisin koneellista. Voin tuoda 

säkit paikalle, mutta en nostele niitä.  

B. Kyllä 

C. Kyllä 

Oliko kokeessa jotain yllättävää, ennalta 

odottamatonta?  

A. Keväällä oli yllättävää se, että ainetta kului niin 

paljon niin nopeasti. Vuorokaudessa laite oli tyhjä. 

B. Se, että oja ja suppilo eivät sulaneet normaalisti 

keväällä ja sen jälkeen pato petti. Ei kukaan 

arvannut, että oli niin varjoisa paikka 

C. Keväässä oli yllättävää se, että sulaminen oli 

tavallista nopeampaa. Kaikki meni harmillisen 

nopeasti. Saimme kuitenkin kokeen tehtyä.  

Olisitko halunnut jonkun asian tehtävän toisin? 

A. Olisin halunnut tehtävän toisin sen, että olisi ollut 

suursäkit ja tyhjennys olisi ollut koneellista.  

B. Pitäisi myös olla jokin allas, johon sakkaa 

kerätään. Mietityttää, miten kauas sulfaatti-

pitoisuudet ovat korkeat.  

C. En. 

Veikö laitteen hoito keväällä liikaa aikaasi?  

A. Ei. 

B. Ei. 

C. Ei. 

Kuva 9. Pelto-oja Paimionjoen valuma-alueella, johon 

asennettiin rautasulfaattiannostelija. Kuva: Päivi Joki-

Heiskala  
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Mitä ajattelet vesiensuojelusta, muuttiko tämä 

koetoiminnassa mukanaolo jotenkin 

käsitystäsi? 

A. Ei muuttanut, koska ollaan oltu mukana jo niin 

kauan. 

B. Ei. Periaatteessa myönteinen suhtautuminen, 

kunhan vain tietäisi, mitä tekisi. On muitakin keinoja 

kuin kemialliset menetelmät. 

C. Vesiensuojelu on mennyt positiiviseen suuntaan. 

On muitakin menetelmiä, tämä oli yksi herättelijä.  

Mitä ajattelet kemiallisista menetelmistä, 

muuttiko hanke jotenkin käsitystäsi? 

A. Kemialliset menetelmät ovat mielestäni huonoja, 

sillä niillä ei saada aikaan pysyviä ratkaisuja. 

Ratkaisut löytyvät viljelytekniikan, maan rakenteen 

ja vesitalouden parantamisen puolelta. Emme me 

suljettuja kiertoja pystytä saamaan aikaiseksi. 

B. Kemiallisista menetelmistä jäi mietityttämään se, 

pitäisikö olla jokin laskeutusallas. Kyllä se jonkin 

kysymysmerkin ansaitsee koko kemiallinen 

menetelmä, kun vain vilkaisee sitä alla olevaa ojaa 

(on aika hurjan näköistä sakkaa täynnä). 

C. Koe ei muuttanut käsityksiäni kemiallisista 

menetelmistä, niillä voi olla joitakin mahdollisuuksia.  

 

 

Mitä ajattelet kosteikoista maatalouden 

vesistökuormituksen vähentämisessä? 

A. Kosteikot ovat hyviä ratkaisuja, jos niille löytyy 

vaan hyviä paikkoja.  

B. Kosteikot ovat mielestäni hyviä, jos vain löytyy 

sopiva paikka. Yllättävää oli, miten suuria niiden 

tulee olla toimiakseen. 

C. Uskon kosteikkojen mahdollisuuksiin 

kuormituksen vähentämisessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 11. Ferix-3-kemikaalisäkit kuljetettiin keväällä 

annostelijoiden lähelle ja suojattiin muovilla. Kuva: Päivi 

Joki-Heiskala 

Kuva 10. Yhden Paimionjoen pilottikohteen ojan 

valuma-alueella oli myös laidunta. Kuva: Päivi Joki-

Heiskala 
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Viljelijähaastattelut syksyllä 2013 

Tutkimuksessa mukana ollutta kolmea 

maanviljelijää haastateltiin toisen kerran 

marraskuun lopulla 2013 kyselemällä suullisesti ja 

kirjaamalla annetut vastaukset muistiinpanoihin. 

