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Parviainen, Timo, Optimization of reed canary grass cultivation on the cut-away
peatlands. The influence of geological surroundings, peat characteristics and
fertilizers to the element uptake and yield of reed canary grass
Faculty of Science, Department of Geosciences, University of Oulu, P.O.Box 3000, FI-90014
University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. A 485, 2007
Oulu, Finland

Abstract

There are various after-use options on the cut-away peatlands, depending on the characteristics of the
soil. If the soil is devoid of rock, cultivation of reed canary grass is a profitable after-use option. The
aim of this study was to determine how characteristics of peat, peatland surroundings and fertilizers
influence the element uptake of reed canary grass. 

In the present investigation the peat production areas of Luesuo, Piipsanneva and Jouttenisenneva
were selected as study areas. A comprehensive sampling programme was carried out in each of the
study areas. In addition, two experimental areas for cultivation of reed canary grass were established
in Luesuo and Hankilanneva between 2004 and 2005. 

The results obtained indicate that all study areas were suitable for cultivating reed canary grass,
but fertilizers must be added to make up nutrient deficiencies. The study areas were very clean from
heavy metals. The results also suggest that the characteristics of peat or surroundings of peatland do
not influence the nutrient level of peat significantly, considering the cultivation of reed canary grass.
The large geochemical provinces have a smaller impact on nutrient and heavy metal levels in the peat
on the peat cut-away areas compared to smaller geochemical units. Heavy metal content in the peat
and in the mineral soil under the peat seems to correlate. Reed canary grass does not uptake heavy
metals from the cultivation media effectively. 

Liming slag was better for liming in cultivation of reed canary grass than ash. Although ash has
large amounts usable nutrients, especially potassium, it did not raise the heavy metal content in peat
to harmful levels, it can therefore be used in the cultivation of reed canary grass.

Stock fertilized fur animal manure compost produced almost as much biomass as optimized
artificial fertilizers. After the correction of nutrient deficiencies, compost is suitable for the
cultivation of reed canary grass in peatlands. Because the total nutrient levels are high in compost, its
fertilizer effect lasts longer than in artificial fertilizers, where nutrients are all in a dissolved form.

Already in the first growing season the cultivation of reed canary grass changed the cut-away
peatland from a carbon source to a carbon sink. In this respect, the reed canary grass cultivation can
be used to produce bioenergy to replace fossil fuels in accordance with the goals of Kyoto Protocol.

Keywords: after-use, ash, carbon sink, compost, cultivation, cut-away peatland,
fertilization, geochemical province, heavy metals, liming, nutrients, optimization, reed
canary grass, soil analysis
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Tiivistelmä
Turvetuotannosta vapautuneella suopohjalla toteutetaan erilaisia jälkikäyttötapoja riippuen suopohjan
ominaisuuksista. Jos suopohja on kohtuullisen kivetöntä, ruokohelpiviljely on kannattavaa. Viljelty
ruokohelpi poltetaan turpeen tai hakkeen seassa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miten
pohjaturpeen ja suopohjan ympäristöalueiden ominaisuudet sekä viljelyyn käytetyt lannoite- ja
kalkitusaineet vaikuttavat ruokohelpin käyttämiin ravinteisiin. 

Ruokohelpiviljelyn lannoituskustannukset ovat suuret, joten suopohjan luontainen ravinnetila
kannattaa huomioida lannoitusta suunniteltaessa. Suopohjan ravinnetila saadaan selville laatimalla alueelle
viljavuusanalyysi. Kyseisen analyysin yhteydessä on hyödyllistä tehdä myös raskasmetallianalyysit, jotta
viljelykäyttöön tulevan suopohjan puhtaudesta voidaan varmistua. 

Tutkimuksen kohdealueiksi valittiin Luesuon, Piipsannevan ja Jouttenisennevan turvetuotantoalueet.
Lisäksi tutkimusta varten perustettiin ruokohelpin viljelykoealueet Luesuolle ja Hankilannevalle vuosina
2004 ja 2005. Tutkimusalueilla suoritettiin kattava näytteenotto. Näytteistä analysoitiin tärkeimmät
kasviravinteet sekä joukko raskasmetalleja. Tulosten perusteella tutkimusalueille laadittiin
viljavuusluokittelu. Tutkimusalueet soveltuvat hyvin ruokohelpiviljelyyn, mutta ravinnepuutokset tulee
korjata lannoituksella käytettäen suopohjille suositeltua lannoitusta. Tutkimusalueet osoittautuivat
puhtaiksi raskasmetalleista.

Tutkimuksen kohteina olleiden suopohjien liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuudet olivat hyvin
alhaisia, eivätkä turpeen tai ympäristön ominaisuudet vaikuttaneet niiden pitoisuuksiin ruokohelpiviljelyn
kannalta merkittävästi. Liukoisen magnesiumin ja kalsiumin pitoisuudet sen sijaan vaihtelivat tutkituilla
suopohjilla kohtuullisen paljon riippuen turpeen ominaisuuksista. Geokemiallisella provinssilla ei todettu
olevan niin suurta merkitystä suopohjien lopputurpeiden alkuainepitoisuuksiin kuin pienemmillä
geokemiallisilla yksiköillä. Tutkittujen suopohjien turpeen ja sen alla olevan kivennäismaan
raskasmetallipitoisuudet korreloivat keskenään.

Tutkimustulosten mukaan kasvualustan raskasmetallit eivät siirry tehokkaasti ruokohelpiin.
Poikkeuksena olivat sinkin ja molybdeenin pitoisuudet, joita ruokohelpissä esiintyi korkeampina
pitoisuuksina kuin kasvualustassa. Haitallisten raskasmetallien pitoisuudet olivat huomattavasti
alhaisempia ruokohelpissä kuin kasvualustassa. Ruokohelpi sisälsi raskasmetalleja erittäin pieninä
pitoisuuksina, joten viimeisen kasvukuukauden muutokset olivat vaikeasti tulkittavissa. Näyttää kuitenkin
siltä, että ruokohelpi siirtää ainakin osan kuparista, sinkistä ja molybdeenistä juuristoonsa talven ajaksi. 

Suoritettujen lannoituskokeiden perusteella teräskuona soveltuu voimalaitostuhkaa paremmin
turvekentän kalkitukseen ruokohelpiviljelyssä. Voimalaitostuhka sisältää kuitenkin huomattavia määriä
hyödynnettäviä ravinteita, etenkin kaliumia. Tutkimuksessa havaittiin, ettei voimalaitostuhka lisännyt edes
ylisuurina annoksina kasvualustan raskasmetallipitoisuuksia haitallisesti, joten sitä voidaan käyttää
ruokohelpiviljelyssä. Varastolannoitetulla kompostilla saavutettiin lähes yhtä hyvä ruokohelpisato kuin
optimoidulla mineraalilannoitteella. Näin ollen turkislantakompostia voidaan ravinnekorjausten jälkeen
käyttää mainiosti ruokohelpiviljelyyn. Kompostin ravinnevaikutus on myös suurten
kokonaisravinnepitoisuuksien vuoksi pidempi kuin mineraalilannoitteilla. Fosforin varastolannoitus
turkislantakompostilla onnistui ensimmäisen kasvukauden perusteella hyvin.

Tutkimuksessa todettiin, että jo ensimmäisenä kasvukautena ruokohelpiviljelyllä saadaan muutettua
hiililähteenä toimiva entinen turvetuotantoalue hiilinieluksi. Ruokohelpiviljelyllä tuotetulla bioenergialla
voidaan lisäksi korvata fossiilisia polttoaineita Kioton ympäristösopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Asiasanat: geokemiallinen provinssi, hiilinielu, jälkikäyttö, kalkitus, komposti, lannoitus, optimointi,
raskasmetallit, ravinteet, ruokohelpi, suopohja, tuhka, viljavuusanalyysi, viljely
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1 Johdanto
Turvetuotannosta poistuu joka vuosi merkittäviä pinta-aloja suopohjaa. Tulevai-
suudessa tuotannosta poistuu suopohjaa kiihtyvällä nopeudella. On arvioitu, että
vuoteen 2010 mennessä on turvetuotannosta poistunut jopa 45 000 hehtaaria suo-
pohjaa (Selin 1999).

Turvetuotannosta poistuvaa suopohjaa on järkevää hyödyntää taloudellisesti
myös turvetuotannon päättymisen jälkeen. Eräs suosituimmista ja taloudellisesti
kannattavimmista jälkikäyttötavoista on tällä hetkellä ruokohelpin biomassaviljely.
Ruokohelpiä poltetaan voimalaitoksissa yhdessä turpeen tai hakkeen kanssa.

Bioenergian tuotanto voimistuu tulevaisuudessa. Euroopan komission valkoi-
sessa kirjassa vuodelta 1997 esitetään uusiutuvien energialähteiden osuudeksi 12 %
kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2010 mennessä (Euroopan komissio 1997,
Lohiniva ym. 2002). Yli 80 % lisäyksestä on arvioitu tulevan bioenergiasta, jonka
käyttö näin ollen kolminkertaistuisi (Lohiniva ym. 2002). Suomessa bioenergian
käyttö on jo nykyisin huomattavasti runsaampaa (Jahkola 1999). Myös Kioton pöy-
täkirjan keskeisenä tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden tutkimus, kehitys ja
käytön edistäminen (Ympäristöministeriö 1998).

Ruokohelpiviljely onnistuu erinomaisesti suopohjilla (Isolahti 2000b). Kasvu-
alustalta vaaditaan kustannussyistä vain kohtuullista kivettömyyttä. Parhaiten ruo-
kohelpi kasvaa hieta- ja eloperäisillä maalajeilla (Pahkala 2005). Vaikeinta viljely
on kuivilla savikoilla, joilla onkin järkevää jättää saven päälle hieman turvetta tuo-
tannon loppuessa. Ruokohelpi menestyy kaikkialla Suomessa (Myllylä & Myllylä
2000, Pahkala ym. 2002).

Ruokohelpiviljelyssä suopohjan heikko ravinnetila korjataan lannoitteiden
avulla. Luontaisen ravinteisuuden tiedetään vaihtelevan maa- ja turvelajeittain.
Koska lannoitus on suuri kustannus ruokohelpiviljelyssä, maaperän luontainen
ravinteisuus on järkevää selvittää ennen viljelyn aloittamista. Tämän avulla alueelle
voidaan laatia viljavuusluokitus, jonka perusteella eri ravinteiden lannoitustasot
voidaan päättää.

Suopohjilla mahdollisesti esiintyvät suuret raskasmetallipitoisuudet saattavat
estää jälkikäyttönä toteutettavaa ruokohelpiviljelyä. Huolena on kasvualustan sisäl-
tämien raskasmetallien siirtyminen kasvatettavaan ruokohelpiin. Poltettavan ruo-
kohelpin raskasmetallit vapautuvat ilmakehään, mikä aiheuttaa voimalaitoksille
raskasmetallipäästöjä. Jos kasvualustan runsaat raskasmetallipitoisuudet siirtyvät
poltettavaan kasviin, se nostaa luonnollisesti myös voimalaitosten päästöjä sekä
lisää tuhkien sijoittamisongelmia.



Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ruokohelpiviljelyssä voitaisiin
käyttää erilaisista jäteaineista ja sivutuotteista valmistettuja maanparannusaineita,
kuten komposteja sekä tuhkia. Lannoitukseen voidaan perinteisten mineraalilan-
noitteiden lisäksi käyttää kierrätyslannoitteita (Pahkala ym. 2005). Kierrätyslan-
noitteet, kuten kompostit, palauttavat tärkeät ravinteet takaisin hyötykäyttöön. Lan-
takompostien on aikaisempien tutkimusten mukaan todettu soveltuvan hyvin muun
muassa fosforilannoitteeksi (Lehtonen ym. 2003). Aikaisempien kokeiden perus-
teella turkislantakomposti on soveltunut hyvin mm. ruokaperunan tuotantoon
(Forsman ym. 2003). Voimalaitostuhkat sekä teräskuonat soveltuvat puolestaan
hyvin kalkkikivijauheen sijasta maan kalkitukseen (Pahkala ym. 2005). Kalkituste-
hon lisäksi puun tuhka sisältää kasville tärkeitä ravinteita, kuten fosforia ja kaliumia
(Hakkola 1998, Isolahti 2000b). Tuhkan käyttö soveltuu erityisen hyvin runsastyp-
pisille turvemaille, joilla tuhka kiihdyttää turvemaiden mikrobitoimintaa ja edistää
näin typen vapautumista kasveille käyttökelpoiseen muotoon (Kaunisto 1996).
Suomessa syntyy joka vuosi valtavia määriä voimalaitostuhkia. Esimerkiksi puu-
tuhkaa on arvioitu syntyvän 250 000–300 000 tonnia vuodessa (Wihersaari 1996).

Uusiutuvan bioenergian käyttö on yksi keino, jolla voidaan vähentää ilmake-
hän hiilidioksidipäästöjä (Vuori ym. 2002). Myös uusien hiilinielujen perustaminen
on yksi merkittävimmistä ilmakehän hiilidioksidimäärän vähentämiskeinoista
(Maa- ja metsätalousministeriö 2000b). Suopohjille perustetut ruokohelpiviljelmät
voivat toimia hiilinieluina (Huttunen ym. 2004). Ruokohelpi onkin todettu erin-
omaiseksi polttoaineeksi, kun kansallista ilmastostrategiaa on toteutettu peltobio-
massojen kehityksessä (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2003). Suomen kasvihuo-
nekaasuista hiilidioksidilla on yli 80 % osuus (Berghäll ym. 2003). Maljasen ym.
(2004) mukaan hiilidioksidin osuus viljellyn turvemaan GWP:stä (the global war-
ming potential) on 85–95 %. 

Tässä työssä tutkittiin ruokohelpiviljelyn optimointia turvetuotantoalueilla
teollisuuden ja maatalouden sivutuotteita hyödyntäen sekä turvetuotantoalueiden
luontainen ravinnetila huomioiden. Erityishuomio tutkimuksessa oli ruokohelpivil-
jelyn ilmastollisissa vaikutuksissa hiilidioksidin osalta sekä raskasmetallien maa-
kasvisuhteissa. Tämän työn keskeiset tutkimuskysymykset olivat:

– Onko turvetuotantoalueiden lopputurpeen tai geologisen ympäristön
ominaisuuksilla olennaista merkitystä ruokohelpiviljelyn toteutusta ajatellen?

– Voidaanko turvetuotantoalueille laatia yleispätevä viljavuusluokittelu
ruokohelpiviljelyä varten?
12



– Soveltuuko voimalaitostuhka maineestaan huolimatta ruokohelpiviljelyyn
kalkitusaineeksi? Soveltuuko turkislantakomposti ruokohelpiviljelyyn
lannoitusaineeksi? Mikä on edellä mainittujen sivutuotteiden kalkitus- ja
lannoitusteho verrattuna kaupallisiin tuotteisiin (kasvatetun sadon
perusteella)?

– Vaikuttavatko kasvualustan luontaiset kemialliset ominaisuudet tai käytetyt
lannoitteet ja kalkitusaineet ruokohelpin kemialliseen koostumukseen?

– Voidaanko ruokohelpiviljelyllä muuttaa entinen turvetuotantoalue hiilen
lähteestä hiilinieluksi?

Tutkimuksen kohdesoiksi valittiin osittain turvetuotannosta vapautuneet Vuolijoen
Luesuo, Haapaveden Piipsanneva, Haapajärven Jouttenisenneva sekä Kärsämäen,
Haapaveden ja Haapajärven kuntien alueella sijaitseva Hankilanneva.
13





2 Turpeen ominaisuuksista

2.1 Soiden ominaisuudet

Suomen suot luokitellaan kasvilajiston esiintymisen ja vallitsevan ekohydrologian
mukaan suotyyppeihin. Käytännön tarpeen mukaan käytetään suppeampaa tai laa-
jempaa luokitusta. Kasvitieteellisessä luokituksessa käytetään jopa sataa suotyyp-
piä, mutta metsätaloudellisessa luokituksessa on vain hieman yli 30 suotyyppiä
(Laine & Vasander 1998). Suot luokitellaan lähinnä puuston perustella kolmeen
pääryhmään: korpiin, rämeisiin ja avosoihin. Avosuot jaetaan edelleen nevoihin ja
lettoihin. Kaikkien pääryhmien kasvillisuudessa voidaan erottaa lajiryhmiä, jotka
luonnehtivat suon ravinteisuutta. Tämän ravinteisuuden sekä kosteusolojen perus-
teella pääryhmät jaetaan erilaisiin suotyyppeihin. Suotyyppiluokituksen lähtökoh-
tana on, että ekologisesti samanlaisille ympäristöille kehittyy samanlainen suokas-
villisuus (esim. Kivinen 1948, Heikurainen 1986, Laine & Vasander 1990, Virtanen
ym. 2003.)

Suon alla olevan maa- ja kallioperän laatu sekä suoveden erilainen alkuperä
määräävät suon ravinteisuuden. Suon ravinnepitoisuuksista voidaan tehdä päätel-
miä kemiallisin analyysein tai tutkimalla suokasvillisuutta. Soiden kasvilajisto seu-
raa melko tarkoin suon happamuusastetta sekä tärkeimpien kasviravinteiden, kuten
kalsiumin, kaliumin, magnesiumin ja fosforin määrää (Peuravuori 1994). Tärkeim-
pien kasviravinteiden pitoisuudet voivat vaihdella huomattavasti erilaisten suo-
tyyppien kesken (Kaunisto & Paavilainen 1988).

Ombrotrofiset suot saavat vetensä ja ravinteensa ainoastaan sadeveden, lumen
sulamisvesien ja ilmalaskeuman mukana. Ombrotrofinen suo kehittyy, kun suokas-
villisuus kasvaa pohjaveden ulottumattomiin suon keskustassa. Ombrotrofiset suot
ovat niukkaravinteisia. Soita luonnehtii alhainen pH, joka on yleensä alle 4. Mine-
rotrofiset suot saavat vettä ja ravinteita sateen ja ilmalaskeuman lisäksi myös suolle
virtaavan pohjaveden mukana. Minerotrofisten soiden pH ja ravinnemäärät ovat
korkeampia kuin ombrotrofisilla soilla (esim. Okruszko 1976, Clymo 1983,
Dickinson 1983, Gore 1983, Ingram 1983, Laine & Vasander 1998). Turpeen pak-
suuntuessa voi yhteys pohjamaan ravinteisiin katketa. Tällöinkin osa ravinneva-
roista jatkaa yhä niukkenevana kiertoa kasvillisuuden ja pintaturpeen välillä (Peu-
ravuori 1994). Minerotrofisia soita luonnehtii ombrotrofisia soita runsaampi kasvi-
lajien kirjo.

Ekologialtaan ja morfologialtaan samankaltaiset suot kuuluvat samaan suoyh-
distymätyyppiin (Korhola & Tolonen 1998). Suomi on jakautunut eteläiseen kei-



dassoiden vyöhykkeeseen ja pohjoiseen aapasoiden vyöhykkeeseen (Kuva 1). Näi-
den vyöhykkeiden vakiintunut raja kulkee 63º N leveyspiirin mukaisesti, mutta
kääntyy Pohjanlahden rannikon läheisyydessä pohjoiseen (Seppä 1998).

Keidassuot ovat rahkaturvevaltaisia, ja saraturpeet rajoittuvat suon reuna- ja
pohjaosiin (Mäkilä 1994, Peuravuori 1994). Keidassuon keskiosaa, eli keskustasan-
netta, kiertää kapea ja matala minerotrofinen laide. Keskustasanteen ja laiteen
välissä on reunaluisu, joka on keidassuon jyrkin osa (Seppä 1998).

Aapasuot kattavat yli puolet Suomen pinta-alasta (Seppä 1998). Aapasuot ovat
turvekerrokseltaan ohuempia kuin keidassuot, eikä aapasoiden keskiosa kohoa
ympäröivää mineraalimaata ylemmäs. Ruuhijärven (1983) mukaan kevättulvat
estävät aapasoiden rahkoittumisen. Myös ilmastolliset tekijät vaikuttavat rahka-
sammalien kasvuun aapasoilla. Aapasoiden turpeenmuodostuksesta vastaavat
lähinnä saramaiset kasvit ja ruskosammalet, vaikka myös sarojen ja rahkasammal-
ten jäännöksistä syntyvät turpeet voivat olla yleisiä (Korhola & Tolonen 1998).

Suomen pohjoisimmat suoyhdistymätyypit ovat aapasuovyöhykkeen pohjois-
puolella olevat subalpiiniset suot sekä palsasuot, jotka ovat aapasoiden variantteja
(Korhola & Tolonen 1998). Palsasoiden kasvillisuus on palsojen välissä hyvin
samanlaista kuin aapasoilla. Paljakkasuot ovat yleisiä aivan pohjoisimman Suomen
tunturien rinteillä (Seppä 1998).

Kuva 1. Suomen suoaluejako Ruuhijärven (1983) mukaan. Vyöhykkeet A, B ja C
kuuluvat keidassoiden pääyhdistymätyyppiin. D, E ja F kuuluvat aapasoihin. Vyöhyke
G edustaa palsasoita.
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2.2 Turpeen ominaisuudet

2.2.1 Turvelajit ja maatuneisuus

Turve on kuolleista kasveista maatumisen tuloksena syntynyt eloperäinen maalaji,
joka on kerrostunut muodostumispaikalleen. Turpeeksi luokitellaan näin syntynyt
aines, jonka orgaanisen aineksen osuus kuivamassasta on vähintään 75 % (Laine &
Vasander 1990). Suomessa orgaanisen aineksen osuus on yleensä yli 90 % (Laine
& Vasander 1990).

Turpeen maatumisaste riippuu olosuhteista, joissa kasvien hajoaminen tapah-
tuu. Hajoamista aiheuttavat mikrobitoiminnat sekä erilaiset kemialliset prosessit.
Turve sisältää jäännöksiä alkuperäisistä turvetta muodostavista kasveista, niiden
erilaisista muuttumistuloksista sekä erilaisista kemiallisista yhdisteistä (Lappalai-
nen ym. 1984).

Turpeen luokittelussa käytetään tarkoituksesta riippuen erilaisia luokitteluta-
poja. Geologisessa tutkimuksessa turpeet luokitellaan niitä muodostavien kasvin-
jäännösten perusteella kolmeen pääryhmään sekä useisiin lisätekijöihin (Taulukko
1). Pääryhmät ovat rahka-, ruskosammal- ja saraturpeet. Nämä kasvit voivat muo-
dostaa yksinään turvelajin, mutta useimmiten turvelaji koostuu kahdesta pääturve-
lajista. Pääturvelajien lisäksi turpeessa on muiden kasvilajien jäännöksiä, jotka ovat
turpeen lisätekijöitä (Lappalainen ym., 1984). Turpeet luokitellaan joko maastossa
silmämääräisesti tai tarkkuutta vaativissa tapauksissa mikroskoopilla.
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Taulukko 1.  Pääturvelajit ja lisätekijät Lappalainen ym. (1984) luokittelun mukaan.

Turpeen kasvilajikoostumuksen tunteminen ei yksistään kerro riittävästi tur-
peen ominaisuuksista, vaan turvelajin ohella on määritettävä turpeen maatuneisuus
(Laine & Vasander 1990). Turpeen maatuminen on prosessi, jossa kuolleet kasviso-
lukot hajoavat ja niiden sisältämät orgaaniset yhdisteet pilkkoutuvat ja rakentuvat
lopulta humusaineiksi. Osa orgaanisesta aineesta muuttuu myös epäorgaanisiksi
yhdisteiksi, kuten vedeksi ja hiilidioksidiksi. Turpeen maatuneisuusasteella tarkoi-
tetaan maatumisprosessin vaihetta tai tilaa. Se osoittaa kuinka suuri osa kasviraken-
teesta on hajonnut kemiallisesti ja biokemiallisesti (Holappa 2000).

Turpeen maatuneisuutta mitataan maastossa yleensä von Postin kymmenluoki-
tuksella. Tämä menetelmä on nopea ja kenttäkelpoinen, mutta se soveltuu lähinnä
vain rahkaturpeiden määritykseen (Holappa 2000). Lisäksi menetelmä on subjek-
tiivinen. Menetelmällä saadaan kuitenkin riittävän tarkka käsitys turpeen maatu-
misasteesta.

2.2.2 Turpeen ravinteet

Turve muodostuu kuolleiden kasvien jäännöksistä. Kaikki kasvit sisältävät vähin-
tään noin 20 alkuainetta (Jamalainen 1968). Kaikkiaan kasveista on löydetty aina-
kin 70 alkuainetta (Jamalainen 1968). Elollinen luonto käyttää elämän ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen noin 26 alkuainetta (Peuravuori & Pihlaja 1988). Nämä elä-

Pääturvelajit Lisätekijät

I Rahkaturpeet

1. Rahkaturve (S) 1. Tupasvilla (ER)

2. Sararahkaturve (CS) 2. Tupasluikka (TR)

3. Ruskosammalrahkaturve (BS) 3. Suoleväkkö (SH)

II Ruskosammalturpeet 4. Puuaines  (L)

1. Ruskosammalturve (B) 5. Varpuaines (N)

2. Rahkaruskosammalturve (SB) 6. Korte (EQ)

3. Sararuskosammalturve (CB) 7. Järviruoko (PR)

III Saraturpeet 8. Siniheinä (ML)

1. Saraturve (C) 9. Raate (MN)

2. Rahkasaraturve (SC) 10. Järvikaisla (SP)

3. Ruskosammalsaraturve (BC)
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män alkuaineet jaetaan Peuravuoren ja Pihlajan (1988) mukaan merkityksensä
mukaisesti kolmeen ryhmään (jaottelussa esiintyy vaihtelua kirjallisuuslähteestä
riippuen):

1. Rakennealkuaineet (makroelementit): H, C, N, O, P ja S

2. Elektrolyytit: Na, K, Mg, Ca ja Cl

3. Hivenalkuaineet (mikroelementit): V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Mo, Sn,
J, B, Si ja F

Turpeiden kemialliset ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti eri turvelajien
välillä. Ensisijaisesti turpeen ominaisuuksiin vaikuttavat suon alla ja vieressä ole-
van kivennäismaan ja kallioperän laatu (Peuravuori 1994). Toissijaisia tekijöitä
ovat veden ja tuulen mukana kulkeutuneet aineet, turpeen maatumisaste sekä suon
käyttömuoto (Peuravuori 1994). 

Lähes 98 % maaperän ravinteista on sitoutuneena kivennäismaahan tai orgaani-
seen ainekseen, eivätkä ne sellaisenaan ole kasvien käytettävissä (Larcher 1995).
Turpeen ravinteet ovat sitoutuneet joko turpeen orgaanisiin yhdisteisiin tai turpeen
epäorgaaniseen osaan. Turpeen orgaanisen aineen koostumus vaihtelee turvelajin ja
maatumisasteen mukaan. Turpeen orgaaninen osuus koostuu lähinnä bitumeista,
hiilihydraateista, ligniinistä sekä humusaineista (Fagernäs 1998). Näiden lisäksi
turpeessa on typpipitoisia yhdisteitä ja tuhkan aineosia. 

Kasviravinteet voidaan karkeasti jakaa pää- ja hivenravinteisiin (Viljavuuspal-
velu 2000). Pääravinteita ovat C, H, S, N, P, O, K, Ca ja Mg (Viljavuuspalvelu
2000). Hivenravinteisiin, joita kasvusto ottaa alle 1 kg ha-1, kuuluvat B, Cu, Zn,
Mn, Mo, Fe, Cl ja Na (Viljavuuspalvelu 2000). Salisbury & Ross (1992) jakavat
ravinteet pää- ja hivenravinteisiin hieman toisin. Heidän mukaansa tärkeimmät pää-
ravinteet ovat samat, mutta hivenaineisiin puolestaan kuuluu natriumin sijasta nik-
keli. On myös olemassa hyödyllisiä ravinteita, jotka eivät ole kasveille välttämättö-
miä, mutta auttavat mahdollisesti kasvussa. Tällaisia ravinteita ovat Chapin III:n ja
Evinerin (2004) mukaan Al, Co, I, Ni, Se, Si, Na ja V. Kasviravinteiden pitoisuudet
turpeissa vaihtelevat jonkin verran, ja pitoisuuksiin vaikuttavat useat tekijät (Tau-
lukko 2).
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Taulukko 2. Viljavuuspalvelussa määritettyjä kemiallisia ominaisuuksia (mg l-1) eri
turvelajeilla (Peuravuori 1994).

Peuravuoren ja Pihjalan (1988) mukaan turvetta muodostaneilla kasveilla ei välttä-
mättä tarvitse olla ratkaisevaa osuutta tiettyjen alkuaineiden poikkeuksellisen suu-
riin pitoisuuksiin turvekerrostumissa. Tietyt kasvit kykenevät kasvamaan ympäris-
tössä, joka sisältää tavallista enemmän tiettyjä alkuaineita. Näin turvetta muodosta-
vien suokasvien ravinteisuusluokka vaikuttaa turpeen ravinnemääriin, mutta ravin-
teisuudella itsellään ei kuitenkaan tarvitse olla syy-yhteyttä tiettyjen alkuaineiden
rikastumiseen turvekerroksissa. Suurin osa epäorgaanisista alkuaineista on toden-
näköisesti sitoutunut jo maatuneeseen turpeeseen ympäröivistä vesistä. Näiden
aineiden liukoisuus vesiin riippuu Salmen (1950, 1955, 1956) mukaan suoaluetta
ympäröivän kallio- ja maaperän laadusta.

Tuhkapitoisuus on tärkeää huomioida turpeen kemiaa tutkittaessa. Tuhkan
sisältämät alkuaineet ja niiden yhdisteet muodostavat turpeen kemiallisen koostu-
muksen epäorgaanisen osan. Turpeen tuhka on peräisin suokasveista (primaarinen
tuhka) sekä ympäröiviltä mineraalimailta (sekundaarinen tuhka) (Uosukainen
1979).

Eri turvelajeja muodostavien suokasvien tuhkapitoisuudet vaihtelevat huomat-
tavasti. Tämän vuoksi eri turvelajienkin tuhkapitoisuudet vaihtelevat. Tätä aihetta
ovat tutkineet mm. Zailer ja Wilk (1907), Kotilainen (1927), Tuorila (1928), Luk-
kala (1929), Kivinen (1933, 1948), Salmi (1950, 1954, 1963) ja Kaila (1956). Tut-
kimustulokset ovat olleet toisistaan poikkeavia, mutta saman suuntaisia.

Taulukossa 3 on esitetty turvelajiryhmien tuhkapitoisuuksien tuloksia Kailan
(1956) ja Kivisen (1933) mukaan. Tuhkapitoisuus vaihtelee Suomen turvekerrostu-
missa yhdestä prosentista kymmeneen prosenttiin (Uosukainen 1979). Soverin
(1948) mukaan tuhkapitoisuus on pienin puhtailla rahkaturpeilla, lisääntyen sara- ja

Turvelaji Tuhka (%) N (%) P K Ca Mg S Na

Ruskosammal-saravalt. 5,58 1,61 29,3 58,5 1952 204 2238 20,3

Saravalt. 5,77 2,06 59,1 67,1 1710 275 1056 22,6

Rahkavalt. 1,54 0,90 25,6 38,7 806 144 829 24,1

(Vaihtuva tai liukoinen pitoisuus):

Turvelaji P K Ca Mg Na

Ruskosammal-saravalt. 0,98 7,5 1119 90 16,3

Saravalt. 1,49 9,7 836 88 15,5

Rahkavalt. 3,43 23,3 590 82 20,6
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ruskosammalturpeissa. Mäkilän (1994) tutkimuksissa on esitetty huomattavasti
matalammat turpeen keskimääräiset tuhkapitoisuudet kuin Kailan (1956) ja Kivi-
sen (1933) tutkimuksissa. Mäkilän (1994) mukaan ruskosammalturpeen tuhkapitoi-
suus on 5,2 %, sararuskosammalturpeen 5,0 %, rahkasaraturpeen 4,0 %, saratur-
peen 3,8 %, sararahkaturpeen 3,4 % ja rahkaturpeen 1,6 %. Myös turpeen maatu-
misasteella on vaikutus turpeen tuhkapitoisuuksiin, vaikka sen vaikutus on pie-
nempi kuin turvelajin.

Uosukaisen (1979) mukaan sekundaarinen tuhka kulkeutuu turpeeseen lähinnä
virtaavan veden kuljettamana. Nämä tuhka-aineet kulkevat veden mukana ympä-
röiviltä mineraalimailta ja ovat yleensä turpeeseen liukenemattomia. Myös ilman
pöly, eläimet sekä liikenteen ja teollisuuden saasteet tuovat suolle jonkin verran
tuhkaa (Uosukainen 1979). Tulvavesien toiminta on voimakkainta suon reuna-
osilla, mistä johtuen sekundaarista tuhkaa on yleensä enemmän suon reunaosissa
kuin keskustassa. Turvekerroksen pohjaosien tuhkapitoisuus on luonnollisesti kor-
keampi kuin keski- tai pintaosien, koska turvekerroksen pohjaosat ovat osittain
sekoittuneet kivennäismaan kanssa.

Taulukko 3. Tuhkapitoisuuksia eri turvelajiryhmillä Kailan (1956) ja Kivisen (1933)
mukaan.

Vaihtuvat ravinteet määritetään turpeista käyttämällä uuttonesteenä esimerkiksi
ammoniumasetaattia. Vaihtuvia ravinteita ovat lähinnä K, Ca, Mg ja Na sekä help-
poliukoinen P. Lisäksi turpeista usein määritetään kokonais- ja vesiliukoiset ravin-
teet. Määritettävien ravinteiden valintaan vaikuttaa turvemaan tai turpeen käyttötar-
koitus. Turpeiden kokonaisravinteiden pitoisuudet kuvaavat lähinnä turpeen ravin-
nepotentiaalia, koska kokonaisravinteet eivät ole suoraan kasvien käytettävissä. 

Kasville käyttökelpoiset ravinteet ovat turpeissa liukoisessa muodossa (Elo-
maa 1990). Suurin osa turpeiden ravinteista on sitoutunut orgaanisiin ja epäorgaani-
siin yhdisteisiin, eivätkä ne tämän vuoksi ole kasvien käytössä. Ravinteiden kemi-

Kailan (1956) mukaan Kivisen (1933) mukaan

Sphagnum-turve n. 5,0 % Sphagnum-turve 4,19 %

Carex-Sphagnum-turve n. 7,2 % Carex-Sphagnum-turve 8,84 %

Sphagnum-Carex-turve n. 9,5 % Sphagnum-Carex-turve 9,40 %

Eutrofinen Sc-turve n. 9,9 % Eutrofinen Sc-turve 9,71 %

Bryales-Carex-turve n. 7,5 % Bryales-Carex-turve 13,14 %

Carex-turve n. 8,2 % Carex-turve 11,21 %
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alliseen muotoon vaikuttaa erityisesti turpeiden hapen konsentraatio (Sikora &
Keeney 1983). Liukoisten ravinteiden määrä turpeessa kasvaa turpeen hajotessa
(Sepponen & Haapala 1979). Turpeen kuivuessa aerobisuusraja alenee, jolloin bio-
loginen toiminta aktivoituu ja turpeen hajoaminen nopeutuu (Vahtera 1955, Lähde
1969, Lähde 1971, Laiho 1997). Tällöin ainakin osa yhdisteistä hajoaa ja liukoisten
ravinteiden määrä turpeessa kasvaa (Sepponen & Haapala 1979). Näin ollen soiden
ojituksella voidaan nopeuttaa liukoisten ravinteiden vapautumista turpeesta, mutta
toisaalta ravinteita huuhtoutuu enemmän vesistöihin tai sitoutuu rehevöityvään kas-
villisuuteen tai mikrobistoon (Johansson & Olofsson, 1985, Sallantaus & Pätilä,
1985, Päivänen & Paavilainen 1998).

Tärkeimmät liukoisten ravinteiden lähteet kallio- ja maaperässä ovat muuta-
missa mineraaleissa. Kallio- ja maaperästä ravinteet kulkeutuvat turpeisiin ja näin
ollen vaikuttavat myös turpeiden liukoisten ravinteiden pitoisuuksiin.

Kalimaasälpä on suurin kaliumin lähde, mutta huonon liukoisuuden vuoksi sen
merkitys kasvien kaliumin lähteenä ei ole merkittävä (Salminen 1931). Huomatta-
vasti helpommin kalium liukenee biotiitista ja muskoviitista, joiden merkitys kas-
vien kaliumlähteenä on merkittävä (Salminen 1931). Muita merkittäviä kaliumin
lähteitä ovat emäksiset plagioklaasit. Niiden kaliumpitoisuus on edellä mainituista
mineraaleista pienin, mutta helpoimman liukenevuuden vuoksi plagioklaasien
kalium on kasvien käytettävissä.

Fosfori on kallioissa yleensä apatiittina ja magnesium biotiittina ja kloriittina
(Salminen 1931). Kalkkilähteinä emäksiset plagioklaasit ovat Suomessa tärkeimpiä
(Salminen 1931). Näitä ravinteita esiintyy myös muissa mineraaleissa, kuten amfi-
boleissa ja pyrokseeneissä, mutta ne ovat vaikealiukoisia.

Typpeä esiintyy turpeessa runsaasti, mutta se on suurimmaksi osaksi vaikeali-
ukoisessa muodossa (Valmari 1971, Sepponen & Haapala 1979, Heikurainen
1984). Se on pääosin orgaanisina yhdisteinä, jotka ovat peräisin kasveista. Turpeen
mobilisoitumistuotteita ovat ammonium- ja nitraattityppi (Kaila 1954). Turpeiden
typpipitoisuus on korkeampi kuin niitä muodostavien kasvien. Peuravuoren (1994)
mukaan typen määrä on alhaisin rahkaturpeissa (yleensä alle 1 %) ja korkein sara-
turpeissa (1,5–2,5 %).

Fosfori on sitoutunut turpeeseen pääasiassa vaikealiukoisina orgaanisina
yhdisteinä (Kaila 1958, Kaila & Missilä 1956, Viro 1965). Liukoisen fosforin osuus
turpeen kokonaisfosforista on varsin pieni. Liukoisen fosforin osuus kasvaa turpeen
maatuessa sekä pH-arvon noustessa, mutta fosforin mineralisoituminen on erittäin
hidasta (Sepponen & Haapala 1979). Lisäksi fosforin mobilisoituminen riippuu
myös siitä, miten se on sitoutunut muihin ioneihin, kuten rautaan ja alumiiniin
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(Puustjärvi 1952, Valmari 1970). Fosforin kokonaispitoisuus on korkeampi saratur-
peissa kuin rahkaturpeissa (Vahtera 1955, Kaila 1963, Peuravuori 1994). Liukoista
fosforia puolestaan on rahkaturpeissa eniten (Peuravuori 1994). Tämä johtunee
osittain siitä, että saraturpeissa on fosforia sitovaa rautaa enemmän.

Kaliumin määrä turpeissa on vähäinen, mutta se on huomattavasti helppoliu-
koisempi kuin fosfori (Valmari 1971). Kaikki kalium ei kuitenkaan ole liukoisessa
muodossa, joten liukoisen kaliumin voidaan olettaa lisääntyvän turpeen maatuessa.
Kalium mobilisoituu nopeasti (Moore & Bellamy 1974, Sepponen & Haapala
1979). Kaliumin kokonaismäärä on yleensä suurempi saraturpeissa kuin rahkatur-
peissa (Peuravuori 1994). Vaihtuvan kaliumin kohdalla ero ei ole selvä, mutta rah-
katurpeissa saattaa olla hieman suuremmat vaihtuvan kaliumin pitoisuudet (Peura-
vuori 1994). Puuaines lisää yleensä liukoisen kaliumin määrää turpeessa (Peura-
vuori 1994). Suon pintakerros sisältää enemmän kaliumia kuin alemmat kerrokset,
lukuun ottamatta pohjakerrosta, johon kivennäismaa vaikuttaa yleensäkin kiven-
näisaineita lisäävästi (Kivekäs & Kaila 1957, Marttila 1965, Peuravuori 1994).

Kalsiumin ja magnesiumin vaihtuva osuus on turpeissa suuri, joten niiden
pitoisuuksissa ei tapahtune suuria muutoksia maatumisesta johtuen (Sepponen &
Haapala 1979). Kalsiumin kokonais- ja vaihtuvien pitoisuuksien määrät ovat kor-
keimmat ruskosammalturpeissa ja pienimmät rahkaturpeissa (Peuravuori 1994).
Puuta sisältävät turpeet sisältävät yleensä hieman enemmän kalsiumia kuin puutto-
mat turpeet (Peuravuori 1994). Magnesiumia on enemmän saraturpeissa kuin rah-
katurpeissa (Peuravuori 1994).

Rikki on välttämätön ravinne, mutta paikoin sitä esiintyy haitallisia määriä.
Esimerkiksi Pohjanmaan rannikkoalueen turvemaissa rikkiä esiintyy sulfidisavien
ja -silttien johdosta runsaasti. Tämä aiheuttaa liiallista happamuutta. Yleensä rikkiä
kuitenkin esiintyy turpeessa varsin vähän, varsinkin verrattuna fossiilisiin polttoai-
neisiin, minkä vuoksi turvetta pidetään hyvänä polttoaineena (Asplund 1998). Rus-
kosammalturpeiden rikkipitoisuudet ovat kaikkein suurimmat (Peuravuori 1994).
Saraturpeissa rikkiä on jonkin verran enemmän kuin rahkaturpeissa (Peuravuori
1994).

Turpeiden hivenravinnepitoisuudet ovat mangaania lukuun ottamatta pienem-
piä kuin kivennäismaissa (Peuravuori 1994). Maaperän hivenainepitoisuudet vaih-
televat huomattavasti enemmän kuin pääalkuaineiden pitoisuudet (Sillanpää 1962).
Turpeen hivenravinteiden ja hivenaineiden (myös raskasmetallit) pitoisuuksiin vai-
kuttavat osaltaan alueen kallioperä ja kivennäismaat sekä turpeen tuhkapitoisuus
(Sillanpää 1962).
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2.2.3 Raskasmetallit

Rossin (1994a) mukaan hivenmetallit muuttuvat nimitykseltään myrkyllisiksi
metalleiksi, kun niiden pitoisuudet maaperässä nousevat geokemiallisten vaihtelu-
jen tai ihmisen toiminnan vuoksi eliöille myrkyllisiksi pitoisuuksiksi. Wittig (1993)
määrittää raskasmetallin fysikaaliseksi termiksi, jonka alle lasketaan kaikki metal-
lit, joiden tilavuuspaino on enemmän kuin 4,5 g/cm3. Raskasmetallien tiheyden
rajaksi on esitetty myös 5 g/cm3 (Schulze ym. 2005, Roitto ja Galambosi 2005).
Raskasmetalleiksi lasketaan joskus kuuluvaksi jopa arseeni, joka on puolimetalli.
Yleisimmin raskasmetalleja käsittelevässä kirjallisuudessa varsinaisiksi raskasme-
talleiksi on laskettu kupari, lyijy, kadmium, sinkki ja nikkeli (Wittig 1993). Muita
raskasmetalleina pidettyjä alkuaineita ovat Cr, Mn, Fe, Co, Hg, V, As, Mo, Ag, Al,
Sn, Ba, Sb, Se ja Ti (Wittig 1993).

Ympäristön saastumisen ja myrkyllisyyden kannalta ongelmallisimmiksi ras-
kasmetalleiksi luokitellaan lyijy, kadmium, sinkki, kupari ja nikkeli (Ross 1994a).
Monet empiiriset tutkimukset osoittavat myös mangaanin, elohopean, tinan ja kro-
min olevan myrkyllisiä maa-kasvisysteemissä (Ross 1994a). Raskasmetalleja esiin-
tyy yleisesti kivissä ja maaperässä. Geokehän raskasmetallit ovat kuitenkin pääosin
sellaisessa kemiallisessa muodossa, etteivät ne ole organismien käytettävissä (Ross
1994b). Alkuaineiden haitallisuuteen vaikuttaa olennaisesti niiden saatavuus ja
myrkyllisyys. Brownlow (1979) toteaa, että Wood (1974) on luokitellut alkuaineet
myrkyllisyyden mukaan seuraavasti:

1. Ei kriittistä merkitystä
Na, K, Mg, Ca, H, O, N, C, P, Fe, S, Cl, Br, F, Li, Rb, Sr, Al ja Si

2. Erittäin myrkyllinen ja liukoinen
Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, As, Se, Te, Pd, Ag, Cd, Pt, Au, Hg, Pb, Sb ja Bi

3. Myrkyllinen, mutta liukenematon tai harvinainen
Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, Ga, La, Os, Rh, Ir, Ru ja Ba

Seuraavassa luetellaan tässä tutkimuksessa käsiteltyjen raskasmetallien ominai-
suuksia. Näitä raskasmetalleja ovat arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari,
lyijy, molybdeeni, nikkeli ja sinkki.

Magma- ja sedimenttikiville tyypillinen arseenin pitoisuus on noin 2 mg kg-1

(O’Neill 1995). Korkeampia arseenipitoisuuksia esiintyy usein sulfidimineraaleissa
(O’Neill 1995). Eilun ja Lahtisen (2004) mukaan Suomen malmiutumattomassa
kallioperässä arseenin pitoisuus on yleensä alle 10 mg kg-1. Vain 1–2 % suomen
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kallioperästä sisältää arseenia yli 10 mg kg-1 (Eilu & Lahtinen 2004). Sedimentti-
kivissä on muita kivilajeja suurempia arseenipitoisuuksia, ja tiettyjen sedimenttiki-
vien arseenipitoisuudet ovat yleisesti yli 10 mg kg-1 (Eilu & Lahtinen 2004). Suo-
men malmeissa ja niitä ympäröivissä malmiutuneissa vyöhykkeissä arseenipitoi-
suudet voivat olla jopa 10–1 000 kertaa suurempia kuin ympäröivässä kallioperässä
(Eilu & Lahtinen 2004). Tärkein arseenimineraali on pyriitti (Boyle & Jonasson
1973).

Arseenin pitoisuudet maaperässä ovat usein korkeampia kuin magmakivien
pitoisuudet (Norrish 1975). Boyle & Jonasson (1973) ilmoittavat arseenipitoisuu-
den olevan maaperässä keskimäärin 7,2 ppm, vaihteluvälin ollessa 0,1–55 ppm.
Tarvaisen (2004) mukaan Suomen moreenin hienoaineksen keskimääräinen arsee-
nin mediaanipitoisuus on 2,6 mg kg-1, mikä on hieman enemmän kuin maankuo-
ressa keskimäärin. Heikkinen (2000) esittää arseenin pitoisuudeksi maaperässä 5
mg kg-1. Peltojen pintamaiden arseenipitoisuudet vaihtelevat orgaanisten peltomai-
den 0,8 milligrammasta kilossa hienorakeisten peltomaiden 2,4 milligrammaan
kilossa (Tarvainen 2004). Turpeen arseenipitoisuudet ovat Pohjois-Pohjanmaan
pintaturpeissa keskimäärin 2,7 mg kg-1 sekä pohjaturpeissa 5,3 mg kg-1 (Virtanen
2004). Saraturpeet sisältävät Pohjois-Pohjanmaalla noin kaksinkertaisen määrän
arseenia verrattuna rahkaturpeisiin (Virtanen 2004).

Elohopeaa esiintyy yli 20 eri mineraalissa, joista tärkein on sinooperi. Eloho-
peapitoisten mineraalien rapautumisessa vapautuu alkuainemuotoista sekä kahden
arvoista elohopeaa, joka on yksi myrkyllisimmistä metalli-ioneista maaperän eli-
öille (Rundgren ym. 1992). Maapallon kuoressa elohopeaa on 0,05–0,08 mg kg-1

(Lodenius 1995). OECD (1974) arvioi maankuoren elohopean keskipitoisuudeksi
noin 0,07 mg kg-1. Orgaanisesta aineesta köyhissä kivissä elohopeapitoisuus on
yleensä alle 0,03 mg kg-1 (Steinnes 1995). Elohopean pitoisuudet ovat korkeampia
maaperässä kuin kallioperässä (Steinnes 1995). Euroopan viljelymaiden pintaker-
rosten elohopeapitoisuudeksi arvioidaan 0,03–0,15 mg kg-1 (k-a) keskipitoisuuden
ollessa 0,1 mg kg-1 (k-a), mutta turpeiden pintakerroksissa pitoisuudet voivat
nousta 2–4 kertaisiksi (Rundgren ym. 1992). Elohopean pitoisuudet maaperässä
ovat tässä tutkielmassa listatuista raskasmetalleista kaikkein matalimmat.

Tunnetuin kadmiummineraali on greenockiitti. Vlasovin (1966) mukaan maan-
kuoren keskimääräinen kadmiumpitoisuus on noin 1,1 X 10-5 %. Suomen kalliope-
rässä happamien kivilajien kadmiumin keskipitoisuus on 0,4 ppm, ultraemäksisten
kivilajien kadmiumpitoisuus 0,35 ppm ja kalkkikivien 0,3 ppm (Lounamaa 1956).
Sedimenttikivet sisältävät muita kivityyppejä enemmän kadmiumia (Alloway
1995a). Maaperän normaali kadmiumpitoisuus on < 1–2 mg kg-1 (Bowie & Thorn-
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ton 1985). Suomessa maaperän kadmiumpitoisuus on keskimäärin 0,18 mg kg-1

(k-a) (Mäkelä-Kurtto ym. 2003). Eloperäisten maiden kadmiumpitoisuus (0,3 mg
kg-1) on koko maaperän keskiarvoa korkeampi (Mäkelä-Kurtto ym. 2003). Louna-
maan (1956) mukaan maaperän kadmiumpitoisuus vaihtelee kalkkipitoisten aluei-
den 0,3 ppm:stä happamien kivilajialueiden maaperän 1,3 ppm:ään.

Kromin keskipitoisuus kivissä on noin 100 mg kg-1 (McGrath 1995). Suomen
kallioperässä kromia esiintyy eniten ultraemäksisissä kivissä, joiden kromipitoi-
suus on keskimäärin 2200 ppm (Lounamaa 1956). Suomen kallioperän happamissa
kivissä kromia on noin 87 ppm ja kalkkikivissä 380 ppm (Lounamaa 1956). Kromin
pitoisuudet maaperässä vaihtelevat huomattavasti keskipitoisuuden ollessa 62 mg
kg-1 (McGrath 1995). Suomen maaperässä kromipitoisuus on happamien kivilajien
alueella keskimäärin 140 ppm, ultraemäksisten kivilajien alueilla 4 000 ppm ja
kalkkikivien alueella 110 ppm (Lounamaa 1956).

Litosfäärin keskimääräinen kuparipitoisuus on 70 mg kg-1 (Baker & Senft
1995). Lounamaan (1956) mukaan Suomen kallioperän happamissa kivissä kupari-
pitoisuus on keskimäärin 50 ppm, ultraemäksisissä 27 ppm ja kalkkikivissä 34 ppm.
Eniten kuparia on basaltissa ja gabbrossa (Baker & Senft 1995). Vähiten sitä puo-
lestaan on graniitissa ja granodioriitissa (Baker & Senft 1995). Kuparikiisu ja
-välke ovat tärkeimmät kuparia sisältävät mineraalit. Maaperässä kuparia on noin
30 mg kg-1 (Baker & Senft 1995). Schulze ym. (2005) esittävät maaperän luontai-
sen kuparipitoisuuden vaihtelevan välillä 20–50 mg kg-1. Suomen maaperän kupa-
ripitoisuus on happamien kivilajien alueella noin 110 ppm, ultraemäksisten kivila-
jien alueella 22 ppm ja kalkkikivien alueella 42 ppm (Lounamaa 1956).

Maankuoren kivien lyijyn keskipitoisuus on 16 mg kg-1 (Davies 1995). Lyijy-
pitoisuus nousee emäksisistä kivistä happamiin magmakiviin (Davies 1995). Tär-
kein lyijymalmi on lyijyhohde. Suomen kallioperässä lyijy esiintyy lähes yksin-
omaan happamissa kivilajeissa, joissa keskipitoisuus on 9,3 ppm (Lounamaa 1956).
Ultraemäksisten kivien ja kalkkikivien lyijypitoisuus on keskimäärin 3 ppm (Lou-
namaa 1956). Arviot maaperän lyijypitoisuudesta vaihtelevat. Saastumattoman
maaperän arvioidaan sisältävän lyijyä alle 20 mg kg-1 ja lievästi saastuneen maape-
rän 30–100 mg kg-1 (Davies 1995). Bowie & Thornton (1985) arvioivat maaperän
lyijypitoisuudeksi keskimäärin 10–150 mg kg-1. Lounamaan (1956) mukaan Suo-
men maaperän lyijypitoisuus vaihtelee kalkkikivialueiden 6,6 ppm:stä happamien
kivilajien alueiden 190 ppm:ään.

Suomen kallioperän molybdeenipitoisuus on happamissa kivilajeissa keski-
määrin 3,3 ppm, ultraemäksisissä kivissä 3 ppm ja kalkkikivissä 3,2 ppm (Louna-
maa 1956). Tärkein molybdeenimineraali on molybdeenihohde. Tyypillinen maa-
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perän molybdeenipitoisuus on < 1–5 mg kg-1 (Bowie & Thornton 1985). Suomen
maaperän molybdeenipitoisuudeksi arvioidaan 3–3,4 ppm riippuen alueen kalliope-
rästä (Lounamaa 1956).

Nikkeliä on maankuoressa keskimäärin 75 mg kg-1 (McGrath 1995). Tärkein
nikkelimineraali on pentlandiitti. Suomen kallioperässä nikkeliä on eniten ultra-
emäksisissä kivissä, joiden pitoisuus on pääosin 1 000–3 000 ppm (Lounamaa
1956). Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Suomen kallioperän happamissa
kivissä nikkeliä on keskimäärin 38 ppm (Lounamaa 1956). Nikkeliä runsaimmin
sisältäviä kivilajeja ovat mm. peridotiitti, duniitti, pyrokseniitti, gabbro ja basaltti
(McGrath 1995). Happamat magmakivilajit sisältävät vähemmän nikkeliä kuin
emäksiset (McGrath 1995). Vähiten nikkeliä on kuitenkin sedimenttikivissä
(McGrath 1995). Maaperän nikkelipitoisuudet vaihtelevat suuresti keskipitoisuu-
den ollessa 20 mg kg-1 (McGrath 1995). Ultraemäksisten alueiden maaperän nik-
kelipitoisuus on 500–10 000 mg kg-1, kun se muilla alueilla on 5–500 mg kg-1

(Proctor & Baker 1994). Suomen maaperän nikkelipitoisuus on happamien kivila-
jien alueilla keskimäärin 91 ppm, ultraemäksisten kivilajien alueilla 1 200 ppm ja
kalkkikivialueilla 60 ppm (Lounamaa 1956).

Kiekensin (1995) mukaan Lindsay (1972) on esittänyt sinkin keskipitoisuu-
deksi litosfäärissä noin 80 mg kg-1 ja maaperässä keskimäärin 50 mg kg-1. Suo-
messa happamissa kivilajeissa sinkin pitoisuus on yleensä keskimäärin 180 ppm,
ultraemäksisissä kivissä noin 190 ppm ja kalkkikivissä 230 ppm (Lounamaa 1956).
Tärkein sinkkimineraali on sinkkivälke. Sinkin pitoisuus maaperässä on 25–200 mg
kg-1 (Bowie & Thornton 1985). Suomen maaperän sinkkipitoisuus puolestaan vaih-
telee kallioperästä riippuen 220 ppm:n ja 320 ppm:n välillä (Lounamaa 1956). Maa-
perän sinkkipitoisuus on vahvasti riippuvainen alkuperäisestä kiviaineksesta.

Koska ilmakehän raskasmetallit useimmiten laskeutuvat maaperään ja tulevat
osaksi maaperän prosesseja, on syytä mainita myös luonnollisia ilmakehän hiven-
metallilähteitä. Tällaisia ovat mm. tuulen nostattama pöly, tulivuoren purkaukset,
metsäpalot, merisuolaemissiot ja kasvillisuus (Pacyna ym. 1991). Luonnollisten
raskasmetallilähteiden ohella suuria raskasmetallimääriä maaperään kulkeutuu
myös ihmistoiminnan vaikutuksesta. On olemassa ainakin viisi antropogeenisten
raskasmetallilähteiden pääryhmää (Taulukko 4).
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Taulukko 4. Myrkyllisten metallien lähteitä (Ross 1994b).

Suurin osa viimeisten vuosikymmenten aikana aiheutuneista ilmakehän raskasme-
tallipäästöistä ovat peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotan-
nossa, erilaisista metallurgian prosesseista, jätteiden poltosta sekä sementtiteolli-

Metallimineraalien kaivostoiminta ja metallurgian prosessit

Jätekasat ja jätemaat (tuuli- ja vesieroosio sekä rapautuminen): As, Cd, Hg ja Pb.

Malmiaineksen kuljetus (tuulen toiminta kuljetuksen aikana): As, Cd, Hg ja Pb. 

Pelkistysprosessit (tuulen kuljettama pöly sekä aerosolit savupiipuista): As, Cd, Hg, Pb, Sb ja Se. 

Rauta- ja terästeollisuus: Cu, Ni ja Pb.

Metallien viimeistely: Zn, Cu, Ni, Cr ja Cd.

Teollisuus

Muovit: Co, Cr, Cd ja Hg. 

Tekstiilit: Zn, Al, Z, Ti ja Sn

Elektroniikka: Cu, Ni, Cd, Zn, Sb.

Puun käsittely: Cu, Cr, As.

Jalostamot, puhdistamot: Pb, Ni, Cr.

Päästöt ilmakehään

Kaupungit ja teollisuus (sisältäen kasvien polton ja jätteiden hävityksen): Cd, Cu, Pb, Sn, Hg ja V.

Metallurgian teollisuus: As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl ja Zn. 

Liikenteen pakokaasut: Mo, Pb ja V.

Fossiilisten polttoaineiden poltto energiaksi: As, Pb, Sb, Se, U, V, Zn ja Cd. 

Maatalous

Lannoitteet: esimerkiksi As, Cd, Mn, U, V ja Zn.

Lannat: esimerkiksi As, Cu, Mn ja Zn.

Kalkitus: As ja Pb.

Torjunta-aineet: Cu, Mn, Zn, As ja Pb. 

Kasteluvedet: Cd, Pb ja Se.

Metallien korroosio (aidat jne.): Fe, Pb ja Zn.

Jätteiden hävitys

Puhdistamoliete: Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V ja Zn.

Maantäytealueiden vuotovedet: As, Cd, Fe ja Pb.

Jätekasat: Cd, Cr, Cu, Pb ja Zn.

Nuotiot, tuhkat jne: Cu ja Pb.
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suuden polttouuneista (Pacyna ym. 1991). Ilmakehästä raskasmetallit laskeutuvat
maaperään joko kuiva- tai märkälaskeumana (Semb & Pacyna 1988) ja tulevat näin
osaksi maa-kasvisysteemejä. Ross (1994b) toteaa, että Cambell ym. (1983) ovat
tutkimuksissaan vertailleet antropogeenisia ja luonnollisia raskasmetallipäästöjä
ilmakehään. Ihmisen aiheuttama raskasmetallikuorma oli kadmiumilla 13 kertaa,
lyijyllä 100 kertaa, kuparilla 13 kertaa ja sinkillä 21 kertaa suurempi kuin näiden
aineiden luonnolliset päästöt ilmakehään. Lisäksi ihmisen toiminnan vuoksi maa-
perään joutuneet metallit ovat huomattavasti liukoisemmassa muodossa kuin maa-
perän luontaiset metallit (Lintinen & Savolainen 2001).

Koska tässä tutkimuksessa keskitytään polttoturvesoiden ominaisuuksiin, tar-
kastelun kohteena on polttoturveteollisuudessa syntyvät haitalliset aineet. Tyypilli-
siä voimalaitosten turpeenpoltossa ilmaan vapautuvia raskasmetalleja ovat muun
muassa As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V ja Zn (Vesterinen 1989, Leijting 1999, Mela-
nen ym. 1999). Turpeen sisältämien metallien määrä on huomattavasti laajempi,
mutta edellä lueteltiin yleisimmät kirjallisuudessa haitallisiksi mainitut raskasme-
tallit. Turpeen sisältämät metallit esiintyvät voimalaitosten savukaasuissa sekä
hiukkas- että höyryfaasissa. Hiukkasfaasi on todettu merkittäväksi arseenilla, kro-
milla ja lyijyllä ja höyryfaasi puolestaan elohopealla ja kadmiumilla. Taulukossa 5
esitetään kyseisten raskasmetallien keskipitoisuuksia turpeessa.

Soiden raskasmetallit ovat peräisin maa- ja kallioperästä, ilmasta, luonnon läh-
teistä ja ihmistoiminnan vaikutuksista (Elomaa 1990). Turpeiden sisältämiin ras-
kasmetallimääriin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa turvelaji, happamuus,
maatuneisuus, tuhkapitoisuus ja näytteenottokohdan syvyys (Uosukainen 1979).
Vaikka osa turpeen raskasmetalleista tuleekin luonnon omista lähteistä, ilmansaas-
teilla on nykyään merkittävä rooli turpeiden raskasmetallipitoisuuksissa. Ilman
saastuminen vaikuttaa erityisesti lyijyn, sinkin, kuparin, seleenin, kadmiumin ja
elohopean rikastumiin turvekerrosten pintaosissa. Esimerkiksi antropogeenisen lyi-
jyn määrä on 350 kertaa suurempi kuin luonnollisessa kierrossa olevan lyijyn
(Lantzy & Mackenzie 1979). Raskasmetallien pidättymistä ja liikkumista turpeessa
määräävät siihen kohdistunut biologinen tarve sekä kemialliset ominaisuudet, joilla
turve reagoi erilaisiin geokemiallisiin oloihin ja prosesseihin (Elomaa 1990).

Turpeen sisältämistä metalleista monet ovat eliöille terveyden kannalta tarpeel-
lisia hivenaineita, mutta suurina pitoisuuksina ne voivat olla myrkyllisiä tai karsi-
nogeenisia. Haitallisimpia näistä metalleista ovat elohopea, kadmium ja lyijy. Kar-
sinogeenisiksi näistä metalleista on todettu ainakin arseeni, nikkeli ja lyijy (Anti-
kainen 1983).
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Taulukko 5. Keskimääräiset polttoturpeen raskasmetallipitoisuudet mg kg-1 kuivaa
ainetta (Taipale 1996, Vapo 1996).

Turpeiden raskasmetallipitoisuudet vaihtelevat jossain määrin alueellisesti. Tähän
vaikuttaa osaltaan kallioperän koostumuksen vaihtelu. Kunkin raskasmetallin mää-
rään turpeessa vaikuttavat sekä metallin esiintyminen suon alla olevassa kalliope-
rässä että sen liikkuvuus vesien mukana (Salmi 1955). Esimerkiksi tunnettujen mal-
mialueiden kohdalla sijaitsevat turpeet sisältävät enemmän metalleja kuin turpeet
keskimäärin (Salmi 1950).

Melanen ym. (1999) toteavat energiaturpeen arseenipitoisuuksien olevan Poh-
jois-Suomessa jonkin verran alemmat kuin Länsi- ja Itä-Suomessa. Pohjois-Suo-
men turpeissa esiintyy nikkeliä ja kromia enemmän kuin Etelä-Suomen turpeissa.
Lyijyä on eniten Länsi-Suomen turpeissa, mutta kadmiumpitoisuudet ovat samaa
luokkaa koko maassa.

Alueellisen jakauman lisäksi raskasmetallien pitoisuudet turpeissa vaihtelevat
suon sisäisesti etenkin turvekerroksittain. Uosukaisen (1979) mukaan tämä johtuu
lähinnä kasvien ravinteidenotosta. Suokasvit nostavat hivenaineita ylös ver-
soihinsa, joiden kuollessa hivenaineet akkumuloituvat siihen kerrokseen, johon
kasvinjätteet jäävät. Joihinkin turvelajeihin kerääntyy tiettyjä hivenaineita normaa-
lia huomattavasti enemmän. Eri tutkijoilla on poikkeavia käsityksiä metallien liik-
keistä ja rikastumisesta turpeissa. Suuret raskasmetallipitoisuudet voivat aiheuttaa
muutoksia suon kasvilajistossa ja tämän myötä turpeessa (Papunen ym. 1986).
Kivinen (1972) ei kuitenkaan pidä turvelajin vaikutusta tuhkapitoisuuteen (tässä
tapauksessa raskasmetalleihin) merkittävänä.

Huttunen ja Karhu (1981) ovat kirjallisuustutkielmassaan esittäneet hivenalku-
aineiden vertikaalisen jakauman perusteella seuraavan luokittelun:

Metalli keskiarvo min. max.

As 2,2 0,2 9,3

Cd 0,12 0,03 0,20

Cr 5,9 0,9 24,9

Cu 6,0 1,4 16,5

Hg 0,07 - -

Ni 3,9 0,8 16,7

Pb 4,6 0,6 9,9

V 5,0 - -

Zn 9,0 2,8 36,5
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1. Ilman saastumisesta johtuvat aineet
Lyijyn, kadmiumin, vanadiinin, arseenin ja elohopean pitoisuudet ovat usein
suuret pintaturpeessa tai lähipintaturpeessa (20–50 cm). Näiden metallien
suurimmat pitoisuudet ovat kuitenkin pohjakerroksissa.

2. Suokasvillisuuden kasvusta johtuvat aineet
Kuparin, sinkin ja mangaanin pitoisuudet ovat suurimmat turvekerroksen
pinnassa ja pienenevät alempiin kerroksiin mentäessä. Pohjaveden korkeuden
muutoksista ja suon ravinnetalouden vaihteluista aiheutuu pitoisuuden
vaihtelua.

3. Malmiesiintymistä ja mineraalimaasta johtuvat aineet
Alumiinin, raudan, mangaanin, kuparin, arseenin, elohopean ja uraanin
pitoisuudet kasvavat lievästi pintakerroksissa ja pienenevät pohjakerroksia
kohti. Maksimipitoisuudet ovat kuitenkin pohjakerroksessa kivennäismaan
läheisyydessä. Pitoisuuden vaihtelua aiheuttavat pohjaveden korkeuden
vaihtelu sekä alkuaineiden liikkumisen ja akkumuloitumisen muutokset.

4. Muut alkuaineet
Tähän ryhmään kuuluvien metallien pitoisuudet ovat suurimmillaan
pohjakerroksissa lähellä kivennäismaata. Tällaisia metalleja ovat nikkeli,
kupari, sinkki, arseeni, tina, antimoni, lyijy ja uraani. 

Pihlaja ym. (1991) ovat päätyneet tutkimuksissaan seuraavaan luokitteluun turpeen
epäorgaanisten aineiden jakautumisessa vertikaalisesti soissa:

1. Alkuaineiden Fe, Al, Ca, Sr, Ba, Co, Ni, Mn, Ti, P, N ja S pitoisuudet
lisääntyvät voimakkaasti sekä tuhkapitoisuuden että kasvavan näytesyvyyden
mukana.

2. Alkuaineiden Si, Mg, Cu, Cr ja As pitoisuudet lisääntyvät jonkin verran sekä
kasvavan näytesyvyyden että turpeen tuhkapitoisuuden mukana.

3. Näytesyvyyden kasvulla ja tuhkapitoisuudella ei ole selvää vaikutusta
alkuaineiden Zn, Cd, Pb, V, Mo, Th ja U pitoisuuksiin.
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3 Ruokohelpiviljely suopohjilla

3.1 Turvemaiden ja suopohjien ominaisuudet viljelykäytössä

Soiden viljelykäyttö on ollut Suomessa suosittua jo pitkään. Turvelajeilla on luon-
nostaan erilaiset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, minkä vuoksi niiden omi-
naisuudet viljelymaana vaihtelevat. Keskinkertaisesti maatuneet ruskosammaltur-
vesuot sopivat parhaiten viljelymaaksi ja maatumattomat rahkaturvesuot huonoiten
(Myllys 1998). Saraturvesuot on luokiteltu yleensä varsin hyviksi viljelymaiksi
(Myllys 1998). Suon viljelyarvon kuvaamiseksi on laadittu kymmenluokkainen
boniteettiasteikko. Tästä luokituksesta ei enää nykyään ole yhtä suurta hyötyä,
koska soiden viljelyominaisuuksia voidaan helposti parantaa kalkituksella, väkilan-
noitteilla ja monilla teknisillä keinoilla (Myllys 1998). Pessin (1966) mukaan suon
viljelyarvoon vaikuttavat erityisesti turvelaji, turvekerroksen paksuus ja pohjamaan
laatu. Suuri merkitys on myös kuivatusmahdollisuudella, raivauskustannuksilla,
tieyhteyksillä, koneistuksella ja etäisyydellä talouskeskuksista.

Turpeiden ravinnevarat ovat luontaisesti varsin niukat, joten lannoitus on vält-
tämätöntä. Typpi, kalsium ja magnesium ovat ainoat ravinteet, joita saraturvesoilla
voi olla riittävästi kasvien tarpeisiin (Kaila & Kivekäs 1956, Myllys 1998). Muista
pääravinteista ja hivenravinteista on aina puutetta. Rahkaturvemaat ovat niukkara-
vinteisempia kuin saraturvemaat (Myllys 1998). Kun turvemaita ojitetaan, viljel-
lään, kalkitaan ja lannoitetaan, mikrobitoiminta aktivoituu ja turpeen hajoaminen
nopeutuu (Myllys 1998). Mikrobit hajottavat orgaanisia yhdisteitä mineraalimuo-
toon, jolloin ne ovat käyttökelpoisia ravinteita kasveille (Dickinson 1983). Varsin-
kin typen mineralisaatio on merkittävä ravinnelähde suoviljelyksillä (Pessi 1966).
Etelä-Suomen saraturvesoilla typpeä muuttuu ammonium- ja nitraattitypeksi jopa
niin paljon, että viljely onnistuu ilman typpilannoitusta (Kivinen 1948). Pohjoisem-
massa typen mineralisaatio hidastuu kylmemmän ilmaston vuoksi. Turpeen hajoa-
misesta johtuvan ravinteiden mineraalisaation johdosta turvemailta huuhtoutuu
runsaasti typpeä ja muitakin mineralisoituneita ravinteita. Mineralisoituneet ravin-
teet ovat mobiilissa muodossa ja näin ollen kulkeutuvat helpommin pois turve-
mailta vesien matkassa.

Turpeiden ravinteiden liikkumiseen vaikuttaa osaltaan kationinvaihtokapasi-
teetti. Ioninvaihtokapasiteetilla tarkoitetaan yleensä esimerkiksi maan kykyä pidät-
tää ioneja vaihtuvaan muotoon happamuusluvun arvossa pH 7 (Peuravuori 1994).
Jos ympäristön happamuus on riittävän korkea, turvetta muodostavan orgaanisen
aineksen sisältämät reaktiiviset ryhmät ovat negatiivisesti varautuneita. Tällöin



positiivisesti varautuneet ravinnekationit voivat pidättyä niihin. Sähköisin voimin
pidättyneet vaihtuvat kationit ovat helposti kasvien käytettävissä, mutta eivät silti
huuhtoudu helposti. Tällä mekanismilla turve tasaa lannoituksen seurauksena
tapahtuvia ravinnetilan muutoksia maanesteessä ja lisää joustavuutta ravinnehuol-
toon.

Turpeiden kationinvaihtokapasiteetti vaihtelee huomattavasti riippuen turpeen
kasvilajikoostumuksesta. On esitetty, että myös kalsiumpitoisuus vaikuttaa katio-
ninvaihtokapasiteettiin (Peuravuori 1994). Rahkaturpeilla on suurempi kationin-
vaihtokapasiteetti kuin ruskosammal- ja saraturpeilla, vaikka näillä on todettu kor-
keammat kalsiumpitoisuudet. Sphagnum acutifolia -sammalryhmän jätteet kohot-
tavat merkittävästi kationinvaihtokapasiteettia (Peuravuori 1994). Kationinvaihto-
kapasiteettia kohottava vaikutus on myös puun jäänteillä ja korkeammalla maatu-
misasteella (Peuravuori 1994).

Turvemaiden viljely vaikuttaa osaltaan kasvihuonekaasujen määriin. Luonnon-
tilaiset suot ovat hiilidioksidin sitojia (Vasander & Kettunen 2006). Soiden kuivat-
taminen esimerkiksi pelloiksi aiheuttaa turpeen maatumisen kiihtymistä (Maljanen
ym. 2004). Tästä seuraa suon muuttuminen hiilidioksidin sitojasta sen lähteeksi
(Laine & Minkkinen 1998, Maljanen ym. 2001). Turvemaiden viljely lisää kuivaa-
misen ja lannoituksen vuoksi huomattavasti myös dityppioksidin päästöjä (Regina
ym. 2004). Metaanin päästöt sen sijaan pienenevät soiden kuivatuksen vuoksi (Hut-
tunen ym. 2003). Turvemaiden viljelyn suurimmat ilmastovaikutukset tulevat kui-
tenkin hiilidioksidin päästöistä (Myllys 1998).

Turvetuotannosta vapautuvilla suopohjilla on viljelykäytössä useita hyöty- ja
haittapuolia. Virkajärven ja Huhtan (1998) mukaan hyödyllisiä ominaisuuksia vil-
jelyn kannalta ovat mm. kuivatuksen ja tiestön olemassaolo sekä laajat ja yhtenäiset
peltoalueet. Suopohjat ovat usein myös täysin tai melkein kivettömiä. Turvetuotan-
nosta poistuvat suopohjat ovat puhtaita saasteista, rikkakasveista, tuholaisista ja
taudeista. Puhtauden vuoksi suopohjat soveltuvat vaikka luomutuotantoon (Selin
1999, Uosukainen 2001).

Suopohjien heikko viljavuus on yksi suurimmista ongelmista suopohjien vilje-
lyssä. Erityisesti pulaa on fosforista, kaliumista ja hivenaineista (Virkajärvi &
Huhta 1998). Myös suopohjien happamuus on hoidettava kalkituksella kuntoon
(Teuscher & Adler 1960). Kalkituksella saadaan nostettua liukoisten ravinteiden
osuutta (Salonen 1940, 1946). Typen määrä turpeissa on runsas, mutta se on usein
kasville käyttökelvottomassa muodossa. Runsas lannoitus ja kalkitus lisää huomat-
tavasti viljelykustannuksia. Myös kivien ja liekojen raivaus nostaa viljelykustan-
nuksia. Kivisyys ja pohjamaan epätasaisuus aiheuttavat vaihtelua jäljelle jäävän
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turvekerroksen paksuuteen. Tämän vuoksi suopohjan ravinteisuus ja kantavuus
vaihtelee paljon. Lisäksi suopohjat ovat usein kaukana talouskeskuksista. Suopoh-
jat kärsivät myös tulva- ja kuivuusongelmista. Kevättulvat ovat tavallisia ja alavim-
mat paikat voivat tulvia jopa keskellä kesää, mikä on erityisen haitallista viljelytoi-
minnalle. Maatuneet pohjaturpeet ja karkeat kivennäismaat taas voivat aiheuttavaa
kuivuutta, joka rajoittaa usein satoa (Virkajärvi & Huhta 1998). Lisäksi suopohjien
lämpötalous on heikko, minkä vuoksi kasvukaudet jäävät lyhyiksi. Ajoittain myös
hallat verottavat viljasatoa keväisin ja syksyisin. Joidenkin haitallisten alkuaineiden
pitoisuudet voivat nousta liian korkeiksi, jotta suopohja sopisi viljelykäyttöön. Esi-
merkiksi alumiinin, mangaanin ja raudan liukoisten yhdisteiden pitoisuudet voivat
olla liian korkeita (Kreshtapova & Krupnov 1998).

Suopohjilla jäljelle jääneen turvekerroksen alla oleva kivennäismaa voi paran-
taa suopohjan viljelyominaisuuksia. Kivennäismaan lisäys turpeeseen voi nostaa
satotasoja turvemailla (Pessi 1966), joten optimaalista kasvualustaa ajatellen suo-
pohjalle olisi hyvä jättää 20–40 cm turvetta (Virkajärvi & Huhta 1998). Tämän pak-
suisen turvekerroksen läpi tehty syväkyntö tasoittaa humuskerrosta ja siihen saa-
daan nostettua myös kivennäismaan ravinteita. Tämä toimenpide parantaa maan
rakennetta ja ravinteiden pidätyskykyä. Syväkyntöä kivennäismaan lisäyksessä
kannattaa harkita vain kivennäismaan ollessa kivetöntä. Suopohjien turvekerros on
vaihtelevan paksuinen, jolloin tasaisen syväkyntötuloksen saaminen on vaikeaa ja
alkuvaiheessa satotaso voi vaihdella laikuittain. Syväkyntöä yleisempää on ojien
syventämisessä nostettujen kivennäismaiden lisääminen tuotantokentän pinnalle,
joka on huomattavasti syväkyntöä halvempaa. Kivennäismaasta saatuun ravinneli-
sään vaikuttaa pohjamaalaji. Hienoainesta sisältävä maalaji sisältää huomattavasti
enemmän ravinteita kuin karkeat maalajit.

Koska suopohjien ravinnepitoisuudet vaihtelevat runsaasti, niille on järkevää
tehdä viljavuusanalyysi ja viljavuusluokittelu (Taulukko 6). Viljavuustutkimuk-
sessa määritetään yleensä maalaji, multavuus, happamuus, johtoluku, vaihtuva kal-
sium, helppoliukoinen fosfori, vaihtuva kalium ja vaihtuva magnesium (Viljavuus-
palvelu 2000). Saatujen tietojen perusteella alueelle voidaan laatia viljelysuunni-
telma, jossa kalkitus- ja lannoitussuositus perustuu maasta tehtyihin määrityksiin.
Perustutkimuksen lisäksi viljavuustutkimuksessa voidaan määrittää muita haluttuja
ominaisuuksia, kuten rikin ja natriumin sekä hivenravinteiden määrät. Maan kal-
sium- ja magnesiumpitoisuuksien perusteella voidaan valita sopivin kalkkilaji.

Viljelysmaiden puhtauteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tämän vuoksi
suopohjistakin on hyvä määrittää raskasmetallipitoisuudet ennen viljelyn aloitta-
mista. Suopohjien puhtaus riippuu suurimmaksi osaksi ympäröivän kallion ja maa-
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perän laadusta. Suomessa ei ole tähän mennessä ollut käytössä yhtenäistä raskas-
metalliluokitusta peltomaille. Ympäristöministeriö on laatinut ehdotuksen viljelys-
maiden raskasmetallipitoisuuksien luokitteluksi. Jos viljelysmaiden raskasmetalli-
pitoisuus jää alle Taulukossa 7 mainitun tavanomaisen pitoisuusrajan, maa määri-
tellään puhdasmaaksi.

Suopohjat soveltuvat monien kasvien viljelyyn. Erityisesti nurmien viljely on
ollut onnistunutta. Viljanviljely suopohjilla ei kuitenkaan ole saanut kannatusta vil-
jelijöiden keskuudessa. Tähän suurimpia syitä ovat suopohjien alhaiset ravinne- ja
satotasot sekä halla- ja tulvaongelmat. Myös monenlainen erikoisviljely on sovel-
tunut suopohjille. Esimerkkinä mainittakoon erilaiset yrtti- ja maustekasvit sekä
marjat. Myös suopohjien non-food tuotantoa suositaan. Ruokohelpin viljely energi-
antuotantoon on erityisen suosittua tällä hetkellä.

Taulukko 6. Turvemaan analyysitulosten tulkinta Viljavuuspalvelun (2000) mukaan.
Ravinnepitoisuudet mg l-1. Raja-arvot kuuluvat ylempään viljavuusluokkaan. (Arvel. =
Arveluttavan).

Turvemaan 
ominaisuus

Viljavuusluokka

Huo-
no

Huonon-
lainen

Välttävä Tyydyt-
tävä

Hyvä Korkea Arvel. 
korkea

Happamuus 
(pH) 

- 4,4 - 4,8 - 5,2 - 5,6 - 6,0 - 6,4 -

Kalsium - 600 - 1000 - 1600 - 2600 - 3600 - 5600 -

Fosfori - 2,0 - 4,0 - 8,0 - 15 - 22 - 30 -

- rahkaturve - 1,3 - 2,7 - 5,3 - 10 - 15 - 20 -

Kalium - 30 - 50 - 80 - 150 - 250 - 400 -

Magnesium - 50 - 80 - 120 - 200 - 400 - - -

Suhde Mg:Ca - 1:80 - 1:40 - 1:20 - 1:10 - 1:5 - 1:2 -

Suhde Mg:K - 1:10 - 1:5 - 1:3 - 1:2 - 1:1 - - -

Rikki - 3 - 6 - 10 - 15 - 50 - 150 -

Natrium - 15 - 30 - 45 - 60 - - - -
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Taulukko 7. Viljelysmaan raskasmetallipitoisuuksien tulkinta (Viljavuuspalvelu 2000).

3.2 Ruokohelven viljely energiantuotantoon

Ruokohelpiviljelyä on kehitetty Suomessa koko 1990-luku, ja kehitystyö jatkuu
edelleen. Peltobiomassojen viljelyä on kehitetty Suomessa pitkään. Aluksi mielen-
kiinto oli oljen energiakäytössä, mutta käyttö on jäänyt vähäiseksi heikon laadun ja
saatavuuden vuoksi. Myös rypsiöljyn ja viljaetanolin energiakäyttö on jäänyt vähäi-
seksi korkeiden tuotantokustannusten ja pienten satojen vuoksi. Ruokohelpi on sen
sijaan osoittautunut varsin hyväksi peltobiomassakasviksi, ja se soveltuu hyvin
myös kasvatettavaksi suopohjilla (Pahkala ym. 2002). Nykypäivän käyttömuoto
ruokohelpille on sen poltto energiaksi yhdessä hakkeen tai turpeen kanssa. Melan
(1998) mukaan ruokohelpi parantaa kuivana materiaalina polttoaineen lämpöarvoa.
Lisäksi ruokohelpi sitoo polttoaineseoksen muista komponenteista vapautuvaa rik-
kiä tuhkaan. Päästömittausten perusteella ruokohelven poltto ei ole lisännyt pääs-
töjä peruspolttoaineisiin verrattuna (Asplund ym. 1999).

Ruokohelpi (Phalaris arundinacea L.) on juurakollinen monivuotinen heinä-
kasvi, joka muodostaa luonnossa tiheitä, pitkäikäisiä ja noin kaksi metriä korkeita
kasvustoja (Pahkala 1998). Ruokohelpi menestyy kaikkialla Suomessa (Myllylä &
Myllylä 2000, Pahkala ym. 2002). Ruokohelpin nuoruusvaihe kestää noin kaksi
vuotta, jolloin se kehittää juuristoaan. Tämä vaikuttaa kasvin viljelyaikatauluun.
Ensimmäinen sato korjataan vasta kahden vuoden kuluttua kylvöstä, jolloin sato jää
vieläkin 20–40 % pienemmäksi kuin seuraavien vuosien sato (Pahkala ym. 2005).
Eri kasvinosien osuudet biomassasta vaihtelevat kasvukauden aikana. Energiantuo-
tantoon halutuin kasvinosa on korsi, jonka osuus biomassasta on kukinnan aikaan
noin 45–51 %, siemenvaiheessa 54–57 % ja keväällä kuloheinässä 60–75 % (Pah-
kala 1998).

Raskasmetalli Tavanomainen pitoi-
suusraja, mg kg-1

maata
Kadmium 0,30
Kromi 70
Kupari 35
Elohopea 0,10
Nikkeli 35
Lyijy 20
Sinkki 110
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Ruokohelven luontaisia kasvupaikkoja ovat vesistöjen rannat sekä ojan- ja
tienpientareet. Ruokohelpi voi kasvaa myös vedessä ja vesijättömaalla. Tällöin se
kestää jopa kuukauden vesipeiton. Ruokohelpi kestää myös kuivuutta hyvin. Viljel-
tynä ruokohelpi sopii kaikille maalajeille. Parhaat sadot saadaan multa- ja turve-
mailta (Pahkala ym. 2005). Myös turvetuotannosta poistuneet suopohjat sopivat
hyvin ruokohelpiviljelyyn (Pahkala 1998).

Ruokohelven viljelyssä suopohjilla voidaan käyttää perinteisiä maatalousko-
neita. Ruokohelpi tulee kylvää maahan Etelä-Suomessa viimeistään kesäkuun vii-
meisellä viikolla, pohjoisempana vielä aiemmin. Ruokohelpi on taimivaiheessa
poudanarka, joten kasvustot voivat olla aukkoisia ensimmäisenä kesänä. Monivuo-
tisena kasvina ruokohelpi varautuu seuraavaan kasvukauteen ja siirtää osan ravin-
teista syksyllä juurakkoon. Ruokohelpin käytettävissä ovat sekä maaperän luontai-
set liukoiset ravinteet että lannoitteena annettavat ravinteet. Tutkimuksissa on
todettu, että esimerkiksi sadon typpimäärästä vain noin 20 % on peräisin käytetyistä
lannoitteista (Pahkala ym. 2005). Näin ollen satotasoa säätelevät pääasiassa maan
omat ravinnevarat.

Suopohjat ovat erittäin vähäravinteisia ja happamia, joten suopohjien ruoko-
helpiviljely vaatii kalkitusta ja lannoitusta. Ruokohelpin viljelyn kannalta on
eduksi, jos suopohjille  jätetään turvetta kasvualustaksi 10–20 cm (Pahkala ym.
2002). Kalkitukseen suopohjilla voidaan käyttää kalkkikivijauheita, terästeollisuu-
den kuonia sekä tuhkaa.

Turpeen orgaanisesta aineksesta vapautuu kasvukauden aikana typpeä, joten
typpeä ei kannata käyttää yli 60 kiloa hehtaarilla (Hakkola 1998). Pahkalan ym.
(2002) mukaan  ruokohelven hitaan kasvuun lähdön vuoksi kylvövuoden typpimää-
räksi riittää 40 kg   ha-1. Kaliumlannoitteeksi riittää noin 80 kg ha-1 vuosittain. Fos-
foria on hyvä antaa perustamisvuonna noin 40 kg ha-1 ja satovuosina 30 kg ha-1.
Pahkala ym. (2005) suosittelevat varsinkin fosforin kohdalla varastolannoitusta, jos
lannoitteena käytetään eloperäisiä lannoitteita. Turvemailla varastolannoitusta ei
kuitenkaan suositella, koska turvemaat pidättävät heikosti ravinteita (Isolahti
2000a).

Taulukossa 8 on esitetty lannoitussuositukset turvesoiden suopohjien ruokohel-
piviljelylle satotavoitteen ollessa 6 000–7 000 kg ha-1. Pahkala ym. (2005) on esit-
tänyt tarkemmat ohjeet ruokohelpiviljelylle suopohjilla. Tarkennetuissa ohjeissa
kaliumin käyttömäärä satovuosina on alentunut jonkin verran. Lisäksi fosforin ja
kaliumin lannoitussuositukset on esitetty viljavuusluokituksen mukaan. Fosforin
perustamisvuoden lannoitusmääräksi suositellaan uudessa ohjeistuksessa  entisen
40 kg ha-1 sijasta enintään 50 kg ha-1.
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Ruokohelpisato voidaan korjata syksyllä tai keväällä. Paras sato saadaan
keväällä, kun lumet ovat sulaneet, mutta uusi kasvusto ei ole aloittanut kasvuaan.
Myös parhaat ruokohelven poltto-ominaisuudet saavutetaan, jos sato korjataan
keväällä. Tähän vaikuttaa lähinnä keväällä korjatun ruokohelven tuhkan korkeampi
pehmenemispiste poltettaessa (Flyktman 1998). Tuhkan korkeampaan sulamispis-
teeseen vaikuttaa talven aikana laskenut kaliumpitoisuus (Puuronen ym. 1995).

Taulukko 8. Ruokohelpiviljelyn lannoitussuositukset turvesoille (Pahkala ym. 2002).

Ruokohelven korjuu on aloitettava keväällä heti, kun koneilla päästään pellolle.
Korjuun myöhästyessä parilla viikolla sato pienenee jopa 20 %, jonka lisäksi sato
joudutaan kuivaamaan (Pahkala & Mela 2000). Ruokohelpi on hyvin kevyttä, joten
sen energiatiheys on alhainen. Pitkät kuljetusmatkat lisäävät kustannuksia, minkä
vuoksi ruokohelpi on saatava mahdollisimman tiiviiseen tilaan, eli yleensä paa-
leiksi (Kuva 2). Vaihtoehtoina paalauksessa ovat pyörö- ja suurkanttipaalit. Suur-
kanttipaalaimet ovat maassamme harvinaisempia, ja ne ovat raskaita ja kalliita.
Suurkanttipaalit ovat kuitenkin tilankäytön kannalta parhaita. Kun ruokohelpi kul-
jetetaan viljelykseltä suurkanttipaaleina, mahtuu kuormaan huomattavasti enem-
män biomassaa kuin käytettäessä pyöröpaaleja (Suokannas 1998).

Ajankohta Lannoite (kg ha-1)
Typpi Fosfori Kalium

Perustamisvuosi 40 40 80 
Satovuodet 1-2 60 30 70-80
Satovuodet 3- 50-60 15-20 70
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Kuva 2. Pyöröpaaleja Haapajärven Jouttenisennevalla. Kuvan taka-alalla laaja turvetuo-
tannosta poistunut alue, joka on otettu ruokohelpiviljelyyn. (Kuva Timo Parviainen).

Ruokohelven korjuussa voidaan käyttää myös irtokorjuumenetelmää. Sillä saavu-
tettuja hyötyjä ovat korsibiomassojen joustava varastointi sekä toimitus polttoai-
neeksi ilman erillistä silppuamisvaihetta (Lindh ym. 1998). Irtokorjuuketjun talou-
dellisuudessa ja tehokkuudessa on kuitenkin vielä kehitettävää, jonka vuoksi viljel-
tyjen suopohjien laidoilla näkeekin yleisimmin pyöröpaalattua ruokohelpimassaa.

3.3 Lannoitteet ja kalkitus

Ruokohelpipeltoja tulee kalkita ja lannoittaa, jotta ruokohelpi saadaan kasvamaan
satoisasti happamilla ja vähäravinteisilla suopohjilla. Ruokohelpiviljelyssä lannoi-
tus muodostaa noin kolmanneksen viljelykustannuksista (Tyynelä 2003). Yleisesti
lannoituksessa käytetään kaupallisia mineraalilannoitteita, mutta myös vaihtoehtoi-
sia ja mahdollisesti edullisempia lannoitusmenetelmiä voidaan käyttää. Tällaisia
ovat mm. erilaiset eloperäiset lannoitteet, kuten liete ja lantakompostit. Ruokohel-
pipellon kalkituksessa voidaan käyttää kalkkikivijauheiden sijasta myös teräskuo-
naa ja erilaisia tuhkia.

Kaupalliset mineraalilannoitteet ovat saatavuudeltaan varmoja ja helposti käy-
tettäviä ravinneseoksia. Ruokohelpiviljelyssä käytetään yleisesti Kemiran Y6-lan-
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nosta, jonka ravinnesuhde on typpi 17 %, fosfori 4 % ja kalium 13 % (N:P:K–
17:4:13).

Valtioneuvoston (2000) mukaan lantaa saa käyttää lannoitukseen vain sellaisen
määrän, joka vastaa 170 kg ha-1 a-1 typpeä. Tietyissä tapauksissa typpilannoitusta
voidaan käyttää enemmänkin, mutta tällöin lannoitus on jaettava kahteen osaan.

Kasveille käyttökelpoiset typen muodot ovat ammonium- ja nitraattityppi.
Väkilannoitteissa typpi on liukoisessa muodossa, mutta orgaanisten lannoitteiden
typen on ensin mineralisoiduttava, jotta kasvit voivat sitä käyttää hyväkseen (Yli-
vainio ym. 2002). Kompostien ravinteet ovat pääosin hitaasti vapautuvassa muo-
dossa, joten kompostin ravinnevaikutus on pidempi kuin väkilannoitteilla (Tontti &
Mäkelä-Kurtto 1999).

Nurmen perustamisvaiheessa annetun fosforin varastolannoituksen on todettu
pienentävän sadon määrää kolmantena vuonna, kun sitä on verrattu vuosittain
annettavaan fosforilannoitukseen (Yli-Halla ym. 2001). Fosforilannoitus voidaan
ympäristötukiehtojen mukaan antaa varastolannoituksena enintään neljäksi vuo-
deksi kerrallaan (Maa- ja metsätalousministeriö 2000a). Turvemaille varastolannoi-
tusta ei suositella turvemaiden heikon ravinnepidätyskyvyn vuoksi.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ruokohelpiviljelyssäkin voitai-
siin käyttää erilaisista jäteaineista ja sivutuotteista valmistettuja maanparannusai-
neita, kuten komposteja. Niiden käyttöä puoltaa lisäksi alhainen hinta. Esimerkiksi
kuivike- ja lietelanta, turkiseläinten lanta sekä muut orgaaniset lannoitteet soveltu-
vat ruokohelpiviljelysten lannoitteeksi (Pahkala ym. 2005). Turkislantakomposti
sisältää paljon liukoista fosforia ja kalsiumia, mutta kasveille käyttökelpoista typ-
peä ja kaliumia on vähän suhteessa fosforiin (Forsman ym. 2003). Lantakompostien
on aikaisempien tutkimusten mukaan todettu soveltuvan hyvin muun muassa fos-
forilannoitteeksi (Lehtonen ym. 2003). Lisäksi kompostilannoitteet parantavat
maan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Eloperäinen aines (tässä tapauk-
sessa kompostilannoitteet) sitoo raskasmetalleja, joten kompostin lisäys kasvualus-
taan voi laskea kasvien raskasmetallipitoisuuksia (Roitto & Galambosi 2005).

Aikaisempien kokeiden perusteella tässä tutkimuksessa käytetty Himangan
turkislantakomposti on soveltunut hyvin mm. ruokaperunan tuotantoon (Forsman
ym. 2003). Turkislantakomposti sisältää kuitenkin vain vähän liukoista typpeä ja
kaliumia, joten niitä on lisättävä kemiallisina lannoitteina.

Parviainen (2005) on tutkinut Himangan turkislantakompostia myös ruokohel-
ven lannoituksessa. Pelkällä kompostilla lannoitettu ruokohelpi tuotti ensimmäi-
senä kasvukautena vain noin neljänneksen suuruisen sadon verrattuna ravinnesuh-
teeltaan optimaaliseen mineraalilannoitteeseen. Turkislantakompostin typen, fosfo-
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rin ja kaliumin suhde onkin sellaisenaan sopimaton ruokohelpiviljelyyn, mutta
ravinnesuhteita voidaan helposti korjata väkilannoitteilla. Haukioja ym. (1983)
suosittelevat niukkaravinteisen kompostin typpilisäksi ureaa, koska se on voimakas
ja halpa typen lähde. Kaliumpuutoksen korjaamiseen soveltuu mm. biotiitti, joka on
mainio hidasliukoisen kaliumin lähde turvemailla (Linna & Jansson 1994).

Suopohjille perustettuja ruokohelpipeltoja voidaan luonnollisesti kalkita kai-
killa kalkitusaineilla. Erityisesti puun tuhka on osoittautunut hyväksi kalkitusai-
neeksi. Nurmikasvien viljelyssä kasvualustan tavoiteltu pH-arvo on vähintään 5,4
(Pahkala ym. 2005). Kalkitustehon lisäksi puun tuhka sisältää kasville tärkeitä
ravinteita, kuten fosforia ja kaliumia (Hakkola 1998, Isolahti 2000b). Myös muita
tuhkia, kuten turvetuhkaa, on käytetty maanparannukseen. Tuhkan käyttö soveltuu
erityisen hyvin runsastyppisille turvemaille, joilla tuhka kiihdyttää turvemaiden
mikrobitoimintaa ja edistää näin typen vapautumista kasveille käyttökelpoiseen
muotoon (Kaunisto 1996).

Sekä turve- että puutuhkaa on käytetty maan happamuuden noston lisäksi myös
lannoitteena. Rehellin ja Elomaan (1990) mukaan turvetuhka sisältää huomattavasti
vähemmän kaliumia kuin puutuhka, mutta fosforipitoisuus on suunnilleen sama.
Hytönen (2003) on todennut puun tuhkan kasvattaneen huomattavasti turvetuhkaa
paremmin puustoa turvemailla. Myös emäksisiä kationeja turvetuhkassa on huo-
mattavasti vähemmän kuin puutuhkassa. Tämän vuoksi turvetuhkan kalkitusvaiku-
tus on vain noin 10–20 % puutuhkan vaikutuksesta (Rehell & Elomaa 1990). Puun
tuhkan käytöllä turvemaiden maanparannuksessa tiedetään olevan suoran ravinne-
vaikutuksen lisäksi useita muitakin hyötypuolia. Tuhkalannoitus muun muassa vil-
kastuttaa maan mikrobitoimintaa, joka puolestaan johtaa turpeen luontaisten ravin-
teiden mineralisaatioon (Huikari 1953, Silvola ym. 1985).

Tärkeimmät puun tuhkan ravinteet ovat fosfori ja kalium sekä hivenaineet
(Silfverberg 1996). Myös kalsiumia ja magnesiumia on runsaasti, mutta niiden mer-
kitys kasviravinteina ei ole merkittävä (Silfverberg 1996). Viljelysmaalle ei saa
levittää tuhkaa, jonka kadmiumpitoisuus on yli 3 mg kg-1 (Silfverberg 1996). Tuh-
kissa voi olla kadmiumia jopa 30 mg kg-1 (Lamminparras 1996). Taulukossa 9 on
esitetty maanparannusaineiden suurimmat sallitut raskasmetallipitoisuudet.
42



Taulukko 9. Maanparannusaineiden, kompostien ja lannoitetun kasvualustan suurim-
mat sallitut raskasmetallipitoisuudet (Maa- ja metsätalousministeriö 1994).

Puuta ja turvetta poltettaessa niiden sisältämät raskasmetallit rikastuvat tuh-
kaan (Rehell & Elomaa 1990, Mälkönen 1996). Raskasmetallien määrään tuhkassa
vaikuttavat polttolaitoksen rakenne ja käytetyt suodattimet (Rehell & Elomaa
1990). 