Haastatteluja ei nauhoitettu. Viljelijät A ja B hoitivat 

aktiivisia laitteita itsenäisesti, viljelijä C ei 

osallistunut syksyllä 2013 laitteen hoitoon. Ennen 

haastatteluja viljelijöille lähetettiin oman kohteen 

ojan vedenlatunäytteiden tulokset sekä laskelmia 

laitteen poistaman liukoisen fosforin määristä, 

kustannustehokkuudesta (€/poistettu fosforikilo) ja 

poistotuloksista (%). Maanviljelijät saivat 

kommentoida raporttia ennen julkaisua. 

Mikä on yleinen mielipiteesi tällaisesta 

toiminnasta ”fosforin siepparina”?  

A. Ei ole paljoa vertailukohtia. Menetelmä on työläs, 

jos sitä pitäisi isommassa mittakaavassa toteuttaa 

esim. joka ojan päässä.  

B. Kait se jollain tavalla toimii, mutta laajemmassa 

mittakaavassa olisi kallis ja työläs, kun on näin pieni 

valuma-alue. Antaa kuitenkin periaatetasolla 

menetelmän, jolla olisi mahdollista vähentää 

liukoista fosforia.  

C. Työläs ja saavutettu hyöty voi olla minimaalinen. 

Kallis. pH putoaa ajoittain hurjasti. Mietin, mistä ne 

korkeimmat fosforit keväällä tuli? Lumesta? Maa oli 

vielä jäässä silloin, kun oli suurimmat pitoisuudet. 

Lumen vettäkö me puhdistetaan? 

Mitä ajattelet tämän syksyn jälkeen tästä 

kemiallisesta menetelmästä? 

A. Ajatukseni menetelmästä eivät ole muuttuneet 

tämän syksyn jälkeen. 

B. Jäi sellainen kuva, että laite ei toiminut kunnolla, 

koska ainetta kului vähemmin kuin keväällä, mutta 

kuitenkin tulosten perusteella näytti toimivan. 

Tänään oli viimein tyhjentynyt kokonaan ja nostin 

sukan pois ja laitoin loput säkit laatikkoon talveksi. 

Oli koviakin virtaamia, mutta ainetta ei kulunut niin 

paljoa kuin olisi luullut. Näytti, että siellä oli 

sellainen limakerros laitteen kemikaalia 

annostelevan sukan kärjessä, jota yritin vähän 

poistaa. Olikohan sillä sakalla jotain vaikutusta 

siihen, että ainetta kului vähemmän kuin oletin? 

Keväällä sen sijaan ainetta meni niin nopeasti. 

Selvästi havaitsee sen, että kun tulee sade, niin 

sitten tulee virtaama ja ainetta kuluu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pienet kalat kuolivat ojassa, kun laitetta 

puhdistettiin, eikä virtaamaa ollut lainkaan. Mitä 

sitten ojan pieneliöstölle tapahtuu? Kuolee? Kun 

jotain saadaan, jotain menetetään.  

Olisiko tämä mielestäsi tulevaisuuden 

menetelmä? 

A. Onko se vähän hakusessa se, mitä saavutetaan. 

Olisi hyvä menetelmä, jos olisi huoltovapaa ja voisi 

tyhjentää esim. 4-5 säkkiä kerralla ja se aina soljuisi 

suppilon kautta ojaan eikä jäisi sinne reunoille 

ainetta paakkuuntumaan.  

B. Miksi ei. Jos pystyttäisiin kehittämään laitteita 

suurempiin puroihin. Ei merkitystä näin pienessä 

purossa ja pienellä valuma-alueella. Olisi hyvä, jos 

se sidottu fosfori saataisiin talteen. Aina se jossain 

on, jos se nyt vain sakataan ja annetaan mennä 

alavirtaan. Se pitäisi saada pois.  

C. Jossain. Ei tässä ojassa.  

Kuva 12. Annostelijan kohdalle rakennettiin kovalevystä 

V-aukkopato (kulma 120 
o
). Kuva: Päivi Joki-Heiskala 
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Miten laite toimi tänä syksynä? Oliko jotain 

ongelmia laitteen toiminnassa tai hoidossa?  

A. Ei ollut ongelmia. Toimi hyvin. Patokin saatiin 

keväällä pitäväksi ja se toimi syksyllä hyvin.  

B. Ei varmaan ollut. Sadejaksot vaikuttivat suuresti 

virtaamiin ja virtaamat vaihtelivat. Ei kulunut ainetta 

niin paljoa, kuin olisin luullut. Oli myös 

poikkeuksellisen kuiva syksy. Ja kevättäkin 

odoteltiin pitkään.  

C. En osaa sanoa, koska en hoitanut. Pitäisi olla 

koneellisesti täyttö ei käsipelillä.  

Onko sinulle tullut vielä mieleen jotain 

kehitettävää laitteen rakenteessa tai 

toiminnassa? 

A. Laatikossa tulisi olla isompi kartio, jonne voisi 

laittaa monta säkkiä kerralla eikä ainetta jäisi 

laatikon reunoille. 

B. Vaikea sanoa. 

C. Pitäisi olla suursäkki ja kartiopohjainen suppilo, 

jolloin aine valuu alas eikä saostu reunoille. 

Koneellinen täyttö.  

Tänä syksynä laitteet poistivat kohteesta 

riippuen 0,7–2 kg liukoista fosforia 

(poistoprosentti 60–100 %) ja yhden talteen 

otetun fosforikilon hinnaksi tuli 100–200 €. Miltä 

tämä kuulostaa?  

A. Kyllä se kuulostaa kalliilta. Varsinkin jos meillä 

saatiin pidätettyä vain 800 g fosforia, niin kuinka 

suuri merkitys sillä nyt sitten on kokonaisuuden 

kannalta?  

B. Kovalta, kalliilta. Pitäisi saada suurempi määrä 

fosforia sidottua. 

C. Kalliilta. Painotan, ettemme tiedä, mitä oikeasti 

saamme pois. Ei ole mitään järkeä poistaa luonnon 

kuormitusta. Emme tiedä osuutta, mikä on ihmisen 

aiheuttamaa. Eli otetaanko pois luonnollista 

kuormitusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olisitko itse valmis tällaisiin kustannuksiin?  

A. Kyllä sen pitäisi tulla korvatuksi ympäristötuen 

kautta. 

B. Ei tällaisella hyötysuhteella. Tuntuu kalliilta. 

C. En varmaan. Me tuotetaan ruokaa kasvavalle 

ihmisjoukolle. Jo nyt satotaso on laskenut. 

Kuinka paljon laitteen pitäisi poistaa fosforia, 

jotta sen käyttö tuntuisi mielekkäältä? 

A. Vaikea sanoa. 

B. Vaikea sanoa. Lähtötaso ojassa ei ollut kovin 

korkea. Poistaa sen, minkä voi poistaa. Alapuolella 

meni pieneksi pitoisuus. 

C. En tuota ainetta kyllä mihinkään järvenrantaan 

kippaisi. Ei siitä kyllä kukaan tykkäisi. 

Kuinka monta työtuntia käytit syksyllä laitteen 

hoitoon? Veikö laite liikaa aikaasi?  

A. Padon korjaus mukaan luettuna noin 1,5 tuntia 

syksyllä. Ei vie liikaa aikaa, varsinkin jos laite olisi 

toisenlainen, huoltovapaampi. Eniten aikaa vei 

kävely kohteelle.  

Kuva 13. Rautasulfaattiannostelija, joka rakennettiin 

saostusaltaan alapuolelle. Kuva: Päivi Joki-Heiskala 
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B. Noin 2,5 tuntia, enintään 3 tuntia. Noin 20 

minuuttia/kerta. Ei loppujen lopuksi kulunut paljoa 

aikaa. Eniten vei aikaa, kun siivosin laatikon 

lopuksi. Ei vienyt liikaa tämmöiseen aikaan, kun ei 

ole niin paljoa kiireitä.  