Tuhkan laajamittaisen hyödyntämisen suurin este on vaikeaksi koettu levitys
(Karjalainen 1979). Irtotuhka pölyää huomattavasti ja aiheuttaa ongelmia niin
koneille kuin ihmisellekin (Hytönen 1996, Takalo 1996). Ratkaisuna tähän on
rakeistus, mikä mahdollistaa tuhkasta ja muista jäteaineista, kuten komposteista,
tehdyt seokset. Rakeistamisen korkeat kustannukset ovat olleet esteenä laajamittai-
selle rakeistamiselle (Punta & Piirainen 1996). Rakeistamista on tutkittu ja kehi-
telty paljon, jonka avulla rakeistamiskustannukset ovat pienentyneet.

Suomessa syntyy joka vuosi valtavia määriä voimalaitostuhkia, joten hyödyn-
nettävää riittäisi. Esimerkiksi puutuhkaa on arvioitu syntyvän 250 000–300 000
tonnia vuodessa (Wihersaari 1996). Suurin osa tästä tuhkamäärästä on tuhkaseosta,
jossa puun tuhkan lisäksi on esimerkiksi turvetuhkaa. Tuhkien käytöstä lannoituk-
sessa ja kalkituksessa ollaan kuitenkin huolissaan niiden sisältämien raskasmetal-
lien vuoksi. Tuhkalannoituksen on todettu kohottavan marjojen, sienten ja pintakas-
villisuuden ravinnepitoisuuksia (Moilanen & Issakainen 2003). Kalkitusvaikutuk-
sen vuoksi tuhka kuitenkin vähentää useiden raskasmetallien liukoisuutta, minkä
vuoksi raskasmetallien pitoisuudet esimerkiksi marjoissa ja sienissä voivat jopa las-
kea (Moilanen & Issakainen 2003). Myös Moilasen ja Silfverbergin (2004) tutki-
muksissa tuhkalannoitteen on todettu joissain tapauksissa jopa laskevan kasvilli-
suuden kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksia.

Raskasmetalli Maanparannusaine ja kompostit
(mg kg-1)

Lannoitettu kasvualusta 
(mg l 1))

Elohopea 2,0 0,2

Kadmium 3,0 0,5

Arseeni 50 10 

Nikkeli 100 60

Lyijy 150 60

Kupari 6001) 100

Sinkki 15001) 150

1) Enimmäispitoisuuden ylitys voidaan sallia, jos kyseisestä ravinteesta on puutetta maaperässä. Lannoi-
tetulle kasvualustalle määrätty pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittyä.
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3.4 Raskasmetallien kulkeutuminen kasvualustasta ruokohelpiin

Ruokohelpi käyttää muiden kasvien tapaan useita eri alkuaineita hyväkseen. Kasvit
ottavat kasvualustastaan myös hyödyttömiä, jopa kasville itselleen myrkyllisiä
alkuaineita. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin raskasmetallien kulkeutumista kasvu-
alustasta ruokohelpiin. Aiheesta on erittäin vähän julkaistua tietoa saatavilla. Parta-
lan (1999) mukaan ruokohelpi ottaa kasvualustasta myös haitallisia raskasmetal-
leja, mutta kasville itselleen tästä ei ole haittaa.

Tähän mennessä kasvin kasvun kannalta hyödyllisiksi, tässä tutkielmassa ras-
kasmetalleiksi laskettaviksi metalleiksi, on listattu kupari, molybdeeni ja sinkki
(Brooks 1972, Nicholas 1975, Kähäri 1980, Erviö 1995). Myös nikkeli on havaittu
hyödylliseksi joillekin kasveille (Marschner 1986, Schulze ym. 2005). Täysin hai-
tallisia tai myrkyllisiä puolestaan ovat arseeni, elohopea, kadmium, kromi ja lyijy
(Schulze ym. 2005). Kasveille hyödylliset raskasmetallit toimivat kasveille elintär-
keinä tekijöinä. Metalleja löytyy lähes kaikista kasvin elintärkeistä toiminnoista.
Suurina pitoisuuksina hyödyllisetkin raskasmetallit muuttuvat haitallisiksi
(Schulze ym. 2005). Tyypillisimpiä liiallisen tai liian vähäisen metallipitoisuuden
oireita kasvissa ovat kloroosi (lehtien vaalentuminen tai kellastuminen), nekroosi
(solukkojen kuoleminen), juurten pituuskasvun häiriöt, verson kasvun häiriöt, leh-
tien käyristyminen sekä värihäiriöt, joita voi olla kaikissa kasvin osissa (Esim.
Brooks 1972, Woolhouse 1983, Marschner 1986, Crawford 1989, Treshow &
Anderson 1989, Streit & Stumm 1993).

Brooks (1972) toteaa, että kasvit ovat kehittäneet ionien ottoon kasvualustasta
kolme tärkeää mekanismia. Pääosan aineista kasvit ottavat juuristonsa avulla
ioneina sekä diffuusion että kationinvaihdon kautta. Diffuusiossa kasvin juuret otta-
vat ionit kasvualustan nesteistä. Kationinvaihto tapahtuu savimineraalien pinnoilla,
missä kasvit vaihtavat kationinvaihdon kautta vetyioneja tarvitsemiinsa ravinteisiin
(Piispanen 1992). Brooksin (1972) mukaan kolmas ja vähäpätöisin mekanismi kas-
vien ionien ottoon on kasvin maanpäällisten osien kautta ilmasta. Kasvien liuosten
otto lehtien ja muiden maanpäällisten osien kautta on kuitenkin tiukasti rajoitettu.
Tärkein näistä tavoista on kationinvaihto kasvien juuriston ja savimineraalien
välillä. Fried & Broeshart (1967) esittää kasvien ionin oton kolmeksi mekanismiksi
ionien passiivisen kulkeutumisen juureen, ionien adsorption juuren pinnoille sekä
ionien aktiivisen oton juuriin.

Marschnerin (1995) mukaan kasvien ionien ottoa kuvaavia ominaisuuksia
ovat:
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1. Valikoivuus. Joitain ioneja kasvit ottavat erityisesti, kun taas toisten kulkua
rajoitetaan tai jopa estetään pääsy kasviin.

2. Akkumulaatio. Alkuainekonsentraatiot voivat olla huomattavasti korkeampia
solunesteessä kuin maanesteessä.

3. Kasvin perimä. Kasvilajien välillä on suuria eroja ionien otossa.

Tunnetusti tärkeä tekijä kasvien ionien otossa on liuosten pH:n merkitys. Koska
pH-arvot ovat maaperässä yleensä alle 7,5, pH:n merkityksen tarkastelussa keski-
tytään H+-ionin ja kationien välisen kilpailun tutkimiseen (Marschner 1995). pH:n
arvo vaikuttaa kasvien ionin ottoon, koska vetyionit kilpailevat solukalvon pinnalla
toisten kationien kanssa (esim. K+). Merkittävää on myös se, että korkeilla vetyio-
nikonsentraatioilla solukalvon ionipumpun teho heikkenee ja vetyionien määrä
solussa kasvaa (Marschner 1995).

Kaikki soluhengitykseen vaikuttavat tekijät voivat vaikuttaa myös ionien akku-
mulaatioon. Tällaisia tekijöitä ovat mm. hapen ja hiilihydraattien määrä, lämpötila
ja valo (Marschner 1995). Edellä mainittujen tekijöiden puute laskee yleensä ionien
ottoa. Myös raskasmetallit häiritsevät aineenvaihduntaa ja heikentävät näin ollen
aineiden aktiivista ottoa (Alloway 1995b).

Suurin osa kasveista kykenee valitsemaan ottamansa alkuaineet. Lyhytikäisten
kasvipopulaatioiden metallien sietomekanismien kehitys luonnollisen valinnan
kautta on hyvin tunnettu, mutta silti on epäselvää, miksi niin harvat lajit ovat kehit-
täneet sietomekanismeja (Turner 1994). Myöskään kasvien metallien siedon täs-
mällisiä mekanismeja ei tunneta kovin hyvin (Turner 1994). Kasvit rajoittavat
yleensä haitallisten alkuaineiden ottoa poissulkumekanismin (tunnetaan myös maa-
kasviesteenä) avulla (Brooks 1972, Levinen 1990). Rajoitettujen alkuaineiden
pitoisuudet kasvissa pysyvät vakiona riippumatta maaperän alkuainepitoisuuksista.
Mekanismi voi kuitenkin pettää, kun alkuaineen pitoisuus ylittää tietyn kynnyksen.
Haitallisen alkuaineen pitoisuuden kasvaessa kasvualustassa suureksi, kasvin sul-
kumekanismi ei enää toimi, ja alkuaine kulkeutuu kasviin. Eri kasvilajit toimivat
poissulkumekanismin suhteen eri tavoin. Tietyillä lajeilla ei sulkumekanismia ole,
kun taas toiset lajit sulkevat täysin haitallisten alkuaineiden pääsyn kasviin (Peter-
son 1993). Kasvit voivat rajoittaa myös metallien kulkeutumista juurista versoon.
Kaikissa kasveissa on joitain metalleja, joten ne ovat kykenemättömiä täysin estä-
mään mahdollisesti haitallisten aineiden kulkeutumisen juuristoonsa. Kasvien mah-
dollisia raskasmetallien sietomekanismeja Marschnerin (1995) mallia mukaillen on
esitetty kuvassa 3.
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Kuva 3. Kasvien raskasmetallien sietomekanismeja. 1. Raskasmetallin sitominen solu-
seinään. 2. Raskasmetallin sisäänkuljetusta rajoitetaan solukalvolla. 3. Raskasmetallin
aktiivinen uloskuljetus. 4. Raskasmetallin varastointi solunesterakkulaan. 5. Kelaatio
soluseinän ja solukalvon rajapinnalla. 6. Kelaatio solulimassa.

Kasvit ilmentävät sekä pohjavesien että myös alueen kallioperän raskasmetallien
pitoisuuksia (Marmo 1958). Eri kasvilajien tiedetään suosivan tiettyjä alkuaineita
alkuaineiden otossaan (Bidwell 1979). Tätä on hyödynnetty muun muassa biogeo-
kemiallisessa malmin etsinnässä sekä fytoremediaatiossa. Esimerkiksi ruokohelpi
on osoittautunut yhdeksi parhaista kasveista maaperän trinitrotolueenin (TNT) sekä
petrokemian jätteiden puhdistuksessa (Schnoor 1997, Chekol ym. 2001).  Yleensä
nämä ”hyperakkumulaattorit” sitovat metalleja maaperästä verrattuna saman kas-
vualueen muihin kasveihin kertoimella 10–1 000 (Streit & Stumm 1993). Brooksin
ja Witherin (1977) mukaan hyperakkumulaattorit konsentroivat itseensä metalleja
> 1 000 mg kg-1. Ross ja Kaye (1994) luokittelevat kasvit kolmeen pääryhmään sen
mukaan, miten kasvi suhtautuu raskasmetallien ottoon maaperästä:
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1. Poissulkijat rajoittavat myrkyllisten metallien ottoaan tai raskasmetallien
kulkua juuristosta versoon, vaikka maaperän raskasmetallikonsentraatio
vaihtelisi huomattavasti.

2. Merkkikasvit ilmentävät metallien otollaan ja metallien kuljetuksella kasvin
osien välillä maaperän metallikonsentraatioita.

3. Kerääjät akkumuloivat aktiivisesti metalleja soluihinsa.

Raskasmetallien kerääntymiseen kasveihin vaikuttavat monet tekijät. Tärkeimpiä
tekijöitä tärkeimmästä lähtien lueteltuna ovat kasvilaji, tutkittava kasvinosa, kasvin
ikä, juuriston syvyys, kasvualustan happamuus, kasvin terveys, alkuaineen saata-
vuus, sademäärä, varjoisuus, kasvualustan lämpö sekä alkuaineen vaikutus toisen
alkuaineen pitoisuuteen alentavasti kasvissa (Brooks 1972). Levisen (1990)
mukaan eniten raskasmetalleja kertyy kasvien juuriin ja lehtiin. Tietyt raskasmetal-
lit siirtyvät helposti maaperästä kasviin. Tällaisia raskasmetalleja ovat muun
muassa kadmium, mangaani ja sinkki (Weiss ym. 1994). Levinen  (1990) lisää em.
listaan vielä arseenin, kuparin, nikkelin ja boorin. Koska kadmium siirtyy helposti
maaperästä kasviin (Koivusaari ym. 1994),  kadmiumia voi kertyä kasveihin ihmi-
sille haitallisia määriä. Lisäksi kadmium on lähes ainoa ihmiselle haitallinen
metalli, jonka kulkeutumista kasvin poissulkumekanismi ei voi estää (Levinen
1990). Muut edellä luetellut metallit ovat myrkyllisiä kasveille jo sellaisissa pitoi-
suuksissa, joissa niistä ei ole ihmiselle haittaa.

Eräät raskasmetallit ovat sitoutuneena tiukasti maaperään, eivätkä juuri siirry
kasveihin. Jos ne siirtyvät kasveihin, ne pidättäytyvät juuristoon, eivätkä siirry mui-
hin kasvinosiin. Tällaisia metalleja ovat esimerkiksi rauta, lyijy, elohopea, alumiini
ja kromi (Levinen 1990, Koivusaari ym. 1994).

Kasvualustan happamuus vaikuttaa suurelta osin raskasmetallien liukoisuu-
teen. Näin ollen se vaikuttaa olennaisesti myös kasvin sisältämien raskasmetallien
pitoisuuksiin. Raskasmetallien mobiilisuuteen vaikuttavat mm. maaperän vesipitoi-
suus ja veden virtausnopeus, redox-potentiaali, pH, raskasmetallien reagointi mui-
den maaperän aineiden kanssa ja kationinvaihtokapasiteetti (Streit & Stumm 1993).
Ross (1994c) mainitsee tärkeimmiksi metallien liukoisuuteen vaikuttaviksi maape-
rän ominaisuuksiksi pH:n, orgaanisen aineksen määrän sekä hapetus-pelkistysolo-
suhteet. Koska alkuaineiden liukoisuus vaihtelee huomattavasti kasvualustan eri
pH-arvoilla, liukoisuutta voidaan säädellä maanviljelyksessä kalkituksella, jolla
pyritään optimoimaan hyödyllisten alkuaineiden liukoisuutta ja siirtymistä kasva-
tettavaan kasviin. Kalkituksen aiheuttama pH-arvon nousu myös vähentää useiden
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raskasmetallien liukoisuutta, jolloin niitä siirtyy vähemmän viljeltävään kasviin
(Levinen 1990, Alloway 1995b). Liiallinen happamuus nostaa liukoisten raskasme-
tallien pitoisuuksia (Jeltsch 1990). Raskasmetallien liukoisuus muodostuu todelli-
seksi ongelmaksi maaperän happamuuden laskiessa alle pH 5 (Mayer 1991). Maa-
perän happamuuden nousu lisää sekä luonnollisista että antropogeenisista lähteistä
peräisin olevien raskasmetallien biologista ottoa (Løbersli ym. 1991).

Raskasmetallit esiintyvät maaperässä erilaisissa kemiallisissa muodoissa. Ras-
kasmetallit voivat olla vesiliukoisessa muodossa, vaihtuvassa muodossa, orgaani-
sina yhdisteinä, silikaatteina, rauta-, alumiini- ja  mangaanioksideina ja -hydroksi-
deina sekä sitoutuneina fosfaatteihin (Løbersli ym. 1991). Raskasmetallien liukoi-
set ja vaihtuvat muodot sekä osittain orgaanisten yhdisteiden metallit muodostavat
mobiilin ryhmän. Mobiileina ne voivat olla osa maa-kasvisysteemiä ja kulkeutua
itse kasviin. Kelepertsis ja Andrulakis (1983) ovat listanneet maaperän ominaisuuk-
sia, jotka vaikuttavat kasvien metallien ottoon:

1. Kasvien metallin ottoon vaikuttaa maaperän metallin mobiilien muotojen
pitoisuudet eikä niinkään metallin kokonaismäärä.

2. Pääravinteiden pitoisuuden nousu happamassa mineralisoituneessa
maaperässä vaikuttaa usein metallien ottoon.

3. Malmiesiintymiin liittyvät alkuaineet, kuten rauta, rikki, arseeni, kadmium ja
seleeni voivat vaikuttaa kasvin kasvuun heikentävästi tai vahventavasti. Ne
voivat myöskin reagoida muiden metallien kanssa laskien tai nostaen näiden
myrkyllisiä vaikutuksia.
Suopohjat ovat usein happamia, joten ilman pH-arvon nostoa maaperän laatu

on varsin epäedullinen viljelykäyttöön. Liiallinen happamuus laskee liukoisten
ravinteiden pitoisuuksia sekä nostaa liukoisten raskasmetallien pitoisuuksia
(Jeltsch 1990). Turpeiden luontaiseen happamuuteen, kuten myös raskasmetallipi-
toisuuksiin, vaikuttaa suurelta osin alueen kallioperä (Salmi 1958).

Tutkimuksen kohteina olleista raskasmetalleista kationeina maaperässä esiin-
tyvät Cd, Cr, Cu, Pb ja Ni. Anioneina esiintyvät As ja Mo. Kationit pidättyvät maa-
perään tehokkaimmin hapettavissa ja neutraaleissa tai emäksisissä oloissa (Heikki-
nen 2000). Hapettavat ja happamat olot puolestaan sitovat maaperään anioneja
(Heikkinen 2000). Pelkistävissä oloissa suurin osa näistä haitta-aineista ovat immo-
biileja (Heikkinen 2000).
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3.5 Ruokohelpiviljelyn ympäristövaikutukset

Suopohjille perustetut ruokohelpiviljelmät ovat hyödyllisiä myös ympäristövaiku-
tuksia ajatellen. Uusiutuvan bioenergian käyttö on yksi keino, jolla voidaan vähen-
tää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä (Vuori ym. 2002). Myös uusien hiilinielujen
perustaminen on yksi merkittävimmistä ilmakehän hiilidioksidimäärän vähentä-
miskeinoista (Maa- ja metsätalousministeriö 2000b)

Ilmaston lämpenemistä hillitsemään on luotu sopimusjärjestelmä. YK:n ilmas-
tomuutoksen puitesopimus hyväksyttiin 1992 Rio de Janeirossa. Sopimus astui voi-
maan 1994, ja sen on ratifioinut 186 valtiota (Berghäll ym. 2003). Sitovia velvoit-
teita teollisuusmaille asettava Kioton pöytäkirja hyväksyttiin vuonna 1997. EU ja
Suomi ratifioivat sopimuksen vuonna 2002 (Berghäll ym. 2003).

Kioton pöytäkirja velvoittaa teollisuusmaita vähentämään kuuden kasvihuone-
kaasun päästöjä keskimäärin 5,2 % vuoden 1990 tasosta velvoitekaudella 2008–
2012 (Berghäll ym. 2003). EU-maiden on määrä vähentää kasvihuonekaasupäästö-
jään 8 % (European Environment Agency 2004). Vuonna 2002 EU-maat olivat saa-
neet vähennettyä päästöjään reilun kolmanneksen (2,9 %) velvoitekauden 2008–
2012 tasosta (European Environment Agency 2004).

Kioton pöytäkirjan tarkoittamat kuusi kasvihuonekaasua ovat hiilidioksidi,
metaani, dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt sekä rikkiheksafluoridi
(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001a). Suomen kasvihuonekaasuista hiilidioksi-
dilla on yli 80 % osuus (Berghäll ym. 2003). Valtaosa Suomen hiilidioksidipääs-
töistä syntyy fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltossa energian tuotannossa.

Vuonna 1998 sovitun EU:n taakanjaon mukaan Suomen on ensimmäisen tavoi-
tekauden aikana vakautettava kasvihuonekaasupäästönsä vuoden 1990 tasolle
(vähennys 0 %) (Maa- ja metsätalousministeriö 2000c). Suomen kansallisen ilmas-
tostrategian mukaan energian hankinnassa pyritään suosimaan uusiutuvia energia-
lähteitä, jotta kasvihuonekaasujen päästöjä saataisiin alennettua (Kauppa- ja teolli-
suusministeriö 2001b). Ruokohelpi on todettu erinomaiseksi polttoaineeksi, kun
kansallista ilmastostrategiaa on toteutettu peltobiomassojen kehityksessä (Kauppa-
ja teollisuusministeriö 2003).

Kioton pöytäkirjan ratifioineen maan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämis-
velvoite voi kasvaa, jos valtion hiilinielujen pinta-ala (esim. metsät) pienenee. Maa
voi myös täyttää osan velvoitteestaan kasvattamalla hiilinieluja. Nielut ovatkin yksi
kolmesta päästövähennyskeinosta. Pakollisesti laskettavia hiilinieluja ovat metsitys
ja metsänhävitys. Valtiolle valinnaisia nielutoimia ovat Kioton pöytäkirjan artiklan
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3.4 mukaan metsän- ja maatalousmaan hoito sekä kasvillisuuden palauttaminen.
(Berghäll ym. 2003)

Suomen suurimmat hiilivarastot ovat soiden turpeessa (Saarnisto 2001). Suo-
men soiden on arvioitu sisältävän hiiltä 5 600 miljoonaa tonnia (Mäkilä 2001).
Puuston hiilivarastojen arvioidaan olevan vain noin 10 % maaperän hiilivarastoista
(Maa- ja metsätalousministeriö 2000c). Tämän vuoksi turvevarojen hoidolla, käy-
töllä ja suojelulla sekä niihin liittyvillä hiilidioksidin lähteillä ja nieluilla on merki-
tystä Suomen kasvihuonekaasutaseille. Turvetuotannosta poistuvat alueet voidaan
muuttaa takaisin hiilinieluiksi esimerkiksi ruokohelpiviljelyn avulla.

Ruokohelpipelloilla on ilmaston lisäksi myönteisiä vaikutuksia myös vesis-
töille. Turvetuotantoalueen kuivatusvesiä voidaan suodattaa ruokohelpikasvuston
läpi. Tästä on saatu myönteisiä kokemuksia Vihannin Ahmanevalla, jossa sadetet-
tujen kuivatusvesien suodattaminen ruokohelpikasvustossa vähensi ammoniumty-
pen määrää 80 % ja kokonaistypen määrää 40 % (Puuronen ym. 1998). Myös koko-
naisfosforin ja fosfaattien poistuma oli noin 60 % (Puuronen ym. 1998). Kolman-
tena vuonna ravinteiden pidätyskyky kasvustoon väheni. Tähän on syynä todennä-
köisesti se, että ravinteita oli siirtynyt jo riittävästi ruokohelven juuristoon, ja ne oli-
vat seuraavana kasvukautena käytettävissä. Ruokohelpikasvusto vähentää myös
turvesoilta lähtevää typen huuhtoumaa. Kokeissa on todettu, että biomassanurmi
torjuu tehokkaasti typen huuhtoutumista saraturvemaasta (Pahkala ym. 2005).
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4 Tutkimusalueiden kuvaus

4.1 Tutkimusalueet

Tutkimuksen kohteena olevat turvetuotantoalueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla
ja Kainuussa (Kuva 4). Tutkimuskohteita olivat Vuolijoella sijaitseva Luesuon tur-
vetuotantoalue, osa Haapavedellä sijaitsevasta Piipsannevan turvetuotantoalueesta
sekä osa Haapajärven Jouttenisennevan turvetuotantoalueesta. Ruokohelpin vilje-
lykoealueet perustettiin Vuolijoen Luesuolle sekä Haapajärven, Haapaveden ja
Kärsämäen kuntien alueella sijaitsevalle Hankilannevalle.

Kuva 4. Tutkimuskohteena olevat suot sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.



Tutkimusalueiden turvetuotanto on loppunut tai loppumassa, ja alueille suunnitel-
laan jälkikäytöksi etupäässä ruokohelpin viljelyä energiantuotantoon. Pitkään jat-
kuneesta turvetuotannosta johtuen alueiden turvekerrokset ovat pääosin enintään
metrin paksuisia. Laajoilta alueilta turve on miltei kokonaan nostettu, joten turve-
kerros on paksuudeltaan vain senttimetrejä tai kymmeniä senttimetrejä.

Hankilanneva, Jouttenisenneva ja Piipsanneva sijaitsevat erittäin lähellä toisi-
aan, ja niiden kallioperä on hyvin samanlaista. Tämän lisäksi alueet ovat käytän-
nössä samalla geokemiallisella provinssilla (Koljonen 1992). Hankilannevan, Jout-
tenisennevan ja Piipsannevan suopohjien kivennäismaissa on kuitenkin poikkea-
vuuksia. Luesuon tutkimusalueen kallioperä on erilainen kuin muilla tutkimus-
alueilla.

Geokemiallisten provinssien puolesta Luesuo kuuluu arkeeiseen, pohjois-koil-
liseen Lapin ja Itä-Suomen lohkoon, kun taas Hankilanneva ja Piipsanneva kuulu-
vat geokemialtaan Laatokan-Perämeren vyöhykkeeseen, joka jakaa Suomen
arkeeiset ja proterotsooiset alueet (Koljonen 1992). Jouttenisenneva sijaitsee Laa-
tokan-Perämeren vyöhykkeen ja Keski-Suomen granitoidialueen rajalla (Koljonen
1992).

4.2 Piipsanneva

4.2.1 Yleistä

Piipsanneva sijaitsee Haapaveden kunnassa (peruskarttalehti 3411 05, koordinaat-
tipiste N 64°08,50’ E 25°36,50’ sijaitsee Piipsannevan keskellä), noin 10 kilometriä
Haapaveden keskustasta itään (Kuva 5). Piipsannevan korkeus merenpinnasta on
noin 100 metriä.

Piipsanneva on yksi Suomen suurimmista turvetuotantoalueista. Alueen turve-
tuotannosta vastaa Vapo Oy. Tuotantoalueen pituus on lähes 10 kilometriä ja leveys
enimmillään neljä kilometriä. Tutkimuksessa oli mukana useita lohkoja tältä tuo-
tantoalueelta. Turvetuotannon valmistelu Piipsannevalla alkoi 1973 ja samana
vuonna tuotannossa oli 20 hehtaaria. Laajimmillaan turvetuotanto on ollut 1993–
2001, jolloin tuotannossa on ollut parhaimmillaan 2 037 hehtaaria. Tämän hetkinen
tuotantoala on noin 1 800 hehtaaria. Alueella on käytössä useita erilaisia suopohjien
jälkikäyttötapoja. Suosituin jälkikäyttötapa on ruokohelpiviljely, mutta suopohjaa
on myös metsitetty.
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Kuva 5. Piipsanneva sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, noin 10 kilometriä Haapavedeltä
itään (Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupanro. 49/MYY/06).
53



4.2.2 Geokemiallinen provinssi ja kallioperä

Piipsanneva kuuluu Laatokan-Perämeren geokemialliseen provinssiin (Koljonen
1992). Laatokan-Perämeren vyöhyke on laattatektoninen suurmurtuma, joka leik-
kaa Fennoskandian kilven. Vyöhykkeen kivilajit liittyvät saarikaareen ja ovat syn-
tyneet pohjoisen arkeeisen ja eteläisen proterotsooisen laatan törmäyksen seurauk-
sena.

Piipsannevan kallioperä on fylliittiä, kiilleliusketta ja kiillegneissiä, mutta lähi-
alueilla esiintyy myös graniittia, granodioriittia, kvartsidioriittia, gabroa, anortosiit-
tia ja peridotiittia (Suomen kartasto 1990). Laatokan-Perämeren vyöhykkeestä käy-
tetään usein nimitystä pääkiisumalmivyöhyke, koska sen mafisiin ja ultramafisiin
kivilajeihin liittyy suuria malmiesiintymiä. Tällaiset intruusiot ovat usein pieniä
jäänteitä juonista ja laatoista, jotka ovat katkeilleet tektonisissa liikunnoissa (Leh-
tinen ym. 1998). Alueen tunnetuimpia nikkeli-, kupari- ja sinkkimalmeja ovat
Nivalan Hitura, Leppävirran Kotalahti sekä Ylivieskan, Vihannin, Pyhäsalmen,
Pielaveden ja Outokummun alueet (Koljonen 1992).

Laatokan-Perämeren ruhjevyöhykkeelle on ominaista eri alkuaineiden pitoi-
suuksien suuremmat vaihtelut verrattuna muihin geokemiallisiin provinsseihin.
Tämä voi johtua mineralisoituneiden liuosten vaihtelevista liikkeistä ruhjeissa,
muutoksista niiden ja kallioperän kemiallisessa koostumuksessa sekä mafisten ja
ultramafisten kivilajien aluettaisesta esiintymisestä (Koljonen 1992).

4.2.3 Maaperä

Piipsannevan tutkimusalue on pitkään tuotannossa ollut turvetuotantoalue. Tutki-
musalueella olevat turvekerrostumat ovat ohuita ja koostuvat kohtalaisesti tai pit-
källe maatuneista turpeista. Alueen suot kuuluvat joko aapasoiden suoyhdistymä-
tyyppiin tai viettokeitaiden suoyhdistymätyyppiin (Vasander 1998). Piipsanneva on
juuri tällä rajavyöhykkeellä, missä näitä molempia suoyhdistymätyyppejä esiintyy.

Vallitsevina suotyyppeinä ennen turvetuotantoa ovat olleet rimpineva, saraneva
ja -räme sekä lyhytkortinen neva, isovarpuräme ja karhusammalmuuttuma (Virta-
nen & Herranen 1987). Piipsannevan turpeista suurin osa on rahkavaltaisia (66 %)
ja loput saravaltaisia (34 %) (Virtanen & Herranen 1987). Luonnollisesti tilanne on
muuttunut turvetuotannon myötä.

Piipsannevan tutkimusalueen turpeen alla oleva kivennäismaa on yleisesti
savea tai silttiä. Tutkimuksessa mukana olleista raskasmetalleista Piipsannevan alu-
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een purovesissä ja -sedimenteissä esiintyy Suomen keskiarvoa runsaammin As, Cr,
Cu ja jonkin verran runsaampana Hg (Lahermo ym. 1996).

Piipsannevan ympäristössä esiintyy yleisesti pohjamoreenia. Laatokan-Perä-
meren vyöhykkeen moreeni poikkeaa kemialliselta koostumukseltaan selvästi
liuske- ja gneissialueiden moreenin koostumuksesta. Vyöhykkeen moreenissa
esiintyy keskipitoisuutta runsaampana Ag, Ba, Co, Cu, Mg, Mn, P, S, Sr ja Zn (Kol-
jonen 1992). Jossain määrin rikastuneina esiintyvät mafisiin ja ultramafisiin kivila-
jeihin liittyvät alkuaineet, kuten Cr, Fe, Mn, Ti ja V (Koljonen 1992). Merelliselle
kuorelle ja vaipalle tyypillisiä alkuaineita (Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Sc, Ti ja V) tava-
taan tällä vyöhykkeellä ympäristöään enemmän (Koljonen 1992).

Laatokan-Perämeren vyöhykkeelle on ominaista myös joidenkin raskasmetal-
lien runsaampi esiintyminen maaperässä. Tutkimuksessa mukana olleista raskas-
metalleista Laatokan-Perämeren vyöhykkeen moreenissa esiintyy ympäristöään
runsaampina As, Cr, Cu ja Ni (Koljonen 1992). Lyijyn esiintyminen Piipsannevan
alueen moreenissa on hiukan runsaampaa kuin ympäröivillä alueilla (Koljonen
1992).

4.3 Hankilanneva

4.3.1 Yleistä

Hankilanneva sijaitsee Haapaveden, Haapajärven ja Kärsämäen kuntien alueella
(peruskarttalehti 2344 12 + 3322 03, koordinaattipiste N 63°55,30’ E 25°33,00’
sijoittuu suon keskiosaan), noin 12 kilometriä Kärsämäen keskustasta Haapajärven
suuntaan (Kuva 6). Hankilannevan korkeus merenpinnasta on noin 140 metriä.

Hankilanneva on Vapo Oy:n turvetuotantoalue. Alue on noin viisi kilometriä
pitkä ja leveys vaihtelee muutamasta sadasta metristä kahteen kilometriin. Hanki-
lanneva ojitettiin vuonna 1979 ja turvetuotanto alueella käynnistettiin 1994. Hanki-
lannevan turvetuotantoalueen pinta-ala on noin 296 hehtaaria.

Turvetuotannosta on poistunut jo laajoja alueita. Jälkikäyttönä on vähäkivisillä
alueilla toteutettu ruokohelpiviljelyä. Kivisimmät alueet on metsitetty.

4.3.2 Geokemiallinen provinssi ja kallioperä

Hankilanneva sijaitsee samalla Laatokan-Perämeren geokemiallisen provinssin
alueella kuin Piipsanneva, joten molempien tutkimusalueiden geokemialliset piir-
teet ovat samankaltaisia.
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Geologisen tutkimuslaitoksen (1980) mukaan Hankilannevan ja sen ympäris-
tön kallioperä koostuu lähinnä graniitista, granodioriitista, kvartsidioriitista, kiille-
liuskeesta ja kiillegneissistä. Hankilannevan lähialueilla esiintyy myös metabasalt-
tia, vihreäkiveä ja amfiboliittia (Geologinen tutkimuslaitos 1980).

Kuva 6. Hankilanneva sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, noin 12 kilometriä Kärsämäeltä
lounaaseen (Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupanro. 49/MYY/06).
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4.3.3 Maaperä

Hankilanneva on vuosia tuotannossa ollut turvetuotantoalue, joten maaperä alueella
on kohtalaisesti ja pitkälle maatunutta turvetta. Alueen suot kuuluvat Pohjanmaan
aapasoiden vyöhykkeeseen.

Virtanen ja Herranen (1992) ovat tutkineet Hankilannevan turvevarat ennen
turvetuotannon aloittamista. Tällöin suotyyppeinä olivat rahka- ja lyhytkorsineva.
Suon laidoilla suotyyppeinä olivat tupasvilla- ja sararäme. Turve on ollut suurim-
maksi osaksi rahkavaltaista.

Tutkimusalueen ympäristössä esiintyy yleisesti pohjamoreenia, ja Hankilan-
neva rajoittuu moreenimaastoon. Hankilannevan pohjoisosan turpeiden alla on kui-
tenkin hiekkaesiintymä. Paikoin hiekkaa esiintyy pohjamaana muissakin suon
osissa. Hankilannevan ympäristössä esiintyy rantakerrostumia, jollaisesta myös
Hankilannevan hiekkaesiintymässä on todennäköisesti kyse (Suomen Kartasto
1990). Tutkimuksessa tarkastelluista raskasmetalleista Hankilannevan moreenissa
esiintyy ympäristöään runsaampina mm. As, Cr, Cu ja Ni (Koljonen 1992). Hanki-
lannevan alueen purovesissä ja -sedimenteissä raskasmetalleista rikastuneina esiin-
tyvät As, Cr ja Cu (Lahermo ym. 1996).

4.4 Jouttenisenneva

4.4.1 Yleistä

Jouttenisennevan turvetuotantoalueen Kurkineva sijaitsee Haapajärven kunnassa
(peruskarttalehti 3322 04, koordinaattipiste N 63°46,50’ E 25°34,00’ sijaitsee kes-
kellä Hankilannevaa), noin 15 kilometriä Haapajärven keskustasta Pyhäjärvelle
päin (Kuva 7). Jouttenisennevan Kurkinevan korkeus merenpinnasta on noin 145
metriä.

Jouttenisenneva on Vapo Oy:n turvetuotantoalue. Koko tuotantoalue on yli
viisi kilometriä pitkä ja leveys parhaimmillaan kaksi kilometriä. Tutkimuksen koh-
teena tältä tuotantoalueelta oli suuri osa Jouttenisennevan Kurkinevan alueesta,
joka on 2,5 km pitkä ja kaksi kilometriä leveä. Turvetuotannon valmistelu Joutteni-
sennevalla alkoi vuonna 1973. Tällöin käsittelyyn otettiin 20 hehtaarin alue. Tuo-
tannon käynnistyessä vuonna 1975 tuotantoalaa oli 53 hehtaaria. Tuotantopinta-ala
on ollut suurimmillaan 1992–1995, jolloin tuotannossa on ollut 355 hehtaaria.
Vuonna 2000 alueella ei ollut markkinatilanteesta johtuen tuotantoa.
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4.4.2 Geokemiallinen provinssi ja kallioperä

Kuva 7. Jouttenisenneva sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, noin 15 kilometriä Haapajär-
veltä itään (Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupanro. 49/MYY/06).
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Jouttenisenneva kuuluu Keski-Suomen granitoidialueeseen. Käytännössä Joutteni-
sennevan tutkimusalue sijoittuu geokemialliselta provinssiltaan Laatokan-Peräme-
ren vyöhykkeen ja Keski-Suomen granitoidialueen rajalle.

Keski-Suomen granitoidit koostuvat runsaasti piitä sisältävistä ja happamista
syväkivilajeista, jotka ovat asettuneet paikoilleen monivaiheisina intruusioparvina
svekokarjalaisen orogenian päävaiheen aikana. Koostumukseltaan ne ovat Koljo-
sen (1992) mukaan pääasiassa granodioriitteja ja paikoin myös varsinaisia graniit-
teja. Granitoideihin liittyy myös gabroja, dioriitteja, peridotiitteja. Reuna-alueilla
esiintyy myös trondhjemiitteja ja tonaliitteja.

Jouttenisennevan kallioperä on granodioriittia ja kvartsidioriittia (Suomen kar-
tasto 1990). Lähialueiden kallioperää luonnehtivat graniitti, migmaattinen gneissi
graniittijuonineen, kvartsi-maasälpäliuske ja -gneissi, fylliitti sekä kiilleliuske ja
-gneissi. (Suomen kartasto 1990).

4.4.3 Maaperä

Jouttenisennevan tutkimusalue on pitkään tuotannossa ollut turvetuotantoalue,
joten maaperä alueella on kohtalaisesti ja pitkälle maatunutta turvetta. Haapajärven
suot kuuluvat Pohjanmaan aapasoiden vyöhykkeeseen.

Alueelle tyypillisimpiä suotyyppejä ovat puustoisten alueiden varsinainen
sararäme, tupasvillaräme ja lyhytkortinen nevaräme sekä avonaisten alueiden
lyhytkorsineva ja varsinainen saraneva (Korpijaakko & Koivisto 1986).

Tutkimusalueen ympäristössä esiintyy yleisesti pohjamoreenia. Jouttenisenne-
van etelälaidasta alkaa jäätikköjoen kerrostama laaksontäyte tai muu jäätikön ulko-
puolelle syntynyt lajittunut kivennäismaa (Suomen kartasto 1990). Keski-Suomen
granitoidivyöhykkeen moreenit ovat rikastuneet piistä ja graniitteihin liittyvistä
alkuaineista (Ba, Rb, Ta ja Y) (Koljonen 1992). Kiisuihin ja mafisiin mineralisaati-
oihin liittyvät alkuaineet (Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Mg, Ni, Sc, V ja Zn) esiintyvät alueen
moreenissa köyhtyneinä (Koljonen 1992). Alueen moreenit ovat köyhtyneitä
useista ravinteina tärkeistä alkuaineista (Koljonen 1992). Sedimenteissä ja purove-
sissä raskasmetalleista rikastuneina esiintyy muun muassa arseeni (Lahermo ym.
1996).

Jos tutkimusalue lasketaan Keski-Suomen granitoidivyöhykkeeseen, niin Kol-
josen (1992) mukaan tarkastelun kohteena olleista raskasmetalleista Jouttenisenne-
van alueen moreeneissa esiintyy köyhtyneenä Cr, Cu ja Ni ja Suomen keskiarvoa
rikkaampana esiintyy As. Jos aluetta tarkastellaan Laatokan-Perämeren vyöhyk-
59



keen osana, niin tutkimuksessa mukana olleista raskasmetalleista alueen moree-
nissa esiintyy ympäristöään runsaampina mm. As, Cr, Cu ja Ni (Koljonen 1992).

4.5 Luesuo (Luodesuo)

4.5.1 Yleistä

Luesuo (joissain kartoissa Luodesuo) sijaitsee Vuolijoen kunnassa, noin kuusi kilo-
metriä Vuolijoen keskustasta Otanmäen suuntaan (peruskarttalehti 3431 02, koor-
dinaattipiste N 64°08,5’ E 27°04,00’ sijaitsee Luesuon keskellä) (Kuva 8). Luesuon
korkeus merenpinnasta on keskimäärin 130 metriä.

Luesuo on Vapo Oy:n turvetuotantoalue. Alue on kolme kilometriä pitkä ja 1–
2 kilometriä leveä. Tutkimuksessa oli mukana koko Luesuon turvetuotantoalue.
Turvetuotannon valmistelut on aloitettu 1974 ja tuotanto käynnistyi 1975. Huipus-
saan tuotanto on ollut 1988–1990. Parhaimmillaan tuotantopinta-alaa on ollut 263
hehtaaria. Nykyään tuotantopinta-ala on huomattavasti vähemmän, koska laajoja
alueita on jo tuotettu loppuun. Alueen jälkikäyttönä on toteutettu ruokohelpivilje-
lyä.

4.5.2 Geokemiallinen provinssi ja kallioperä

Vuolijoki kuuluu Svekokarjalaisten liuskeiden ja gneissien alueeseen. Tämän geo-
kemiallisen provinssin kivilajit ovat varsin vaihtelevia. Koljosen (1992) mukaan
yleisimmin esiintyy kvartsia, maasälpiä ja kiilteitä sisältäviä liuskeita ja gneissejä.
Alueen kallioperässä esiintyy myös runsaasti grafiittia sisältäviä kivilajeja.

Luesuon alueen kallioperä kuuluu Kainuun liuskealueeseen, joka on tektonis-
ten liikuntojen puristama saareke ympäröivien arkeeisten kallioperälohkojen
välissä (Lehtinen ym. 1998). Tämän vuoksi kallioperä on vaihtelevaa Luesuon koh-
dalla. Geologisen tutkimuslaitoksen (1980) mukaan alueen kallioperä koostuu mm.
graniitista, granodioriitista, kvartsidioriitista, kiilleliuskeesta, kiillegneissistä,
metabasaltista, vihreäkivestä sekä amfiboliitista. Luesuon ympäristössä esiintyy
myös anortosiittia, gabroa ja peridotiittia.
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Kuva 8. Luesuo sijaitsee Kainuussa, noin 6 kilometriä Vuolijoelta kaakkoon (Pohja-
kartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupanro. 49/MYY/06).

4.5.3 Maaperä

Luesuon turvetuotantoalue on ollut jo pitkään tuotannossa. Tämän vuoksi tutkimus-
alueen maaperä koostuu kohtalaisesti tai pitkälle maatuneista turpeista. Alueen suot
kuuluvat Pohjanmaan-Kainuun aapasuovyöhykkeeseen (Schroderus-Härkönen &
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Markkanen 1999). Vallitseva pääyhdistymätyyppi on aapasuot, jotka kuuluvat
Carex-turpeiden stratigrafiseen pääyhmään (Korhola & Tolonen 1998).

Alueen soiden turpeet ovat varsin saravaltaisia. Esimerkiksi Luesuohon yhtey-
dessä olevien Lampsisuon ja Niskan saraturpeiden osuudet vaihtelevat 76 prosen-
tista 99 prosenttiin (Häikiö & Porkka 1987). Tyypillisiä lisätekijöitä alueen tur-
peissa ovat mm. puu, varpu, korte ja raate (Häikiö & Porkka 1987). Yleisimmät
suotyypit Luesuon ympäristössä ovat ruohoinen saraneva, varsinainen saraneva,
ruohoinen sararäme, tupasvillaräme, rimpinevamuuttuma ja varsinaisen sararäme-
muuttuma (Häikiö & Porkka 1987).

Luesuon kivennäismaa on kokonaan hienoainesta, eli raekoko on alle 0,06 mm
(Parviainen 2002). Luesuon alueen sedimentit ja purovedet eivät sisällä mitään tut-
kimuksessa olleita raskasmetalleja Suomen keskiarvoa enempää (Lahermo ym.
1996). Alue on sedimenteiltään jopa keskimääräistä puhtaampi useista raskasmetal-
leista (Lahermo ym. 1996).

Luesuon suoaltaan savea ja silttiä ympäröi yleisesti pohjamoreeni (Parviainen
2002). Svekokarjalaisten liuskeiden ja gneissien alueelle on ominaista, että alueen
moreenin keskikoostumus vaihtelee vähän. Alueen moreenin koostumus on lähes
sama kuin Suomen moreenin hienoaineksen ja mantereellisen kuoren keskikoostu-
mus (Koljonen 1992). Moreeni ei sisällä mitään alkuaineita rikastuneena, mutta lie-
västi köyhtyneenä esiintyy muun muassa mafisiin kiviin ja kiisumalmeihin liittyvät
alkuaineet. Alueella köyhtyneinä alkuaineina esiintyvät esimerkiksi Br, Co, Cr, Cu,
Fe, Mg, Mo, Ni, V, W ja Zn (Koljonen 1992).

Koljosen (1992) mukaan tutkimuksessa mukana olleista raskasmetalleista Sve-
kokarjalaisten liuskeiden ja gneissien alueen moreenissa esiintyy köyhtyneinä Cr,
Cu ja Ni. Lisäksi Luesuon alueen moreenissa on hiukan köyhtyneenä As ja Pb (Kol-
jonen 1992).
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5 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

5.1 Yleistä

Tärkein tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä oli tutkimuksen eri vaiheissa
kattavasti otetuille näytteille tehdyt laajat kemialliset analyysit, joihin tutkimuksen
aineisto perustuu. Tutkimusalueiksi valittiin osittain turvetuotannosta vapautuneet
Vuolijoen Luesuo, Haapaveden Piipsanneva sekä Haapajärven Jouttenisenneva,
joilla tutkimuspisteitä oli yhteensä 146. Nämä suopohjat kartoitettiin kemiallisesti
kattavan tutkimuspisteverkon avulla, jotta saatiin selvitettyä suopohjien viljavuus-
luokat ruokohelpiviljelyä varten sekä turpeen alkuainepitoisuuteen vaikuttavat teki-
jät.

Tutkimusalueiden viljavuusluokittelua varten viljavuusluokkia yhdisteltiin.
Tässä tarkastelussa viljavuusluokat huono ja huononlainen kuuluivat samaan luok-
kaan, samoin välttävä ja tyydyttävä sekä hyvä ja korkea. Näin saatiin riittävä käsitys
minkälaisia kasviravinnepitoisuuksia tutkimusalueilla on. Tutkimusalueista laadit-
tiin suuntaa antavat viljavuusluokkakartat. Niistä voidaan helposti todeta, kuinka
eri kasvinravinteet ovat jakautuneet suon eri osiin. Luesuon kartat esitetään työssä
esimerkkinä havainnollistamaan etenkin fosforin ja kaliumin alhaisia pitoisuuksia
turpeessa. Myös eri raskasmetallit luokiteltiin pitoisuuden mukaan. Siinä luokittelu
oli seuraava: puhdas maa, tavallinen maa sekä saastunut maa. Luokittelu perustui
Viljavuuspalvelun antamiin ohjearvoihin viljelymaan raskasmetallipitoisuuksista.

Edellisen tutkimusvaiheen päätteeksi saatua suopohjien viljavuusluokittelua
hyödynnettiin ruokohelpin viljelykoealueita perustettaessa. Ruokohelpin viljelyko-
keet perustettiin Vuolijoella sijaitsevalle Luesuolle sekä Kärsämäen, Haapaveden ja
Haapajärven kuntien alueella sijaitsevalle Hankilannevalle vuosina 2004 ja 2005.
Ruokohelpin viljelykoealueilla selvitettiin raskasmetallien kulkeutumista kasvu-
alustasta ruokohelpiin, turkislantakompostien käyttöä lannoituksessa sekä teräs-
kuonan ja voimalaitostuhkan käyttöä kalkituksessa. Myös ensimmäisen vuoden
ruokohelpikasvuston sitoma hiilimäärä selvitettiin, jotta saatiin oikea käsitys enti-
sen turvetuotantoalueen mahdollisesta muuttumisesta hiililähteestä hiilinieluksi.
Kuvassa 9 on esitetty tutkimuskaavion avulla tutkimuksen eri vaiheet sekä käytetyt
tutkimusmenetelmät.



Kuva 9. Tutkimuskaavio.

              Tutkimuskysymykset                         Tutkimusmenetelmät       
          
  1. Kuinka kasviravinteet jakautuvat                            1. Tutkimusalueiden kemiallisten 
      eri turvelajien välillä suopohjilla?                                     ominaisuuksien määritys 
 
 
 
  2. Kuinka turpeiden ravinteisuus vaih-                          Kattava näytteenotto suopohjilta       
      telee maatumisasteen sekä turveker-                                 
      roksen syvyyden mukaan? 
 
 
   
  3. Mitkä tekijät vaikuttavat raskas-                             Tutkimusalueiden viljavuusluokitus 
      metallien esiintymiseen turpeissa?                                 ruokohelpiviljelyä varten 
      Raskasmetallien maa-kasvisuhteet?                                            

 
 
  4. Soveltuuko turkislantakomposti                              2. Ruokohelpin viljelykoealueet           
      ruokohelpin lannoitukseen? Entä                                                                          
      teräskuona ja tuhka kalkitukseen? 
      
 
                             Vuoden 2004 koealue 
  5. Mikä on ruokohelpikasvuston hiili- 
      nielun koko yhden kasvukauden 
      jälkeen? 
 
                                                                                      - Raskasmetallien maa-kasvisuhteet        
 
                 
 
 
                                                                                                 Vuoden 2005 koealue 
 
 
   
 
                                                                                    - Raskasmetallien maa-kasvisuhteet 
                                                                                    - Turkislantakompostin, teräskuonan ja 
                                                                                      voimalaitostuhkan käyttö ruokohelpi-     
                                                                                      viljelyssä 
                                                                                    - Ruokohelpikasvuston hiilikertymä 
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5.2 Näytteenotto

Tutkimusalueille suunnitellaan ruokohelpiviljelyä, joten näytteenottopisteverkko
laadittiin viljavuustutkimuksen mukaisesti. Viljavuustutkimuksen laadinnan kan-
nalta todettiin riittäväksi pisteverkosto, jossa on yksi tutkimuspiste jokaista viittä
hehtaaria kohden. Tutkimusalueet jaettiin viiden hehtaarin lohkoihin tasaisesti ja
jokaiseen lohkoon sijoitettiin tutkimuspiste.

Yhteensä tutkimuspisteitä oli 146. Pinta-alaltaan suurin alue on Luesuo, jossa
oli 69 tutkimuspistettä. Luesuolta ei kuitenkaan saatu näytettä kuin 64 pisteeltä,
koska viidellä pisteellä ei ollut turvetta jäljellä. Piipsannevan eri tuotantolohkoilla
tutkimuspisteitä oli 55, joista turvenäytteet saatiin 52 pisteeltä. Kolmen tutkimus-
pisteen turve oli vasta lannoitettu, joten näytteitä ei saatu. Jouttenisennevalla oli 22
tutkimuspistettä, joilta kaikilta saatiin näytteet laboratoriomäärityksiä varten.
Yhteensä näytteitä otettiin laboratorioanalyyseja varten 138 tutkimuspisteeltä.

Jokaisella tutkimuspisteellä turvekentän pinnasta otettiin avosylinterisellä kai-
ralla tilavuustarkka 785,4 cm3 näyte laboratoriotutkimuksia varten. Näytteen pituus
oli 10 cm. Samalla mitattiin turvesyvyys sekä määritettiin silmämääräisesti pohja-
maalaji. Luesuon kohdalla turvenäytteitä otettiin kaksi samalta tutkimuspisteeltä.
Toisesta näytteestä määritettiin laboratoriossa ravinteet ja toisesta turvelaji sekä
maatuneisuusaste.

Näytteenotto suoritettiin vuosina 2002–2004. Vuonna 2002 näytteet otettiin
Luesuolta, mutta näytteenotto uusittiin raskasmetallipitoisuuksien selvittämiseksi
vuonna 2003. Piipsannevan ja Jouttenisennevan näytteenotto suoritettiin kesällä
2004.

Jotta raskasmetallien kulkeutumista kivennäismaasta turpeeseen voitiin tarkas-
tella, jokaiselta tutkimuskohteelta otettiin myös kivennäismaanäytteitä. Tuotanto-
alueiden kivennäismaat olivat hyvin tasalaatuisia ja edustivat yleensä yhtä tai kahta
maalajia. Kivennäismaanäytteitä raskasmetallien määritystä varten otettiin vain
viisi kultakin tutkimusalueelta, koska tämän katsottiin edustavan kohtuudella suo-
altaiden pohjamaita. Näyte otettiin avosylinterikairalla noin 10 cm turve- ja kiven-
näismaakerroksen rajapinnasta alaspäin. Ensimmäinen 10 cm poistettiin kivennäis-
maakerroksesta sen vuoksi, etteivät turpeen sisältämät raskasmetallit sekoittuneet
kivennäismaahan.

Ruokohelpikoealueilla suoritettiin näytteenottoa kemiallisia analyyseja varten
useaan otteeseen. Keväällä 2004 ja 2005 otettiin näytteet koeruutujen turpeiden
alkutilanteesta, joista saatujen tulosten pohjalta laadittiin viljavuusanalyysi. Kesällä
2004 ja 2005 otettiin näytteet kasvualustasta lannoituksen jälkeisestä tilanteesta.
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Syksyllä 2005 ruokohelpinäytteenoton yhteydessä otettiin vielä näytteet koeruutu-
jen turpeesta, jotta käsittelyjen aiheuttama kasvualustaan jäävä raskasmetalli-
kuorma selviäisi.

Syyskuun alussa 2004 otettiin näytteet kasvatetusta ruokohelpistä kemiallista
analyysia varten. Lokakuun puolessa välissä 2004 koealojen ruokohelpistä otettiin
jälleen näytteet, jotta voitiin tarkastella, onko ruokohelpi siirtänyt raskasmetalleja
juuristoonsa talven ajaksi. Vuonna 2005 ruokohelpinäytteet otettiin vain loka-
kuussa kasvukauden päätyttyä.

Turvenäytteet otettiin tilavuustarkkoina. Kevään 2004 näytteenotossa jokai-
sesta koeruudusta otettiin kolme osanäytettä. Näin kasvualustan alkuaineet saatiin
mahdollisimman tarkasti selville viljavuusanalyysia varten. Lannoituksen jälkeen
kesällä 2004 jokaisesta ruudusta otettiin näyte, ja ne yhdistettiin käsittelyittäin
yhdeksi kokoomanäytteeksi analyysia varten (R1/HAT, R2/HAT ja R3/HAT 
R123/HAT).

Keväällä 2005 kokeiden alkutilannetta varten turvenäytteitä otettiin yksi jokai-
sesta tutkimusruudusta. Kesän 2005 lannoituksen jälkeisessä turvenäytteenotossa
otettiin myös vain yksi näyte jokaisesta ruudusta. Kolmen näytteen analysoiminen
laboratoriossa yhtä koekäsittelyä kohden katsottiin olevan riittävä määrä. Näin
säästyttiin pienehkön koeruudun ylimääräiseltä rei’itämiseltä. Syksyn 2005 turve-
näytteenottossa otettiin 10 pientä osanäytettä yhdeltä ruudulta. Suuren osanäyte-
määrän johdosta näytteitä ei voitu pitää tilavuustarkkoina. Tämän vuoksi jokaisesta
koeruudusta otettiin tilavuustarkka näyte edustamaan turpeen tilavuuspainoa. Tila-
vuustarkan näytteen perusteella laskettiin osanäytteistä koostuvalle analysoitavalle
näytteelle tilavuuspaino.

Ruokohelpinäytteet otettiin jokaisesta koeruudusta katkomalla ruokohelpit
saksilla mahdollisimman tyvestä poikki. Lokakuussa 2005 otetuista ruokohelpi-
näytteistä määritettiin myös kuiva-aineen massa hehtaarilla, joten näytteet otettiin
tietyltä pinta-alalta. Tällöin leikattiin jokaiselta ruudulta 2304 cm2 alalta kaikki ruo-
kohelpikasvusto yhdeksi näytteeksi. Ruokohelpinäyte sisälsi sekä kasvin varren
että lehdet. Lokakuussa otetuissa näytteissä ruokohelpikasvusto oli pudottanut jo
osan lehdistään, joten lehtien osuus oli lokakuun näytteissä pienempi. Hankilanne-
van koealueen koeruuduista R1–R9 otettiin myös ruokohelpin juurinäytteet. Yksi
juurinäyte muodostettiin lannoituskäsittelyittäin kokoomanäytteeksi, eli käytän-
nössä R1, R2, R3  1. näyte, R4, R5, R6  2. näyte ja R7, R8, R9  3. näyte.
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5.3 Ruokohelpikoealueet

5.3.1 Vuoden 2004 kokeet

Keväällä 2004 perustettiin ruokohelpin kasvatuskoealueet Luesuolle ja Hankilan-
nevalle selvittämään raskasmetallien kulkeutumista kasvualustasta ruokohelpiin.
Alueet ovat kallioperältään, kivennäismailtaan sekä turpeiden kemialliselta koostu-
mukseltaan erilaisia. Näin ollen Luesuolla ja Hankilannevalla on erilaiset kasvu-
alustan kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, minkä odotettiin näkyvän ruoko-
helpin kasvussa ja kemiallisessa koostumuksessa syksyllä 2004.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat raskasmetallit esiintyivät alueilla eri suurui-
sina pitoisuuksina. Lähtökohdat olivat siis hyvät tutkimukselle, jossa pyritään sel-
vittämään kasvualustan raskasmetallien kulkeutumista kasvatettavaan ruokohel-
piin.

Koealueet olivat mitoiltaan noin 20 x 40 metriä. Molemmilla koealueilla suo-
ritettiin samanlaiset kokeet. Koealueella testattiin viittä erilaista lannoituskäsittelyä
kolmen koeruudun toistoina (Kuva 10). Lisäksi koealueella oli kolmen ruudun tois-
tot, joissa kasvualustan turve ja kivennäismaa oli sekoitettu, eikä muuta lannoitusta
lisätty. Alueella oli kolme ruutua ns. 0-ruutua, joissa kasvualustaa ei käsitelty
mitenkään. Yhteensä yhden koealueen koeruutujen määrä oli 21. Luesuolla ja Han-
kilannevalla oli yhteensä 42 koeruutua. Yksi koeruutu oli kooltaan 3 m x 3 m eli
pinta-alaltaan 9 m2.

Kummallakin tutkimusalueella oli kolmen ruudun käsittelyt kasvualustan
mukaan optimoitua ja käsin sekoitettua kaupallista NPK-lannoitetta. Samalla NPK-
seoksella lannoitettiin myös toiset kolme ruutua, mutta erona oli, että lannoitetta ja
siemeniä ei muokattu maahan. Lisäksi ruokohelpiä lannoitettiin erilaisilla kompos-
tiseoksilla. Tällaisia olivat pelkkä komposti, kompostin ja biotiitin seos sekä kom-
postin ja puuntuhkan seokset. Lisäksi Luesuolla sekoitettiin kolmen ruudun turve
alla olevan saven kanssa sekaisin, ja Hankilannevalla tehtiin samoin pohjamaana
olevan hiekan kanssa. Jokaisen erillisen koeruudun väliin jätettiin metrin kaista
käsittelemätöntä turvemaata.

Molemmilta koealoilta Luesuolta ja Hankilannevalta tämän tutkimuksen koh-
teina olivat koeruutujen R1–R12 (kts. Kuva 10) raskasmetallipitoisuuksien vaihte-
lut sekä kasvualustassa että kasvissa. Koeruuduilta R13–R15 (optimoitu NPK,
muokkaamaton maa) ei määritetty lannoituksen jälkeisiä raskasmetallipitoisuuksia,
koska koeruutujen R1–R3 (optimoitu NPK) lannoitus oli sama. Tämän vuoksi ruu-
tuja R13–R15 ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa. Koeruuduilla R16–R21 (sekoitettu
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turve ja pohjamaa sekä 0-ruudut) kasvu oli niin heikkoa, ettei niistä ollut mahdolli-
suutta ottaa analyysiin kelpaavia näytteitä. Tämän vuoksi koeruudut R16–R21 eivät
olleet mukana tässä tutkimuksessa.

Tuloksista laskettiin koko koealueen raskasmetallipitoisuuksien keskiarvot.
Näiden tietojen avulla voitiin vertailla molempien koealueiden raskasmetallipitoi-
suuksia kasvualustassa ja ruokohelpissä eri ajankohtina.

Kuva 10. Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpin kasvatuskoealueiden koeruudut
vuonna 2004. Luesuolla ruudut jouduttiin tilan puutteen vuoksi sijoittamaan hieman eri
järjestykseen. Koeruutujen turvepaksuus ei vaihellut merkittävästi eri käsittelyjen välillä
Hankilannevalla. Luesuolla puolestaan koeruutujen 16–21 turvekerros oli ohuempi kuin
muissa ruuduissa. Näihin ruutuihin ei kuitenkaan kasvanut mitattavaa satoa, joten niitä
ei käsitelty tässä työssä.

 

   1.     2.    3. 

   4.     5.    6. 

   7.     8.    9. 

  10.   11.   12. 

  13.   14.   15. 

  16.   17.   18. 

Ruudut 1, 2 ja 3: 
Optimoitu kaupallinen NPK 

Ruudut 4, 5 ja 6: 
Kompostilannoitus 

Ruudut 7, 8 ja 9: 
Komposti+biotiitti 

Ruudut 16, 17 ja 18: 
Sekoitettu turve ja pohjamaa 

Ruudut 13, 14 ja 15: 
Optimoitu kaupallinen NPK 
muokkaamaton maa 

Ruudut 10, 11 ja 12: 
Komposti+puuntuhka 
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Koeruutujen lannoitukset sekoittivat tutkimusta, jossa tarkasteltiin luonnollisesti
esiintyvien raskasmetallien kulkeutumista ruokohelpiin. Raskasmetallien kulkeutu-
mista ruokohelpiin voitiin silti tarkastella, koska kasvualustan raskasmetallit joko
kulkeutuvat tai ovat kulkeutumatta ruokohelpiin huolimatta sen lähteestä. Toisaalta
molemmat koealueet saivat samanlaisen lannoituskäsittelyn, joten niiden raskas-
metallilisäys lannoitteista oli täsmälleen samanlainen. Tämän vuoksi myös lannoi-
tuksen jälkeen alueiden luontaiset raskasmetallipitoisuudet olivat jossain määrin
tarkasteltavissa.

Koeruudut valmisteltiin toukokuussa 2004. Lannoituksen lisäksi ruudut kalkit-
tiin teräskuonalla. Teräskuonaa käytettiin jokaisella koeruudulla 8,1 kilogrammaa
lukuun ottamatta 0-ruutuja. Siementen kylvö suoritettiin kesäkuun ensimmäisinä
päivinä. Jokaiseen ruutuun kylvettiin yksi gramma ruokohelpin (Phalaris arun-
dinacea L.) siementä neliömetrille. Näin ruutua kohden kylvettiin 9 grammaa sie-
meniä. Lajikkeeksi valittiin Chiefton. Lannoitteet laskettiin viljavuustutkimusten
perusteella kasvualustaan sopiviksi, mutta tätä aihetta ei käsitellä tarkemmin tässä
tutkimuksessa. Kasvua seurattiin koko kasvukauden 2004 (kuvat 11 ja 12).

Kuva 11. Hankilannevan koealueen lähtötilanne toukokuun lopulla 2004. Koeruutujen
turvepaksuudet eivät vaihdelleet merkittävästi muuten kuin saman käsittelyn sisällä, eli
turvesaran keskikohta oli paksuturpeisempi kuin turvesaran reunat. (Kuva Timo Par-
viainen).
69



Kuva 12. Hankilannevan koealue syyskuussa 2004. Kasvuerot eri koeruuduissa ovat
selviä. (Kuva Timo Parviainen).

5.3.2 Vuoden 2005 kokeet

Keväällä 2005 perustettiin ruokohelpin kasvatuskoealueet vuoden 2004 tapaan
Luesuolle ja Hankilannevalle. Vuoden 2005 kokeilla pyrittiin selvittämään kalki-
tuskäsittelyjen eroja sekä optimoimaan kompostin käyttöä ruokohelpiviljelyssä.
Myös ensimmäisen kasvukauden hiilikertymä selvitettiin. Myös vuonna 2005
perustetuilta ruokohelpin kasvatuskoealoilta saatiin aineisto tarkasteluun, jossa sel-
vitettiin raskasmetallien kulkeutumista ruokohelpiin.

Koealueet olivat mitoiltaan samanlaiset kuin vuonna 2004. Molemmat koealu-
eet olivat kokeiltaan samanlaisia. Koealueella testattiin kolmea erilaista lannoitus-
käsittelyä kolmen ruudun toistoina (Kuva 13). Alueella oli myös 0-ruudut, joissa
kasvualustaa ei käsitelty mitenkään. Yhden koealueen koeruutujen määrä oli
yhteensä 21. Luesuolla ja Hankilannevalla oli yhteensä 42 koeruutua. Yksi
koeruutu oli kooltaan 3 m x 3 m eli pinta-alaltaan 9 m2. Vuoden 2005 koealue käsit-
telyineen on esitetty Kuvassa 13. Sekä Luesuolta että Hankilannevalta tämän tutki-
muksen kohteina olivat koeruutujen R1–R18 raskasmetallipitoisuuksien vaihtelut
(Kuva 13). Koeruudut R19–R21 olivat 0-ruutuja, joten niiltä ei tehty analyyseja.
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Kuva 13. Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpin kasvatuskoealueiden koeruudut
vuonna 2005. Vuoden 2005 koealueiden turvepaksuus oli erityisen tasalaatuinen. Vaih-
telua turvekerroksen paksuudessa esiintyi lähinnä saman käsittelyn sisällä, eli turvesa-
ran keskusta oli paksuturpeisempi kuin turvesaran reunat.

Vuoden 2004 kokeissa raskasmetallipitoisuuksien erot jäivät kohtuullisen pieniksi
sekä kasvualustassa että ruokohelpissä. Jotta raskasmetallien kulkua kasvualustasta
ruokohelpiin voitaisiin tutkia edellistä vuotta tarkemmin, käytettiin vuoden 2005
kokeissa yhtenä käsittelynä erityisen suurta tuhkamäärää (20 000 kg ha-1), jonka
odotettiin nostavan kasvualustan raskasmetallipitoisuuksia.

   1.     2.    3. 

   4.     5.    6. 

   7.     8.    9. 

  10.   11.   12. 

  13.   14.   15. 

  16.   17.   18. 

  19.   20.   21. 

Ruudut 1, 2 ja 3: 
Optimoitu kaupallinen NPK 
+ tuhka 5 000 kg ha-1 

Ruudut 4, 5 ja 6: 
Optimoitu kaupallinen NPK 
+ tuhka 20 000 kg ha-1 

Ruudut 7, 8 ja 9: 
Komposti + lisätyppi           
+ tuhka 5 000 kg ha-1 

Ruudut 19, 20 ja 21: 
0-ruudut (käsittelemätön) 

Ruudut 16, 17 ja 18: 
Komposti (neljän vuoden 
varastolannoitus) + lisätyppi 
+ teräskuona 9 000 kg ha-1 

Ruudut 13, 14 ja 15: 
Komposti (neljän vuoden 
varastolannoitus) + lisätyppi 
+ tuhka 5 000 kg ha-1 

Ruudut 10, 11 ja 12: 
Komposti + lisätyppi           
+ teräskuona 9 000 kg ha-1 
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Vuoden 2005 kokeissa käytettiin kalkitukseen Oulun Energian Toppilan voimalai-
tokselta saatua tuhkaseosta sekä teräskuonaa. Toppilan voimalaitoksen tuhkassa
puun tuhkan osuus oli noin 30 % ja loput 70 % oli turvetuhkaa. Tuhkakäsittelyt oli-
vat joko 5 000 kg ha-1 tai 20 000 kg ha-1. Tuhkan raskasmetallisisältö on esitetty
Taulukossa 10. Tuhkan ohella kalkitukseen käytettiin myös kaupallista Beston-
teräskuonaa, jonka annostus oli Vapon ruokohelpipelloille käyttämä 9 000 kg ha-1.
Teräskuonan raskasmetallisisältöä on esitetty Taulukossa 10. Näillä käsittelyillä
pyrittiin selvittämään tuhkan ja teräskuonan erot kalkituksessa.

Tuhka sisälsi myös huomattavasti ravinteita: erityisesti kaliumia ja fosforia.
Kokonaiskaliumin määrä tuhkassa (10 900 mg kg-1 kuiva-ainetta) oli noin 80 %
lannoitteena käytetyn turkislantakompostin kokonaiskaliumin määrästä, ja liukoi-
sen kaliumin määrä (678 mg kg-1 kuiva-ainetta) oli noin 54 % turkislantakompostin
liukoisen kaliumin määrästä. Kokonaisfosforia tuhka sisälsi 11 200 mg kg-1 kuiva-
ainetta, joka oli määrältään 28 % turkislantakompostin kokonaisfosforista. Liu-
koista fosforia tuhkassa oli vain 181 mg kg-1 k-a, joka oli hieman alle 10 % lannoit-
teena käytetyn kompostin liukoisen fosforin määrästä. Tuhkan sisältämiä ravinteita
ei huomioitu lannoituksessa, koska sitä tarkasteltiin puhtaasti kalkitusaineena. Näin
ollen se oli merkittävä ravinnelisä koeruuduissa, joissa sitä käytettiin kalkitukseen.

Tarkastelun kohteena oli myös tuhkan aiheuttama raskasmetallikuorma maape-
rässä sekä kasvissa. Taulukosta 10 huomataan, että tuhka sisälsi suurempia raskas-
metallipitoisuuksia kuin teräskuona. Voimalaitostuhkankaan raskasmetallipitoisuu-
det eivät silti ylittäneet Maa- ja metsätalousministeriön (1994) lannoitteille ja
maanparannusaineille määräämiä suurimpia raskasmetallipitoisuuksia.
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Taulukko 10. Tutkimuksessa käytetyn tuhkan ja teräskuonan alkuainepitoisuuksia. 

Ruokohelpikokeen lannoituksen ravinnesuhde määritettiin Pahkala ym. (2002,
2005) ohjeiden mukaan suhteeksi N:P:K – 40:45:90. Typpimäärä (40 kg ha-1) on
suopohjille suositeltu perustamisvuoden lannoitemäärä. Tutkimuksessa käytetty
fosforimäärä (45 kg ha-1) on kompromissi Pahkala ym. (2002) suositusten ja Pah-
kala ym. (2005) suositusten välillä. Kaliumin määrä (90 kg ha-1) on Pahkala ym.
(2005) suosittelema määrä viljavuusluokan ollessa huono.

Kierrätyslannoitteiden käyttöä ruokohelpiviljelyssä pyrittiin optimoimaan
käyttämällä vuoden 2005 kokeissa lannoitteena turkislantakompostia erilaisin
käsittelyin. Aikaisemmissa tutkimuksissa (Parviainen 2005) turkislantakompostin
osoitettiin olevan liukoisen typen ja kaliumin osalta liian heikko lannoite tuotta-
maan ensimmäisenä kasvukautena optimaalista satoa. Vuoden 2005 kokeissa tur-
kislantakompostin ravinnetueksi annettiin liukoista typpeä väkilannoitteena. Kom-
postin ravinnemäärät on esitetty Taulukossa 11.

Raskasmetalli Tuhka (mg kg-1) Teräskuona (mg kg-1)

Kadmium 2,3 < 0,1

Elohopea 0,3 < 0,05

Lyijy 110 < 1

Nikkeli 70 20

Arseeni 35 -

Kromi 140 -

Kupari 120 -

Molybdeeni 7,2 -

Sinkki 380 -
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Taulukko 11. Turkislantakompostin alkuainepitoisuudet (k-a = kuiva-ainetta). 

Tutkimusalueella oli kolmen ruudun toistot kasvualustan mukaan optimoitua ja
käsin sekoitettua kaupallista NPK-lannoitetta (suomensalpietari (26:0:1), superfos-
faatti (0:9:0) ja kaliumsuola (0:0:50)). Samalla NPK-seoksella lannoitettiin myös
toiset kolme ruutua, mutta erona oli, että aikaisemmin mainituissa ruuduissa oli
5 000 kilogramman ja viimeksi mainituissa 20 000 kilogramman tuhkakalkitus
hehtaarille. Jotta ruokohelpille suositeltu ravinnemäärä hehtaaria kohden täyttyi,
annosteltiin jokaiseen ruutuun suomensalpietaria noin 138 grammaa, superfosfaat-
tia 450 grammaa ja kaliumsuolaa 162 grammaa.

Lisäksi ruokohelpi lannoitettiin erilaisilla kompostikäsittelyillä. Koealueella
yhteensä kuusi ruutua lannoitettiin turkislantakompostilla, joka terästettiin suomen-
salpietarilla typen puutoksen korjaamiseksi. Kolme ruutua edellä mainitun käsitte-
lyn saaneista kalkittiin tuhkalla (5 000 kg ha-1), ja toiset kolme ruutua teräskuonalla
(9 000 kg ha-1).

Toinen kompostilannoitekäsittelyistä (yhteensä kuusi ruutua koealueella)
sisälsi turkislantakompostia annosteltuna varastolannoitteena siten, että fosforin
ravinnetarve tuli täytettyä neljäksi vuodeksi. Myös varastolannoitettuihin kompos-
tiruutuihin lisättiin liukoista typpeä siten, että vuosittainen liukoisen typen tarve
(40 kg ha-1) täyttyy. On huomioitava, että näin meneteltynä EU:n nitraattidirektii-
vin määräämä suurin sallittu kokonaistyppimäärä (170 kg ha-1 a-1) ylittyy. Kalki-
tuskäsittelyinä edellä mainituissa käsittelyissä oli 3 ruutua tuhkaa (5 000 kg ha-1) ja
3 ruutua teräskuonaa (9 000 kg ha-1). Jokaisen erillisen koeruudun väliin jätettiin
metrin kaista käsittelemätöntä turvemaata.

Komposti annosteltiin fosforin mukaan, eli kompostia levitettiin sen verran,
kuin sen sisältämä liukoisen fosforin määrä sallii. Turkislantakompostin kasveille
käyttökelpoinen liukoinen fosfori lasketaan kokonaisfosforimäärän perusteella.
Turkislantakompostien katsotaan sisältävän liukoista fosforia 40 % kokonaisfosfo-

Kokonaisravinteet Vesiliukoiset ravinteet Vaihtuvat ravinteet

N 19300 mg kg-1 k-a
K 13600 mg kg-1 k-a
P 40700 mg kg-1 k-a

NO3-N 58 mg l-1

NH4-N 738 mg l-1
P 2060 mg l-1

K 1370 mg l-1

Ca 4650 mg l-1

Mg 1080 mg l-1

Raskasmetallit

As 0,91 mg kg-1 k-a Cr 38 mg kg-1 k-a §Cd 0,27 mg kg-1 k-a

Cu 56,0 mg kg-1 k-a Ni 14 mg kg-1 k-a Pb 11,0 mg kg-1 k-a

Zn 600 mg kg-1 k-a
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rin määrästä (Maa- ja metsätalousministeriö 2000a). On huomioitava, että labora-
torioanalyysin perusteella turkislantakomposti sisälsi huomattavasti vähemmän liu-
koista fosforia kuin asetuksen määräämä 40 %. Todellinen liukoisen fosforin osuus
kokonaisfosforista oli vain noin 18 %.

Tutkimuksessa käytetty turkislantakomposti sisälsi 40,7 grammaa kokonais-
fosforia jokaista kuiva-aine kilogrammaa kohden. Koska tuoreen kompostin kos-
teusprosentti oli 48,8 paino-%, kilogramma tuoretta turkislantakompostia sisälsi
20,8 grammaa kokonaisfosforia. Liukoisen fosforin katsotaan olevan 40 % tästä
määrästä eli 8,32 grammaa. Yhden koealaruudun fosforitarve oli 40,5 grammaa
(45 kg ha-1). Jotta tämä fosforimäärä tuli täytetyksi, annosteltiin jokaiseen ruutuun
4 868 grammaa tuoretta turkislantakompostia (5 408,9 kg ha-1).

Ruutuihin, joissa fosfori annosteltiin neljän vuoden varastoannostuksena, levi-
tettiin tuoretta kompostia 4 kertaa yhden vuoden kompostimäärä, eli 19 471 gram-
maa (21 634,4 kg ha-1). Tällöin jokaisen ruudun liukoisen fosforin annos oli 162
grammaa (180 kg ha-1).

Vuosittainen liukoisen typen tarve yhdelle koealaruudulle oli 36 grammaa
(40 kg ha-1). Turkislantakomposti sisälsi liukoista typpeä (ammonium- ja nitraatti-
typpi) 796 mg l-1. Kompostin tilavuuspaino oli 556 g l-1, joten yhden vuoden kom-
postiannos (4 868 g) oli tilavuudeltaan 8,76 litraa. Tämä määrä sisälsi vesiliukoista
typpeä 6,97 grammaa. Näin ollen jokaiselle yhden vuoden kompostiannoksen saa-
valle ruudulle lisättiin 29,03 grammaa liukoista typpeä. Tämä lisätyppi annettiin
suomensalpietarina, jota annosteltiin 111,65 grammaa jokaiselle ruudulle.

Neljän vuoden fosforiannoksen saaneet ruudut sisälsivät luonnollisesti 4 kertaa
enemmän liukoista typpeä, koska kompostia levitettiin nelinkertainen määrä. Jokai-
selle varastolannoitetulle koeruudulle levitettiin 19 471 grammaa turkislantakom-
postia. Tämä määrä sisälsi 27,88 grammaa liukoista typpeä. Puuttuva 8,12 gram-
maa lisättiin suomensalpietarina (31,23 g).

Koeruudut valmisteltiin toukokuussa 2005. Siementen kylvö suoritettiin kesä-
kuun ensimmäisinä päivinä. Jokaiseen ruutuun kylvettiin yksi gramma ruokohelpin
(Phalaris arundinacea L.) siementä neliömetrille. Näin ruutua kohden kylvettiin 9
grammaa siemeniä. Lajikkeeksi valittiin Chiefton. Kuvissa 14 ja 15 vuoden 2005
koealueet maastossa.
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Kuva 14. Hankilannevan vuoden 2005 koe perustettiin vuoden 2004 kokeen jatkoksi
(Kuva Timo Parviainen).

Kuva 15. Luesuolla vuonna 2005 perustettu koealue sijaitsi tasalaatuisemmalla paikalla
kuin vuonna 2004 (Kuva Timo Parviainen).

5.4 Laboratoriomääritykset

Tutkimusalueiden ja ruokohelpikoealojen viljavuusluokittelua varten turvenäyt-
teille tehtiin maa-analyysi Jyväskylän Vapon laboratoriossa. Analyysi sisälsi vilja-
vuusanalyysissä käytettyjä määrityksiä, kuten vaihtuvien ravinteiden pitoisuuksia.
Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat vaihtuvat fosforin, kaliumin, mag-
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nesiumin ja kalsiumin pitoisuudet turvemaassa. Nämä ovat tärkeimmät viljavuusa-
nalyysissa huomiotavat tekijät. Lisäksi tarkasteltiin happamuutta ja raskasmetal-
leja. Vapon laboratorion käyttämät analyysimenetelmät on esitetty Taulukossa 12.

Taulukko 12. Analyyseissä käytetyt standardit ja lyhyt kuvaus analyysimenetelmistä.

On huomioitava, että Vapon laboratorio tekee vaihtuvien ravinteiden analyysin eri
tavoin kuin Viljavuuspalvelu, jonka ohjearvoihin viljavuusluokittelu perustuu.
Ravinnetulokset ovat Vapon laboratorion määrityksissä muotoa mg l-1. Litralla tar-
koitetaan tässä kosteaa maalitraa. Myös Viljavuuspalvelun viljavuusluokittelussa
ohjearvot ovat muotoa mg l-1. Viljavuuspalvelun litralla tarkoitetaan kuitenkin kui-
vattua ja jauhettua maalitraa. Analyysitavasta johtuen tuloksissa esiintyy vaihtelua.
Kuivattu ja jauhettu turvelitra sisältää huomattavasti enemmän ravinteita kuin kos-
tea ja jauhamaton maalitra.

Tässä tutkimuksessa viljavuusluokittelu tehtiin Vapon laboratorion tuloksilla ja
Viljavuuspalvelun viljavuustulkintaohjeilla, vaikka tulokset ja ohjearvot eivät
olleet verrannollisia. Joidenkin näytteiden oikeat viljavuusluokat voisivat olla
yhden tai kaksi luokkaa korkeampia. Tämä koskee lähinnä kalsiumin ja magne-

Happamuus: EN 13037. Otetaan näytettä 1 til.osa + 5 til.osaa tislattua vettä. Sekoitetaan ja mitataan 
pH 1 h:n kuluttua.

Sähkönjohtokyky: Modifioitu EN 13038. Otetaan näytettä 1 til.osa + 5 til.osaa tislattua vettä. 
Sekoitetaan ja mitataan johtokyky 1 h:n kuluttua. EN 13038:ssa seos suodatetaan ennen mittausta, 
Vapon laboratoriossa näin ei tehdä (modifiointi).

Tuhkapitoisuus: Modifioitu EN 13039. 550 °C, 2 h. Modifioimattomassa standardissa hehkutusuunin 
lämpötila 450 °C, 6 h.

Kosteus: EN 13040. Kuivataan lämpökaapissa 103 ± 2 °C, vakiopainoon.

Vaihtuvat ravinteet: Modifioitu EN 13651. Uutto 1+5 tilavuussuhteella, uuttoliuoksena 
ammoniumasetaatti (pH 4,65). Standardin mukaan uuttoliuoksena on CaCl2/DTPA 
(dietyleenitriaminopentaetikkahappo). Ravinteiden määritys ICP:llä (Inductive Coupled Plasma–
Optical Emission Spectrometre).

Vesiliuokoiset ravinteet: EN 13652. Uutto 1+5 tilavuussuhteella, uuttoliuoksena tislattu vesi. 
Nitraattityppi ja rikki määritetään IC:llä (ionikromatografi) ja ammoniumtyppi tislaamalla tai IC:llä.

Klooripitoisuus kuiva-aineessa, Cld: ASTM D 4208. Näyte poltetaan kalorimetripommissa, 
absorboidaan natriumkarbonaattiin ja määritetään IC:llä.

Hiili-, vety- ja typpipitoisuus kuiva-aineessa, CHNd: ISO/TS 12902, CHN-analysaattori.

Alkuaineiden kokonaispitoisuudet: VAPO TYO 3.058. Hajotus mikroaaltouunissa happoseoksena 
HNO3+H2O+HF. Määritykset ICP:llä tai grafiittiuunitekniikalla. Hg määritys CVAAS 
(kylmähöyryatomiabsorptio).
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siumin luokittelua. Kaliumin ja fosforin pitoisuudet suopohjissa ovat yleensä niin
matalia, ettei niiden viljavuusluokitteluun tämä virhe juurikaan vaikuta.

Laboratoriotuloksissa on joissain tapauksissa ilmoitettu tietyn aineen pitoisuus
muodossa vähemmän kuin tietty määrä (esim. < 0,01 mg kg-1). Näin on toimittu
varsinkin liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuuksien sekä joidenkin raskasmetal-
lien pitoisuuksien määrityksessä. Tällöin on yleensä ollut kyse erityisen pienistä
pitoisuuksista. Jotta tuloksia voitiin vertailla ja luokitella, poistettiin joissain tapa-
uksissa <-merkki tuloksen edestä (esim. < 0,01 mg kg-1 muotoon 0,01 mg kg-1).
Tällaisen tuloksen ollessa kyseessä täsmällistä tietoa pitoisuudesta ei ollut. Tällöin
ainoa päätelmä tuloksen kohdalla oli se, että pitoisuus on erittäin matala. Koska täl-
laisten tulosten kohdalla oli kyse todella pienistä pitoisuuksista, tuloksen muuttami-
sella käsiteltävään muotoon ei ollut ratkaisevaa merkitystä tässä tutkimuksessa.

Viljavuusluokiteltavilla suopohjilla raskasmetalleista tarkastelun kohteena oli-
vat As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ja Hg. Nämä alkuaineet edustavat tyypillisiä turpeen pol-
tossa syntyviä haitta-aineita. Analyysin hintavuudesta johtuen määritettävien ras-
kasmetallien analyysit rajoitettiin näihin alkuaineisiin. Samasta syystä raskasmetal-
leja ei analysoitu kaikista näytteistä. Luesuolta analysoitiin raskasmetallit 13 näyt-
teestä, Piipsannevalta 10 näytteestä ja Jouttenisennevalta viidestä näytteestä. Jokai-
selta tutkimuskohteelta otettiin myös viisi kivennäismaanäytettä raskasmetalliana-
lyysia varten. Näin ollen yhteensä 15 kivennäismaanäytteestä analysoitiin raskas-
metallit. Raskasmetallianalyysien tulokset ilmoitettiin muodossa mg kg-1 kuiva-
ainetta. Tätä tulosta voidaan käytännössä verrata Viljavuuspalvelun (2000) anta-
miin ohjearvoihin peltomaiden raskasmetallipitoisuuksista.

Luesuon turvenäytteistä (64 näytepistettä) määritettiin myös silmämääräisesti
turvelajit sekä maatuneisuus von Postin asteikolla. Näin saatiin aineisto koko Lue-
suon turpeiden ravinteiden jakautumisesta turvelajin, maatuneisuuden ja turveker-
roksen paksuuden suhteen.

Ruokohelpikoealueiden kasvualustan näytteistä määritettiin raskasmetalleja
hieman vaihtelevasti. Keväällä 2004 otetuista näytteistä analysoitiin As, Cd, Cr, Cu,
Ni, Mo, Pb ja Zn. Lannoituksen jälkeen kesällä otetuista näytteistä määritettiin
edellisten lisäksi myös Hg. Vuoden 2004 kokeessa raskasmetallit määritettiin vain
eri lannoitteilla käsitellyiltä toistoilta eli koeruuduilta R1–R12. Vuoden 2005 ruo-
kohelpikokeessa näytteistä määritettiin As, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Pb, Zn ja Hg sekä
keväällä että kesällä. Tällöin näyteanalyysit tehtiin kaikille koeruuduille lukuun
ottamatta 0-ruutuja.

Syksyn 2004 ja 2005 ruokohelpinäytteistä analysoitiin As, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo,
Pb, Zn ja Hg. Ruokohelpinäytteet yhdistettiin määritystä varten kolmen ruudun
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kokoomanäytteiksi (R1/HAR, R2/HAR ja R3/HAR  R123/HAR). Raskasmetallit
määritettiin vuonna 2004 koeruuduista R1–R15 ja vuonna 2005 koeruuduista R1–
R18.

5.5 Aineiston käsittely

Laboratoriosta saatuja tuloksia käsiteltiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
Kaikki laboratorion analyysitulokset olivat Excel-muodossa. Excelin avulla määri-
tettiin aineistolle tilastolliset tunnusluvut sekä piirrettiin kuvaajia. Tilastollisista
tunnusluvuista esitettiin Pearsonin korrelaatiokerroin (r), jonka avulla kuvattiin
muuttujien korrelaatiota (Johnson & Liebert 1977, Mattila 1980, Metsämuuronen
2002). Vuoden 2005 laboratoriotuloksissa oli käytetty <-merkkiä niin paljon, ettei
Pearsonin korrelaatiokertoimen laskeminen ollut mahdollista. Näin ollen kasvu-
alustan ja ruokohelpin raskasmetallipitoisuuksien välinen korrelaatiokerroin voitiin
selvittää ainoastaan vuoden 2004 kokeen avulla.

Tutkimusalueiden viljavuusluokittelussa käytettiin ohjelmia ArcView® GIS
3.2 sekä Adobe® Photoshop® 7.0. Tutkimusalueiden kartat skannattiin tietoko-
neelle, jonka jälkeen niihin lisättiin mm. värit Photoshop-ohjelmalla. Käsittelyn jäl-
keen kuvat siirrettiin Arcview-ohjelmaan, jossa viljavuusluokitelluille tutkimusalu-
eille tehtiin lopullinen ulkoasu. Myös valokuvat käsiteltiin Photoshopilla.
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6 Tutkimustulokset

6.1 Turpeen ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet

6.1.1 Turvelaji

Ravinteita luokiteltiin turvelajin mukaan ainoastaan Luesuolta. Turvelajit määritet-
tiin yhteensä 64 näytteestä. Ylivoimaisesti yleisimmät pääturvelajit Luesuon turve-
tuotantoalueen lopputurpeissa ovat saraturve (C) sekä rahkasaraturve (SC). Vain
yhdellä tutkimuspisteellä pääturvelajiksi saatiin sararahkaturve (CS). Yleisin lisä-
tekijä turpeissa oli varpuaines (N). Myös puuaines (L) ja korte (Eq) olivat yleisiä,
joita esiintyi likimain yhtä paljon. Aineiston tilastolliset tunnusluvut on esitetty
Liitteessä 1.

Saraturpeen sisältäessä rahkaturvetta (SC) nousi liukoisen kaliumin ja fosforin
pitoisuudet jonkin verran, mutta ei merkittävästi. Suurin vaikutus rahkaturpeella
saraturpeen seassa oli kalsiumin ja magnesiumin arvoihin, jotka nousivat rahkasa-
raturpeessa kalsiumin kohdalla 105 % ja magnesiumin kohdalla 102 % verrattuna
pelkkään saraturpeeseen.

Varpuaines saraturpeen lisätekijänä nosti yleisesti liukoisen kalsiumin (86 %)
ja magnesiumin (81 %) pitoisuuksia. Muut lisätekijät saraturpeessa eivät vaikutta-
neet minkään ravinteen liukoiseen pitoisuuteen merkittävästi.

Suurimmat määritettyjen liukoisten ravinteiden pitoisuudet tavattiin rahkasara-
turpeessa. Yleistäen voitaisiin sanoa, että kaikki havaitut lisätekijät nostivat liukoi-
sen kalsiumin ja magnesiumin pitoisuuksia ainakin hieman, mutta liukoisen fosfo-
rin ja kaliumin määriin ei ollut vaikutusta muulla kuin rahkaturpeen osuudella
(Kuvat 16 ja 17).



Kuva 16. Liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuudet (mg l-1) eri turvelajeissa. C = sara-
turve, NC = varpusaraturve, SC = rahkasaraturve, NSC = varpurahkasaraturve, LSC =
puuainesrahkasaraturve, LC = puuainessaraturve, EqC = kortesaraturve, NEqC = varpu-
kortesaraturve, EqSC = korterahkasaraturve, NEqSC = varpukorterahkasaraturve, LEqC
= puuaineskortesaraturve. 

Kuva 17. Liukoisen kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet (mg l-1) eri turvelajeissa. Tur-
velajilyhenteet samat kuin kuvassa 16.
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6.1.2 Maatuneisuus

Luesuon turvenäytteiden maatuneisuusaste vaihteli välillä H4–H8. Ylivoimaisesti
yleisimmät maatumisasteet Luesuon turpeissa olivat H4, H5 ja H6. Maatuneimpia
(H7 ja H8) turpeita ei ollut kuin muutamilla tutkimuspisteillä. Aineiston tilastolliset
tunnusluvut on esitetty Liitteessä 2.

Liukoisen fosforin ja kaliumin pitoisuudet vaihtelivat vähemmän maatumisas-
teen muuttuessa kuin liukoisten kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet. Liukoisen
fosforin pitoisuus kasvoi maatumisasteen noustessa arvosta H4 arvoon H8 noin
yhdestä milligrammasta litrassa noin 1,7 milligrammaan litrassa (Kuva 18). Liukoi-
sen kaliumin määrä kasvoi maatumisvälillä H4–H8 noin 6 milligrammasta litrassa
noin 9 milligrammaan litrassa (Kuva 18). Kaliumpitoisuuden nousua ei kuitenkaan
tapahtunut vasta kuin maatumisasteella H8.

Suurimmat vaihtelut maatuneisuusasteen nousu aiheutti kalsiumin ja magne-
siumin liukoisessa pitoisuudessa. Kun siirryttiin maatumisasteessa arvosta H4
arvoon H8, liukoisen kalsiumin määrä nousi miltei kolminkertaiseksi (noin 348 mg
l-1  noin 957 mg l-1) ja liukoisen magnesiumin määrä yli kolminkertaiseksi (noin
53 mg l-1  noin 187 mg l-1) (Kuva 19). Myös liukoisen kalsiumin ja magnesiumin
kohdalla suurin pitoisuuksien nousu tapahtui vasta maatuneisuusasteella H8.

Kuva 18. Liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuudet turpeen eri maatuneisuusasteilla. 
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Kuva 19. Liukoisen kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet (mg l-1) turpeen eri maatunei-
suusasteilla.

6.1.3 Turvekerroksen paksuus

Pitkään jatkuneesta turvetuotannosta johtuen Luesuon tutkimuspisteillä mitatut tur-
vekerrokset eivät olleet kovin paksuja. Metrin paksuiset turvekerrokset olivat har-
vinaisia. Yleensä turvekerros oli vain muutamia desimetrejä paksu. Laajoilla alu-
eilla turvetta ei ollut lainkaan. 

Turvekerros jaettiin paksuuden mukaan eri luokkiin seuraavasti: 0–10 cm, 11–
20 cm, 21–40 cm, 41–60 cm, 61–80 cm ja yli 80 cm. Luokka 0–10 cm on ohuin ja
näin ollen sen pinta (näytteenottokohta) lähinnä kivennäismaata. Analysoidut liu-
koisten ravinteiden pitoisuudet jaettiin tämän luokituksen mukaisesti. Aineiston
tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 3.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lähinnä kivennäismaata oleva turvekerros sisäl-
tää eniten liukoista fosforia, kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia (Kuvat 20 ja 21).
Myös tämän luokituksen mukaan liukoisen fosforin ja kaliumin pitoisuuksien muu-
tokset olivat pienempiä kuin liukoisen kalsiumin ja magnesiumin (Kuvat 20 ja 21).

Kaliumin pitoisuus laski noin 8 milligrammasta litrassa noin 6 milligrammaan
litrassa siirryttäessä pohjamaan viereisestä turvekerroksesta yli 80 cm paksuun ker-
rokseen (Kuva 20). Pitoisuuden muutos tapahtui kuitenkin heti siirryttäessä luo-
kasta 0–10 cm seuraavaan luokkaan, jonka jälkeen pitoisuus pysyi samana luokkien
välillä. Liukoisen fosforin pitoisuus laski lähes puolella turvekerroksen paksuuntu-
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essa luokasta 0–10 cm luokkaan yli 80 cm: 1,8 milligrammasta litrassa yhteen mil-
ligrammaan litrassa (Kuva 20). Fosforin pitoisuus oli suurempi ainoastaan luokassa
0–10 cm, johon vaikuttaa olennaisesti kivennäismaa. Muissa paksuudeltaan erilai-
sissa turvekerroksissa ei ollut vaihtelua liukoisen fosforin pitoisuuksissa. 

Kun siirryttiin kivennäismaata lähimmästä turvekerroksesta (0–10 cm) kauim-
maiseen luokkaan (yli 80 cm), liukoisen kalsiumin pitoisuus laski noin 650 milli-
grammasta litrassa noin 390 milligrammaan litrassa (Kuva 21). Luokasta 41–60 cm
luokkaan > 80 cm pitoisuus pysyi lähes muuttumattomana. Liukoisen magnesiumin
pitoisuus laski samoin tarkasteltuna miltei puolella: noin 113 milligrammasta lit-
rassa 59 milligrammaan litrassa (Kuva 21). Myös magnesiumin pitoisuus pysyi
samalla tasolla luokkien 41–60 cm, 61–80 cm ja > 80 cm välillä.

Kuva 20. Liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuudet (mg l-1) eri paksuisten turvekerrosten
pinnalla.
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Kuva 21. Liukoisen kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet (mg l-1) eri paksuisten turve-
kerrosten pinnalla.

6.1.4 Geokemiallisen provinssin ja kivennäismaan vaikutus turpeen 
alkuaineisiin

Kaikki tutkimuskohteet sijaitsevat eri geokemiallisilla provinsseilla. Luesuo sijait-
see Svekokarjalaisten liuskeiden ja gneissien alueella, Piipsanneva sijaitsee Laato-
kan-Perämeren vyöhykkeellä ja Jouttenisenneva sijaitsee Keski-Suomen granitoi-
dialueen ja Laatokan-Perämeren vyöhykkeen rajaseudulla.

Kaikilla tutkimusalueilla on erilaiset pohjamaat. Luesuon turvetuotantoalueen
pohjamaa on savea ja silttiä. Piipsannevan pohjamaassa on eniten vaihtelua, mutta
selvästi eniten pohjamaana esiintyy silttiä. Tutkimuskohteiden pohjamaassa esiin-
tyy myös hienoa hiekkaa, keskihiekkaa ja moreenia. Jouttenisennevan pohjamaa on
pääosin hiekkaa, mutta myös hiekkamoreenia esiintyy.

Tutkimusalueiden turvekerrokset ovat paksuudeltaan samaa luokkaa, joten saa-
tuja tuloksia voidaan tarkastella laskemalla koko tutkimusalueen alkuainepitoi-
suuksien keskiarvot ja vertailemalla niitä toisiinsa. Tutkimusalueiden turpeiden liu-
koisten ravinteiden pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 4.

Luesuon pohjamaassa ei geokemiallisen provinssin puolesta pitäisi esiintyä
mitään alkuaineita rikastuneina (Koljonen 1992). Tarkastelun kohteena olevista
ravinteista Mg esiintyy köyhtyneenä alueen moreenissa. Tutkimuksessa määritetty-
jen ravinneanalyysien perusteella Luesuon turpeissa on tutkimusalueista vähiten
liukoista fosforia, kaliumia ja magnesiumia (Kuvat 22 ja 23). Kaliumia on toiseksi
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vähiten. Tästä voidaan päätellä, että alueen pohjamaassa ei esiinny näitä kasviravin-
teita ainakaan rikastuneita määriä.

Piipsannevan alueen moreenissa rikastuneina esiintyy P ja Mg (Koljonen
1992). Laatokan-Perämeren vyöhyke on tunnettu useiden alkuaineiden keskimää-
räistä suuremmista pitoisuuksista. Saatujen tulosten perusteella Piipsannevan tur-
peet sisältävät kaikkia tarkasteltavia ravinteita eniten (Kuvat 22 ja 23). Liukoisen
fosforin, kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet ovat kuitenkin hyvin lähellä Joutte-
nisennevan pitoisuuksia.