C. En yhtään syksyllä. Kävin 2 kertaa keväällä. 

Syksyllä vein vain lavallisen aineita pellolle ja käyn 

hakemassa loput pois maan jäädyttyä. 

Oliko tutkimuksessa jotain yllättävää?  

A. Ei yllättävää. Kevääseen verrattuna syksyllä oli 

yllättävää se, että oli paremmat poistotulokset, 

vaikka oli suuremmat virtaamat. Se, että laite ehtii 

liuottaa ainetta, vaikka virtaama on suurempi.  

B. Ei. Helppo oli hoitaa. Pysyi kasassa patokin, 

vaikka siitä kaivuri oli vähän huolissaan.  

C. Kalat kuoli.  

Kuinka lähellä työpistettäsi/navettaa yms. 

laitteen pitäisi sijaita, jotta sen hoito menisi 

muiden töiden ohella?  

A. Kävelymatka oli liian pitkä. Pitäisi päästä autolla 

lähelle. Parasta olisi tietenkin, jos olisi heti pihan 

laidalla. Välillä sitä siirsi sinne kävelemään 

lähtemistä ja sitten jo unohtuikin koko juttu. Jos 

laitteita olisi useita, niin tilanne olisi erilainen.  

B. Joutui tietenkin aina lähtemään autolla. Ei ollut 

kovin kaukana. Matkaa tuli autolla noin 1 km kotoa 

ja sitten laite oli hyvin autotien varrella. Olen 

mennyt laitteelle, kun olen ehtinyt sateiden 

rytmittämänä. Jos olisi pitänyt kävellä lisäksi esim. 

200 metriä ojaa alaspäin, niin olisi ollut huono.  

C. Ei matkat ole ongelma, kun kuljetaan autolla. 

Mutta oikeassa paikassa sen laitteen pitää olla. 

Tiedätkö miksi tällaista menetelmää on kehitetty 

ja testattiin?  

A. Saadaan kehitettyä keinoja esim. pelloilta 

liukenevan liukoisen fosforin sitomiseksi. 

B. Yritetään saada liukoisen fosforin määriä 

hallintaan, että se ei pääsisi rehevöittämään 

vesistöjä, lopulta Suomenlahtea ja Itämerta.  

C. Kyllä tiedän!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymmärrätkö, mitä tuossa menetelmässä 

tapahtui kemiallisesti?  

A. En kemiallisesti sitä reaktiota, mutta sen, että 

liukoinen fosfori sitoutui sen aineen kanssa siihen 

sakkaan.  

B. Liukoinen fosfori saostuu sellaiseen muotoon, 

että fosfori ei ole enää leville käyttökelpoisessa 

muodossa. 

C. Luulen niin. Sitoo fosforin.  

Tiedätkö, mitkä ovat menetelmän suurimmat 

haittavaikutukset eli mitä ympäristössä voi 

tapahtua, jos jokin menee pieleen?  

A. En tiedä. Mutta olihan se lohduton näky keväällä 

se koko alapuolinen oja, joka oli täynnä ruskeaa 

sakkaa. Oli kamalan näköistä.  

B. Ei ole tarkkaa kuvaa. Varmaan aiheuttaa haittaa, 

jos pääsee luontoon hallitsemattomasti.  

C. On tutkittu liian vähän. Kaikella on jokin 

haittavaikutus jossain. Jos ajatellaan, että sakka 

joutuu hapettoman järven pohjalle, niin kuin käy 

Kuva 14. Kun virtaamat vähenivät alkukesällä, 

annostelijoiden alapuolelle ojiin kertyi ruskeaa sakkaa. 

Kuva: Päivi Joki-Heiskala 
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vähitellen, ja sidottu fosfori vapautuu takaisin. 

Kertoohan jotain myös se, että pH tippuu ajoittain 

niin alas ja että ne kivennuoliaiset siinä alapuolella 

kuolivat, kun laitetta puhdistettiin ja virtaamaa ei 

ollut.  

 

 

 

Mitä ajattelet maatalouden vesiensuojelusta ja 

sen menetelmistä?  

A. On varmaan epätietoisuutta tai puuttuu uskoa 

siihen, ovatko kaikki toimet todella OK 

ravinnekuormituksen vähentämisessä. Kun ei 

tiedetä ihan tarkkaan, miten toimet todella 

vaikuttavat. 

B. Paljonhan siitä puhutaan. On positiivista, jos 

jotain saadaan tehtyä asioiden hyväksi. Suoja-

kaistoista voisi olla enemmän hyötyä. Tehokkaita 

menetelmiä on vaikea löytää. Pitäisi olla 

ympäristöohjelma, joka kannustaa vesiensuojeluun. 

Pelloilta valuu tällaisenakin syksynä sateiden 

mukana paljon maa-ainesta, kun maa on paljas. 

Muokkaamattomuus olisi varmaan hyvä asia. Hyviä 

kustannustehokkaita ratkaisuja pitäisi saada. Ei 

kukaan tahdo ehdoin tahdoin pilata vesistöjä. 

Lannoitetaso on muuttunut valtavasti, mutta se ei 

vain näy vesistöissä. Lannoitusta on tarkennettu 

siten, ettei enää ylilannoiteta, sillä lannoitteet ovat 

niin kalliita, ettei siihen kellään ole varaa. Lantaa on 

meilläkin sen verran, että sitä ei liikene muille 

jaettavaksi. Se on arvokasta lannoitetta, jota 

joudutaan sitten korvaamaan ostetuilla lannoitteilla, 

jos sitä tuhlaa. Keskustelu virkamiestasolla on 

sellaista, että siellä ei oikein ole käsitystä siitä, 

miten kentällä toimitaan. Viherrakentamisessa, 

jossa käytetään jätevedenpuhdistamoilta talteen 

otettua lietettä, pääsee varmasti valtavasti ravinteita 

vesistöihin. 

C. Se on sellaista ”eipäs-juupas-keskustelua”. 

Tutkimusta on liian vähän. On muistettava se, että 

tuotamme ruokaa kasvavalle väestölle ja on 

hyväksyttävä se, että ruuantuottamiseen tarvitaan 

lannoitteita ja ravinnepitoisuudet voivat nousta. Ei 

kukaan pistä lannoitteita turhaan. Lannoitetasot 

ovat laskeneet valtavasti 30 vuodessa. Jonkinlainen 

lannoitus on hyväksyttävä, jos halutaan tuottaa 

ruokaa. Homma on meillä sellainen, että ”suojellaan 

koko maailmaa”. Pitäisi olla suhteellisuuden tajua.  

Voitko osallistua ylimääräisen aineen 

poiskuljetukseen ja varastoimiseen talven yli?  

A. Kyllä sitten kun maa jäätyy. Varastoin sen 

sisälle. 

B. Kyllä.  

C. Kyllä voin. Sitten kun maa on jäässä. Varastoin 

sen varastooni.  

Voitko ajatella hoitavasi laitetta myös ensi 

keväänä?  

A. Kyllä varmaan voisin. Paitsi jos talvi rikkoo taas 

padon, sitten ehkä en. Laite saa olla paikallaan 

seuraavan vuodenkin,vaikka sitä ei käytettäisikään.  

B. Mielenkiinnoista. Voin olla mukana. En kokenut 

sitovaksi tai työlääksi.  

C. En. Laite saa olla siellä, vaikka sitä ei ensi vuon-

na käytettäisikään.