Jouttenisennevan alueen moreenille on tyypillistä, että Mg esiintyy hieman
köyhtyneenä. Toisaalta Jouttenisennevalla saattaa vaikuttaa Laatokan-Perämeren
vyöhykkeen geokemia, jolloin alueen pohjamaiden geokemialliset ominaisuudet
ovat pääpiirteittäin samanlaiset kuin Piipsannevalla. Ravinneanalyysien perusteella
Jouttenisennevan ravinnetaso oli vain hieman alhaisempi kuin Piipsannevan, mutta
huomattavasti korkeampi kuin Luesuolla (Kuvat 22 ja 23). Vain liukoisen kaliumin
pitoisuudet olivat Jouttenisennevalla pienimmät (Kuva 22).

Kuva 22. Tutkimusalueiden turpeiden keskimääräiset liukoisen kaliumin ja fosforin
pitoisuudet.
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Kuva 23. Tutkimusalueiden turpeiden keskimääräiset liukoisen kalsiumin ja magne-
siumin pitoisuudet.

Tuloksia suopohjien raskasmetallipitoisuuksista tarkasteltiin eri tavoin. Tarkastel-
taessa geokemiallisen provinssin vaikutusta tutkimusalueiden turpeiden raskasme-
tallipitoisuuksiin laskettiin jokaisen tutkimusalueen raskasmetallipitoisuuksista
keskiarvot ja näitä vertailtiin tutkimusalueittain. Suopohjan kivennäismaan vaiku-
tusta päällä olevan turpeen raskasmetallipitoisuuksiin tarkasteltiin ottamalla jokai-
selta tutkimusalueelta viideltä tutkimuspisteeltä näytteet sekä kivennäismaasta että
turpeesta raskasmetallianalyysia varten. Näin saatiin yhteensä 15 tutkimuspisteeltä
tieto turpeen ja täsmälleen sen alla olevan kivennäismaan raskasmetallipitoisuuk-
sista. Näiden tutkimuspisteiden raskasmetallipitoisuuksien keskiarvot laskettiin tut-
kimusalueittain. Vertailemalla keskiarvoja saatiin tietoa turpeen ja kivennäismaan
raskasmetallipitoisuuksien korrelaatiosta. Tutkimussoiden raskasmetallien pitoi-
suuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 4.

Jouttenisennevan turpeet sisälsivät ylivoimaisesti eniten arseenia: miltei neljä
kertaa enemmän kuin Luesuolla (Kuva 24). Piipsannevan turpeiden arseenipitoi-
suus oli keskiarvoltaan kaksi kertaa niin suuri kuin Luesuolla (Kuva 24). Piipsan-
nevan ja Jouttenisennevan moreenit, purovedet ja purosedimentit sisältävät Suo-
men keskiarvoa enemmän arseenia (Koljonen 1992, Lahermo ym. 1996). Luesuon
geokemialliselle provinssille taas on tyypillistä hieman köyhtyneet arseenipitoisuu-
det (Koljonen 1992, Lahemo 1996). Tämä oli nähtävissä myös näiden alueiden tur-
peissa.
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Muiden turpeesta määritettyjen raskasmetallien pitoisuuksilla ei havaittu
yhteyttä alueen geokemialliseen provinssiin. Esimerkiksi Luesuon geokemiallisen
provinssin moreeneissa lyijy esiintyy hieman köyhtyneenä, kun taas Piipsannevan
ja Jouttenisennevan alueiden moreeneissa se esiintyy hieman rikastuneena (Koljo-
nen  1992). Silti Luesuon turpeiden lyijypitoisuudet olivat kaksinkertaiset Piipsan-
nevan pitoisuuksiin nähden ja miltei kolminkertaiset Jouttenisennevan turpeiden
pitoisuuksiin nähden (Kuva 24). 

Suurimmat kromipitoisuudet olivat Jouttenisennevan turpeissa. Kupari- ja kad-
miumpitoisuudet olivat Piipsannevalla ja Jouttenisennevalla yhtä korkeat. Lue-
suolla nämä pitoisuudet olivat alhaisimmat. Tutkimussoiden turpeet sisälsivät yhtä
paljon nikkeliä. Elohopeapitoisuus oli matalin Piipsannevalla. Luesuon ja Joutteni-
sennevan turpeissa elohopeapitoisuus oli lähes sama. Turpeiden raskasmetallipitoi-
suudet vaihtelivat voimakkaasti tutkimusalueiden sisällä, mutta korkeimmatkaan
pitoisuudet eivät olleet erityisen suuria (Kuvat 24 ja 25).

Kuva 24. Tutkimusalueiden arseeni-, kromi-, kupari-, nikkeli- ja lyijypitoisuuksien keski-
arvot.
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Kuva 25. Tutkimusalueiden kadmium- ja elohopeapitoisuuksien keskiarvot.

Tietyt raskasmetallit esiintyivät korkeampina pitoisuuksina kivennäismaassa, kun
taas toiset turpeissa. Turpeissa esiintyi runsaampana arseeni, kadmium, kupari ja
elohopea. Kromi-, nikkeli- ja lyijypitoisuudet olivat runsaampia kivennäismaassa
(Kuvat 26–32).

Kuten jo aiemmin todettiin, arseenipitoisuudet turpeessa olivat suurimmat
Jouttenisennevalla (Kuva 26). Silti Jouttenisennevan kivennäismaassa arseenipitoi-
suudet olivat miltei alhaisimmat (Kuva 26). Arseenipitoisuuksien kohdalla ei
havaittu yhteyttä kivennäismaan ja turpeen pitoisuuksin välillä. Jouttenisennevan
turpeen ylivoimaisesti korkeimmat arseenipitoisuudet saattavat selittyä sillä, että
arseeni on peräisin suurelta osin muista lähteistä (esim. saasteet) kuin kallioperästä
ja kivennäismaasta. Arseenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liit-
teessä 4.
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Kuva 26. Tutkimusalueiden kivennäismaan ja turpeen arseenipitoisuudet. Kiv. As tar-
koittaa kivennäismaan arseenipitoisuutta ja Turp. As turpeen arseenipitoisuutta.

Turpeiden kadmiumpitoisuudet näyttävät vaihtelevan kivennäismaiden kanssa
samansuuntaisesti (Kuva 27). Piipsannevalla oli eniten kadmiumia sekä kivennäis-
maassa että turpeissa (Kuva 27). Kadmiumin pitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
on esitetty Liitteessä 4.

Kuva 27. Tutkimusalueiden kivennäismaan ja turpeen kadmiumpitoisuudet. Kiv. Cd tar-
koittaa kivennäismaan kadmiumpitoisuutta ja Turp. Cd turpeen kadmiumpitoisuutta.
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Kuparipitoisuudet olivat tämän tarkastelun mukaan suurimmat Luesuon turpeissa
ja kivennäismaassa (Kuva 28). Kuparipitoisuudet eivät vaihdelleet korreloivasti
tutkimusalueiden turpeiden ja kivennäismaiden välillä. Jälleen kerran Jouttenisen-
nevan turpeet sisälsivät raskasmetallia enemmän suhteessa kivennäismaahan ver-
rattuna muihin tutkimusalueisiin (Kuva 28). Kuparipitoisuuden tilastolliset tunnus-
luvut on esitetty Liitteessä 4.

Kuva 28. Tutkimusalueiden kivennäismaan ja turpeen kuparipitoisuudet. Kiv. Cu tarkoit-
taa kivennäismaan kuparipitoisuutta ja Turp. Cu turpeen kuparipitoisuutta.

Tutkimusalueiden kivennäismaat sisälsivät vain pieniä määriä elohopeaa. Yhtä
Luesuon tutkimuspistettä (elohopeaa 0,02 mg kg-1) lukuun ottamatta kaikkien tut-
kimuspisteiden elohopeapitoisuudet olivat < 0,01 mg kg-1. Näin ollen turpeen ja
kivennäismaan elohopeapitoisuuksien välillä ei ollut minkäänlaista positiivista kor-
relaatiota. Turpeiden elohopeapitoisuudet vaihtelivat 0,03–0,07 mg kg-1 välillä.
Luesuon turpeet sisälsivät eniten elohopeaa (Kuva 29). Elohopeapitoisuuden tilas-
tolliset tunnusluvut tutkituissa turpeissa ja niiden alla olevassa kivennäismaassa on
esitetty Liitteessä 4.
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Kuva 29. Tutkimusalueiden kivennäismaan ja turpeen elohopeapitoisuudet. Kiv. Hg tar-
koittaa kivennäismaan elohopeapitoisuutta ja Turp. Hg turpeen elohopeapitoisuutta.

Kromipitoisuudet olivat huomattavasti korkeampia tutkimusalueiden kivennäis-
maissa kuin turpeissa (Kuva 30). Luesuon ja Piipsannevan kivennäismaiden ja tur-
peiden kromipitoisuudet vaihtelivat samassa suhteessa. Piipsannevan kivennäis-
maan sisältäessä vähemmän kromia kuin Luesuon kivennäismaan, myös Piipsanne-
van turpeiden kromipitoisuudet olivat matalampia (Kuva 30). Jouttenisennevan
kivennäismaassa oli vähiten kromia, mutta silti turpeissa oli miltei yhtä paljon kro-
mia kuin Luesuon turpeissa. Luesuolla oli suurimmat kromin pitoisuudet sekä
kivennäismaassa että turpeissa. Kromipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esi-
tetty Liitteessä 4.
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Kuva 30. Tutkimusalueiden kivennäismaan ja turpeen kromipitoisuudet. Kiv. Cr tarkoit-
taa kivennäismaan kromipitoisuutta ja Turp. Cr turpeen kromipitoisuutta.

Lyijy- ja nikkelipitoisuudet olivat korkeampia tutkimusalueiden kivennäismaissa
kuin turpeissa. Lyijy- ja nikkelipitoisuuksien laskiessa kivennäismaissa myös tur-
peiden lyijy- ja nikkelipitoisuudet laskivat jossain määrin. Näiden raskasmetallien
kohdalla kivennäismaiden pitoisuudet näyttäisivät vaikuttavan myös turpeiden
pitoisuuksiin. Nikkelin pitoisuudet turpeissa eivät kuitenkaan laskeneet merkittä-
västi, vaikka pitoisuus alla olevassa kivennäismaassa laskikin. Myös ero Luesuon
ja Piipsannevan kivennäismaan lyijyn välillä on merkityksettömän pieni. Suurim-
mat lyijy- ja nikkelipitoisuudet olivat Luesuolla ja pienimmät Jouttenisennevalla
(Kuvat 31 ja 32). Lyijy- ja nikkelipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty
Liitteessä 4.
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Kuva 31. Tutkimusalueiden kivennäismaan ja turpeen lyijypitoisuudet. Kiv. Pb tarkoittaa
kivennäismaan lyijypitoisuutta ja Turp. Pb turpeen lyijypitoisuutta.

Kuva 32. Tutkimusalueiden kivennäismaan ja turpeen nikkelipitoisuudet. Kiv. Ni tarkoit-
taa kivennäismaan nikkelipitoisuutta ja Turp. Ni turpeen nikkelipitoisuutta.

Geokemiallinen provinssi vaikuttaa osaltaan suopohjien kivennäismaiden alkuai-
nepitoisuuksiin. Kivennäismaiden alkuainepitoisuudet puolestaan vaikuttavat alu-
een turpeiden alkuainepitoisuuksiin. Tarkasteltaessa kivennäismaan vaikutusta tur-
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peen raskasmetallipitoisuuksiin, tutkimusalueiden raskasmetallipitoisuuksien kes-
kiarvot poikkeavat arvoista, jotka esitettiin tarkasteltaessa yksinomaan tutkimus-
alueiden turpeiden raskasmetallipitoisuuksia. Tämä johtuu siitä, että tutkimuspis-
teiden määrä oli huomattavasti vähäisempi tarkasteltaessa sekä tutkimuspisteen
kivennäismaan että turpeen raskasmetallipitoisuuksia.

Jokaiselta tutkimusalueelta analysoitiin viiden tutkimuspisteen raskasmetallit
sekä kivennäismaasta että turpeesta. Tutkimuksessa havaittiin tietyillä raskasmetal-
leilla korrelaatiota kivennäismaan ja turpeen pitoisuuksissa. Turpeen ja kivennäis-
maan raskasmetallipitoisuuksien korrelaatio olisi ollut varsin selvää miltei kaikkien
raskasmetallien kohdalla ilman Jouttenisennevan turpeen tiettyjen aineiden esiinty-
mistä suurina pitoisuuksina. Onkin mahdollista, että Jouttenisennevan turpeissa
korkeampina pitoisuuksina esiintyvät aineet ovat joutuneet alueelle muista kuin
luonnollisista lähteistä. Tämä haittaa osaltaan tutkimusta kivennäismaan raskasme-
tallipitoisuuksien vaikutuksesta turpeen raskasmetallipitoisuuksiin. Luesuon ja
Piipsannevan kohdalla turpeiden ja kivennäismaan raskasmetallipitoisuudet vaihte-
livat samansuuntaisesti.

6.2 Tutkimusalueiden viljavuusluokittelu

Tutkimuksessa havaittiin, että tutkimusalueiden fosfori- ja kaliumpitoisuudet kuu-
luvat lähes poikkeuksetta viljavuusluokkaan huono tai huononlainen. Kalsium- ja
magnesiumpitoisuudet sen sijaan vaihtelivat enemmän. Joillakin tutkimuspisteillä
saavutettiin jopa viljavuusluokka hyvä tai korkea. Myös happamuuden viljavuus-
luokittelussa oli vaihtelua ja siinäkin havaittiin kaikkia luokkia huonoimmasta kor-
keimpaan. Lähes kaikkien tutkimuspisteiden raskasmetallipitoisuudet kuuluivat
luokkaan puhdas maa.

6.2.1 Luesuo

Luesuon turpeet olivat happamuudeltaan keskimäärin pH 5. Vaihtelua kuitenkin
esiintyi välillä pH 4,5–6. Tutkimusalueella havaittiin kaikkia pH:n ravinteisuus-
luokkia (Kuva 33). Luesuo oli tutkimusalueista Jouttenisennevan turpeiden jälkeen
happamin.

Luesuon kaikkien tutkimuspisteiden fosfori- ja kaliumpitoisuudet kuuluivat
viljavuusluokkaan huono tai huononlainen (Kuva 33). Tämä on varsin yleistä suo-
pohjilla. Liukoisen fosforin pitoisuudet vaihtelivat välillä 1 mg l-1–3 mg l-1. Liukoi-
sen kaliumin pitoisuudet vaihtelivat välillä 5 mg l-1–19 mg l-1.
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Kuva 33. Luesuon viljavuusluokittelu fosforin, kaliumin ja happamuuden osalta.

Luesuon liukoisen kalsiumin pitoisuudet vaihtelivat välillä 210 mg l-1–1570 mg
l-1. Keskimäärin Luesuon turpeissa oli liukoista kalsiumia 538,4 mg l-1. Käytän-
nössä koko Luesuo kuului kalsiumin osalta ravinteisuusluokkaan huono tai huo-
nonlainen (Kuva 34). Vain kolmella pisteellä ravinteisuusluokka oli välttävä tai tyy-
dyttävä.

Luesuon turpeissa oli liukoista magnesiumia keskimäärin 83,7 mg l-1. Pitoisuu-
det vaihtelivat eri tutkimuspisteillä välillä 31 mg l-1–220 mg l-1. Yhdellä tutkimus-
pisteellä päästiin liukoisen magnesiumin pitoisuudessa jopa ravinteisuusluokkaan
hyvä tai korkea (Kuva 34).

Luesuon turpeiden raskasmetallipitoisuudet olivat varsin alhaisia. Kadmiumi-
pitoisuudet kuuluivat kahdella tutkimuspisteellä luokkaan tavallinen maa. Muiden
tutkimuspisteiden kadmiumpitoisuudet kuuluivat luokkaan puhdas maa. Kuparipi-
toisuudet ylsivät luokkaan tavallinen maa neljällä tutkimuspisteellä. Elohopeapitoi-
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suus luokiteltiin tavalliseksi maaksi vain yhdellä pisteellä. Muilla tutkimuspisteillä
kupari- ja elohopeapitoisuudet luokiteltiin puhtaaksi maaksi. Muut määritetyt ras-
kasmetallit kuuluivat kaikilla tutkimuspisteillä luokkaan puhdas maa. Luesuon
ravinne- ja raskasmetallipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä
4.

Kuva 34. Luesuon viljavuusluokittelu kalsiumin ja magnesiumin osalta.

6.2.2 Piipsanneva

Piipsannevan tutkimusalueiden happamuuden keskiarvo oli noin pH 5,2. Se oli kor-
kein kaikista tutkimusalueista. Piipsannevan pH-arvo vaihteli välillä 4,6–6,2. Tut-
kimusalueella yleisin happamuuden ravinteisuusluokka oli välttävä tai tyydyttävä,
mutta alueen happamuus vaihteli kaikissa ravinteisuusluokissa.
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Liukoisen fosforin ja kaliumin pitoisuudet olivat Piipsannevan turpeissa suo-
pohjille tyypilliseen tapaan köyhiä. Liukoisen fosforin pitoisuus vaihteli välillä 3
mg l-1–8 mg l-1. Fosforin keskipitoisuus oli 3,44 mg l-1. Liukoisen kaliumin pitoi-
suuksien vaihteluväli eri tutkimuspisteillä oli 3 mg l-1–51 mg l-1. Liukoista kaliumia
Piipsannevan turpeissa oli keskimäärin 7,7 mg l-1. Käytännössä kaikkien tutkimus-
pisteiden ravinteisuusluokitus liukoiselle fosforille ja kaliumille oli huono tai huo-
nonlainen. Vain kahdella tutkimuspisteellä päästiin liukoisen fosforin pitoisuudessa
ravinteisuusluokkaan välttävä tai tyydyttävä. Liukoisen kaliumin ravinteisuusluok-
kaan välttävä tai tyydyttävä nousi vain yksi tutkimuspiste. 

Piipsannevan turpeiden liukoisen kalsiumin pitoisuus vaihteli enemmän kuin
liukoisen fosforin ja kaliumin. Kalsiumpitoisuuden keskiarvo oli 825,7 mg l-1. Kal-
siumpitoisuuden arvot vaihtelivat välillä 269 mg l-1–1940 mg l-1. Yleisin kalsiumin
ravinteisuusluokka oli huono tai huononlainen, mutta muutamilla tutkimuspisteillä
päästiin luokkaan välttävä tai tyydyttävä.

Myös Piipsannevalla liukoisen magnesiumin pitoisuudet olivat korkeimpia
kaikista määritetyistä ravinteista. Yleisin ravinteisuusluokka liukoisella magnesiu-
milla oli välttävä tai tyydyttävä. Yleisesti tavattiin myös ravinteisuusluokkaan hyvä
tai korkea kuuluvia pitoisuuksia. Vain muutamilla pisteillä liukoisen magnesiumin
ravinteisuusluokka oli huono tai huononlainen. Magnesiumin keskipitoisuus Piip-
sannevan turpeissa oli 165,9 mg l-1. Pitoisuudet vaihtelivat eri tutkimuspisteillä
välillä 52 mg l-1–436 mg l-1.

Piipsannevan turpeissa oli miltei kaikista tutkituista raskasmetalleista pienim-
mät pitoisuudet. Käytännössä kaikilla tutkimuspisteillä saatiin kaikkien määritetty-
jen raskasmetallien luokaksi puhdas maa. Vain kolmella tutkimuspisteellä kadmi-
umpitoisuudet nousivat luokkaan tavallinen maa. Piipsannevan raskasmetalli- ja
ravinnepitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 4.

6.2.3 Jouttenisenneva

Jouttenisennevan turpeet olivat tutkimuksen happamimpia. Happamuuden pH-arvo
vaihteli välillä 4,5–5,6. Koko alueen happamuuden keskiarvo oli 4,9. Tutkimuspis-
teiden ravinteisuusluokat happamuuden osalta jakautuivat likimain tasan huonon
tai huononlaisen ja välttävän tai tyydyttävän luokan kesken.

Liukoisen fosforin ja kaliumin pitoisuudet olivat köyhiä. Liukoisen fosforin
keskipitoisuus oli 3,4 mg l-1. Pitoisuudet vaihtelivat välillä 3 mg l-1–5 mg l-1. Liu-
koista kaliumia alueen turpeissa oli keskimäärin 4,7 mg l-1 ja pitoisuudet vaihtelivat
välillä 3 mg l-1–9 mg l-1. Ravinteisuusluokka molempien ravinteiden osalta oli
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yhden tutkimuspisteen fosforipitoisuutta lukuun ottamatta huono tai huononlainen.
Vain yhden tutkimuspisteen liukoisen fosforin pitoisuus oli riittävän korkea ravin-
teisuusluokkaan välttävä tai tyydyttävä. 

Jouttenisennevan turpeiden kalsiumpitoisuuden ravinteisuusluokitus oli ylei-
sesti huono tai huononlainen. Neljällä tutkimuspisteellä ravinteisuusluokaksi saa-
tiin välttävä tai tyydyttävä. Liukoisen kalsiumin keskipitoisuus Jouttenisennevalla
oli 790 mg l-1. Kalsiumin pitoisuudet vaihtelivat välillä 521 mg l-1–1150 mg l-1.

Alueella oli korkeita määriä liukoista magnesiumia verrattuna muiden ravintei-
den ravinteisuusluokkiin. Yleisimmin tutkimuspisteiden liukoisen magnesiumin
ravinteisuusluokaksi saatiin välttävä tai tyydyttävä. Muutama tutkimuspiste kuului
ravinteisuusluokkaan hyvä tai korkea. Liukoisen magnesiumin pitoisuudet vaihte-
livat välillä 85 mg l-1–276 mg l-1, ja keskipitoisuus oli 158,8 mg l-1.

Jouttenisennevalla havaittiin useista raskasmetalleista korkeimmat pitoisuudet.
Pitoisuudet eivät silti ole erityisen suuria. Kadmiumpitoisuus sai luokituksen taval-
linen maa vain yhdellä tutkimuspisteellä. Kuparipitoisuus nousi tavallisen maan
luokkaan kahdella tutkimuspisteellä. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla
tutkimuspisteillä kaikkien raskasmetallien kohdalla luokitus oli puhdas maa. Jout-
tenisennevan raskasmetalli- ja ravinnepitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esi-
tetty Liitteessä 4.

6.3 Ruokohelpin raskasmetallipitoisuudet

6.3.1 Koetulokset vuonna 2004

Luontaiset arseenipitoisuudet olivat korkeampia Luesuon koeruutujen turpeessa
kuin Hankilannevan koeruuduissa. Lannoituksen jälkeen otetuissa näytteissä arsee-
nin pitoisuudet olivat laskeneet molemmilla koealueella. Tämä voi johtua siitä, että
ruokohelpikasvusto oli jo ottanut alkuaineita kasvualustasta ja tämän vuoksi tietty-
jen alkuaineiden pitoisuudet laskivat kasvualustassa. Analyysitarkkuudesta johtuen
ruokohelpin viimeisen kuukauden aikaisia muutoksia ei voitu tarkastella. Selvää
kuitenkin on, että arseenipitoisuus oli ruokohelpin kuiva-aineen kilossa huomatta-
vasti matalampi kuin kasvualustan turpeen kuiva-aineen kilossa (Kuva 35). Arsee-
nipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 5.

Tilastollista korrelaatiota kasvualustan ja ruokohelpin raskasmetallipitoisuuk-
sissa ei esiintynyt arseenin kohdalla. Pearsonin korrelaatiokerrointa ei voitu laskea,
koska ruokohelpin arseenipitoisuuden analyysitulos on muodossa < 0,5 mg kg-1.
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Kuva 35. Arseenipitoisuuden vaihtelu ruokohelpikoealueiden turpeissa ja ruokohel-
pissä.

Luontaiset kadmiumpitoisuudet olivat Luesuon koealueen turpeessa korkeammat
kuin Hankilannevalla (Kuva 36). Lannoituksen jälkeen Luesuolla oli edelleen huo-
mattavasti enemmän kadmiumia, mutta molempien koealueiden kasvualustoissa
kadmiumpitoisuudet olivat laskeneet. Syksyllä analysoitujen ruokohelpinäytteiden
pitoisuudet olivat huomattavasti alhaisemmat kuin turpeen pitoisuudet. Vaikka
Hankilannevan turpeissa oli huomattavasti vähemmän kadmiumia kuin Luesuolla,
Hankilannevan ruokohelpissä oli kadmiumia enemmän kuin Luesuon ruokohel-
pissä. Viimeisen kasvukuukauden aikana kadmiumpitoisuus nousi ruokohelpissä.
Kadmiumpitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 5.

Myöskään kadmiumin kohdalla ei esiintynyt tilastollista positiivista korrelaa-
tiota kasvualustan pitoisuuden ja ruokohelpin pitoisuuden välillä. Korrelaatiota oli
jonkin verran, mutta se oli negatiivista. Pearsonin korrelaatiokertoimeksi saatiin
-0,42.
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Kuva 36. Kadmiumpitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealuei-
den turpeissa ja ruokohelpissä.

Lannoitus nosti huomattavasti kromin määrää koealueiden turpeissa (Kuva 37).
Lähtötilanteessa Luesuon koeruutujen turpeissa oli hieman enemmän kromia,
mutta lannoituksen jälkeen tilanne muuttui siten, että Hankilannevan turvenäyt-
teissä kromipitoisuudet olivat korkeammat (Kuva 37). Hankilannevan lannoituksen
jälkeistä kromipitoisuutta nosti yhden näytteen epätavallisen korkea kromipitoi-
suus. Ilman tätä näytettä molempien koealueiden pitoisuudet olisivat samaa tasoa.
Syksyllä otetuissa ruokohelpinäytteissä kromipitoisuudet olivat huomattavasti
alhaisemmat kuin kasvualustassa. Syyskuussa otetuissa näytteissä Luesuon ruoko-
helpi sisälsi enemmän kromia. Viimeisen kasvukuukauden aikana kromipitoisuus
väheni Luesuon ruokohelpissä, mutta nousi Hankilannevan ruokohelpissä. Jos tar-
kastellaan kasvualustan lähtötilannetta ja viimeisiä ruokohelpin kromipitoisuuksia,
tilanne on molemmilla koealueilla hyvin tasainen (Kuva 37). Kromipitoisuuden
tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 5.

Kromipitoisuudet eivät korreloineet merkittävästi kasvualustan ja ruokohelpin
välillä. Pearsonin korrelaatiokertoimeksi saatiin -0,41.
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Kuva 37. Kromipitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealueiden
turpeissa ja ruokohelpissä.

Kupari-, molybdeeni- ja sinkkipitoisuudet vaihtelivat koko tarkastelun ajan niin,
että Luesuon koealueella oli korkeammat pitoisuudet verrattuna Hankilannevan
koealueen pitoisuuksiin. Luesuon kasvualustan suuremmat pitoisuudet näkyivät
siis myös kasvatetun ruokohelpin suurempina kupari- sinkki- ja molybdeenipitoi-
suuksina.

Koealueiden kuparipitoisuudet laskivat lannoituksen jälkeen otetuissa näyt-
teissä (Kuva 38). Luesuon koealueen kasvualustat sisälsivät huomattavasti kor-
keammat kuparipitoisuudet kuin Hankilannevan koealue. Koeruuduissa kasva-
neessa ruokohelpikasvustossa oli matalammat kuparipitoisuudet kuin kasvualus-
tassa. Luesuon kasvualustan korkeampi kuparipitoisuus heijastui myös syksyllä
otettuihin ruokohelpinäytteisiin. Koealueiden kuparipitoisuudet kuitenkin tasoittui-
vat kun tarkasteltiin ruokohelpin pitoisuuksia. Luesuon ruokohelpissä oli vain hie-
man korkeammat pitoisuudet kuin Hankilannevan ruokohelpissä. Viimeisen kasvu-
kuukauden aikana ruokohelpin kuparipitoisuus pysyi lähes muuttumattomana.
Kuparipitoisuus kuitenkin kasvoi hieman Hankilannevalla ja laski hieman Lue-
suolla (Kuva 38). Kuparipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä
5.

Kasvualustan ja ruokohelpin kuparipitoisuuksien väliseksi korrelaatiokertoi-
meksi saatiin 0,3. Korrelaatio on positiivinen, vaikkakin tilastollisesti varsin mer-
kityksetön.
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Kuva 38. Kuparipitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealueiden
turpeissa ja ruokohelpissä.

Myös molybdeenipitoisuus oli kaikissa tarkasteluvaiheissa Luesuolla korkeampi
kuin Hankilannevalla (Kuva 39). Lannoituksen jälkeen molybdeenipitoisuus nousi
molemmilla koealueilla. Molybdeenipitoisuudet olivat korkeammat ruokohelpin
kuiva-aineen kilossa, kuin kasvualustansa kuiva-ainekilossa. Viimeisen kasvukuu-
kauden aikana Luesuon ruokohelpin molybdeenipitoisuus nousi, mutta Hankilan-
nevalla se sen sijaan laski (Kuva 39). Molybdeenipitoisuuden tilastolliset tunnuslu-
vut on esitetty Liitteessä 5.

Sinkkipitoisuudet olivat niin ikään korkeammat ruokohelpissä kuin sen kasvu-
alustassa. Luesuon korkeampi sinkkipitoisuus näkyi varsin selvästi sekä kasvualus-
tassa että kasvatetussa ruokohelpissä. Lannoituksen jälkeen otetuissa näytteissä
sinkkipitoisuus oli korkeampi kuin ennen lannoitusta otetuissa näytteissä. Ruoko-
helpin kuiva-ainekilo sisälsi huomattavasti enemmän sinkkiä kuin kasvualustan
turpeen kuiva-ainekilo. Viimeisen kasvukuukauden aikana sinkkipitoisuus laski
hieman molempien koealojen ruokohelpissä (Kuva 40). Sinkin pitoisuuden tilastol-
liset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 5.

Molybdeeni- ja sinkkipitoisuudet korreloivat selvästi kasvualustan ja ruokohel-
pin välillä. Molybdeenipitoisuuden Pearsonin korrelaatiokertoimeksi saatiin 0,67.
Sinkin kohdalla korrelaatio oli erityisen merkittävä (r = 0,8).
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Kuva 39. Molybdeenipitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealu-
eiden turpeissa ja ruokohelpissä.

Kuva 40. Sinkkipitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealueiden
turpeissa ja ruokohelpissä.

Koealuiden nikkelipitoisuudet vaihtelivat huomattavasti (Kuva 41). Lähtötilan-
teessa kasvualustan nikkelipitoisuus oli korkeampi Luesuolla. Lannoituksen jäl-
keen Luesuon pitoisuus laski kuitenkin niin paljon, että Hankilannevan koealueen
pitoisuus nousi korkeammaksi kuin Luesuon. Ruokohelpikasvuston nikkelipitoi-
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suus oli huomattavasti matalampi kuin kasvualustan. Viimeisen kasvukuukauden
aikana pitoisuus vaihteli niin, että Luesuon ruokohelpin nikkelipitoisuus laski hie-
man ja Hankilannevan ruokohelpillä pitoisuus nousi (Kuva 41).

Nikkelin korrelaatiokertoimeksi saatiin -0,16, joten kasvualustan ja ruokohel-
pin välillä ei tilastollista korrelaatiota esiintynyt. Nikkelipitoisuuden tilastolliset
tunnusluvut on esitetty Liitteessä 5.

Kuva 41. Nikkelipitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealueiden
turpeissa ja ruokohelpissä.

Analyysitulosten tarkkuus haittasi huomattavasti elohopea- ja lyijypitoisuuksien
tarkastelua. Lyijyn tuloksissa molempien kuukausien ruokohelpin pitoisuus ilmoi-
tettiin muodossa < 0,5 mg kg-1. Tämän vuoksi lyijypitoisuuksille ei voitu laskea
korrelaatiokerrointa. Elohopeapitoisuus ilmoitettiin < 0,05 mg kg-1 syyskuussa otet-
tujen ruokohelpinäytteiden kohdalla. Näiden raskasmetallien tarkkaa pitoisuutta
ruokohelpissä ei tunneta.

Luesuon koealueen luontainen lyijypitoisuus oli korkeampi kuin Hankilanne-
van koealueen (Kuva 42). Lannoituksen jälkeen kasvualustan lyijypitoisuus oli las-
kenut Luesuolla ja noussut Hankilannevalla. Analyysitarkkuudesta johtuen ruoko-
helpin lyijypitoisuuden viimeisen kasvukuukauden muutoksia ei juuri voitu tarkas-
tella. Lyijypitoisuus oli kuitenkin huomattavasti alhaisempi ruokohelpin
kuiva-aineessa kuin kasvualustan turpeen kuiva-aineessa (Kuva 42). Lyijypitoisuu-
den tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 5.
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Kuva 42. Lyijypitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealueiden
turpeissa ja ruokohelpissä.

Elohopeapitoisuudet olivat niin matalia, että analyysitulos voi vaihdella samassakin
näytteessä huomattavasti. Koealueiden luontaista elohopeapitoisuutta ei tunneta.
Lannoituksen jälkeen elohopeapitoisuus oli miltei kolminkertainen Luesuon koe-
alueen turpeissa (Kuva 43). Syyskuussa ruokohelpistä analysoidut elohopeapitoi-
suudet olivat < 0,05 mg kg-1. Näin ollen ei ole tietoa siitä onko elohopean muutos
tapahtunut suhteessa kasvualustan elohopeapitoisuuksiin. Lokakuussa määritetyn
elohopean pitoisuus oli kuitenkin korkeampi Hankilannevan koealueen ruokohel-
pissä. Luesuon ruokohelpin elohopeapitoisuus oli hieman matalampi kuin kasvu-
alustassa lannoituksen jälkeen (Kuva 43). Hankilannevan lopullinen ruokohelpin
elohopeapitoisuus sen sijaan oli hieman korkeampi kuin lannoituksen jälkeisessä
kasvualustassa (Kuva 43). Elohopeapitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty
Liitteessä 5. Kasvualustan ja ruokohelpin elohopeapitoisuuksien välille saatiin eri-
tyisen merkittävä negatiivinen korrelaatio (r = -0,92).
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Kuva 43. Elohopeapitoisuuden vaihtelu Luesuon ja Hankilannevan ruokohelpikoealuei-
den turpeissa ja ruokohelpissä.

6.3.2 Koetulokset vuonna 2005

Vuoden 2005 kokeiden ruokohelpikasvuston kunto vaihteli koealueiden välillä
huomattavasti. Vaikka ruokohelpin satotaso vaihteli koealueen sisällä käsittelyit-
täin samansuuntaisesti molemmilla koealueilla, niin huonokuntoisempi ruokohelpi-
kasvusto jäi Luesuolla huomattavasti Hankilannevan satotasosta. Syy Luesuon ruo-
kohelpikasvustoon heikkoon kuntoon oli kielon-helpinruoste. Kuvissa 44 ja 45
nähdään Hankilannevan terveen kasvuston ja Luesuon kielon-helpinruosteen aihe-
uttama ero kasvuston kunnossa.
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Kuva 44. Hankilannevan uusi ruokohelpisato ennen raskasmetallianalyysia. Taustalla
vanha koe. (Kuva Timo Parviainen).

Kuva 45. Luesuon ruokohelpiä vaivasi kasvuston kielon-helpinruosteen aiheuttama
vaalea väri. (Kuva Timo Parviainen).

Turpeen luontainen arseenipitoisuus oli korkeampi Luesuolla kuin Hankilannevalla
(Kuvat 46 ja 47). Lannoituksen jälkeen otetuissa näytteissä arseenin pitoisuudet
nousivat molempien koealueiden turpeessa. Vain Luesuon koeruuduissa R16–R18

 

    vanha koe 
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oli pientä laskua. Tuhkan käyttö kalkituksessa (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9
ja R13–R15) lisäsi jonkin verran enemmän arseenipitoisuutta verrattuna teräskuo-
nan käyttöön (koeruudut R10–R12 ja R16–R18). Arseenipitoisuus nousi kasvualus-
tassa tuhkan käytön johdosta jopa 4 mg kg-1. Keskimääräinen nousu tuhkaruuduissa
oli kuitenkin noin 1,1 mg kg-1. Teräskuonalla kalkituissa ruuduissa ei arseenipitoi-
suus käytännössä noussut lainkaan. Luesuon koeruuduissa R4–R6 näkyi selvästi
suuremman tuhkamäärän käyttö. Eri lannoituskäsittelyjen välillä ei ollut selviä
eroja arseenipitoisuuden muutoksissa.

Erityisen selvästi tuloksissa tulee esille se, ettei kasvualustan arseenipitoisuuk-
sien vaihdellessa ruokohelpin arseenipitoisuus muuttunut (Kuvat 46 ja 47). Huoli-
matta kasvualustan arseenipitoisuudesta (1,9–7,3 mg kg-1), ruokohelpin arseenipi-
toisuus oli 0,2 mg kg-1 tai vähemmän. Arseenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
on esitetty Liitteessä 6.

Kuva 46. Arseenipitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa
ja ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 =
Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 47. Arseenipitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja ruo-
kohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Myös luontainen kadmiumpitoisuus oli hieman korkeampi Luesuon koealueen tur-
peessa kuin Hankilannevan koealueen turpeessa (Kuvat 48 ja 49). Lannoituksen jäl-
keen kadmiumpitoisuudet nousivat molempien koealueiden turpeessa. Merkittävin
syy kadmiumpitoisuuden nousuun oli voimalaitostuhkan käyttö kalkituksessa.
Käytettäessä 20 000 kg ha-1 tuhkaa (koeruudut R4–R6 Luesuo) kadmiumpitoisuus
nousi enimmillään 0,33 mg kg-1. Keskimääräinen kadmiumpitoisuuden nousu tuh-
karuuduissa (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja R13–R15) oli noin 0,08 mg kg-1.
Käytettäessä normaalia tuhkakuormaa (5 000 kg ha-1) keskimääräinen kadmiumpi-
toisuuden nousu oli vain 0,04 mg kg-1. Teräskuonalla kalkituissa ruuduissa ei kad-
miumpitoisuus käytännössä noussut lainkaan. Saman kalkituksen saaneissa ruu-
duissa ei eri lannoituskäsittelyjen välillä ollut selviä eroja kadmiumpitoisuuden
muutoksissa.

Ruokohelpin kadmiumpitoisuudet olivat alhaisia riippumatta kasvualustan
pitoisuudesta (Kuvat 48 ja 49). Tämä tuli selvästi esille Luesuon koeruuduissa R4–
R6, joiden kadmiumpitoisuus oli poikkeuksellisen suuri. Tästä huolimatta ruoko-
helpin pitoisuus pysyi alhaisena. Vaikka kasvualustan kadmiumpitoisuus vaihteli
huomattavasti (0,08–0,45 mg kg-1), ruokohelpin kadmiumpitoisuus vaihteli välillä
0,03–0,07 mg kg-1. Kadmiumpitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liit-
teessä 6.
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Kuva 48. Kadmiumpitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa
ja ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 =
Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16 –R18
= Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 49. Kadmiumpitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Luontainen kromipitoisuus oli samaa luokkaa molempien koealueiden turpeessa
(Kuvat 50 ja 51). Lannoituksen ja kalkituksen jälkeen kromin pitoisuudet nousivat
molempien koealueiden turpeessa. Ylivoimaisesti eniten pitoisuuksia nosti teräs-
kuonan käyttö kalkituksessa. Kromipitoisuus nousi teräskuonalla kalkituissa ruu-
duissa (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) keskimäärin 32,7 mg kg-1. Myös tuhkan
käyttö kalkituksessa (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja R13–R15) nosti kromi-
pitoisuutta hieman (keskimäärin 6,6 mg kg-1). Eri lannoituskäsittelyt (samalla kal-
kituksella) eivät myöskään kromin kohdalla vaikuttaneet pitoisuuksiin merkittä-
västi.

Ruokohelpin kromipitoisuudet olivat alhaisia verrattuna kasvualustan pitoi-
suuksiin (Kuvat 50 ja 51). Myöskään kromin kohdalla kasvualustan ja ruokohelpin
pitoisuuden välillä ei esiintynyt yhteyttä. Vaikka kasvualustan kromipitoisuus vaih-
teli huomattavasti (8,7–48,7 mg kg-1), ruokohelpin kromipitoisuus vaihteli vain
välillä 0,73–1,27 mg kg-1. Kromipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty
Liitteessä 6.

Kuva 50. Kromipitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 51. Kromipitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja ruoko-
helpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu
kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg
ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti
(neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti
(neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Myös luontainen kuparipitoisuus oli samaa luokkaa molempien koealueiden tur-
peessa (Kuvat 52 ja 53). Hankilannevan mineraalilannoitetuissa ruuduissa (koeruu-
dut R1–R6) oli nähtävissä kuparipitoisuuden laskua kasvualustassa lannoituksen
jälkeen. Kompostilla lannoitetuissa ruuduissa (koeruudut R7–R18) sen sijaan oli
kuparipitoisuuden nousua keskimäärin 1,5 mg kg-1. Luesuon koeruutujen R1–R6
analyysitulosten perusteella voidaan todeta 20 000 kg ha-1 annostellun tuhkakuor-
man tuovan merkittävästi enemmän kuparia kuin pienemmän tuhka-annoksen
(5 000 kg ha-1). Hankilannevan ja Luesuon tulokset kuitenkin poikkesivat toisis-
taan, eikä johtopäätöksiä kuparipitoisuuden muutoksista erilaisilla lannoitus- ja kal-
kituskäsittelyillä voida vetää.

Ruokohelpin kuparipitoisuudet olivat matalampia kuin kasvualustan pitoisuu-
det (Kuvat 52 ja 53). Ruokohelpin kuparipitoisuus vaihteli välillä 5,7–10,4 mg kg-1

riippumatta kasvualustan kuparipitoisuuksista (11,7–31,0 mg kg-1). Kuparipitoisuu-
den tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 6.
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Kuva 52. Kuparipitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 53. Kuparipitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja ruo-
kohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Luesuon koealueen turpeen luontainen nikkelipitoisuus oli hieman korkeampi kuin
Hankilannevalla (Kuvat 54 ja 55). Lannoitus ja kalkitus eivät juuri vaikuttaneet tur-
peen nikkelipitoisuuksiin, vain pientä pitoisuuden nousua oli havaittavissa. Poik-
keus oli Luesuon koeruutujen R4–R6 nikkelipitoisuus, joka nousi 20 000 kg ha-1

tuhka-annoksella 6,9 milligrammasta kilogrammassa 15,7 milligrammaan kilo-
grammassa. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta nikkelipitoisuus nousi lannoituksen
tai kalkituksen johdosta kasvualustassa keskimäärin 0,93 mg kg-1, eikä pitoisuus
noussut merkittävästi eri lannoitus- ja kalkituskäsittelyillä.

Nikkelipitoisuudet olivat ruokohelpissä huomattavasti matalampia kuin kasvu-
alustassa (Kuvat 57 ja 58). Ruokohelpissä nikkelipitoisuus vaihteli välillä 0,5–1,07
mg kg-1 riippumatta kasvualustan lannoituksen jälkeisistä nikkelipitoisuuksista
(6,3–15,7 mg kg-1). Nikkelipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liit-
teessä 6.

Kuva 54. Nikkelipitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 55. Nikkelipitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja ruo-
kohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Luontainen molybdeenipitoisuus oli korkeampi Luesuon koealueen turpeessa ver-
rattuna Hankilannevan koealueen turpeeseen (Kuvat 56 ja 57). Lannoitus ja kalki-
tus eivät juurikaan vaikuttaneet kasvualustan molybdeenipitoisuuksiin. Lannoituk-
sen jälkeistä hieman suurempaa nousua oli havaittavissa neljän vuoden varastolan-
noitetuissa kompostiruuduissa (koeruudut R13–R18) Hankilannevalla. Näissä
koeruuduissa keskimääräinen molybdeenipitoisuuden nousu oli 0,35 mg kg-1. Tätä
poikkeusta lukuun ottamatta molybdeenipitoisuus pysyi lannoituksen jälkeen käy-
tännössä lähtölukemissa.

Keskimäärin molybdeenipitoisuudet olivat ruokohelpissä huomattavasti mata-
lampia kuin kasvualustassa (Kuvat 56 ja 57). Ruokohelpin molybdeenipitoisuus
vaihteli välillä 0,22 mg kg-1–3,23 mg kg-1. Kompostilannoitetuissa ruuduissa kasva-
neessa ruokohelpissä molybdeenipitoisuus oli keskimäärin 0,75 mg kg-1 korkeampi
kuin voimakkaammin kasvaneissa mineraalilannoiteruuduissa. Ylivoimaisesti suu-
rimmat ruokohelpin molybdeenipitoisuudet olivat kompostilannoitetuissa ja teräs-
kuonalla kalkituissa ruuduissa (koeruudut R10–R12). Teräskuonalla kalkittu ruoko-
helpi sisälsikin huomattavasti, eli keskimäärin 1,07 mg kg-1 enemmän molybdeenia
kuin voimalaitostuhkalla kalkittu ruokohelpi. Molybdeenipitoisuuden tilastolliset
tunnusluvut on esitetty Liitteessä 6.
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Kuva 56. Molybdeenipitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualus-
tassa ja ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–
R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi +
tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15
= Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18
= Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 57. Molybdeenipitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Molempien koealueiden luontainen lyijypitoisuus oli samaa luokkaa (Kuvat 58 ja
59). Lannoitus ja kalkitus nosti kasvualustan lyijypitoisuutta huomattavasti (keski-
määrin 2,25 mg kg-1). Nousu oli verrattain suuri, kun huomioidaan kasvualustan
luontainen lyijypitoisuus, joka oli keskimäärin 0,89 mg kg-1. Tuhkan käyttö kalki-
tuksessa nosti kasvualustan lyijypitoisuutta huomattavasti enemmän kuin teräskuo-
nan käyttö. Tuhkakalkittujen ruutujen (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja R13–
R15) kasvualustan lyijypitoisuus nousi keskimäärin 3,2 mg kg-1. Teräskuonalla kal-
kittujen ruutujen (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) lyijypitoisuus nousi vain 0,3
mg kg-1. Lannoitukäsittelyjen välillä ei ollut selviä eroja.

Myös lyijypitoisuudet ruokohelpissä olivat vain murto-osan kasvualustan lyi-
jypitoisuuksista (Kuvat 58 ja 59). Ruokohelpin lyijypitoisuus vaihteli välillä 0,20
mg kg-1–0,40 mg kg-1, eikä vaihteluun vaikuttanut kasvualustan lyijypitoisuus
mitenkään. Lyijypitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 6.

Kuva 58. Lyijypitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 59. Lyijypitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja ruoko-
helpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu
kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg
ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti
(neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti
(neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Luesuon luontainen sinkkipitoisuus oli vain hieman korkeampi kuin Hankilanne-
valla (Kuvat 60 ja 61). Kasvualustan käsittely nosti huomattavasti turpeen sinkki-
pitoisuuksia. Lannoitus ja kalkitus nostivat turpeen sinkkipitoisuutta keskimäärin
13,85 mg kg-1. Tuhkan käyttö kalkituksessa (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja
R13–R15) nosti sinkkipitoisuutta kasvualustassa keskimäärin 16,25 mg kg-1. Teräs-
kuona (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) nosti kasvualustan sinkkipitoisuutta huo-
mattavasti vähemmän (9,05 mg kg-1). Lannoituskäsittelyistä neljän vuoden varasto-
lannoituksena (koeruudut R13–R18) annettu komposti nosti kasvualustan sinkkipi-
toisuutta keskimäärin 12,3 mg kg-1 enemmän kuin vuoden annoksena (koeruudut
R7–R12) levitetty komposti. Huomioitaessa saman kalkituksen saaneet lannoite-
ruudut, nosti neljän vuoden varastolannoituksena annettu komposti (koeruudut
R13–R15) sinkkipitoisuutta myös kaupallista mineraalilannoitetta (koeruudut R1–
R3) enemmän.

Ruokohelpin sinkkipitoisuus oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta huomatta-
vasti korkeampi kuin kasvualustan sinkkipitoisuus (Kuvat 60 ja 61). Ruokohelpin
sinkkipitoisuus vaihteli välillä 21,3 mg kg-1–69,3 mg kg-1. Kompostilla lannoitettu-
jen ruutujen (koeruudut R7–R18) ruokohelpi sisälsi keskimäärin 10 mg kg-1 enem-
män sinkkiä kuin mineraalilannoitettujen ruutujen (koeruudut R1–R6). Kalkitus ei
tuonut eroja ruokohelpin sinkkipitoisuuteen. Tuhkalla kalkittujen ruutujen (koeruu-
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dut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja R13–R15) ruokohelpi sisälsi 43,56 mg kg-1 sinkkiä,
ja teräskuonalla kalkittujen ruutujen (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) ruokohelpi
42,68 mg kg-1. Sinkkipitoisuus ruokohelpissä noudattaa osin kasvualustan sinkkipi-
toisuutta Hankilannevalla. Tämän vuoksi kasvualustan ja ruokohelpin sinkkipitoi-
suuksille laskettiin Pearsonin korrelaatiokerroin, jotta voitiin varmistua korrelaati-
osta. Hankilannevalla kasvualustan ja ruokohelpin väliseksi korrelaatiokertoimeksi
saatiin 0,73. Näin ollen Hankilannevalla ruokohelpin sinkkipitoisuus noudattelee
kasvualustan sinkkipitoisuutta jossain määrin. Luesuolla korrelaatiokerroin oli
negatiivinen, joten korrelaatiota ei esiintynyt. Sinkkipitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut on esitetty Liitteessä 6.

Kuva 60. Sinkkipitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 61. Sinkkipitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja ruoko-
helpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu
kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg
ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti
(neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti
(neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Molempien koealueiden elohopeapitoisuus oli luontaisesti samaa luokkaa (0,02–
0,04 mg kg-1) (Kuvat 62 ja 63). Lannoitus ja kalkitus eivät vaikuttaneet merkittä-
västi kasvualustan elohopeapitoisuuksiin. Kasvualustan käsittelyt nostivat turpeen
elohopeapitoisuutta keskimäärin 0,014 mg kg-1. Käsittelyjen välillä ei ollut merkit-
täviä eroja, ainoastaan 20 000 kg ha-1 tuhka-annos (koeruudut R4–R6) nosti eloho-
peapitoisuutta poikkeuksellisen paljon (keskimäärin 0,035 mg kg-1). Tätä poik-
keusta lukuun ottamatta kalkitus- ja lannoituskäsittelyjen välillä ei ollut kasvualus-
tan elohopeapitoisuuksiin vaikuttavia eroja.

Ruokohelpin elohopeapitoisuus oli alhaisempi kuin kasvualustan elohopeapi-
toisuus (Kuvat 62 ja 63). Ruokohelpin elohopeapitoisuus oli 0,01–0,02 mg kg-1.
Kasvualustan käsittelyllä ei ollut merkitystä ruokohelpin elohopeapitoisuuteen.
Elohopeapitoisuuden tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 6.
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Kuva 62. Elohopeapitoisuudet eri käsittelyillä Hankilannevan koealueen kasvualustassa
ja ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 =
Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 63. Elohopeapitoisuudet eri käsittelyillä Luesuon koealueen kasvualustassa ja
ruokohelpissä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Ruokohelpin juurissa oli suuremmat pitoisuudet arseenia, kadmiumia, nikkeliä,
kuparia ja sinkkiä verrattuna versoihin (Kuvat 64, 65 ja 66). Ruokohelpin juuret
sisälsivät ensimmäisen kasvukauden jälkeen 125 % enemmän arseenia kuin ruoko-
helpin verso. Nikkelipitoisuus oli juurissa 229 % suurempi kuin versossa. Myös
kadmiumpitoisuus oli suurempi (140 %) juurissa kuin versossa. Kuparia juurissa oli
45,8 % enemmän ja sinkkiä 8,3 % enemmän kuin versossa.

Versoissa puolestaan oli enemmän molybdeeniä, lyijyä, elohopeaa ja kromia
kuin juurissa (Kuvat 64, 65 ja 66). Molybdeenipitoisuus oli versoissa 50 % korke-
ampi kuin juurissa. Versojen lyijypitoisuus oli 44,4 % korkeampi kuin juurien pitoi-
suus. Elohopeaa versoissa oli 100 % ja kromia 50 % enemmän kuin juurissa. Juur-
ten ja versojen raskasmetallipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liit-
teessä 6.

Kuva 64. Arseeni-, kadmium-, molybdeeni-, lyijy- ja elohopeapitoisuudet Hankilannevan
koealueen ruutujen R1–R9 ruokohelpin versoissa ja juurissa.
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Kuva 65. Kromi- ja nikkelipitoisuudet Hankilannevan koealueen ruutujen R1–R9 ruoko-
helpin versoissa ja juurissa.

Kuva 66. Kupari- ja sinkkipitoisuudet Hankilannevan koealueen ruutujen R1–R9 ruoko-
helpin versoissa ja juurissa.

6.4 Ruokohelpin viljelykoe

6.4.1 Kalkitus ja lannoitus

Hankilannevan koeruuduissa tuhkakäsittely (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja
R13–R15) lisäsi vastoin odotuksia kasvualustan happamuutta (Kuva 67). Turpeen
luontainen pH oli tuhkaruuduissa hieman yli viisi, mutta laski alle viiden tuhkakä-
sittelyn johdosta. Eri tuhkakäsittelyt (5000 kg ha-1 ja 20 000 kg ha-1) saman lannoi-
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tuksen saaneissa ruuduissa laskivat kasvualustan happamuutta kasvukauden aikana
käytännössä saman verran, eli 0,7 pH-yksikköä. Myös Luesuolla 5000 kg ha-1

annosteltuna tuhka laski pH:ta 0,3 yksikköä (Kuva 68). 20 000 kg ha-1 annosteltuna
tuhka sen sijaan nosti pH:ta 0,1 yksikköä kasvukauden aikana. Molemmilla koealu-
eilla tuhkan kalkitusvaikutus oli huono, eikä suurellakaan tuhkamäärällä (20 000 kg
ha-1) saavutettu pH:n nousua kasvualustassa.

Teräskuona (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) sen sijaan nosti kasvualustan
pH:ta sekä Hankilannevalla että Luesuolla (Kuvat 67 ja 68). Heti käsittelyn jälkeen
Hankilannevan kuonaruuduissa pH laski hieman, mutta nousi lähtötason yläpuo-
lelle kasvukauden loppuun mennessä. Hankilannevan suurin kalkitusvaikutus saa-
vutettiin neljän vuoden varastolannoitetussa kompostiruudussa teräskuonalla, jol-
loin pH nousi 0,4 yksikköä 5,6:een. Luesuolla teräskuonan kalkitusvaikutus oli suu-
rempi ja neljän vuoden varastolannoitteena annetussa kompostiruudussa (koeruu-
dut R16–R18) pH nousi teräskuonan avulla yhden yksikön jopa kuuteen. Hankilan-
nevalla vuoden annoksena kompostilannoitetussa ruudussa teräskuona (koeruudut
R10–R12) ei nostanut pH:ta kuin hiukan (0,2 pH-yksikköä). Luesuolla vuoden
annoksena kompostilannoitettujen sekä teräskuonalla kalkittujen ruutujen pH nousi
enemmän kuin Hankilannevalla, mutta vaikutus oli odotettua heikompi (0,5
pH-yksikköä). Molemmilla koealueilla kompostin suurempi määrä nosti pH:ta.
Happamuuden vaihtelun tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Kuva 67. Happamuuden vaihtelu Hankilannevan ruokohelpikoealueen koeruutujen tur-
peessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 68. Happamuuden vaihtelu Luesuon ruokohelpikoealueen koeruutujen turpeessa
eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK +
tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 =
Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona
9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräs-
kuona 9 000 kg ha-1.

Käytännössä ruokohelpi kasvoi paremmin tuhkalla kalkituissa ruuduissa kuin teräs-
kuonaruuduissa (Kuvat 69, 70, 71, 72, 73, 74 ja 75). Tämä johtuu tuhkan tuomasta
ravinnelisästä eikä kasvualustan suotuisammasta happamuudesta. Suuremmasta
tuhkamäärästä (20 000 kg ha-1) ei ollut mitään hyötyä kalkituksessa verrattuna pie-
nempään tuhkamäärään (5 000 kg ha-1).
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Kuva 69. Tuhkalla kalkittujen ruutujen voimakkaampi kasvu tuli esille Hankilannevan
koealueella jo reilun kuukauden kuluttua kylvöstä. Vasemmalla teräskuonaruudut ja
oikealla tuhkaruudut käsiteltynä samalla lannoituksella. (Kuva Timo Parviainen).

Kuva 70. Tuhkalla kalkittujen ruutujen (oikealla) voimakkaampi kasvu kesti kasvukau-
den loppuun saakka. Vasemmalla teräskuonaruudut ja oikealla tuhkaruudut käsiteltynä
samalla lannoituksella. (Kuva Timo Parviainen).
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Kuva 71. Luesuon koealueen tuhkaruutujen (oikea) ja teräskuonaruutujen (vasen) kas-
vuero 5 viikon kuluttua kylvöstä. Lannoitteena käytettiin kompostia. (Kuva Timo Par-
viainen).

Kuva 72. Luesuon koealueen teräskuona- ja tuhkaruutujen kasvuerot pysyivät suurina
läpi kasvukauden. Kuvan ruuduissa lannoitteena käytettiin kompostia. (Kuva Timo Par-
viainen).
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Kuva 73. Kasvuero oli olematon Luesuon koeruuduissa 5 viikon kasvun jälkeen saman
lannoituksen, mutta eri tuhkamäärän saaneiden ruutujen kesken. Vasemmalla 20 000 kg
ha-1 tuhkaa ja oikealla 5 000 kg ha-1. (Kuva Timo Parviainen).
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Kuva 74. Myös kasvukauden päätteeksi kasvuero Luesuon koeruuduissa pysyi pienenä.
Vasemmalla 20 000 kg ha-1 tuhkakäsittely ja oikealla 5 000 kg ha-1 tuhkakäsittely. (Kuva
Timo Parviainen).

Kuva 75. Kasvuero eri tuhkamäärän, mutta saman lannoituksen saaneiden ruutujen kes-
ken oli olematon myös Hankilannevalla. Vasemmalla on 20 000 kg ha-1 tuhkaa saaneet
ruudut ja oikealla 5 000 kg ha-1 saaneet ruudut kasvukauden päätteeksi. (Kuva Timo Par-
viainen).
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Eri kalkituskäsittelyjen välillä oli suuret erot ruokohelpin kuiva-ainesadossa (Kuvat
76 ja 77). Saman lannoituksen saaneissa ruuduissa 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka
kasvatti Hankilannevalla 1145,8 kilogrammaa ja Luesuolla 1276 kilogrammaa
enemmän kuiva-ainetta hehtaarille kuin 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka. Kompos-
tilannoitetuissa ruuduissa 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka tuotti keskimäärin 1710 kg
ha-1 suuremman sadon kuin 9 000 kg ha-1 annosteltu teräskuona. Ruokohelpikasvus-
ton kuiva-ainesadon tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Kuva 76. Hankilannevan ruokohelpikasvuston kuiva-ainesato hehtaarilla eri käsitte-
lyillä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kau-
pallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1,
R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän
vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän
vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 77. Luesuon ruokohelpikasvuston kuiva-ainesato hehtaarilla eri käsittelyillä. R1–
R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12
= Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden
varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden
varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Ruokohelpin viljelykokeessa lannoitukseen käytettiin itse käsin Kemiran lannoit-
teista sekoitettua lannoiteseosta, jonka NPK-suhteen katsottiin olevan optimaalinen
vähäravinteiselle turvealustalle. Tämän optimaalisen lannoitteen kasvutulosta ver-
rattiin raaka-ainehinnaltaan ilmaiseen kompostilannoitteeseen. Kompostin ravin-
teet korjattiin vain typen osalta Kemiran suomensalpietarin avulla. Odotetusti opti-
maaliseksi sekoitettu Kemiran mineraalilannos tuotti suurimman sadon. Lannoituk-
sen vaikutuksia tarkasteltiin jokaisen liukoisen ravinteen kohdalla erikseen eri ajan-
kohtina sekä kuiva-ainesatoa tarkastelemalla. Täytyy huomioida, että ruutujen kas-
vuerot olivat voimakkaita kasvukauden päättyessä. Tämän vuoksi voimakaskas-
vuisten ruutujen kasvusto on kuluttanut kasviravinteita enemmän kuin heikkokas-
vuiset ruudut. Tästä johtuen kasvualustan ravinnetilaan kasvukauden päättyessä
vaikuttavat muutkin seikat kuin pelkät lannoitus- ja kalkituskäsittelyt.

Hankilannevan koealueella kompostilannoitus (koeruudut R7–R18) lisäsi
mineraalilannoitusta enemmän liukoisen kalsiumin pitoisuutta (Kuva 78). Tämä
johtuu pääosin runsaasti kalsiumia sisältävän teräskuonan käytöstä kalkituksessa
(koeruudut R10–R12 ja R16–R18) vain kompostiruuduissa. Saman suuntainen
tulos olisi nähtävissä myös Luesuolla ilman poikkeusta, joka on Luesuon ruuduissa
R4–R6 (Kuva 79). Näissä ruuduissa 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka nosti huomat-
tavasti liukoisen kalsiumin pitoisuutta.

Voimalaitostuhkan käyttö kalkituksessa (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja
R13–R15) nosti kasvualustan liukoisen kalsiumin pitoisuutta keskimäärin 280,65
mg l-1. Kompostilannoitetuissa ruuduissa 9 000 kg ha-1 annosteltu teräskuona kalki-
tuksessa (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) nosti kasvualustan liukoisen kalsiumin
pitoisuutta 471,3 % enemmän kuin 5 000 kg ha-1 annosteltu voimalaitostuhka
(koeruudut R7–R9 ja R13–R15). Teräskuona nosti liukoisen kalsiumin pitoisuutta
kasvualustassa keskimäärin 698,93 mg l-1. Mineraalilannoituksen saaneissa ruu-
duissa kalkitukseen käytetty voimalaitostuhka nosti 20 000 kg ha-1 annoksena
(koeruudut R4–R6) kasvualustan liukoisen kalsiumin pitoisuutta keskimäärin
717,35 mg l-1, kun 5 000 kg ha-1 annos tuhkaa (koeruudut R1–R3) nosti pitoisuutta
vain 160,55 mg l-1.

Kun tarkastellaan saman kalkituksen (tuhka 5000 kg ha-1) saaneita ruutuja
(koeruudut R1–R3, R7–R9 ja R13–R15) eri lannoituksilla, kompostiruutujen
(koeruudut R7–R9 ja R13–R15) kalsiumpitoisuus nousi lannoituksen jälkeen kes-
kimäärin 122,35 mg l-1. Kemiran mineraalannoitettujen ruutujen liukoinen kalsium
nousi 5000 kg ha-1 tuhkaa saaneissa ruuduissa (koeruudut R1–R3) keskimäärin
160,55 mg l-1. Kun huomioidaan kaikki lannoituskäsittelyt kaikilla kalkitusmene-
telmillä niin kompostiruutujen (koeruudut R7–R18) liukoinen kalsium nousi lan-
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noituksen jälkeen keskimäärin 410,64 mg l-1 ja Kemiran mineraalilannoitettujen
ruutujen (koeruudut R1–R6) 439,00 mg l-1. Näin ollen eri lannoituskäsittelyjen
välillä ei ollut merkittäviä kasvualustan liukoista kalsiumia nostavia eroja, vaan
erot selittyvät erilaisilla kalkitusaineilla.

Kun tarkastellaan saman kalkituksen (tuhka 5 000 kg ha-1) saaneita lannoiteruu-
tuja (koeruudut R1–R3, R7–R9 ja R13–R15), kasvukauden päätyttyä jäi eniten liu-
koista kalsiumia (1401,50 mg l-1) neljän vuoden varastolannoitettuihin koeruutuihin
(koeruudut R13–R15). Vuoden annoksena annosteltuihin kompostiruutuihin
(koeruudut R7–R9) jäi 807,50 mg l-1 liukoista kalsiumia ja mineraalilannoitettuihin
ruutuihin (koeruudut R1–R3) 919,35 mg l-1. Eniten liukoista kalsiumia seuraavaa
kasvukautta ajatellen jäi siis odotetusti neljän vuoden varastolannoitettuihin kom-
postiruutuihin. Kalkituskäsittelyissä 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruudut
R4–R6) jätti kasvukauden päätteeksi kasvualustaan 41 % enemmän liukoista kal-
siumia kuin 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruudut R1–R3). Kompostilannoite-
tuissa teräskuonaruuduissa (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) oli kasvukauden
lopussa 112,9 % enemmän liukoista kalsiumia kuin saman lannoituksen saaneissa
tuhkaruuduissa (koeruudut R7–R9 ja R13–R15). Näin ollen teräskuonaruutuihin jäi
huomattavasti enemmän liukoista kalsiumia seuraavaa kasvukautta varten. Liukoi-
sen kalsiumin pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Kuva 78. Liukoisen kalsiumin pitoisuudet Hankilannevan ruokohelpikoealueen koeruu-
tujen turpeessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kau-
pallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000
kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus)
+ lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus)
+ lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 79. Liukoisen kalsiumin pitoisuudet Luesuon ruokohelpikoealueen koeruutujen
turpeessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Koealueiden kasvualustan liukoisen magnesiumin pitoisuuden muutokset olivat
maltillisia huolimatta erilaisista käsittelyistä. Hankilannevan koealueelta mitattiin
kokonaisuudessaan 2 mg l-1 laskua magnesiumpitoisuudessa lannoituksen jälkeen
(Kuva 80). Luesuolla liukoisen magnesiumin nousua oli vain keskimäärin 10,65 mg
l-1 ruutua kohden (Kuva 81). Muutokset olivat siis varsin merkityksettömiä.

Mineraalilannoituksen saaneissa ruuduissa kalkitukseen käytetty 20 000 kg ha-1

tuhkakuorma (koeruudut R4–R6) nosti magnesiumpitoisuutta 111,5 % enemmän
kuin 5 000 kg ha-1 tuhkaa (koeruudut R1–R3). Täytyy kuitenkin huomioida, että
magnesiumpitoisuus nousi 20 000 kg ha-1 tuhkamäärällä silti vain 10,15 mg l-1 ja 5
000 kg ha-1 tuhkamäärällä 4,8 mg l-1. Kompostilannoitetuissa ruuduissa (koeruudut
R7–R9, R10–R12, R13–R15 ja R16–R18) ei esiintynyt minkäänlaisia eroja magne-
siumpitoisuudessa teräskuonalla (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) ja tuhkalla
(koeruudut R7–R9 ja R13–R15) kalkittujen ruutujen välillä lannoituksen jälkeen.
Kalkituskäsittelyt eivät siis vaikuttaneet kasvualustan liukoisen magnesiumin pitoi-
suuksiin.

Saman kalkituksen (tuhka 5000 kg ha-1) saaneissa ruuduissa (koeruudut R1–
R3, R7–R9 ja R13–R15) mineraalilannoitus (koeruudut R1–R3) ja neljän vuoden
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varastolannoituksena annosteltu komposti (koeruudut R13–R15) nostivat kasvu-
alustan magnesiumpitoisuutta lähes saman verran. Mineraalilannoitus nosti liukoi-
sen magnesiumin pitoisuutta keskimäärin 4,8 mg l-1 ja neljän vuoden varastolannoi-
tettu komposti 4,7 mg l-1. Vuoden annoksen kompostia saaneissa ruuduissa (koeruu-
dut R7–R9) oli lannoituksen jälkeen havaittavissa laskua 1,5 mg l-1 liukoisen mag-
nesiumin pitoisuudessa. Näin ollen eri lannoituskäsittelyjenkään välillä ei ollut
käytännössä merkitseviä eroja kasvualustan liukoisen magnesiumin pitoisuuden
muutoksissa lannoituksen jälkeen.

Tarkasteltaessa kaikkia käsittelyjä molemmilla koealueilla ei kasvukauden
päättyessä kasvualustan liukoisen magnesiumin pitoisuus juuri poikennut kasvu-
alustan lähtötilanteesta. Saman kalkituksen (tuhkaa 5000 kg ha-1) saaneissa ruu-
duissa (koeruudut R1–R3, R7–R9 ja R13–R15) eniten liukoista magnesiumia jäi
neljän vuoden varastolannoitettuihin kompostiruutuihin (koeruudut R13–R15)
(keskimäärin 179,85 mg l-1). Vuoden annoksena annosteltuihin kompostiruutuihin
(koeruudut R7–R9) jäi 134,85 mg l-1 liukoista magnesiumia ja mineraalilannoitet-
tuihin ruutuihin (koeruudut R1–R3) 133,50 mg l-1. Eniten liukoista magnesiumia
seuraavaa kasvukautta ajatellen jäi siis neljän vuoden varastolannoitettuihin kom-
postiruutuihin (koeruudut R13–R15). 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruudut
R4–R6) jätti kasvukauden päätteeksi kasvualustaan 13,4 % enemmän liukoista
magnesiumia kuin 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruudut R1–R3). Komposti-
lannoitetuissa teräskuonaruuduissa (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) oli kasvu-
kauden päätyttyä vain 1,8 % enemmän liukoista magnesiumia kuin saman lannoi-
tuksen saaneissa tuhkaruuduissa (koeruudut R7–R9 ja R13–R15). Liukoisen mag-
nesiumin pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Luoesuon koealueen turpeessa oli luonnostaan hieman korkeampi liukoisen
kaliumin pitoisuus kuin Hankilannevan turpeessa (Kuvat 82 ja 83). Liukoisen kali-
umin pitoisuus vaihteli Luesuolla luonnostaan 5,3–7,7 mg l-1 (Liite 7) ja Hankilan-
nevalla 4,3–5,0 mg l-1 (Liite 7). Lannoituksen jälkeen kasvualustan liukoisen kali-
umin pitoisuus nousi eniten optimoidun mineraalilannoitteen ruuduissa (koeruudut
R1–R3 ja R4–R6), koska näissä ruuduissa puuttuva kalium annettiin lannoitelisänä.
Kompostilannoitetuissa ruuduissa (koeruudut R7–R9, R10–R12, R13–R15 ja R16–
R18) liukoisen kaliumin pitoisuus jäi huomattavasti alemmalle tasolle kuin mine-
raalilannoitetuissa ruuduissa (koeruudut R1–R3 ja R4–R6). Tämä johtuu siitä, ettei
kompostilannoitettujen ruutujen puuttuvaa kaliumia korjattu lannoituksen yhtey-
dessä. Myös voimalaitostuhka (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja R13–R15)
näytti tuovan merkittävän liukoisen kaliumin lisän kasvualustaan.
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Kuva 80. Liukoisen magnesiumin pitoisuudet Hankilannevan ruokohelpikoealueen
koeruutujen turpeessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu
kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka
20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti
+ lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolan-
noitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varasto-
lannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 81. Liukoisen magnesiumin pitoisuudet Luesuon ruokohelpikoealueen koeruutu-
jen turpeessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupal-
linen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg
ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi
+ teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Eri kalkituskäsittelyillä oli selviä eroja kasvualustan liukoisen kaliumin muu-
toksiin. Mineraalilannoitetuissa ruuduissa 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruu-
dut R4–R6) nosti kasvualustan liukoisen kaliumin pitoisuutta 36,8 % enemmän
kuin 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruudut R1–R3). Kasvualustan liukoisen
kaliumin lähtötason (4,3–7,7 mg l-1) huomioiden ero tuhkakäsittelyjen liukoisen
kaliumin pitoisuuden noston välillä oli merkittävä: 20 000 kg ha-1 tuhkaa (koeruu-
dut R4–R6) nosti kasvualustan pitoisuutta keskimäärin 31,2 mg l-1 enemmän kuin
5 000 kg ha-1 tuhkaa (koeruudut R1–R3).

Kompostikäsitellyissä ruuduissa (koeruudut R7–R9, R10–R12, R13–R15 ja
R16–R18) ero kalkituksissa oli varsin merkityksetön voimalaitostuhkan (5 000 kg
ha-1) (koeruudut R7–R9 ja R13–R15) ja teräskuonan (9 000 kg ha-1) (koeruudut
R10–R12 ja R16–R18) välillä. Teräskuonalla kalkituissa kompostiruuduissa
(koeruudut R10–R12 ja R16–R18) kaliumpitoisuus nousi keskimäärin 22,8 mg l-1,
kun voimalaitostuhkalla kalkittujen ruutujen (koeruudut R7–R9 ja R13–R15) kas-
vualustan liukoinen kalium nousi keskimäärin 24,6 mg l-1.

Myös eri lannoituskäsittelyjen välillä oli suuria eroja kasvualustan liukoisen
kaliumin muutoksissa. Lannoituskäsittelyn jälkeen eniten pitoisuus nousi opti-
moidun mineraalilannoitteen ruuduissa (koeruudut R1–R3 ja R4–R6), joihin liukoi-
nen kalium oli lisätty kalisuolana. Tarkasteltaessa saman kalkituskäsittelyn (tuhka
5 000 kg ha-1) ruutuja eri lannoituskäsittelyillä (koeruudut R1–R3, R7–R9 ja R13–
R15), niin mineraalilannoite (koeruudut R1–R3) nosti kasvualustan liukoisen kali-
umin pitoisuutta 636 % enemmän kuin vuoden tarpeisiin levitetty komposti
(koeruudut R7–R9) ja 125 % enemmän kuin neljän vuoden varastolannoitettu kom-
posti (koeruudut R13–R15). Nousua kasvualustan (5 000 kg ha-1 tuhkaa saaneissa
ruuduissa) liukoisen kaliumin pitoisuudessa oli mineraalilannoitteella keskimäärin
84,65 mg l-1, kompostilannoitteella 11,5 mg l-1 ja neljän vuoden varastolannoitetulla
kompostilla 37,7 mg l-1.

Eniten liukoista kaliumia kasvukauden päätteksi oli 20 000 kg ha-1 tuhkaa saa-
neissa mineraalilannoiteruuduissa (koeruudut R4–R6) (44,15 mg l-1). 5 000 kg ha-1

tuhkaa saaneissa lannoiteruuduissa kasvukauden päätyttyä eniten liukoista kaliu-
mia jäi mineraalilannoitettuihin ruutuihin (koeruudut R1–R3) (28,35 mg l-1). Vuo-
den annoksena annosteltuihin kompostiruutuihin (koeruudut R7–R9) jäi 8,5 mg l-1

liukoista kaliumia ja neljän vuoden varastolannoitettuihin kompostiruutuihin
(koeruudut R13–R15) 17 mg kg-1. Eniten liukoista kaliumia jäi siis voimakkaasta
ruokohelpin kasvusta huolimatta mineraalilannoitetteen saaneisiin ruutuihin
(koeruudut R1–R3 ja R4–R6). Kalkituskäsittelyissä 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka
(koeruudut R4–R6) jätti kasvukauden päätteeksi kasvualustaan 56 % enemmän liu-
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koista kaliumia kuin 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruudut R1–R3). Kompos-
tilannoitetuissa ruuduissa (koeruudut R7–R9, R10–R12, R13–R15 ja R16–R18)
teräskuonalla kalkittujen ruutujen (koeruudut R 10–R12 ja R16–R18) liukoisen
kaliumin pitoisuus oli kasvukauden päätteksi 17,6 % korkeampi kuin tuhkakäsitte-
lyn saaneissa ruuduissa (koeruuudut R7–R9 ja R13–R15). Liukoisen kaliumin
pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Kuva 82. Liukoisen kaliumin pitoisuudet Hankilannevan ruokohelpikoealueen koeruutu-
jen turpeessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupal-
linen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg
ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus)
+ lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus)
+ lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 83. Liukoisen kaliumin pitoisuudet Luesuon ruokohelpikoealueen koeruutujen tur-
peessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Liukoisen fosforin pitoisuudet olivat luonnostaan samaa luokkaa molempien koe-
alueiden turpeissa (Kuvat 84 ja 85). Luontainen liukoisen fosforin pitoisuus vaihteli
Hankilannevan koealueen turpeessa 3,7–4,7 mg l-1 (Liite 7) ja Luesuon koealueella
3,7–4,3 mg l-1 (Liite 7). Eniten kasvualustan liukoinen fosfori nousi neljän vuoden
varastolannoitetulla kompostilla kalkituskäsittelyn ollessa 5 000 kg ha-1 tuhkaa
(koeruudut R13–R15). Miltei yhtä paljon pitoisuus nousi mineraalilannoitteella
kalkituskäsittelyn ollessa 20 000 kg ha-1 tuhkaa (koeruudut R4–R6). Teräskuonalla
kalkituissa ruuduissa (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) liukoisen fosforin pitoi-
suus ei noussut lähellekään tuhkaruutujen (koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja
R13–R15) kaltaisesti. Koska kaikki ruudut lannoitettiin suurimman sallitun fosfo-
riannoksen mukaan, jokaisessa ruudussa pitäisi teorian mukaan olla sama määrä
liukoista fosforia lannoituskäsittelyn jälkeen. Erot aiheuttaakin lähinnä voimalai-
tostuhkan tuoma fosforilisä sekä lainsäädäntö, jonka mukaan turkislantakompostin
kokonaisfosforista lasketaan liukoiseksi fosforiksi 40 %, vaikka oikea pitoisuus
laboratorioanalyysien perusteella oli noin 18 %.

Kalkituskäsittelyillä oli selviä eroja myös kasvualustan liukoisen fosforin pitoi-
suutta tarkasteltaessa. Mineraalilannoitetuissa ruuduissa 20 000 kg ha-1 annosteltu
tuhka (koeruudut R4–R6) nosti kasvualustan liukoisen fosforin pitoisuutta 160 %
enemmän kuin 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka (koeruudut R1–R3). Suurempi tuhka-
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kuorma nosti pitoisuutta keskimäärin 18,2 mg l-1 ja pienempi 7 mg l-1. Tuhka nosti
kompostiruuduissa (koeruudut R7–R9 ja R13–R15) kasvualustan liukoisen fosforin
pitoisuutta 225 % enemmän kuin teräskuona (koeruudut R10–R12 ja R16–R18). 5
000 kg ha-1 tuhkaa saaneissa kompostiruuduissa (koeruudut R7–R9 ja R13–R15)
fosforipitoisuus nousi keskimäärin 13,8 mg l-1 ja teräskuonaa saaneissa komposti-
ruuduissa (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) 4,25 mg l-1. 

Saman kalkituksen (5 000 kg ha-1 tuhkaa) saaneissa ruuduissa (koeruudut R1–
R3, R7–R9 ja R13–R15) eniten liukoisen fosforin pitoisuutta nosti neljän vuoden
varastolannoitettu komposti (koeruudut R13–R15) (21,8 mg l-1). Vuoden annok-
sena levitetyissä kompostiruuduissa (koeruudut R7–R9) nousua oli 5,8 mg l-1 ja
mineraalilannoiteruuduissa (koeruudut R1–R3) 7 mg l-1. Mineraalilannoiteruu-
duissa (koeruudut R1–R3 ja R4–R6) hieman korkeampi liukoisen fosforin pitoisuus
verrattuna kompostilannoiteruutuihin (koeruudut R7–R9, R10–R12, R13–R15 ja
R16–R18) selittyy lainsäädännöllä, joka huomioi lannoitusta laskettaessa 40 %
kompostin kokonaisfosforista liukoiseksi, vaikka todellinen määrä oli 18 %. Tämän
vuoksi kompostilannoitetussa ruudussa on käytännössä vähemmän liukoista fosfo-
ria kuin mineraalilannoitetussa.

Ylivoimaisesti eniten liukoista fosforia jäi kasvukauden päätteeksi varastolan-
noitettuihin kompostiruutuihin (koeruudut R13–R15 ja R16–R18). Ero oli merkit-
tävä, koska samalla kalkituksella (5000 kg ha-1 tuhkaa) neljän vuoden varastolan-
noitetuissa ruuduissa (koeruudut R13–R15) oli kasvukauden päätteeksi keskimää-
rin 2120 % enemmän liukoista fosforia kuin mineraalilannoitetuissa ruuduissa
(koeruudut R1–R3) ja 1663 % enemmän kuin vuoden tarpeisiin annostelluissa
kompostiruuduissa (koeruudut R7–R9). Varastolannoitettujen kompostiruutujen
(koeruudut R13–R15 ja R16–R18) liukoisen fosforin pitoisuus nousi merkittävästi
kasvukauden aikana etenkin tuhkakalkituksen saaneissa ruuduissa (koeruudut
R13–R15), mutta myös teräskuonaruuduissa (koeruudut R16–R18) oli nousua.
Tämä johtuu kompostin valtavan kokonaisfosforimäärän muuttumisesta liukoiseen
muotoon kasvukauden aikana. Voimalaitostuhka liukoisti kompostin kokonaisfos-
foria erityisen tehokkaasti, sillä tuhkakalkituksen saaneissa neljän vuoden varasto-
lannoitetuissa kompostiruuduissa (koeruudut R13–R15) oli kasvukauden päätty-
essä 290 % enemmän liukoista fosforia kuin teräskuonalla kalkituissa ruuduissa
(koeruudut R16–R18).
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Kuva 84. Liukoisen fosforin pitoisuudet Hankilannevan ruokohelpikoealueen koeruutu-
jen turpeessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupal-
linen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg
ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi
+ teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 85. Liukoisen fosforin pitoisuudet Luesuon ruokohelpikoealueen koeruutujen tur-
peessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Tuhkaa saaneissa varastolannoitetuissa kompostiruuduissa (koeruudut R13–R15)
kasvukauden lopun suurempaan liukoisen fosforin määrään vaikuttaa myös tuhkan
tuoma liukoisen fosforin lisä. Tämä vaikutus on havaittavissa myös mineraalilan-
noitetuissa ruuduissa (koeruudut R1–R3 ja R4–R6), joissa 20 000 kg ha-1 tuhkaa
saaneisiin ruutuihin (koeruudut R4–R6) jäi 110 % enemmän liukoista fosforia kuin
5 000 kg ha-1 tuhkaa saaneisiin ruutuihin (koeruudut R1–R3). Liukoisen fosforin
pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Hankilannevan koealueen turve sisälsi luontaisesti hieman enemmän ammo-
niumtyppeä kuin Luesuon turve. Hankilannevan koealueen turpeen ammoniumtyp-
pipitoisuus vaihteli välillä 14,7–23,3 mg l-1 (Liite 7) ja Luesuon koealueella välillä
12,3–14,7 mg l-1 (Liite 7). Hankilannevalla eri lannoitus- ja kalkituskäsittelyjen
välillä oli nähtävissä vaikutuseroja kasvualustan ammoniumtyppipitoisuuteen
(Kuva 86). Luesuon tulokset olivat varsin merkityksettömät (Kuva 87). Koetulok-
set yhdistäen ainoa merkittävä havainto oli se, että tuhkalla kalkittujen ruutujen
(koeruudut R1–R3, R4–R6, R7–R9 ja R13–R15) ammoniumtyppipitoisuus oli kor-
keampi kuin teräskuonalla kalkittujen ruutujen (koeruudut R10–R12 ja R16–R18).
Samoin mineraalilannoitettujen ruutujen (koeruudut R1–R3 ja R4–R6) ammonium-
typpipitoisuus oli korkeampi kuin kompostilla lannoitettujen (koeruudut R7–R9,
R10–R12, R13–R15 ja R16–R18).

Kalkituskäsittely vaikutti molemmilla koealueilla kasvualustan ammoniumty-
pen määrään. Voimalaitostuhkalla kalkittujen kompostiruutujen (koeruudut R7–R9
ja R13–R15) ammoniumtyppipitoisuus nousi lannoitus- ja kalkituskäsittelyn jäl-
keen 153 % enemmän kuin teräskuonalla kalkittujen (koeruudut R10–R12 ja R16–
R18). Erikoista kuitenkin oli, että 20 000 kg ha-1 tuhkakäsittelyllä (koeruudut R4–
R6) ammoniumtyppipitoisuus nousi kasvualustassa vähemmän kuin 5 000 kg ha-1

annostuksena (koeruudut R1–R3).
Saman kalkituksen (5 000 kg ha-1 tuhkaa) saaneissa ruuduissa (koeruudut R1–

R3, R7–R9 ja R13–R15) eniten ammoniumtypen nousua oli mineraalilannoite-
tuissa ruuduissa (koeruudut R1–R3), joissa ammoniumtyppipitoisuus nousi 57 %
enemmän kuin vuoden tarpeiksi annostelluissa kompostiruuduissa (koeruudut R7–
R9) ja 77 % enemmän kuin neljän vuoden varastolannoitteen saaneissa komposti-
ruuduissa (koeruudut R13–R15).

Kasvukauden loppuun mennessä kasvusto oli käyttänyt kaiken saatavilla ole-
van ammoniumtypen. Jokaisessa ruudussa molemmilla koealueilla ammoniumtyp-
peä oli jäljellä < 6 mg l-1. Ammoniumtyppipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on
esitetty Liitteessä 7.
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Kuva 86. Ammoniumtyppipitoisuudet Hankilannevan ruokohelpikoealueen koeruutujen
turpeessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Kuva 87. Ammoniumtyppipitoisuudet Luesuon ruokohelpikoealueen koeruutujen tur-
peessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Hankilannevan koealueen turpeen nitraattitypen pitoisuus vaihteli välillä 2,0–12,7
mg l-1 ja Luesuon koealueella välillä 2,0–3,3 mg l-1 (Liite 7). Myöskään nitraattity-
pen kohdalla tuloksista ei voitu vetää suoria johtopäätöksiä lannoitteiden tai kalki-
tusaineiden vaikutuksista (Kuvat 88 ja 89). Eniten kasvualustan nitraattityppeä kui-
tenkin nosti vuoden tarpeisiin annosteltu komposti (koeruudut R7–R9 ja R10–
R12). Vuoden tarpeisiin annosteltu komposti (koeruudut R7–R9) nosti kasvualus-
tan nitraattitypen pitoisuutta saman kalkituksen (tuhka 5000 kg ha-1) saaneissa ruu-
duissa 75 % enemmän kuin mineraalilannoite (koeruudut R1–R3) ja 169 % enem-
män kuin neljän vuoden varastolannoitettu komposti (koeruudut R13–R15). Kom-
postilannoitettujen teräskuonaruutujen (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) nitraatti-
typpipitoisuus nousi 27 % enemmän kuin tuhkalla kalkittujen ruutujen (koeruudut
R7–R9 ja R13–R15) nitraattityppi.

Kasvukauden lopussa Luesuon koealueen kasvusto oli käyttänyt kaiken nitraat-
titypen hyväkseen. Luesuon koealueen ruutujen nitraattityppipitoisuus oli joka ruu-
dussa kasvukauden päättyessä < 2 mg l-1. Hankilannevan ruuduissa sen sijaan nit-
raattityppeä oli jäljellä vaihtelevasti (0,9–7,3 mg l-1) (Liite 7). Eniten nitraattityppeä
oli jäljellä Hankilannevan kompostilannoitetuissa teräskuonaruuduissa (koeruudut
R10–R12) (7,3 mg l-1), jotka olivatkin heikkokasvuisimmat ruudut. Nitraattityppi-
pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Kuva 88. Nitraattityppipitoisuudet Hankilannevan ruokohelpikoealueen koeruutujen tur-
peessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Nitraattityppi

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

R1-R3 R4-R6 R7-R9 R10-
R12

R13-
R15

R16-
R18

Lähtötilanne turpeessa
Lannoituksen jälkeen
Kasvun päättyessä

mg/l
145



Kuva 89. Nitraattityppipitoisuudet Luesuon ruokohelpikoealueen koeruutujen tur-
peessa eri lannoituskäsittelyillä sekä eri ajankohtina. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen
NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1,
R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi +
teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisä-
typpi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

Koska lannoitusta suunniteltaessa sekä ammonium- että nitraattityppi laskettiin
yhteen liukoiseksi typeksi, on syytä tarkastella myös ruutujen liukoisen typen pitoi-
suuksia kokonaisuudessaan (Kuvat 86, 87, 88 ja 89). Tarkasteltaessa liukoista typ-
peä kokonaisuudessaan eri lannoituskäsittelyjen väliset erot tasoittuivat. Vuoden
annoksena annettu komposti (koeruudut R7–R9) ja mineraalilannoite (koeruudut
R1–R3) nostivat käytännössä saman verran kasvualustan liukoisen typen pitoi-
suutta. Saman kalkituksen saaneissa ruuduissa komposti nosti liukoisen typen pitoi-
suutta 20,5 mg l-1 ja mineraalilannoite 17,9 mg l-1. Neljän vuoden varastolannoit-
teena annettu komposti (koeruudut R13–R15) nosti liukoisen typen pitoisuutta
vähemmän kuin vuoden annoksena levitetty komposti (koeruudut R7–R9), eli vain
noin 10,8 mg l-1.

Myös kalkituskäsittelyjen erot supistuivat tarkasteltaessa liukoista typpeä.
Mineraalilannoitettujen ruutujen liukoinen typpi nousi 17,85 mg l-1 kalkituksen
ollessa 5 000 kg ha-1 tuhkaa (koeruudut R1–R3) ja 17,65 mg l-1 kalkituksen ollessa
20 000 kg ha-1 tuhkaa (koeruudut R4–R6). Myöskään teräskuonan ja tuhkan valin-
nalla ei ollut merkitystä liukoisen typen pitoisuuden nousuun kasvualustassa. Teräs-
kuonalla kalkittujen kompostiruutujen (koeruudut R10–R12 ja R16–R18) liukoisen
typen pitoisuus nousi noin 14,8 mg l-1 ja tuhkalla kalkittujen ruutujen (koeruudut
R7–R9 ja R13–R15) 15,7 mg l-1.
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Kasvukauden aikana koealaruutuihin kasvaneesta ruokohelpikasvustosta mää-
ritettiin maanpäällinen, korjattava kuiva-ainesato hehtaarilla. Tämän perusteella
pääteltiin eri lannoitus- ja kalkituskäsittelyjen paremmuus käytännössä. Kasvua
seurattiin koko kasvukauden ajan mittauksin ja valokuvien avulla. Seuraavassa on
esitetty valokuvien avulla eri käsittelyjen väliset erot.

Kuvissa 90 ja 91 nähdään kuinka selvä ero on lannoitetun ja lannoittamattoman
kasvuston välillä. Turvetuotantoalueiden lopputurpeet ovat vähäravinteisia, minkä
vuoksi lannoittamattomiin 0-ruutuihin ei kasvanut ruokohelpikasvustoa.

Kuva 90. Hankilannevalla oli havaittavissa selvä kasvuero lannoittamattomien ja lannoi-
tettujen ruutujen välillä. Vasemmalla on lannoittamattomat ruudut ja oikealla neljän vuo-
den varastolannoitteena annettu komposti. (Kuva Timo Parviainen).
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Kuva 91. Ruokohelpi ei kasvanut myöskään Luesuon lannoittamattomissa ruuduissa
(vasen) (Kuva Timo Parviainen).

Jo viiden viikon kuluttua kylvöstä oli havaittavissa optimoidun mineraalilannoit-
teen ylivoimaisuus kasvussa (Kuva 92). Eri käsittelyjen väliset kasvuerot pysyivät
läpi kasvukauden ja olivat samanlaiset molemmilla koealueilla (Kuva 93). Kuvissa
94 ja 95 tulee esille optimoidun mineraalilannoksen suurempi sadontuotto verrat-
tuna kompostiin. Mineraalilannoitettujen ruutujen (koeruudut R1–R3 ja R4–R6)
kasvusto oli huomattavasti pidempää ja tiheämpää kuin kompostilannoitettujen
ruutujen (koeruudut R7–R9, R10–R12, R13–R15 ja R16–R18). Kuvissa 96 ja 97
nähdään neljän vuoden varastolannoitetun kompostiruutujen huomattavasti suu-
rempi ensimmäisen vuoden kasvutulos verrattuna vuoden tarpeisiin annosteltuun
kompostiin.
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Kuva 92. Eri lannoituskäsittelyjen kasvuerot tulivat esille jo 5 viikon kasvun jälkeen. Etu-
alalla mineraalilannoitetut ruudut ja taka-alalla heikommin kasvavat kompostiruudut.
(Kuva Timo Parviainen).

Kuva 93.  Eri lannoituskäsittelyjen kasvuerot pysyivät silmin nähtävinä kasvukauden
loppuun saakka. Kaksi ensimmäistä koeruuturiviä mineraalilannoitetut R1–R6, joiden
jälkeen kompostilannoitetut koeruudut (Kuva Timo Parviainen).

 

mineraalilannoitetut 

kompostilannoitetut 
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Kuva 94. Kompostipohjainen lannos (vasemmalla) tuotti silmin nähden hieman pienem-
män ensimmäisen vuoden sadon kuin käsin sekoitettu mineraalilannos (oikealla) (Kuva
Timo Parviainen).

Kuva 95. Myös Luesuolla kompostilannoitettu ruokohelpikasvusto (vasen) jäi kasvussa
jälkeen optimoidulle mineraalilannoitteelle (oikea) (Kuva Timo Parviainen).
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Kuva 96. Hankilannevalla neljän vuoden fosforitarpeen mukaan varastolannoitettu kom-
posti (vasen) tuotti huomattavasti suuremman sadon kuin yhden vuoden tarpeen
mukaan annosteltu komposti (oikea). (Kuva Timo Parviainen).

Kuva 97. Myös Luesuolla varastolannoitettu komposti (vasen) tuotti huomattavasti suu-
remman sadon kuin vuoden tarpeen mukaan annosteltu komposti (oikea) (Kuva Timo
Parviainen).
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Kuiva-ainesatoja tarkastellessa täytyy muistaa, että Luesuon kasvusto kärsi
kasvuhäiriöstä, eikä sen kasvu näin ollen vastaa tervettä (Hankilannevan) kasvua.
Kasvuhäiriön aiheuttajaksi osoittautui kielon-helpinruoste, joka aiheuttaa satotap-
piota. Kuvassa 98 on ruostetaudin kestoitiö lehden pinnalla ja kuvassa 99 sienihyy-
fistöä. Kuvat otettiin kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskooppilla (FESEM).

Kuva 98. Kielon-helpinruosteen kestoitiö ruokohelven lehden pinnalla (Kuva Marianne
Kosonen).
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Kuva 99. Kielon-helpinruosteen sienihyyfistöä ruokohelven lehden alapinnalla (Kuva
Marianne Kosonen).

Lannoituskäsittelyistä parhaimman maanpäällisen, korjattavan sadon tuotti
5 000 kg ha-1 annostellulla voimalaitostuhkalla kalkittu ja optimoidulla mineraali-
lannoitteella käsitellyt ruudut (koeruudut R1–R3) (Kuvat 100 ja 101). Tällä käsit-
telyllä saavutettiin Hankilannevalla 6341 kg kuiva-ainetta hehtaarille ja Luesuolla
3 893 kg kuiva-ainetta hehtaarille. Sama mineraalilannoitus 20 000 kg ha-1 tuhka-
kuormalla (koeruudut R4–R6) tuotti huomattavasti pienemmän sadon kuin pienem-
mällä tuhkamäärällä kalkittu kasvusto. Kasvutulos koeruuduissa R4–R6 oli käsitte-
lyistä kolmanneksi paras. Hankilannevalla 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka tuotti
18,1 % ja Luesuolla 33 % pienemmän sadon kuin 5 000 kg ha-1 tuhkaa saanut kas-
vusto. Kilogrammoissa mitattuna koeruutujen R4–R6 kuiva-ainesato oli Hankilan-
nevalla 5195,3 kg ha-1 ja Luesuolla 2617,2 kg ha-1.

Toiseksi paras kasvutulos saavutettiin neljän vuoden varastolannoitetulla kom-
postilla kalkituskäsittelyn ollessa tuhkaa 5000 kg ha-1 (koeruudut R13–R15) .
Edellä mainitulla käsittelyllä saavutettiin Hankilannevalla 5504 kg kuiva-ainetta
hehtaarille ja Luesuolla 3399 kg ha-1. Neljän vuoden varastolannoitettu komposti
oli siis kuiva-ainetuotoltaan Hankilannevalla vain 13,2 % ja Luesuolla 12,7 % huo-
nompi kuin paras mineraalilannoitus. Vuoden tarpeiksi annosteltu komposti tuotti
5 000 kg ha-1 tuhkakalkituksella (koeruudut R7–R9) Hankilannevalla 29,3 % ja
Luesuolla 57,5 % pienemmän sadon kuin neljän vuoden varastolannoitettu kom-
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posti samalla kalkituksella (koeruudut R13–R15). Kilogrammoissa mitattuna
koeruutujen R7–R9 kuiva-ainesato oli Hankilannevalla 3893,2 kg ha-1 ja Luesuolla
1445,3 kg ha-1.

Tuhkakalkituksen tuoma ravinnelisä ja tämän myötä suotuisampi kasvutulos
näkyy verrattaessa saman lannoituksen saaneita kasvustoja eri kalkituksella. Vuo-
den tarpeiksi annosteltu komposti tuotti Hankilannevalla teräskuonakalkituksella
(koeruudut R10–R12) 63,8 % heikomman kuiva-ainesadon kuin tuhkakalkituksen
saaneet ruudut (koeruudut R7–R9). Luesuolla teräskuonan kasvatusteho oli kom-
postiruuduissa (koeruudut R10–R12) 57,1 % heikompi verrattuna tuhkaruutuihin
(koeruudut R7–R9). Koeruutujen R10–R12 kuiva-ainetuotto oli Hankilannevalla
1411 kg ha-1 ja Luesuolla 621 kg ha-1. Teräskuonalla kalkituissa neljän vuoden
varastolannoitetuissa kompostiruuduissa (koeruudut R16–R18) kuiva-ainesato oli
Hankilannevalla 36,8 % ja Luesuolla 44,4 % pienempi kuin tuhkakalkituksen saa-
neissa ruuduissa (koeruudut R13–R15). Koeruutujen R16–R18 kuiva-ainetuotto oli
Hankilannevalla 3481 kg ha-1 ja Luesuolla 1888,0 kg ha-1. Ruokohelpikasvuston
kuiva-ainesadon tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 7.

Kuva 100. Hankilannevan ruokohelpikasvuston maanpäällinen kuiva-ainesato hehtaa-
rilla eri käsittelyillä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 =
Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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Kuva 101. Luesuon ruokohelpikasvuston maanpäällinen kuiva-ainesato hehtaarilla eri
käsittelyillä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 = Opti-
moitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.