Kuva 15. Rautasulfaattiannostelija Paimionjoen valuma-

alueella. Kuva: Päivi Joki-Heiskala 
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4. PÄÄTELMÄT

Tutkimukseen osallistuneet maanviljelijät eivät 

olleet suuremmin innostuneita kemiallisista 

menetelmistä. Viljelijät olivat huolissaan siitä, mitä 

rautasakalle tapahtuu ojassa, kun sitä ei korjata 

talteen. Alhaiset pH-arvot ojavedessä annostelijan 

alapuolella myös mietityttivät viljelijöitä. Heidän 

mielestään tulisi olla pysyvämpiä ratkaisuja, kuten 

viljelyteknisiä, maan rakenteen ja vesitalouden 

parantamiseen perustuvia menetelmiä. Kaikki 

suhtautuivat periaatteessa myönteisesti 

vesiensuojeluun, mutta on olemassa epätietoisuutta 

siitä, mitä oikeastaan tulisi tehdä. Viljelijät uskoivat 

kosteikkojen mahdollisuuksiin maatalouden 

ravinnekuormituksen vähentämisessä, kunhan niille 

vain löytyisi sopivia paikkoja. Yleisesti oltiin sitä 

mieltä, ettei tiedetä aivan tarkkaan, mitkä toimet 

oikeasti olisivat sellaista, joilla ravinnekuormitusta 

vesistöihin voitaisiin vähentää. Esimerkiksi kukaan 

ei enää ylilannoita, koska lannoitteet ovat niin 

kalliita. Tutkimusta koettiin olevan vieläkin liian 

vähän. Yhden viljelijän mielestä: ”Pitäisi muistaa, 

että tuotetaan ruokaa, eikä olla ajatuksena, että 

suojellaan koko maailma”.  

Kahden tutkimukseen osallistuneen viljelijän 

mielestä rautasulfaattiannostelijoiden hoito ei ollut 

liian työlästä, koska sekä keväällä että syksyllä 

laitteiden käyttö sattui aikaan, jolloin maatilalla ei 

ollut muita kiireitä. He kokivat kuitenkin, että 

vaikuttaakseen Paimionjoen vesistön kuormi-

tukseen, laitteita tulisi olla useita, jolloin niiden hoito 

olisi jo liian työlästä. Yksi viljelijä koki laitteiden 

käytön, etenkin laitteen täydentämisessä 

tarvittavien 40 kg:n painoisten kemikaalisäkkien 

nostelun liian työlääksi, eikä siten halunnut 

osallistua laitteen hoitoon enää kevään jälkeen.  

Kaikkien kolmen kokeilussa mukana olleen viljelijän 

mielestä laitetta tulisi kehittää: annostelijalaatikon 

pohjalla tulisi olla suppilo, minkä seurauksena 

kemikaalit liikkuisivat alaspäin eivätkä enää jäisi 

laatikon reunoille sakkaantumaan. Myös kemikaalin 

annostelun säätöön kaivattiin helpotusta ja 

kehittelyä. Esitettiin myös, että laitteiden alapuolelle 

tulisi rakentaa saostusallas, josta rautasakan voisi 

kerätä pois. Yhden viljelijän mielestä laitteen täyttö 

kemikaaleilla tulisi olla koneellista ja siinä pitäisi 

voida käyttää laitteen yläpuolelle nostettuja 

suursäkkejä. 

Viljelijöiden mielestä laitteiden käyttö on kallista 

eivätkä ne ole kustannustehokkaita. Jos he laitteita 

jostain syystä joutuisivat käyttämään, kustannukset 

tulisi korvata ympäristötuen kautta ja omalle työlle 

tulisi myös saada korvausta. Viljelijöitä motivoisi 

laitteiden käyttöön ennen kaikkea tieto siitä, että 

kuormittaa vähemmän vesistöjä. Motivaatiota lisäisi 

se, että annostelijoilla olisi suurempi hyöty eli olisi 

voitava puhdistaa suurempien valuma-alueiden 

vesiä eikä vain ”yhden peltolohkon”.  

Viljelijöiden mielestä kokeilussa käytetyt 

rautasulfaattiannostelijat voisivat olla tulevaisuuden 

menetelmä liukoisen ojafosforin saostuksessa, jos 

niille löytyisi sopivia paikkoja. Tällaisia voisi löytyä 

esimerkiksi eläinkeskittymien läheisyydestä; 

tavallisista pelto-ojista saadaan viljelijöiden mielestä 

talteen liian vähän fosforia, jotta tällaisia laitteita 

olisi motivoitunut käyttämään muuten kuin 

koemielessä.  
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