6.4.2 Hiilikertymä

Koealueilta mitattiin myös maanpäällisen ruokohelpikasvuston kokonaishiiliker-
tymä kasvukauden päätteeksi. Kokonaishiilipitoisuus laskettiin jokaisen koeruudun
ruokohelpikasvustoston kuiva-aineesta. Kokonaishiilipitoisuus vaihteli koealuei-
den kasvustoissa 433 grammasta 475 grammaan kilogrammassa kuiva-ainetta
(Kuvat 102 ja 103). Koska hiilipitoisuuden vaihtelu kuiva-aineessa oli näin
vähäistä, eri koeruutujen hiilikertymä noudatteli niiden edellä esitettyjä kuiva-aine-
satotuloksia.

Mineraalilannoitettujen koeruutujen R1–R3 ruokohelpikasvuston hiilikertymä
oli Hankilannevalla 2951,8 kg ha-1 ja Luesuolla 1822,6 kg ha-1. Koeruutujen R4–R6
ruokohelpikasvustoon kertyi hiiltä Hankilannevalla 2377 kg ha-1 ja Luesuolla
1193,2 kg ha-1. Kompostilannoksen saaneiden koeruutujen R7–R9 ruokohelpikas-
vuston hiilikertymä oli Hankilannevalla 1823,4 kg ha-1 ja Luesuolla 662,2 kg ha-1.
Teräskuonalla kalkittujen kompostiruutujen (koeruudut R10–R12) ruokohelpikas-
vuston hiilikertymä oli Hankilannevalla 641,4 kg ha-1 ja Luesuolla 273,6 kg ha-1.
Neljän vuoden varastolannoitetuissa kompostiruuduissa ruokohelpikasvuston hiili-
tuotto oli Hankilannevalla voimalaitostuhkalla (koeruudut R13–R15) 2565,3 kg
ha-1 ja teräskuonalla (koeruudut R16–R18) 1606,2 kg ha-1. Luesuolla vastaavat
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lukemat olivat 1567,8 kg ha-1 (koeruudut R13–R15) ja 840,1 kg ha-1 (koeruudut
R16–R18). Hiilikertymän tilastolliset tunnusluvut on esitetty Liitteessä 8.

Kuva 102. Hankilannevan maanpäällisen ruokohelpikasvuston kokonaishiilikertymä
hehtaarilla eri käsittelyillä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1,
R4–R6 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisä-
typpi + tuhka 5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1,
R13–R15 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1,
R16–R18 = Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg
ha-1.

Kuva 103. Luesuon maanpäällisen ruokohelpikasvuston kokonaishiilikertymä hehtaa-
rilla eri käsittelyillä. R1–R3 = Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 5 000 kg ha-1, R4–R6 =
Optimoitu kaupallinen NPK + tuhka 20 000 kg ha-1, R7–R9 = Komposti + lisätyppi + tuhka
5 000 kg ha-1, R10–R12 = Komposti + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1, R13–R15 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + tuhka 5 000 kg ha-1, R16–R18 =
Komposti (neljän vuoden varastolannoitus) + lisätyppi + teräskuona 9 000 kg ha-1.
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7 Tarkastelu

7.1 Suopohjien ominaisuudet

Käytännössä kaikki tutkimuskohteena olleen Lueuson turvenäytteistä olivat sara-
turpeita, minkä vuoksi turpeen ominaisuuksien tarkastelu keskittyi ainoastaan sara-
turpeisiin. Viljavuusluokittelu sen sijaan tehtiin useammalle turvetuotantoalueelle.
Kaikkia tuloksia tarkasteltiin ruokohelpiviljelyä ajatellen.

Tarkasteltaessa turvelajin vaikutusta turpeen sisältämiin ravinteisiin, huomat-
tiin liukoisen kalsiumin ja magnesiumin pitoisuuksien vaihtelevan paljon. Saratur-
peen sisältäessä rahkaturvetta nousivat turpeen liukoisen kalsiumin ja magnesiumin
pitoisuudet yli kaksinkertaisiksi pelkkään saraturpeeseen verrattuna. Myös varpu-
aines lisätekijänä nosti kalsiumin ja magnesiumin pitoisuutta merkittävästi. Peura-
vuoren (1994) mukaan magnesiumia on enemmän rahkaturpeessa kuin saratur-
peessa. Tämä todettiin myös tämänkin tutkimuksen perusteella. Peuravuoren
(1994) mukaan Viljavuuspalvelussa 1982 määritetyissä saraturvenäytteissä oli huo-
mattavasti enemmän liukoista kalsiumia kuin rahkaturvenäytteissä. Tässä tutki-
muksessa rahkaturve saraturpeessa kuitenkin nosti liukoisen kalsiumin pitoisuutta
verrattuna puhtaaseen saraturpeeseen.

Ruokohelpiviljelmän lannoitusta ajatellen tärkeimpien ravinteiden, eli liukoi-
sen kaliumin ja fosforin, pitoisuudet eivät sen sijaan vaihdelleet ruokohelpiviljelyä
ajatellen merkittävästi eri turvelajeissa. Liukoisen kaliumin pitoisuus saraturpeessa
nousi 11 % sen sisältäessä rahkaturvetta. Myös Peuravuori (1994) toteaa rahkatur-
peen sisältävän mahdollisesti hieman enemmän liukoista kaliumia. Puuaines lisää
yleensä liukoisen kaliumin määrää turpeessa (Peuravuori 1994). Tässä tutkimuk-
sessa pelkkä puuaines ei lisännyt saraturpeen liukoista kaliumia (tutkimuksessa oli
vain yksi näyte, jonka ainoana lisätekijänä oli puuaines). Liukoista fosforia on rah-
katurpeissa saraturvetta enemmän (Peuravuori 1994). Tämän tutkimuksen perus-
teella rahkaturpeen osuus saraturpeessa nosti turpeen liukoisen fosforin pitoisuutta
30 %. On kuitenkin huomioitava, että Peuravuoren (1994) tutkimuksissa turvelajien
ominaisuuksia tarkastellaan luonnontilaisilta soilta, eikä turvetuotantoalueiden lop-
puturpeista. Turvetuotantoalueiden lopputurpeisiin vaikuttavat monet tekijät. Lop-
puturpeet ovat usein pitkälle maatuneita, ja ne ovat olleet alttiina ympäristön vaiku-
tuksille pitkiä aikoja. Nämä tekijät muuttavat etenkin turpeiden liukoisten alkuai-
neiden pitoisuuksia verrattuna luonnontilaisiin soihin. Esimerkiksi ojitus laskee tur-
vetuotantoalueen aerobisuusrajaa, mistä seuraa turpeen kuivumista. Tämä puoles-
taan nopeuttaa aktivoituneen biologisen toiminnan vuoksi maatumista (Vahtera



1955, Lähde 1969, Lähde 1971, Laiho 1997). Tästä johtuen pitkään turvetuotan-
nossa olleen alueen turpeet maatuvat kohtuullisen nopeasti, ja liukoisia ravinteita
vapautuu paljon verrattuna luonnontilaisiin soihin (Johansson & Olofsson 1985).
Toisaalta osa maatumisen johdosta mineralisoituneista ravinteista on voinut huuh-
toutua vesien mukana turpeesta. Esimerkiksi liukoisen fosforin osuuden on todettu
kasvavan turpeen maatuessa (Sepponen & Haapala 1979).

Liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuudet eivät vaihdelleet viljelyä ajatellen
merkittävästi maatuneisuudenkaan mukaan. Vaikka esimerkiksi kaliumin pitoisuus
nousi maatuneisuusluokasta H4 maatuneisuusluokkaan H8 45 % ja fosforin pitoi-
suus 70 %, pitoisuudet kuuluivat silti huonoimpaan viljavuusluokkaan. Liukoisen
magnesiumin ja kalsiumin pitoisuus nousi maatuneisuusasteen noustessa enemmän
kuin kaliumin ja fosforin pitoisuus. Kalsiumin pitoisuus nousi 175 % ja magne-
siumin pitoisuus 255 % siirryttäessä maatuneisuusluokasta H4 maatuneisuusluok-
kaan H8. Sepposen ja Haapalan (1979) mukaan kalsiumin ja magnesiumin vaihtuva
osuus on turpeissa suuri, joten niiden pitoisuuksissa ei tapahtune suuria muutoksia
maatumisesta johtuen. Tämän tutkimuksen tulokset turvetuotantoalueiden loppu-
turpeista eivät puolla Sepposen ja Haapalan (1979) tuloksia. Ravinnepitoisuuden
nousu maatuneisuusasteen mukaan selittyy myös osaltaan sillä, että maatuneemmat
turpeet olivat usein erittäin lähellä kivennäismaata, jonka tiedetään vaikuttavan tur-
peen ravinnemääriin positiivisesti. Tutkimuksessa havaittiinkin, että kaikkien
ravinteiden pitoisuudet olivat korkeimmat lähinnä kivennäismaata olevassa kerrok-
sessa. Myös Kivekäs & Kaila (1957), Marttila (1965) ja Peuravuori (1994) ovat
todenneet pohjakerroksen sisältävän eniten kivennäisaineita. Kyseisessä kerrok-
sessa oli useimmiten myös kaikista maatuneimmat turpeet, joten tutkimuksen tulos-
ten perusteella on todettava, että lähinnä pohjamaata olleissa pitkälle maatuneissa
kerroksissa ravinnemäärät olivat huomattavasti korkeampia kuin muissa kerrok-
sissa, mutta ruokohelpiviljelyn kannalta pitoisuuksien vaihtelulla ei ollut merki-
tystä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin geokemiallisen provinssin ja kivennäismaan alku-
ainepitoisuuksien vaikutusta turpeiden alkuainepitoisuuksiin. Kallioperän ja kiven-
näismaan tiedetään olevan suurin turpeen alkuainepitoisuuksiin vaikuttava tekijä
(Peuravuori 1994).

Tutkimustulosten perusteella suoaltaiden alkuainepitoisuuksiin näyttäisi vai-
kuttavan enemmän huomattavasti pienimittakaavaisemmat geokemialliset yksiköt
kuin geokemiallinen provinssi. Esimerkiksi Luesuon läheisyydessä oleva Otan-
mäen kaivoksen kallioperä on aiheuttanut monien alkuaineiden rikastuneet pitoi-
suudet ympärilleen, vaikka alue sijaitseekin yleisesti köyhtyneistä pitoisuuksista
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tunnetulla Svekokarjalaisten liuskeiden ja gneissien alueella. Vaikka Piipsannevan
ja Jouttenisennevan tutkimusalueiden turpeissa oli prosentuaalisesti huomattavasti
enemmän liukoista kalsiumia, magnesiumia ja fosforia kuin Luesuolla, ja kaliumin-
kin pitoisuudet vaihtelivat tutkimusalueittain, pitoisuuksien vaihtelulla ei ole mer-
kitystä viljelytoimintaa ajatellen. Näin ollen tämän tutkimuksen alueiden geokemi-
allisilla provinsseilla ei voida sanoa olevan merkitystä suopohjien alkuainepitoi-
suuksiin viljelytoimintaa ajatellen.

Tarkasteltaessa geokemiallisen provinssin vaikutusta turpeen raskasmetallei-
hin, havaittiin geokemiallisen provinssin vaikuttavan ainoastaan arseenipitoisuuk-
siin. Piipsannevan ja Jouttenisennevan alueen moreenit, purovedet ja purosedimen-
tit sisältävät Suomen keskiarvoa enemmän arseenia (Koljonen 1992, Lahermo ym.
1996). Luesuon alueelle on tyypillistä hieman köyhtyneet arseenipitoisuudet
(Koljonen1992, Lahermo ym. 1996). Tämä näkyi myös alueiden turpeissa. Joutte-
nisennevan turve sisälsi 280 % enemmän arseenia kuin Luesuon turve ja 125 %
enemmän kuin Piipsannevan turve. Piipsannevan turve sisälsi 70 % enemmän
arseenia kuin Luesuon turve. Muiden raskasmetallien kohdalla ei havaittu minkään-
laista yhteyttä geokemialliseen provinssin ja tutkimusalueiden turpeiden välillä.

Tutkimuksessa havaittiin myös kivennäismaan alkuainepitoisuuden vaikutus
turpeen alkuainepitoisuuksiin. Täsmälleen turpeen näytteenottokohdan alla olevan
kivennäismaan alkuainepitoisuus vaikutti selvästi turpeen alkuaineisiin. Korrelaa-
tiota sekoitti ainoastaan Jouttenisennevan turpeen huomattavan suuret raskasmetal-
lipitoisuudet verrattuna muiden alueiden turpeisiin. Onkin syytä epäillä raskasme-
tallien joutuneen turvekenttään muista kuin luonnollisista lähteistä. Huttunen ja
Karhu (1981) mainitsevatkin turpeen lyijyn, kadmiumin, arseenin ja elohopean ole-
van usein peräisin ilmansaasteista. Lisäksi iso osa Jouttenisennevan tutkimus-
alueesta oli ollut pidempään tuottamatta kuin esimerkiksi saman seudun Piipsanne-
van alueet. Näin metalleja on voinut kertyä turvekentän pintaan kauemmin, jos kyse
on ilmasta tulleista metalleista. Jos tarkastellaan ainoastaan Piipsannevan ja Lue-
suon tuloksia, korrelaatio kivennäismaan ja sen päällä olevan turpeen välillä on
selvä lähes kaikkien tutkittujen metallien välillä. Tutkimuksessa tuli esille, että tur-
peessa on kivennäismaata suuremmat pitoisuudet arseenia, kadmiumia, kuparia ja
elohopeaa. Kivennäismaassa oli puolestaan suuremmat pitoisuudet kromia, nikke-
liä ja lyijyä.

Tutkimuksen viljavuusluokittelu ruokohelpiviljelyä varten tehtiin Vapon labo-
ratoriosta saatujen alkuainemääritystulosten ja Viljavuuspalvelun viljavuustulkin-
taohjeiden perusteella. Vapon laboratoriossa käytetään erilaista alkuaineiden mää-
ritystapaa kuin Viljavuuspalvelussa, joten tuloksia ja ohjeita ei voida rinnastaa.
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Tämän tulkintatavan johdosta joidenkin tutkimuspisteiden oikeat viljavuusluokat
olisivat voineet olla yhden tai kaksi luokkaa korkeampia. Tämä koski lähinnä kal-
siumin ja magnesiumin luokittelua. Tärkeintä ruokohelpiviljelyssä on kuitenkin tie-
tää fosforin ja kaliumin viljavuusluokat, jotta lannoitteen oikea NPK-suhde voidaan
määritellä. Liukoisen kaliumin ja fosforin viljavuusluokkiin virhe ei vaikuttanut,
koska niiden pitoisuudet olivat erittäin alhaisia. Tutkimuksen perusteella voidaan
todeta, että liukoisen kaliumin ja fosforin viljavuusluokat ovat poikkeuksetta alhai-
sinta viljavuusluokkaa, joten turvetuotantoalueiden lopputurpeissa tulee käyttää
suurinta suositeltua kalium- ja fosforilannoksen määrää. Myös Pahkala ym. (2005)
suosittelevat turvetuotantoalueiden lopputurpeissa käytettävän fosforin ja kaliumin
osalta sellaisia lannoitusmääriä, jotka vastaavat huonon viljavuusluokan lannoitus-
tarvetta. Liukoinen kalsium ja magnesium sekä happamuus sen sijaan vaihtelivat
tutkimusalueilla huomattavasti. Tämä vaikuttaa esimerkiksi käytettäviin kalkitusai-
nemääriin.

Raskasmetallien pitoisuudet eivät yltäneet millään tutkimusalueella lähelle-
kään saastunutta maata. Myös luokitus ”tavallinen maa” oli harvinaista, ja sitä
esiintyi lähinnä kadmium- ja kuparipitoisuuksien luokittelussa. Yhdellä Luesuon
tutkimuspisteellä luokiteltiin tavalliseksi maaksi myös elohopeapitoisuus. Muuten
alueet kuuluivat luokkaan puhdas maa. Näin ollen näillä tutkimusalueilla raskasme-
tallipitoisuudet eivät aiheuta ongelmia ruokohelpiviljelyä ajatellen.

7.2 Ruokohelpikokeet

7.2.1 Ruokohelpin raskasmetallipitoisuudet

Tutkimuksessa havaittiin, että tiettyjen raskasmetallien pitoisuudet ruokohelpissä
korreloivat kasvualustan pitoisuuksien kanssa. Tätä korrelaatiota kuvattiin vuoden
2004 kokeessa Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Pearsonin korrelaatiokerroin
laskettiin kasvualustan lannoituksen jälkeisen raskasmetallipitoisuuden ja loka-
kuussa määritetyn ruokohelpin raskasmetallipitoisuuden välille molempien koe-
alueiden näytteiden perusteella. Näin saatiin korrelaatio koeruudun maaperän ras-
kasmetallipitoisuuden ja koeruutuun kasvaneen ruokohelpin raskasmetallipitoisuu-
den välille 8 näyteparin (1 kokoomanäyte käsittelyittäin) tuloksen perusteella. Täy-
tyy muistaa, että haitallisten raskasmetallien pitoisuudet olivat etenkin ruokohel-
pissä hyvin alhaisia.

Monet raskasmetalleina tutkittavista alkuaineista ovat normaalipitoisuuksina
tärkeitä kasviravinteita. Ruokohelpi siirtää monivuotisena kasvina osan ravinteista
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juuristoon talven ajaksi (Pahkala ym. 2005). On siis hyvin todennäköistä, että syk-
syisin ruokohelpi siirtää juuristoonsa ainakin osan tutkittavina olleista raskasmetal-
leista. Tutkimuksessa tuli esille, että viimeisen kasvukauden muutokset kasvin
metallipitoisuuksissa olivat hyvin maltillisia. Tärkeän hivenravinteen, sinkin, pitoi-
suus laski hieman viimeisen kasvukuukauden aikana. Kadmiumpitoisuus nousi
ruokohelpissä viimeisen kasvukuukauden aikana. Muiden raskasmetallien kohdalla
muutokset vaihtelivat koealueiden välillä, eivätkä muutokset olleet suuria.

Selvin korrelaatio kasvualustan raskasmetallipitoisuuden ja ruokohelpin ras-
kasmetallipitoisuuden välille saatiin kasviravinteina toimivien metallien kohdalla.
Merkittävin korrelaatio saatiin molybdeenin (r = 0,67) ja sinkin (r = 0,80) kohdalla.
Näiden pitoisuudet olivat sekä kasvualustassa että ruokohelpissä korkeammat Lue-
suon koeruuduissa. Kupari, molybdeeni ja sinkki ovat normaalipitoisuuksina
hivenravinteita, mikä saattaa selittää sen, että korkeamman pitoisuuden kasvualus-
tassa myös siinä kasvanut ruokohelpi sisälsi enemmän kyseistä alkuainetta.

Kasveille hyödyttömien tai myrkyllisten raskasmetallien pitoisuudet olivat
yleisesti ruokohelpissä huomattavasti matalampia kuin kasvualustassa. Haitallisten
raskasmetallien kohdalla korrelaatiota ei ollut kasvin ja kasvualustan välillä, joten
ruokohelpi ei näitä juurikaan ota kasvualustasta enempää, vaikka niiden pitoisuudet
kasvualustassa nousisivat.

Arseenipitoisuus vuoden 2004 kokeen ruokohelpissä oli noin 20 % kasvualus-
tan arseenipitoisuudesta. Vuoden 2005 laboratorioanalyysin tulos oli tarkempi ruo-
kohelpin arseenin osalta, minkä vuoksi arseenipitoisuus oli ruokohelpissä noin 5,6
% kasvualustan pitoisuudesta. Kadmiumpitoisuus vuoden 2004 lokakuun ruoko-
helpissä oli noin 32 % ja vuonna 2005 noin 29 % lannoituksen jälkeisen kasvualus-
tan kadmiumpitoisuudesta. Ruokohelpin kromipitoisuus oli vuonna 2004 vain noin
1,8 % ja vuonna 2005 noin 4,6 % kasvualustan kromin määrästä. Vuoden 2004 ruo-
kohelpisato sisälsi 11 % nikkeliä ja vuoden 2005 sato noin 8,1 % verrattuna kasvu-
alustan nikkelipitoisuuteen. Myös lyijypitoisuus oli alhaisempi ruokohelpissä kuin
kasvualustassa. Vuoden 2004 kokeen ruokohelpin lyijypitoisuus oli noin 14 % ja
vuoden 2005 kokeen noin 7,5 % kasvualustan lyijypitoisuudesta. Vuoden 2004 ruo-
kohelpisadon elohopeapitoisuus sen sijaan oli kasvualustassa vain 14 % korkeampi
kuin ruokohelpissä. Vuonna 2005 laboratoriotuloksissa ilmoitettiin tulokset hieman
tarkemmin. Vuoden 2005 ruokohelpin elohopeapitoisuus oli noin 27 % kasvualus-
tan elohopeapitoisuudesta.

Kasviravinteisiin laskettavien metallien pitoisuudet olivat usein samaa luokkaa
tai jopa korkeampia kasvissa kuin kasvualustassa. Vuoden 2004 kokeessa ruokohel-
pin kuparipitoisuus oli noin 28 % ja vuonna 2005 noin 43 % kasvualustan pitoisuu-
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desta. Molybdeeniä sen sijaan oli vuonna 2004 11 % enemmän ruokohelpissä kuin
kasvualustassa. Vuonna 2005 ruokohelpin molybdeenipitoisuus oli 56 % kasvu-
alustan molybdeenipitoisuudesta. Sinkkipitoisuus oli korkeampi ruokohelpissä
kuin kasvualustassa molempina vuosina. Vuoden 2004 ruokohelpisato sisälsi
136 % ja vuoden 2005 sato 122 % enemmän sinkkiä kuin kasvualusta.

Vuoden 2005 kokeessa selvitettiin myös erilaisten lannoitus- ja kalkitusainei-
den vaikutus sekä kasvualustan että siihen kasvaneen ruokohelpin raskasmetallipi-
toisuuksiin. Teräskuonan huomattavasti tuhkaa pienemmät raskasmetallipitoisuu-
det näkyivät käytännössä viljelykokeessa. Tuhkakäsittelyn vuoksi useiden raskas-
metallien pitoisuudet nousivat huomattavasti. Teräskuonalla ei juurikaan ollut vai-
kutusta minkään raskasmetallin pitoisuuteen kasvualustassa. On huomattava, että
tutkimuksessa käytetyn voimalaitostuhkan raskasmetallipitoisuudet ovat huomatta-
vasti alle Maa- ja metsätalousministeriön (1994) maanparannusaineille asettamista
suurimmista sallituista raja-arvoista. Sitä voidaan siis käyttää viljelyssä. Käytetty
teräskuona oli kaupallinen tuote, joten sen puhtaus on selviö. Myös käytetyt lan-
noitteet olivat puhtaita raskasmetalleista.

Uusi valmisteilla oleva Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmis-
teista voi muuttaa tilannetta tutkimuksessa käytetyn voimalaitostuhkan osalta. Jos
tämän hetkinen luonnos asetuksesta hyväksytään sellaisenaan, tutkimuksessa käy-
tetyn voimalaitostuhkan käyttö estyy maanviljelyssä. Uuden asetuksen mukaan
suurin sallittu lannoitevalmisteiden kadmiumpitoisuus tulisi olemaan 1,5 mg kg-1.
Tässä tutkimuksessa käytetty tuhka sisälsi kadmiumia 2,3 mg kg-1, joten sen käyttö
maanviljelyssä ei olisi sallittua.

Eri käsittelyjen välillä arseenipitoisuus vaihteli kasvualustassa keskimäärin
1,9–7,3 mg kg-1, joten arseenipitoisuus ei noussut millään käsittelyllä juurikaan
Heikkisen (2000) esittämän maaperän arseenipitoisuuden keskiarvon (5 mg kg-1)
yläpuolelle. Tuhkan käyttö kalkituksessa nosti kasvualustan arseenipitoisuutta huo-
mattavasti. 20 tonnia hehtaarille annosteltu tuhka nosti kasvualustan arseenipitoi-
suutta 195 % enemmän kuin 5 tonnia hehtaarille annosteltu tuhka. Teräskuona ei
nostanut kasvualustan arseenipitoisuutta lainkaan. Maltillinen 5 tonnia hehtaarille
käytetty tuhka nosti kasvualustan pitoisuutta 525 % enemmän kuin teräskuona.
Vaikka tuhka toikin prosentuaalisesti huomattavan määrän arseenia lisää kasvu-
alustaan, kalkitun kasvualustan pitoisuus ei noussut lähellekään suurinta sallittua
Maa- ja metsätalousministeriön (1994) asettamaa lannoitetun kasvualustan arseeni-
pitoisuutta, jota voitaneen käyttää puhtaan maan mittarina.

Kasvien arseenipitoisuudet vaihtelevat huomattavasti, mutta syötävissä kas-
veissa yli 1 mg kg-1 on harvinaista (O’Neill 1995). Kuusiston (2004) mukaan luon-
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nolliset arseenipitoisuudet kasveissa ovat 0,5–1,0 mg kg-1. Boyle ja Jonasson
(1973) ilmoittavat maanpäällisten kasvien arseenipitoisuudeksi keskimäärin 0,45
ppm. Tämän tutkimuksen mukaan arseenipitoisuuden vaihtelu kasvualustassa (1,9–
7,3 mg kg-1) ei vaikuttanut millään tavoin ruokohelpin arseenipitoisuuteen, vaan se
oli kasvualustan pitoisuudesta huolimatta aina 0,2 mg kg-1 tai vähemmän. Jack
(2002) on saanut vastaavia tuloksia ruokohelpin arseenipitoisuudesta (0,19 mg
kg-1) alhaisilla maaperän arseenipitoisuuksilla. Postonin (1997) tutkimuksissa ruo-
kohelpin arseenipitoisuus on ollut vahvasti saastuneella maaperällä 0,29–3,68 mg
kg-1. Jackin (2002) ja Postonin (1997) tutkimuksissa ruokohelpille on määritetty
myös huomattavasti korkeampia arseenipitoisuuksia, mutta esimerkiksi Jackin
(2002) tutkimuksessa kasvualustan arseenipitoisuudet olivat osin moninkertaisia
tämän tutkimuksen kasvualustan arseenipitoisuuksiin verrattuna. Arseenilla ei ole
taipumusta kertyä kasveihin (Vaajasaari ym. 2004). Tämän tutkimuksen mukaan
ruokohelpi ei tee poikkeusta.

Tuhkien tiedetään sisältävän erityisesti kadmiumia, mikä hankaloittaa tuhkan
hyödyntämistä maanviljelyssä. Myös tässä tutkimuksessa todettiin tuhkan aiheut-
tama kadmiumkuorma kasvualustassa, vaikkakaan haitallista se ei ollut. 20 tonnia
hehtaarille annosteltu tuhka nosti kasvualustan kadmiumpitoisuutta 365 % verrat-
tuna 5 tonnia annosteltuun tuhkaan. Ruokohelpiviljelylle järkevä 5 tonnin tuhka-
määrä hehtaarille nosti kasvualustan luontaista kadmiumpitoisuutta 40 %. Vaikka
tuhka nosti turpeen luontaista kadmiumpitoisuutta prosentuaalisesti paljon,
kyseessä on silti matalat pitoisuudet. 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka jäi reilusti alle
jopa Viljavuuspalvelun (2000) määrittämästä viljelysmaan kadmiumpitoisuuden
tavanomaisesta pitoisuusrajasta. Myöskään 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka ei ylit-
tänyt edellä mainittua rajaa, jos tarkastellaan molempien koealueiden keskiarvoa.
Sekä 20 000 kg ha-1 että 5 000 kg ha-1 tuhka-annoksella kalkittu kasvualusta jäi
myös Suomen eloperäisten maiden luontaisen kadmiumpitoisuuskeskiarvon alle
(0,3 mg kg-1) (Mäkelä-Kurtto ym. 2003). Teräskuona ei nostanut kasvualustan kad-
miumpitoisuutta lainkaan. Myöskään eri lannoituskäsittelyillä ei huomattu vaiku-
tuksia kasvualustan kadmiumpitoisuuteen.

Ruokohelpin kadmiumpitoisuus vaihteli välillä 0,03–0,07 mg kg-1, vaikka kas-
vualustan kadmiumpitoisuus vaihteli huomattavasti (0,08–0,45 mg kg-1). Ruoko-
helpin kadmiumpitoisuus ei vaihdellut kasvualustan pitoisuuden mukaan. Esimer-
kiksi Luesuon koeruuduissa, joissa oli korkeimmat kadmiumpitoisuudet (0,45 mg
kg-1), ruokohelpi sisälsi kadmiumia vain 0,04 mg kg-1. Luesuolla tuhkalla kalkittu-
jen ruutujen ruokohelpi sisälsi teräskuonaruutuja vähemmän kadmiumia, vaikka
kasvualustassa sitä oli enemmän tarjolla. Myös Moilasen ja Silfverbergin (2004)
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tutkimuksissa tuhkalannoitteen on todettu joissain tapauksissa jopa laskevan kas-
villisuuden kadmiumin pitoisuuksia. Tämä johtuu tuhkan tehokkaasta kalkitusvai-
kutuksesta, minkä vuoksi kadmiumin liukoisuus vähenee. Suomessa viljojen kad-
miumpitoisuus on yleensä 0,01–0,05 mg kg-1 (k-a) (Louekari 1993a). Heinien ja
ruohojen kadmiumpitoisuus vaihtelee välillä 0,035–0,04 mg kg-1 (k-a) (Louekari
ym. 2000). Näin ollen tämän tutkimuksen ruokohelpin kadmiumpitoisuudet eivät
merkittävästi poikenneet Louekarin arvioista. Postonin (1997) tutkimuksen
mukaan ruokohelpin kadmiumpitoisuudet olivat 0,06–1,06 mg kg-1 (k-a), joten
kadmiumia voi kertyä tässä tutkimuksessa todettua enemmän ruokohelpiin, mutta
kasvualustan täytyy olla saastunut. Myös Mäkelä-Kurtto ym. (2003) ovat todenneet
kasvien kadmiumpitoisuuden nousevan maaperän kadmiumpitoisuuden noustessa.

Kasvualustan kromipitoisuudessa ei tapahtunut suuria muutoksia käytettäessä
kalkitukseen tuhkaa. Sen sijaan teräskuonan käyttö nosti kasvualustan kromipitoi-
suutta huomattavasti. Teräskuona nosti kasvualustan luontaista kromipitoisuutta
380 %. Kasvualustan kromipitoisuus vaihteli välillä 8,7–48,7 mg kg-1. Näin ollen
suurinkin pitoisuus jää reilusti alle Viljavuuspalvelun (2000) määrittämän viljelys-
maan kromipitoisuuden tavanomaisen pitoisuusrajan (70 mg kg-1).

Vaikka kasvualustan kromipitoisuus vaihteli huomattavasti (8,7–48,7 mg kg-1),
ruokohelpin kromipitoisuus vaihteli vain välillä 0,73–1,27 mg kg-1. Ruokohelpin
kromipitoisuudet eivät myöskään vaihdelleet kasvualustan kromipitoisuuden
mukaan. McGrathin (1995) mukaan Bowen (1979) on esittänyt kasvien sisältävän
kromia noin 0,23 mg kg-1, eikä pitoisuus yleensä nouse yli 1 mg kg-1 edes suurilla
maaperän kromipitoisuuksien vaihtelulla. Tämän tutkimuksen perusteella em. kro-
mipitoisuusraja (1 mg kg-1) ylittyy helposti ruokohelpin osalta. Myös Postonin
(1997) tutkimuksissa ruokohelpin kromipitoisuudet (0,5–15,2 mg kg-1) ovat olleet
huomattavasti yli 1 mg kg-1.

Kuparin osalta koealueiden koeruuduissa ei tapahtunut muutoksia, joiden
perusteella voitaisiin todeta muutoksen johtuvan lannoituksesta tai kalkituksesta.
Huolimatta käsittelystä kasvualustan kuparipitoisuus pysyi kuitenkin alle 31 mg
kg-1. Pitoisuus on siis alle Viljavuuspalvelun (2000) määrittämän viljelysmaan
tavanomaisen kuparipitoisuuden rajan (35 mg kg-1). Baker & Senft (1995) toteavat
maaperän keskimääräiseksi kuparipitoisuudeksi 30 mg kg-1. Tutkimusalueiden kas-
vualustan lannoituksen jälkeinen kuparipitoisuus jää keskiarvoltaan huomattavasti
alle 30 mg kg-1.

Ruokohelpin kuparipitoisuus vaihteli välillä 5,7–10,4 mg kg-1, eikä siihen vai-
kuttanut kasvualustan kuparipitoisuuden vaihtelu. Bakerin & Senftin (1995)
mukaan kasvit sisältävät kuparia keskimäärin 5–20 mg kg-1, mikä todettiin myös
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tässä tutkimuksessa ruokohelpin osalta. Postonin (1997) mukaan eri kemikaaleista
saastuneella alueella ruokohelpin kuparipitoisuudet ovat olleet 6,3–18,1 mg kg-1,
jotka ovat samaa luokkaa kuin tässä tutkimuksessa. Lounamaan (1956) mukaan
kuparipitoisuus on yleensä kasveissa korkeampi kuin kasvualustassa. Tämä väite
kumoutuu ruopohelpin osalta tämän tutkimuksen perusteella.

Lannoitus ja kalkitus eivät juuri vaikuttaneet turpeen nikkelipitoisuuksiin, vain
pientä pitoisuuden nousua oli havaittavissa. Luesuon ruutujen R4–R6 nikkelipitoi-
suus kuitenkin nousi 20 000 kg ha-1 tuhka-annoksella 6,9 milligrammasta kilogram-
massa 15,7 milligrammaan kilogrammassa. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta eri
lannoitus- tai kalkituskäsittelyt eivät vaikuttaneet kasvualustan nikkelipitoisuuk-
siin. Kasvualustan lannoituksen jälkeinen nikkelipitoisuus vaihteli välillä 6,3–15,7
mg kg-1. Näin ollen pitoisuus on reilusti alle Viljavuuspalvelun (2000) viljelys-
maalle määrittämän tavanomaisen nikkelipitoisuuden (35 mg kg-1). Koealueiden
lannoitetun kasvualustan nikkelipitoisuus jäi myös McGrathin (1995) määrittämän
maaperän keskimääräisen nikkelipitoisuuden alapuolelle.

Ruokohelpin nikkelipitoisuus vaihteli välillä 0,5–1,1 mg kg-1 riippumatta kas-
vualustan lannoituksen jälkeisistä nikkelipitoisuuksista. Ruokohelpin nikkelipitoi-
suus siis vastaa Marschnerin (1986) esittämää kasvien keskimääräistä nikkelipitoi-
suutta (0,1–1,0 mg kg-1). Kasvien lehdet voivat kuitenkin sisältää nikkeliä jopa 50
mg kg-1 (k-a) kasvaessaan ultraemäksisillä alueilla (Proctor & Baker 1994). Withe-
rin ja Brooksin (1977) mukaan ei ole epätavallista, että ultraemäksisten alueiden
kasvit sisältävät nikkeliä yli 100 mg kg-1. Postonin (1997) mukaan ruokohelpissä
on tavattu nikkeliä jopa 11,71 mg kg-1, mutta kyseessä on ollut saastunut maa-alue.
Lounamaan (1956) mukaan kasvien nikkelipitoisuudet ovat yleensä samaa luokkaa
kuin kasvualustan. Tämän tutkimuksen mukaan ruokohelpin nikkelipitoisuus oli
vain murto-osa kasvualustan pitoisuudesta.

Tutkimuksessa käytetyt lannoitteet ja kalkitusaineet eivät nostaneet kasvualus-
tan molybdeenipitoisuuksia. Poikkeus oli neljän vuoden varastolannoitetuissa kom-
postiruuduissa Hankilannevalla, joissa keskimääräinen molybdeenipitoisuuden
nousu oli 0,35 mg kg-1. Molempien koealueiden keskiarvoja tarkasteltaessa moly-
bdeenipitoisuus pysyi lannoituksen jälkeen käytännössä lähtölukemissa. Lannoi-
tuksen jälkeen koealueiden kasvualustassa molybdeenipitoisuus vaihteli 1,05–2,50
mg kg-1. Tämä pitoisuus vastaa Bowien & Thorntonin (1985) esittämää tyypillistä
maaperän molybdeenipitoisuutta (< 1–5 mg kg-1), eikä lannoitus- tai kalkitusainei-
den vaikutusta voida näin ollen pitää kasvualustaa saastuttavana.

Molybdeenipitoisuudet olivat ruokohelpissä pääsääntöisesti huomattavasti
matalampia kuin kasvualustassa. Ruokohelpin molybdeenipitoisuus vaihteli välillä
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0,22 mg kg-1–3,23 mg kg-1. Teräskuonalla kalkittu ruokohelpi sisälsi huomattavasti
tuhkalla kalkittua ruokohelpiä enemmän molybdeenia. Tämä johtunee näiden ruu-
tujen tuhkaa huonommasta kasvusta. Ruokohelpin molybdeenipitoisuus näyttääkin
pääpiirteittäin laskevan satotason noustessa. Edwardsin ym. (1995) mukaan kas-
vien molybdeenipitoisuus on alle 1 mg kg-1, mikä piti pääsääntöisesti paikkaansa
myös tässä tutkimuksessa ruokohelpin osalta. Ainoastaan erittäin heikosti kasva-
neiden ruutujen ruokohelpi sisälsi tätä enemmän molybdeenia. Molybdeeni voi tie-
tyissä tapauksissa akkumuloitua kasviin jopa tuhat kertaa suurempina pitoisuuksina
kuin sen pitoisuus on kasvualustassa (Killeffer & Linz 1952). Vaikka Hankilanne-
van satoisimmissa ruuduissa ruokohelpi sisälsi molybdeenia alle puutosrajan (0,5
mg kg-1) (Edwards ym. 1995), kasveissa ei esiintynyt puutosoireita. Lounamaan
(1956) mukaan kasvit sisältävät molybdeenia yleensä enemmän kuin kasvualustan
maa- ja kallioperä. Tämän tutkimuksen perusteella ruokohelpin molybdeenipitoi-
suus on normaalisti kasvaessaan huomattavasti pienempi kuin kasvualustan moly-
bdeenipitoisuus.

Koealueiden kasvualustan lyijypitoisuus nousi huomattavasti lannoituksen ja
kalkituksen jälkeen. Eri lannoituskäsittelyjen välillä ei voida sanoa olevan vaiku-
tusta kasvualustan lyijypitoisuuksiin. Erityisen paljon lyijyä kasvualustaan toi voi-
malaitostuhka. Mineraalilannoitetuissa ruuduissa 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka
nosti kasvualustan luontaista lyijypitoisuutta 245 % ja 20 000 kg ha-1 annosteltu
tuhka 990 %. Teräskuona nosti kompostilannoitettujen ruutujen lyijypitoisuutta
vain keskimäärin 35 %. Kasvualustan käsittelyjen jälkeen turpeen lyijypitoisuus
vaihteli välillä 0,6–14,2 mg kg-1. Vaikka tuhka toi kasvualustaan runsaasti lyijyä,
pitoisuus jäi silti kaikilla käsittelyillä reilusti alle Viljavuuspalvelun (2000) viljelys-
maille määrittämän tavanomaisen lyijypitoisuus rajan (20 mg kg-1). Myös Davies
(1995) toteaa alle 20 mg kg-1 lyijyä sisältävän maaperän olevan saastumatonta.

Vaikka kasvualustan lyijypitoisuus vaihteli voimakkaasti, ruokohelpin lyijypi-
toisuus vaihteli välillä 0,20 mg kg-1–0,40 mg kg-1. Daviesin (1995) mukaan Mit-
chell ja Reith (1966) ovat esittäneet ruohojen lyijypitoisuuksiksi 0,3–40,0 mg kg-1.
Postonin (1997) tutkimuksissa ruokohelpi on sisältänyt lyijyä 0,52–14,09 mg kg-1.
Tämän tutkimuksen ruokohelpin lyijypitoisuus on keskimäärin hieman alhaisempi
kuin edellä esitetyt arviot. Lounamaa (1956) esittää myös lyijyn pitoisuuden olevan
yleensä kasveissa korkeampi kuin kasvualustassa. Tämän tutkimuksen perusteella
tämä väite ei pidä paikkaansa ruokohelpin kohdalla.

Koealueiden sinkkipitoisuus nousi huomattavasti lannoitus- ja kalkituskäsitte-
lyn jälkeen. Mineraalilannoitetuilla ruuduilla 5 000 kg ha-1 annosteltu tuhka nosti
kasvualustan luontaista sinkkipitoisuutta 135 % ja 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka
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520 %. Kompostilannoitettujen ruutujen teräskuona nosti sinkkipitoisuutta 155 %.
Kompostilannoitetuissa ruuduissa 5 000 kg ha-1 käytetty tuhka nosti sinkkipitoi-
suutta silti teräskuonaa enemmän. Osa koealueiden sinkkipitoisuuden noususta
selittyy lannoitteiden sisältämällä sinkillä. Tarkasteltaessa saman kalkituksen saa-
neita ruutuja neljän vuoden varastolannoitettu komposti nosti kasvualustan luon-
taista sinkkipitoisuutta 385 %, vuoden tarpeiksi annosteltu komposti 145 % ja
mineraalilannoitus 135 %. Vaikka kasvualustan sinkkipitoisuudet nousivat eri
käsittelyillä reilusti (pitoisuus käsittelyiden jälkeen 7,3–57,7 mg kg-1), pitoisuudet
pysyivät reilusti alle Viljavuuspalvelun (2000) viljelysmaille määrittämän tavan-
omaisen sinkkipitoisuuden rajan (110 mg kg-1). Lisäksi koealueiden sinkkipitoisuus
oli käsittelyjenkin jälkeen jopa alle Bowien & Thorntonin (1985) esittämän maape-
rän keskimääräisen sinkkipitoisuuden (25–200 mg kg-1).

Sinkin lannoituskokeissa Timotein sinkkipitoisuudeksi on saatu ilman lannoi-
tusta 28–35 mg kg-1 ja sinkkilannoituksella 3–7 mg kg-1 enemmän (Yli-Halla
1993). Tässä tutkimuksessa ruokohelpin sinkkipitoisuus vaihteli välillä 21,3 mg
kg-1–69,3 mg kg-1. Vaihteluun vaikutti osittain kasvualustan sinkkipitoisuus, minkä
vuoksi kasvualustan ja ruokohelpin sinkkipitoisuuksille laskettiin Pearsonin korre-
laatiokerroin. Hankilannevalla kasvualustan ja ruokohelpin väliseksi korrelaatio-
kertoimeksi saatiin 0,73. Luesuolla korrelaatiokerroin oli negatiivinen, joten korre-
laatiota ei esiintynyt. Kompostilla lannoitettujen ruutujen ruokohelpi sisälsi keski-
määrin 10 mg kg-1 enemmän sinkkiä kuin mineraalilannoitettujen ruutujen ruoko-
helpi. Kalkitus ei tuonut eroja ruokohelpin sinkkipitoisuuteen. Ruokohelpin sinkki-
pitoisuus eri käsittelyillä näyttäisi noudattelevan osittain kyseisen käsittelyn kasvu-
tulosta. Mitä enemmän biomassaa koeruutuun kasvoi sen vähemmän ruokohelpissä
oli sinkkiä.

Poston (1997) on todennut ruokohelpin sisältävän sinkkiä 49–152,9 mg kg-1

kasvaessaan osittain saastuneella maaperällä. Tässä tutkimuksessa ruokohelpin
sinkkipitoisuus vastasi Postonin esittämää alinta ruokohelpin sinkkipitoisuutta.

Kasvualustan käsittelyt nostivat turpeen elohopeapitoisuutta keskimäärin
0,014 mg kg-1. Käsittelyjen välillä ei ollut merkittäviä eroja elohopeapitoisuuteen.
Ainoastaan 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka nosti kasvualustan luontaista elohopea-
pitoisuutta poikkeuksellisen paljon (135 %). Kuitenkin myös 20 000 kg ha-1 annos-
tellun tuhkakäsittelyn jälkeen kasvualustan elohopeapitoisuus pysyi Viljavuuspal-
velun (2000) viljelysmaille määrittämän tavanomaisen elohopeapitoisuuden
(0,1 mg kg-1) alapuolella. Koealueiden elohopeapitoisuus pysyi myös Rundgren
ym. (1992) esittämän Euroopan viljelymaiden pintakerrosten keskimääräisen elo-
hopeapitoisuuden 0,1 mg kg-1 (k-a) alapuolella.
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Ruokohelpin elohopeapitoisuus oli 0,01–0,02 mg kg-1, eikä siihen vaikuttanut
kasvualustan pitoisuus. OECD (1974) määrittää kasvien elohopean perustasoksi
0,04 mg kg-1, minkä alapuolelle tämän tutkimuksen ruokohelpin elohopeapitoisuus
jäi selvästi. Warren ym. (1983) toteavat kasvien elohopean perustasoksi 0,01–0,15
mg kg-1, mikä vastaa tämänkin tutkimuksen ruokohelpin pitoisuuksia. Poston
(1997) on määrittänyt ruokohelpin elohopeapitoisuudeksi 0,01–0,033 mg kg-1,
mikä myös vastaa tämän tutkimuksen ruokohelpin pitoisuuksia.

Erityisesti on huomioitava, että eri lannoituskäsittelyt eivät vaikuttaneet nosta-
vasti minkään haitallisen raskasmetallin pitoisuuteen. Lannoituksella oli vaikutusta
lähinnä kasveille hyödyllisen sinkin pitoisuuteen. Kalkitusaineista tuhka nosti
yleensä haitallisten raskasmetallien pitoisuuksia enemmän kuin teräskuona, poik-
keuksena kromin pitoisuudet. Vaikka kasvualustan haitallisimmat raskasmetallipi-
toisuudet nousivat erityisesti tuhkakäsittelyllä, kasvualusta pysyi pitoisuuksiltaan
silti puhtaana kaikista raskasmetalleista jopa 20 000 kg ha-1 tuhkakäsittelyllä.
Metallit eivät myöskään siirtyneet kasvualustan vaihteluista huolimatta ruokohel-
piin, poikkeuksena tähän sinkki, joka on kasviravinne.

Hankilannevan koeruuduista R1–R9 otettiin myös juurinäytteet, joiden perus-
teella tarkasteltiin raskasmetallien jakautumista ruokohelpin juuren ja verson kes-
ken. Ruokohelpin juurissa oli suuremmat pitoisuudet arseenia, kadmiumia, nikke-
liä, kuparia ja sinkkiä. Versoissa puolestaan oli enemmän molybdeeniä, lyijyä, elo-
hopeaa ja kromia.

Streit & Stumm (1993) ja Kuusisto (2004) toteavat arseenia esiintyvän yleisim-
min juurissa. Myös Jackin (2002) mukaan ruokohelpin juuret akkumuloivat huo-
mattavasti enemmän arseenia kuin versot. Arseenin kokonaispitoisuuksista vain
alle prosentti kulkeutuu juurista versoon (Jack 2002). Ruokohelpin versojen arsee-
nipitoisuus suhteessa juurien arseenipitoisuuteen vaihtelee kuitenkin huomatta-
vasti. Jackin (2002) tutkimuksessa versojen arseenipitoisuus oli 0,3–13,8 % juurien
arseenipitoisuudesta. Nämä seikat todettiin myös tässä tutkimuksessa ruokohelpin
osalta. Tutkimustulosten perusteella voidaan yhtyä myös Mäkelä-Kurtton ym.
(2003) toteamukseen, jonka mukaan kadmiumia on eniten kasvien juuristossa.
Myös Lounamaan (1956) tutkimuksissa kadmiumin on todettu kertyvän erityisesti
heinäkasvien juuriin. Lounamaan (1956) tutkimustuloksista voidaan päätellä heinä-
kasvien juurten sisältävän huomattavasti enemmän kuparia, nikkeliä ja sinkkiä kuin
lehtien ja versojen. Myös Marschner (1986) toteaa kuparin konsentroituvan yleensä
juuristoon. Nikkelin, kuparin ja sinkin pitoisuudet todettiin juuristossa versoja suu-
remmiksi myös tässä tutkimuksessa ruokohelpin osalta. Sinkin pitoisuus oli kuiten-
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kin vain hieman korkeampi juuristossa. Streit & Stumm (1993) toteavatkin sinkin
kulkeutuvan helposti juurista versoon.

Elohopean pitoisuudet olivat olemattoman pieniä sekä versoissa että juurissa.
Steinnessin (1995) mukaan maaperän elohopea ei juuri kulkeudu kasveihin. Tämä
todettiin myös tässä tutkimuksessa, minkä vuoksi juurten ja versojen elohopeapitoi-
suuksia on vaikea vertailla. Lounamaan (1956) mukaan myös kromi jää heinäkas-
vien juuriin. Tässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin kromipitoisuudet suurem-
miksi ruokohelpin versossa. Lounamaan (1956) tulosten mukaan heinäkasvien
molybdeenipitoisuudet ovat hyvin lähellä toisiaan versoissa ja juurissa. Myös Streit
& Stumm (1993) toteavat molybdeenin kulkeutuvan helposti kaikkiin kasvin osiin.
Tämän tutkimuksen mukaan ruokohelpin versojen molybdeenipitoisuus on juurten
pitoisuutta korkeampi. Lounamaan (1956), Streit & Stummin (1993) ja Daviesin
(1995) mukaan lyijy ei juurikaan siirry juurista versoon. Tässä tutkimuksessa versot
kuitenkin sisälsivät juuria enemmän lyijyä. Tämä voi johtua siitä, että kasvit ottavat
lyijyä enemmän ilmasta kuin juuriston kautta, minkä myös Treshow & Anderson
(1989) ja Louekari (1993b) toteavat.

7.2.2 Ruokohelpin viljelykoe

Ruokohelpin viljelykokeessa kokeiltiin kalkitukseen voimalaitostuhkaa sekä kau-
pallista teräskuonaa. Lannoituksessa puolestaan tutkittiin kompostin sekä varasto-
lannoitetun kompostin kasvutehoa verrattuna optimaaliseen mineraalilannoittee-
seen. Viljelykokeessa selvitettiin lannoitus- ja kalkitusaineiden alkuainevaikutukset
sekä kasvualustaan että itse kasviin ja määritettiin saavutettu kuiva-aine- ja hiiliker-
tymä käsittelyittäin. 

Käytettyjen kalkitusaineiden vaikutus oli odotettua heikompi. Etenkin tuhkan
käyttö kalkituksessa osoittautui teholtaan heikoksi. Asiasta tekee erikoisen se, että
tuhkan käyttö kalkitukseen lähinnä lisäsi kasvualustan happamuutta. Teräskuona
sen sijaan nosti kasvualustan pH:ta. Nurmikasvien viljelyssä kasvualustan
pH-arvon tulee olla vähintään 5,4 (Pahkala ym. 2005), mihin teräskuonalla (9 000
kg ha-1) pääsääntöisesti päästiinkin. Ainoastaan yhdellä Hankilannevan teräskuo-
nakäsittelyllä pH jäi 5,2:een. Voimalaitostuhkalla ei sen sijaan päästy lähellekään
tavoitetasoa, vaan kasvualustan pH jäi keskiarvoltaan jopa 20 000 kg ha-1

tuhka-annostuksella alle lähtötason. Rehellin & Elomaan (1990) mukaan turvetuh-
kassa on huomattavasti vähemmän emäksisiä kationeja kuin puutuhkassa, minkä
vuoksi sen kalkitusvaikutus on vain murto-osa puutuhkan kalkitusvaikutuksesta.
Tässä tutkimuksessa käytetty voimalaitostuhka oli suurelta osin turvetuhkaa, mikä
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selittänee olemattoman kalkitustehon. Turvetuhkan tehottomuus suopohjan kalki-
tuksessa on todettu myös Näsin (2004) tutkimuksessa, jossa 4794 kg ha-1 annosteltu
turvetuhka nosti pH:ta keskimäärin vain noin 0,06 pH-yksikköä. Myös kompostin
käyttö lannoituksessa nosti kasvualustan pH:ta, vaikka senkin vaikutus oli heikko.

Tutkimuksessa käytetty voimalaitostuhka sisälsi huomattavasti ravinteita. Eri-
tyisen paljon tuhka sisälsi kokonaiskaliumia ja -fosforia. Kokonaiskaliumin määrä
tuhkassa oli noin 80 % lannoitteena käytetyn turkislantakompostin kokonaiskali-
umin määrästä, ja liukoisen kaliumin määrä oli noin 54 % turkislantakompostin liu-
koisen kaliumin määrästä. Kokonaisfosforia tuhkassa oli 28 % turkislantakompos-
tin kokonaisfosforista. Liukoista fosforia tuhkassa oli vain hieman alle 10 % lan-
noitteena käytetyn kompostin määrästä. Tuhkan tuomaa ravinnelisää ei huomioitu
lannoituksessa, joten tuhkaa saaneet ruudut saivat merkittävän ravinnelisän. Eten-
kin kompostiruuduissa, joiden kaliumin puutosta ei korjattu lannoitettaessa, tuhka
toi kaivattua kaliumia kasvun tueksi.

Ruokohelpi kasvoi paremmin tuhkalla kalkituissa ruuduissa kuin teräskuona-
ruuduissa. Tämä johtuu tuhkan tuomasta ravinnelisästä eikä kasvualustan suotuis-
ammasta happamuudesta. Saman lannoituksen saaneissa ruuduissa 5 000 kg ha-1

annosteltu tuhka kasvatti Hankilannevalla 22 % ja Luesuolla 49 % enemmän
kuiva-ainetta hehtaarille kuin 20 000 kg ha-1 annosteltu tuhka. Vuoden tarpeisiin
annostelluissa kompostiruuduissa tuhka tuotti Hankilannevalla 175 % ja Luesuolla
135 % paremman sadon kuin käytettäessä teräskuonaa kalkituksessa. Varastolan-
noitetuissa kompostiruuduissa voimalaitostuhkan käyttö kalkituksessa tuotti Han-
kilannevalla 58 % ja Luesuolla 80 % paremman sadon kuin käytettäessä teräskuo-
naa kalkituksessa. Suurempi tuhkamäärä (20 000 kg ha-1) ei nostanut pH:ta juuri
enempää kuin pienempi tuhkamäärä (5 000 kg ha-1). Myös käytännön kasvuero näi-
den tuhkakäsittelyjen välillä oli 5 000 kg ha-1 annostellun tuhkan hyväksi, joten 20
000 kg ha-1 annosteltu tuhka ei tule kyseeseen ruokohelpiviljelyssä.

Tuhkan tuoma ravinnelisä näkyi hyvin myös tarkasteltaessa kasvualustan lan-
noituksen jälkeisiä ravinnepitoisuuksia. Tuhkan käyttö kalkituksessa nosti odote-
tusti erityisesti liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuutta kasvualustassa. Liukoisen
magnesiumin ja typen pitoisuuksiin kalkitusaineella ei ollut merkitystä. Liukoisen
kalsiumin pitoisuus nousi enemmän teräskuonalla. Tuhkalannoitus vilkastuttaa
maan mikrobitoimintaa, joka johtaa turpeen luontaisten ravinteiden mineralisaati-
oon (Huikari 1953, Silvola ym. 1985). Näin tuhkaruuduissa ravinteet muuttuvat
nopeammin liukoiseen muotoon. Tämä vaikutus havaittiin erityisesti varastolan-
noitetun kompostin kohdalla kalkitusaineen ollessa tuhka. Kasvukauden aikana
kompostin kokonaisfosforia muuttui liukoiseen muotoon, ja kasvukauden päät-
170



teeksi näiden ruutujen kasvualustan liukoisen fosforin pitoisuus oli ylivoimaisesti
korkein.

Eri lannoitteiden vaikutus näkyi selvästi kasvualustassa heti lannoituksen jäl-
keen. Kemiran mineraalilannoitteen ravinteet ovat liukoisessa muodossa, joten kas-
vualustan liukoisten ravinteiden pitoisuudet nousivat heti lannoituksen jälkeen voi-
makkaasti. Orgaanisten lannoitteiden typen on ensin mineralisoiduttava, jotta kas-
vit voivat käyttää sitä hyväkseen (Ylivainio ym. 2002). Kompostien muutkin ravin-
teet ovat pääosin hitaasti vapautuvassa muodossa, joten kompostin ravinnevaikutus
on pidempi kuin väkilannoitteilla (Tontti & Mäkelä-Kurtto 1999).

Tärkeimmistä kasviravinteista liukoisen kaliumin pitoisuus nousi heti lannoi-
tuksen jälkeen eniten mineraalilannoitteella, jonka ravinnesuhteet oli laskettu sopi-
vaksi ruokohelpiviljelylle. Turkislantakomposti sisältää paljon liukoista fosforia ja
kalsiumia, mutta kasveille käyttökelpoista typpeä ja kaliumia on vähän suhteessa
fosforiin (Forsman ym. 2003). Turkislantakompostin valtava kokonaisfosforimäärä
tulikin hyvin kokeissa esille. Turkislantakompostilla saavutettiin kasvukauden lop-
puun mennessä huomattavasti suuremmat kasvualustan liukoisen fosforin pitoisuu-
det kuin mineraalilannoitteella. Liukoisen typen pitoisuudet kasvualustassa olivat
heti lannoituksen jälkeen hyvin samaa luokkaa kaikilla lannoitekäsittelyillä. Tämä
johtuu siitä, että kompostien puuttuva liukoinen typpi korjattiin suomensalpieterilla
ruokohelpiviljelylle sopivaksi.

Tarkasteltaessa saman kalkituksen, mutta eri lannoituksen saaneita ruutuja, yli-
voimaisesti eniten kasvualustan liukoisen kaliumin pitoisuutta nosti odotetusti
mineraalilannoite. Tuloksista nähtiin selvästi, kuinka kauas ruokohelpille sopivasta
kasvualustan liukoisen kaliumin pitoisuudesta jäätiin ilman kaliumin puutoksen
korjausta väkilannoitteen avulla. Tarkasteltaessa molempien koealueiden koeruu-
tuja, liukoisen kaliumin pitoisuus kasvualustassa lannoituksen jälkeen oli mineraa-
lilannoitteella keskimäärin 110 % enemmän kuin neljän vuoden varastolannoite-
tulla kompostilla ja 445 % enemmän kuin vuoden tarpeiksi annostellussa kompos-
tissa. Erot tasoittuivat kuitenkin kasvukauden loppuun mennessä, koska kompostin
kokonaiskaliumia muuttui liukoiseen muotoon. Silti myös kasvukauden päätteeksi
liukoisen kaliumin pitoisuus oli suurin mineraalilannoitetussa ruudussa. Luonnolli-
sesti asiaan vaikuttaa myös kompostiruutujen heikko kasvu, minkä vuoksi ruoko-
helpikasvusto ei sitonut kompostiruutujen kasvualustan kaliumia yhtä voimak-
kaasti kuin mineraalilannoitetuista ruuduista.

Kaikki ruudut lannoitettiin suurimman sallitun fosforimäärän perusteella,
minkä vuoksi jokaisessa ruudussa pitäisi (varastolannoitusta lukuun ottamatta) olla
teorian mukaan sama määrä liukoista fosforia lannoituskäsittelyn jälkeen. Erot lan-
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noituskäsittelyjen välille aiheuttaa lainsäädäntö, jonka mukaan turkislantakompos-
tin kokonaisfosforista lasketaan liukoiseksi fosforiksi 40 %, vaikka oikea pitoisuus
laboratorioanalyysien perusteella oli noin 18 %. Sekä mineraalilannoitteella että
vuoden tarpeiksi annostellulla kompostilla saavutettiin kuitenkin lannoituksen jäl-
keen likimain sama liukoisen fosforin pitoisuus kasvualustassa. Mineraalilannoite
nosti kasvualustan liukoisen fosforin pitoisuutta vain noin viidenneksen enemmän
kuin turkislantakomposti. Varastolannoitettu komposti nosti kasvualustan liukoisen
fosforin pitoisuutta 275 % enemmän kuin vuoden tarpeiksi annosteltu komposti.
Tulokset tukevatkin hyvin teoriaa, koska neljän vuoden varastolannoituksessa kom-
posti sisälsi 4 kertaa enemmän liukoista fosforia kuin vuoden annoksena levitetty
komposti.

Kasvukauden päätyttyä erot eri käsittelyjen kasvualustojen liukoisen fosforin
pitoisuuksissa olivat suuret. Saman kalkituksen saaneissa ruuduissa varastolannoi-
tettujen ruutujen liukoisen fosforin pitoisuus oli 2120 % enemmän kuin mineraali-
lannoitetuissa ruuduissa ja 1660 % enemmän kuin vuoden tarpeisiin annostelluissa
kompostiruuduissa. Tämä ilmiö johtuu kompostin kokonaisfosforin liukenemisesta
kasvukauden aikana. Voimalaitostuhka liukoisti kompostin kokonaisfosforia erityi-
sen tehokkaasti, sillä tuhkakalkituksen saaneissa neljän vuoden varastolannoite-
tuissa kompostiruuduissa oli kasvukauden päättyessä 290 % enemmän liukoista
fosforia kuin teräskuonalla kalkituissa ruuduissa. Toki kasvukauden lopun suurem-
paan liukoisen fosforin määrään vaikutti myös tuhkan tuoma liukoisen fosforin lisä.

Vaikka turvemaille varastolannoitusta ei suositella turvemaiden heikon ravin-
nepidätyskyvyn vuoksi, tässä tutkimuksessa kokeiltiin fosforin varastolannoitusta
kompostin avulla. Fosforilannoitus voidaan ympäristötukiehtojen mukaan antaa
varastolannoituksena enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (Maa- ja metsätalous-
ministeriö 2000a), kuten tässä tutkimuksessa toimittiin. On huomioitava, että näin
meneteltynä EU:n nitraattidirektiivin määräämä suurin sallittu kokonaistyppimäärä
(170 kg ha-1 a-1) ylittyi. Kolmen vuoden varastolannoitus olisi pysynyt nitraattidi-
rektiivin sallimissa rajoissa. Fosforin varastolannoitus kompostilla jätti ainakin
toista kasvukautta varten valtavan määrän liukoista fosforia kasvualustaan verrat-
tuna muihin lannoituskäsittelyihin. Kasvualustan fosforipitoisuuksia on seurattava
koko varastolannoitusajan, jotta lopullinen hyöty varastolannoituksesta selviää.

Kasvualustan liukoisen typen pitoisuudet olivat kaikilla lannoituskäsittelyillä
hyvin samanlaiset. Tämä johtuu siitä, että kompostin typen puutos korjattiin Kemi-
ran suomensalpietarilla. Komposti nosti hieman mineraalilannoitetta enemmän
kasvualustan liukoisen typen pitoisuutta. Jostain syystä varastolannoitettu kom-
posti nosti liukoisen typen pitoisuutta kasvualustassa huomattavasti vähemmän
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kuin vuoden tarpeiksi annosteltu komposti. Syy tähän voi löytyä yksinkertaisesti
näytteenotosta.

Analyysituloksista nähdään, että kasvukauden lopussa kasvusto on käyttänyt
lähes kaiken vapaan typen kasvualustasta. Kasvukauden jälkeen kasvualustassa oli
käytetty kaikki lannoitteiden tuoma liukoinen typpi ja osa turpeen luontaisesta
typestä. Kasvualustan typpipitoisuus laskikin kasvukauden aikana pääsääntöisesti
alle lähtötason. Näin ollen hieman suurempi typpilannoitus perustamisvuonna voisi
lisätä ruokohelpisatoa. Isolahti (2000a) on todennut tutkimuksissaan, ettei yli 60 kg
ha-1 annosteltu typpi enää lisännyt satotasoa suopohjilla. Tämän ja Isolahden (2000)
tutkimuksen perusteella sopivaksi ensimmäisen vuoden typpitasoksi voidaan mää-
rittää 50–60 kg ha-1.

Forsman ym. (2003) toteavat turkislantakompostin sisältävän liukoisen fosfo-
rin ohella runsaasti myös liukoista kalsiumia. Tässä tutkimuksessa neljän vuoden
fosforitarpeen mukaan annosteltu varsin suuri kompostikuorma nosti kasvualustan
kalsiumpitoisuutta kuitenkin vain saman verran kuin mineraalilannoitetut ruudut.
Tämän tutkimuksen mukaan kalsiumpitoisuuden erot eri koeruutujen kasvualus-
toissa johtuvat kuitenkin lähinnä kalkitusaineista eikä niinkään käytetyistä lannoit-
teista. Tosin tarkasteltaessa saman kalkituksen saaneita ruutuja, varastolannoite-
tuissa kompostiruuduissa oli kasvukauden päättyessä ylivoimaisesti eniten liu-
koista kalsiumia.

Myöskään liukoisen magnesiumin pitoisuuteen kasvualustassa ei saatu eroja eri
lannoituskäsittelyjen välille. Keskimääräisesti varastolannoitettu komposti ja mine-
raalilannoite nosti magnesiumpitoisuutta saman verran. Nousu oli kuitenkin niin
olematonta, että lisän voidaan arvella johtuvan kalkitukseen käytetystä tuhkasta.

Tuloksista kuitenkin nähdään, että komposti sisältää runsaasti hyödynnettävää
fosforia. Ruokohelpiviljelyä varten kompostin ravinnepuutokset tulee korjata typen
ja kaliumin osalta. Kalkitusaineista tuhka sisältää paljon hyödynnettäviä ravinteita,
etenkin kaliumia. Tämän tutkimuksen mukaan voimalaitostuhka soveltui hyvin
ruokohelpiviljelyyn puhtautensa puolesta, mutta sen kalkitusteho oli heikko. Teräs-
kuonan kalkitusteho oli huomattavasti parempi kuin voimalaitostuhkan.

Luesuon kasvutulos oli huomattavasti Hankilannevan kasvutulosta heikompi.
Luesuon kasvusto kärsi kielon-helpinruosteesta, joka heikentää huomattavasti ruo-
kohelpin kasvua. Tämän vuoksi päätelmiä sadosta tuleekin tehdä vain Hankilanne-
van terveen kasvuston perusteella. Luesuon kasvutuloksestakin voidaan kuitenkin
verrata eri käsittelyjä toisiinsa. Kasvutulos eri käsittelyillä oli saman suuntainen
molempia koealueita verrattaessa, vaikka satotaso oli Luesuolla huomattavasti hei-
kompi.
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Ylivoimaisesti parhaan kuiva-ainesadon hehtaarille tuotti käsin sekoitettu
mineraalilannos, jonka ravinteet oli sekoittu suhteessa N:P:K – 40:45:90. Tämä
ravinnesuhde on määritetty Pahkala ym. (2002, 2005) ohjeiden mukaan satotavoit-
teen ollessa 6 000–8 000 kg ha-1. Ruokohelpikasvusto on täysikasvuinen kuitenkin
vasta kahden kasvukauden jälkeen. Tässä tutkimuksessa parhaalla lannoituksella ja
kalkituksella (tuhka 5 000 kg ha-1) saavutettiin Hankilannevalla 6340 kg
kuiva-ainetta hehtaarilla jo ensimmäisenä kasvukautena. Hyvän kasvutuloksen
selittää 5 000 kg ha-1 levitetyn tuhkan tuomat lisäravinteet, koska näitä ei huomioitu
lannoitemääriä laskettaessa.

Käytettäessä parhaan sadon tuottanutta mineraalilannosta suuremmalla tuhka-
kuormalla (20 000 kg ha-1), kuiva-ainesato laski Hankilannevalla 18 %. Tämä voi
johtua kasvualustan fysikaalisten ominaisuuksien heikkenemisestä suuren tuhka-
määrän vuoksi. Merkittävää kuitenkin on, ettei nelinkertainen tuhkamäärä suuresta
ravinnelisästä huolimatta tuottanut yhtä suurta kuiva-ainesatoa kuin pienempi tuh-
kamäärä.

Kun kompostilannoite korjattiin vain typen osalta, vakava liukoisen kaliumin
puute aiheutti erittäin heikon sadon verrattuna optimoituun mineraalilannoittee-
seen. Kuiva-ainesato Hankilannevan tuhkalla kalkituissa kompostiruuduissa oli
39 % pienempi kuin parhaaseen satotulokseen yltäneissä mineraalilannoiteruu-
duissa. Kun runsaasti kaliumia tuovan tuhkan sijaan kalkitukseen käytettiin ravin-
teiltaan neutraalia teräskuonaa, satotaso putosi kompostiruuduissa entisestään.
Teräskuonalla kalkittu komposti tuotti 78 % heikomman sadon kuin tuhkalla kal-
kittu mineraalilannoite. Vaikka mineraalilannoiteruuduissa olisi käytetty kalkituk-
seen paljon kaliumia sisältävän tuhkan sijasta teräskuonaa, ero kuiva-ainesadossa
olisi kompostiin verrattuna silti pysynyt suurena, koska tuhkalla kalkituissa mine-
raalilannoitetuissa ruuduissa oli kasvukauden päätyttyäkin huomattavasti enemmän
kasveille käyttökelpoista kaliumia kuin tuhkalla kalkituissa kompostiruuduissa.
Tuhkakalkitus sopiikin mainiosti kompostin kanssa käytettäväksi, koska se tuo kas-
vualustaan kaivattua kaliumia. Lisäksi se liukoistaa kompostin suuria kokonaisra-
vinnemääriä.

Fosforin mukaan varastolannoitetulla kompostilla saavutettiin lähes yhtä suuri
kuiva-ainesato kuin mineraalilannoitteilla. Tulos on hyvä, koska varastolannoitettu
fosfori näkyi kasvualustassa vielä kasvukauden päätteeksi runsaana liukoisen fos-
forin määränä. On kuitenkin vaikea arvioida, mikä kasvualustan fosforipitoisuus on
viimeisenä varastolannoitusvuonna, koska turve ei tunnetusti pidätä hyvin ravin-
teita. Toista kasvukautta varten varastolannoitettuun kompostiruutuun jäi kuitenkin
2120 % enemmän liukoista fosforia kuin mineraalilannoitettuihin ruutuihin, minkä
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vuoksi fosforilannoitusta ei tarvita uuden kasvukauden alkaessa. Merkittävää on
myös se, että varastolannoitettua turkislantakompostia ei terästetty muuta kuin erit-
täin pienellä typpilisällä (31 grammaa suomensalpietaria). Mineraalilannoitteeseen
kului suomensalpietaria noin 138 grammaa, superfosfaattia 450 grammaa ja kali-
umsuolaa 162 grammaa. Huomattavasti halvemmalla varastolannoitetulla kompos-
tilla kuiva-ainesato Hankilannevalla oli vain 13 % huonompi kuin mineraalilannoit-
teella tuotettu paras sato.

Ruokohelpikasvuston maanpäällinen hiilikertymä vastasi kuiva-aineen sato-
tuottoa hyvin pitkälle, koska kasvuston hiilipitoisuus ei vaihdellut kovin paljoa
käsittelyittäin. Kokonaishiilipitoisuus vaihteli koealueiden kasvustoissa 435 gram-
masta 475 grammaan kilogramassa kuiva-ainetta. Tämä vastaa hyvin Houghtonin
(2004) arviota orgaanisen aineksen hiilimäärästä (45–50 %).

Parhaalla lannoitteella maanpäälliseen satoon sidottu hiilikertymä oli Hanki-
lannevalla 2950 kg ha-1. Myös kierrätyslannoitteilla (neljän vuoden varastolannoi-
tettu komposti) päästiin hiilituotossa parhaimmillaan 2565 kilogrammaan hehtaa-
rilla. Kuopion yliopiston tiedotteen (2006) mukaan Kuopion yliopiston biokemian
tutkimusryhmä on tutkimustuloksissaan todennut ruokohelpikasvuston sitoneen
hiilidioksidia ilmakehästä hiilenä ilmaistuna lähes 2500 kg hehtaaria kohden
vuonna 2004. Vuoden 2005 kasvukauden tulos oli ollut alle 2500 kg hiiltä hehtaa-
rilla. Tässä tutkimuksessa hiilensidonta oli parhaalla lannoituksella huomattavasti
voimakkaampaa, mikä selittynee paremmalla lannoituksella.

Jotta saataisiin käsitys koko ruokohelpikasvuston hiilikertymästä, myös kas-
vuston juuristo on huomioitava. Partalan ym. (2001) tutkimuksen perusteella ruo-
kohelpin juurien biomassan määrä on noin 52 % verson biomassan määrästä ja
34 % koko kasvin biomassan määrästä. Koska orgaanisen aineksen hiilipitoisuus
vaihtelee vain vähän, ruokohelpin juurien voidaan olettaa sisältävän likimain yhtä
paljon hiiltä kuin ruokohelpin versojen. Näiden tietojen pohjalta parhaalla lannoi-
tuksella Hankilannevalla saavutettiin koko ruokohelpikasvuston ensimmäisen vuo-
den hiilikertymäksi 4470 kg ha-1. Koska hiilidioksidin molekyylipainosta on 27,3
% hiiltä, hehtaari ensimmäisen vuoden maanpäällistä ruokohelpikasvustoa sitoi 10
815 kg hiilidioksidia ilmakehästä. Koko kasvusto (myös juuret) sitoi ilmakehästä
16 385 kg hiilidioksidia hehtaarille.

Turvetuotantoalueet ovat muuttuneet voimakkaiksi hiilidioksidilähteiksi kui-
vatuksen ja kasvillisuuden poiston vuoksi (Huttunen ym. 2004). Turvetuotantoalu-
eet voidaan muuttaa takaisin hiilinieluiksi esimerkiksi uudelleen soistamalla (Tuit-
tila ym. 1999). Huttusen ym. (2004) mukaan myös ruokohelpiviljelyllä on positii-
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vinen vaikutus ekosysteemin hiilitaseeseen ja ekosysteemin suurella satomäärällä
ja pienellä respiraatiolla saadaan muutettua turvetuotantoalue selvästi hiilinieluksi.

Ruokohelpiviljelyksen hiilitaseeseen vaikuttavat hiilensidonnan lisäksi myös
respiraatio (verson ja juurten soluhengitys sekä maan orgaanisen aineksen hajoami-
nen mikrobitoiminnan vuoksi) sekä turpeen eroosio, jotka palauttavat osan kasvin
sitomasta hiilestä hiilidioksidina takaisin ilmakehään. Myös viljellyn turvekerrok-
sen paksuudella on havaittu olevan vaikutusta hiilidioksidipäästöön ekosysteemin
respiraation kautta. Komulaisen ym. (2001) mukaan 72 cm paksun viljellyn turve-
kerroksen (entinen turvepelto) maahengitys (361 vs. 541 mg CO2 m-2 h-1) ja totaa-
lirespiraastio (536 vs. 671 mg CO2 m

-2 h-1) ovat olleet huomattavasti korkeampia
kuin 31 cm paksun turvekerroksen. Tästä voidaan päätellä, että aktiivinen aerobi-
nen hajoitustoiminta ulottuu syvemmälle kuin pelkästään turvekentän pintaosiin.
Hiiltä poistuu turvekentästä myös pohjaveden mukana liuenneena orgaanisena
aineksena (DOC). Koska ruokohelpiviljelmän hiilitaseeseen vaikuttavat useat sei-
kat, pelkkä kasvin fotosynteesissä sitoma hiili ei kerro suoraan ilmakehästä sidotun
hiilidioksidin määrää.

Kun turvetuotantoaluetta aletaan viljellä, lopputurpeen hajoaminen kiihtyy.
Tähän vaikuttaa esimerkiksi maanmuokkaus sekä lannoitus, jotka kiihdyttävät tur-
vetta hajottavaa mikrobitoimintaa (Maljanen ym. 2004). Mikrobitoiminnan kiihty-
misestä seuraa myös respiraation kiihtyminen. Mäkirannan ym. (2007) mukaan tur-
vetuotantoalueiden hiilidioksidipäästö on kasvanut myös metsittämisen johdosta.
Tämä on johtunut lannoituksesta ja viljelytoiminnasta sekä uuden kasvuston maa-
perään tuomasta tuoreesta hiilestä karikkeen muodossa. Vaikka lopputurpeen respi-
raatio kiihtyy turvetuotantoalueilla ruokohelpin viljelytoiminnan vuoksi, lopputur-
peen osalta sitä ei voida pitää merkittävänä hiilidioksidipäästöä nostavana tekijänä,
koska ohut lopputurve hajoaa tai erodoituu kivennäismaan päältä kohtuullisen
nopeasti – viljeli sitä tai ei.

EU:lle tammikuun 2005 puolessa välissä lähteneen kasvihuonekaasuinventaa-
rion mukaan Suomen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2004 69,39 miljoonaa
yhteismitallista hiilidioksiditonnia (CO2 ekv.) (Tilastokeskus 2006). Vuoden 2004
kokonaispäästöt ylittivät Kioton pöytäkirjan tavoitetason noin 14 prosentilla eli
noin 10 miljoonalla tonnilla (Tilastokeskus 2006). Jos ajatellaan ruokohelpin sito-
man hiilidioksidin kuluvan kokonaan yhteyttämisessä primäärimetaboliaan, niin
hehtaari tämän tutkimuksen ensimmäisen vuoden ruokohelpipeltoa sitoo ilmake-
hästä noin 11 tonnia hiilidioksidia, joten noin miljoonalla hehtaarilla ensimmäisen
vuoden ruokohelpikasvustoa sidottaisiin ilmakehästä Suomen Kioton tavoitetason
ylittävät päästöt.
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Vaikka ruokohelpipelloilla ei saataisikaan sidottua kaikkia Suomen hiilidioksi-
dipäästöjä, se on silti merkittävä hiilinielu, etenkin jos myös tulevaisuudessa ruo-
kohelpipeltoala kasvaa. Kuopion yliopiston biokemian tutkimusryhmän tutkimus-
tulosten mukaan turvetuotantoalueelta vapautui hiilidioksidia ilmakehään hiilenä
ilmaistuna 1500–2500 kg hehtaarilta vuodessa (Kuopion yliopiston tiedote 2006).
Huttusen ym. (2004) mukaan keskimääräinen turvetuotantoalueen hiilipäästö ilma-
kehään on n. 3120 kg C ha-1 a-1. Mäkirannan ym. (2007) mukaan turvetuotantoalu-
eilta vapautuu 2760–4790 kg C ha-1 a-1. Tässä tutkimuksessa optimoidulla lannoit-
teella saavutettiin lähes 3000 kg maanpäällinen hiilikertymä hehtaarille jo ensim-
mäisen vuoden ruokohelpikasvustolla. Koko kasvusto sitoi 4470 kg C ha-1 a-1. Maa-
talouskäytössä olevan turvepellon hiilidioksidipäästöksi on arvioitu 7500 kg ha-1

(Lohila ym. 2002). Turvetuotantokenttien CO2-päästöjen vuosiestimaatiksi on arvi-
oitu 10 600 kg ha -1 a-1 (Crill ym. 2000). Tässä tutkimuksessa jo ensimmäisen vuo-
den ruokohelpikasvusto sitoi ilmakehästä 16 385 kg hiilidioksidia hehtaarille.

Näiden lukujen valossa jo ensimmäisen vuoden ruokohelpikasvusto muutti hii-
lilähteenä toimivan turvekentän hiilinieluksi. Hiilinieluvaikutuksen lisäksi ruoko-
helpiviljelyllä tuotettu bioenergia korvaa fossiilisia polttoaineita Kioton ympäristö-
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.
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8 Johtopäätökset
Turvetuotannosta poistuu laajoja alueita joka vuosi. Kohtuullisen kivettömillä suo-
pohjilla suositaan jälkikäyttötapana ruokohelpin biomassaviljelyä. Näin turvetuo-
tannosta poistuneet alueet saadaan uudelleen tuottamaan energiaa. Ruokohelpivil-
jelyllä tuotetaan Kioton ympäristösopimuksen tavoitteiden mukaisesti bioenergiaa
sekä muutetaan hiililähteitä (turvetuotantoalueet) hiilinieluiksi.

Ruokohelpi menestyy vaatimattomilla kasvupaikoilla, minkä vuoksi viljely
suopohjilla onnistuu hyvin. Suopohjat ovat kuitenkin hyvin vähäravinteisia, joten
lannoitus on välttämätöntä. Lannoituskustannukset ovat ruokohelpiviljelyssä koh-
tuullisen suuret. Koska suopohjien turpeiden luontaiset ravinnevarat voivat vaih-
della huomattavastikin, suopohjille kannattaa tehdä viljavuusanalyysi ennen vilje-
lyn aloittamista. Viljavuusanalyysin avulla suopohjan luontainen ravinteisuus ote-
taan huomioon ja lannoitusta voidaan optimoida. Näin vältytään liiallisen lannoit-
teen ja kalkitusaineen levittämiseltä viljelyalueelle. Viljavuusanalyysin yhteydessä
kannattaa tutkia myös suopohjan raskasmetallipitoisuudet, jotta voidaan olla var-
moja viljeltävän kasvin puhtaudesta. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat tärkeimmät ruokohelpivilje-
lyn lannoitustasoon vaikuttavat ravinteet. Näitä ovat liukoinen kalium, fosfori,
magnesium ja kalsium. Rahkaturve saraturpeen seassa sekä varpuaines saraturpeen
lisätekijänä nostivat turpeen liukoisen kalsiumin ja magnesiumin pitoisuuksia mer-
kittävästi pelkkään saraturpeeseen verrattuna. Lannoitusmääriin vaikuttavat liukoi-
sen kaliumin ja fosforin pitoisuudet eivät sen sijaan vaihdelleet ruokohelpiviljelyä
ajatellen merkittävästi eri turvelajeissa. 

Turpeen maatumisasteen vaikutus turpeen liukoisten ravinteiden määrään tuli
tutkimuksessa selvästi esille. Maatuneen turpeen ravinnepitoisuudet olivat jopa
kolminkertaisia verrattuna vähemmän maatuneeseen turpeeseen. Tähän osaltaan
vaikuttaa se, että maatunut turve on usein lähempänä kivennäismaata, josta turve on
saanut lisäravinteita. Suurimmat ravinnepitoisuudet olivat odotetusti ohuessa turve-
kerroksessa. Turve, joka oli lähellä kivennäismaata, sisälsi huomattavasti enemmän
liukoisia ravinteita kuin turve, jonka etäisyys kivennäismaasta oli suurempi. Turve-
tuotantoalueen lopputurpeissa tämä tilanne voi olla vielä korostunut, koska turve-
kerroksen ollessa hyvin ohut työkoneet sekoittavat turpeen sekaan kivennäismaata,
joka usein lisää turpeen ravinnepitoisuutta.

Ruokohelpipeltojen lannoitukseen vaikuttavat tarkastelluista ravinteista eniten
liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuudet. Suopohjien liukoisen kaliumin ja fosfo-
rin pitoisuudet ovat siis todella alhaisia, eikä pitoisuuksissa esiinny juurikaan vaih-



telua, vaikka turpeen ominaisuudet vaihtelisivatkin. Tämän vuoksi tämän tutki-
muksen viljavuusluokittelua voitaneen käyttää laajemmillakin alueilla saraturve-
valtaisilla suopohjilla. Tutkimusalueille on annettava suurin suositeltu lannoitus
kaliumin ja fosforin osalta.

Liukoisen magnesiumin ja kalsiumin pitoisuudet ovat sen sijaan kohtalaisia
turvetuotantoalueiden lopputurpeissa. Liukoista magnesiumia oli jopa korkeita
pitoisuuksia. Nämä ravinteet eivät kuitenkaan juuri vaikuta lannoituksen suunnitte-
luun. Jos näitä ravinteita kuitenkin lisättäisiin erikseen, ravinteiden lisäyksessä ei
kannataisi käyttää samoja määriä kaikille alueille. Suopohjien happamuudet vaih-
telivat huonoimman ja parhaimman viljavuusluokan välillä. Tämän vuoksi tiettyi-
hin tutkimusalueiden kohtiin perustettavat ruokohelpiviljelmät eivät tarvitse niin
voimakasta kalkitusta kuin toiset alueet.

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella näyttää siltä, että geokemiallisen
provinssin perusteella voidaan laajemmassa mittakaavassa ennustaa turvetuotanto-
alueiden lopputurpeiden alkuainepitoisuuksia. Yksittäisen suopohjan turpeiden
alkuainepitoisuuksiin vaikuttaa kuitenkin pienemmät geokemialliset yksiköt.
Tämän vuoksi tiettyjä alkuaineita voi esiintyä rikastuneina tai köyhtyneinä tur-
peissa riippumatta siitä, millä geokemiallisella provinssilla alue on.

Viljavuusanalyysin mukaan tutkimusalueilla ei ole raskasmetallihaittaa. Tietyt
raskasmetallit esiintyivät korkeampina pitoisuuksina turpeissa. Tällaisia olivat
arseeni, kadmium, kupari ja elohopea. Näistä arseenia, kadmiumia ja elohopeaa
pidetään ilmansaastumisesta johtuvina raskasmetalleina. Kromin, nikkelin ja lyijyn
pitoisuudet olivat runsaampia kivennäismaassa. Suurimmat raskasmetallipitoisuu-
det olivat Luesuolla, mutta sielläkin suurin osa alueesta kuului luokkaan puhdas
maa. Pitoisuudet eivät yltäneet millään tutkimuskohteella lähellekään saastuneen
maan pitoisuusrajoja.

Tutkimusalueet soveltuvat mainiosti ruokohelpiviljelyyn. Vaikka suopohjien
alkuainepitoisuudet vaihtelivat jossain määrin tutkittujen suopohjan ominaisuuk-
sien mukaan, vaihtelu ei ollut niin voimakasta, että sillä olisi mitään vaikutusta tut-
kimusalueiden ruokohelpiviljelyä ajatellen. 

Kun ruokohelpiä poltetaan voimalaitoksissa, sen sisältämät raskasmetallit
vapautuvat osittain ilmaan. Tästä voisi aiheutua raskasmetallipäästöjä. Tutkimuk-
sessa selvitettiin missä määrin kalkitusaineiden raskasmetallit siirtyvät kasvualus-
taan ja missä määrin kasvualustan raskasmetallit siirtyvät kasvatettavaan ruokohel-
piin. Tutkimuksessa keskityttiin tärkeimpiin voimalaitoksissa syntyviin
haitta-aineisiin, joita ovat arseeni, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, molybdeeni,
lyijy, sinkki ja elohopea. Jotta kasvualustaan saataisiin niin suuria raskasmetallipi-
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toisuuksia, joiden vaikutus nähtäisiin myös ruokohelpissä, kalkituksessa käytettiin
tarpeettoman suurta tuhkamäärää (20 000 kg ha-1). Erityisesti tuhkan aiheuttaman
kadmiumkuorman odotettiin näkyvän ruokohelpissä.

Tiettyjen raskasmetallien pitoisuudet vaihtelivat samansuuntaisesti kasvualus-
tassa ja siinä kasvaneessa ruokohelpissä. Erityisesti molybdeenin ja sinkin kohdalla
korrelaatio oli selvä. Myös kuparin pitoisuuksissa korrelaatiota esiintyi, mutta tilas-
tollisesti vähän. Vuoden 2005 kokeessa vain sinkin pitoisuus nousi ruokohelpissä
samansuuntaisesti kasvualustan sinkkipitoisuuden kanssa. Molybdeeni, sinkki ja
kupari kuuluvat normaaleina pitoisuuksina kasviravinteisiin. Tämän vuoksi kor-
kean pitoisuuden kasvualustassa myös siihen kasvaneella ruokohelpillä voi olla
korkeat pitoisuudet. Muiden raskasmetallien pitoisuudet olivat ruokohelpissä usein
niin pieniä, että jo analyysitarkkuus aiheutti ongelmia tulosten tulkinnassa. Sinkin
ja molybdeenin pitoisuuksia lukuun ottamatta kaikkien raskasmetallien pitoisuudet
olivat matalampia ruokohelpissä kuin kasvualustassa. Sinkki ja molybdeeni ovat
kasviravinteita, minkä vuoksi ne saattavat käyttäytyä eri tavoin verrattuna muihin
tutkittuihin raskasmetalleihin.

Myös ruokohelpin juurten metallipitoisuudet olivat varsin alhaisia. Ruokohel-
pin juurissa oli suuremmat pitoisuudet arseenia, kadmiumia, nikkeliä, kuparia ja
sinkkiä. Versoissa puolestaan oli enemmän molybdeeniä, lyijyä, elohopeaa ja kro-
mia.

Ruokohelpi on monivuotinen kasvi, minkä vuoksi se siirtää osan ravinteista tal-
ven ajaksi juuristoon. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään siirtyvätkö raskas-
metallit ravinteiden tavoin juuristoon. Ruokohelpin raskasmetallipitoisuudet olivat
osittain niin matalia, ettei analyysitarkkuudesta johtuen tällaisia johtopäätöksiä
voitu tehdä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että hivenravinteina toimivien kuparin, sinkin
ja molybdeenin pitoisuudet laskevat hieman viimeisen kasvukuukauden aikana.

Tuhkakalkitus näkyi odotetusti usean metallin kohdalla kasvualustassa. Korkea
tuhkakalannoitus nosti haitallisten raskasmetallien pitoisuuksia enemmän kuin
teräskuona, poikkeuksena kromipitoisuudet, jotka nousivat enemmän teräskuo-
nalla. Vaikka kasvualustan raskasmetallipitoisuuksia pyrittiin nostamaan, kaikkien
raskasmetallien pitoisuudet pysyivät kasvualustassa maanviljeyyn soveltuvina jopa
20 000 kg ha-1 tuhkakäsittelyllä. Pitoisuudet vastasivat usein Suomen luonnossa
esiintyviä luontaisia pitoisuuksia, vaikka tuhkaa käytettiin runsaasti. Selitys tähän
voi olla siinä, että suopohjat ovat usein erittäin puhtaita raskasmetalleista, joten
suopohjien puhtaus ei heikkene suurillakaan tuhkamäärillä normaalipitoisuuksia
huonommaksi. Lannoituskäsittelyt eivät vaikuttaneet nostavasti minkään haitalli-
sen raskasmetallin pitoisuuteen kasvualustassa.
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Merkittävää on, ettei voimalaitostuhka suurinakaan määrinä aiheuttanut ras-
kasmetallihaittaa suopohjilla, vaan pitoisuudet pysyivät puhtaissa lukemissa.
Vaikka tuhka nosti suopohjan luontaisia raskasmetallipitoisuuksia, pitoisuuden
nousu ei vaikuttanut millään tapaa ruokohelpin sisältämien haitallisten raskasme-
tallien pitoisuuksiin, vaan kasvit pysyivät varsin puhtaina metalleista. Näin ollen
puhtauden puolesta voimalaitostuhka soveltuu hyvin ruokohelpiviljelyyn suopoh-
jilla.

Uusi valmisteilla oleva Maa- ja metsätalousministeriön asetus voisi huomioida
erikseen ruokohelpiviljelyn, koska tuhkan kadmiumrajana 1,5 mg kg-1 on turhan
matala. Tässäkin tutkimuksessa todettiin tuhkan aiheuttama kadmiumkuorma kas-
vualustassa, vaikkakaan haitallista se ei ollut. Ruokohelpiviljelylle järkevä 5 tonnin
tuhkamäärä jäi reilusti alle jopa Viljavuuspalvelun (2000) määrittämästä viljelys-
maan kadmiumpitoisuuden tavanomaisesta pitoisuusrajasta. Myöskään 20 000 kg
ha-1 annosteltu tuhka ei ylittänyt edellä mainittua rajaa, eikä myöskään yltänyt edes
Suomen eloperäisten maiden luontaisen kadmiumpitoisuuden keskiarvoon. Lisäksi
tuhkan tuoma kadmiumlisäys ei vaikuttanut mitenkään ruokohelpin kadmiumpitoi-
suuteen.

Teräskuona osoittautui huomattavasti paremmaksi kalkitusaineeksi kuin voi-
malaitostuhka. Voimalaitostuhka osoittautui kalkituskäytössä jopa turhaksi, koska
kasvualustan pH ei noussut yhtään edes 20 000 kg ha-1 annostelulla. Käytettäessä
9 000 kg ha-1 teräskuonaa saavutettiin pääsääntöisesti nurmiviljelylle suositeltu
kasvualustan pH (5,4). Voimalaitostuhkan sisällöstä suurin osa oli turvetuhkaa,
mikä selittää heikon kalkitustehon.

Tuhkamääristä 5 000 kg ha-1 kasvatti suuremman sadon kuin 20 000 kg ha-1,
joten 20 000 kg ha-1 käytetty tuhka ei tule kysymykseen ruokohelpiviljelyssä. Suo-
pohjien ruokohelpiviljelyssä turvetuhkaa runsaasti sisältävää voimalaitostuhkaa
tulisi käyttää ainoastaan ravinnelähteenä eikä kalkitusaineena.

Lannoitteista eniten kasvualustan liukoisia ravinnepitoisuuksia nosti luonnolli-
sesti käsin sekoitettu mineraalilannos (N:P:K – 40:45:90). Tämä seoksen katsottiin
olevan optimaalinen suopohjien ruokohelpiviljelyn ensimmäisen vuoden lannoit-
teeksi. Turkislantakomposti sisälsi paljon liukoista fosforia ja kalsiumia, mutta kas-
veille käyttökelpoista typpeä ja kaliumia oli vähän suhteessa fosforiin. Koska kom-
postin ravinnepuutos korjattiin vain typen osalta, kasvualustan kaliumpitoisuus jäi
aivan liian alhaiseksi ruokohelpiviljelyä ajatellen.

Tutkimuksessa selvisi, että 40 kg ha-1 annosteltu typpi oli kulunut kasvukauden
jälkeen kokonaan kasvualustasta. Kasvualustan typpipitoisuus laski kasvukauden
aikana pääsääntöisesti alle lähtötason. Tämän vuoksi hieman suurempi typpilannoi-
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tus perustamisvuonna olisi voinut lisätä ensimmäisen vuoden ruokohelpisatoa. Jos
ajatellaan satotason nostoa, sopiva typpilannoitus olisi voinut ensimmäisenä
vuonna olla 50–60 kg ha-1.

Koska kompostien ravinteet ovat pääosin hitaasti vapautuvassa muodossa, nii-
den vaikutus on pidempi kuin mineraalilannoitteilla, joiden ravinteet ovat koko-
naan liukoisia. Tässä tutkimuksessa kokeiltiinkin turkislantakompostia fosforin
varastolannoitukseen. Tämän tutkimuksen mukaan neljän vuoden varastolannoitus
fosforin osalta onnistui kompostilla hyvin, koska kasvukauden päätteeksi varasto-
lannoitetun kasvualustan liukoisen fosforin pitoisuus oli ylivoimaisesti korkein.
Näin ollen fosforia on vielä seuraaviksikin kasvukausiksi. Erityisen hyvin varasto-
lannoitetun kompostin kalkitusaineeksi soveltui voimalaitostuhka, joka näytti liu-
koistavan kompostin kokonaisfosforia teräskuonaa tehokkaammin. Varastolannoi-
tuksen kestoa neljäksi vuodeksi voidaan kuitenkin epäillä turpeen huonon pidätys-
kyvyn vuoksi. Kasvualustan fosforipitoisuutta tulisi seurata koko varastolannoitus-
jakson ajan, jotta voitaisiin varmistua kannattaako varastolannoitus suopohjilla.

Fosforilannoitus voidaan ympäristötukiehtojen mukaan antaa varastolannoi-
tuksena enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Näin meneteltynä tässä tutkimuk-
sessa ylitettiin EU:n nitraattidirektiivin määräämä suurin sallittu kokonaistyppi-
määrä (170 kg ha-1 a-1). Turkislantakompostia olisi voitu käyttää säännösten
mukaan kolmen vuoden varastolannoitteena suopohjien ruokohelpiviljelyssä.

Ylivoimaisesti parhaan kuiva-ainesadon hehtaarille tuotti optimoitu mineraali-
lannos (N:P:K – 40:45:90). Tällä lannoituksella ja 5 000 kg ha-1 tuhkakalkituksella
saavutettiin Hankilannevalla 6340 kg kuiva-ainetta hehtaarilla jo ensimmäisenä
kasvukautena. Hyvään kasvutulokseen on osasyynä 5 000 kg ha-1 levitetyn tuhkan
tuomat lisäravinteet. Suuremmalla (20 000 kg ha-1) tuhkakuormalla satotaso laski,
mikä voi johtua kasvualustan fysikaalisten ominaisuuksien heikkenemisestä.

Kompostilannoitteet jäivät selkeästi mineraalilannoitteen satotasosta. Syy
tähän on kompostin korjaamatta jätetty kaliumin puutos. Muita ravinteita kompos-
tissa olisi riittänyt suurempaan satotulokseen. Tuhkan tuomat ravinteet näkyivät
kompostiruutujen satotuloksessa erityisen hyvin, sillä tuhkalla kalkituissa kompos-
tiruuduissa ruokohelpi kasvoi huomattavasti paremmin kuin teräskuonalla kalki-
tuissa. Varastolannoitetulla kompostilla saavutettiin lähes yhtä suuri kuiva-ainesato
kuin mineraalilannoitteilla. Tulos on hyvä, koska varastolannoitettua turkislanta-
kompostia ei terästetty muuta kuin erittäin pienellä typpilisällä (31,23 grammaa
suomensalpietaria). Tämän vuoksi käytetty lannoite oli lähes ilmaista (jos kuor-
maus-, kuljetus- ja levityskuluja ei lasketa), ja siitä jäi runsaasti liukoista fosforia
myös seuraavia kasvukausia ajatellen. Huomattavasti halvemmalla varastolannoi-
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tetulla kompostilla Hankilannevan koealueen kuiva-ainesato oli tuhkakalkituksen
saaneissa ruuduissa vain 13 % heikompi kuin mineraalilannoitteella tuotettu paras
sato. Tuhka soveltuukin turkislantakompostin kaliumpuutoksen korjaamiseen. Tur-
kislantakompostia voi hyvin käyttää suopohjien ruokohelpiviljelyssä erityisesti fos-
forilannoitteena.

Optimoidulla mineraalilannoitteella saavutettiin Hankilannevalla lähes 3000
kilogramman maanpäällinen hiilikertymä hehtaarille ensimmäisenä kasvukautena.
Jopa raaka-aineiltaan ilmaisella lannoituksella (varastolannoitettu komposti ja voi-
malaitostuhka) ruokohelpikasvusto sitoi hiiltä yli 2500 kg ha-1. Jos juurten osuus
arvioidaan mukaan hiilikertymään, niin ensimmäisen kasvukauden jälkeen hyvän
lannoituksen saaneen ruokohelpikasvuston voidaan arvioida sitoneen 4500 kg hiiltä
hehtaarille. Koska turvetuotantoalueen hiilidioksidipäästöt on arvioitu huomatta-
vasti alhaisemmaksi kuin 4500 kg C ha-1 a-1, suopohja muuttui hiililähteestä hiili-
nieluksi.

Vuonna 2004 Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ylittivät Kioton
pöytäkirjan tavoitetason noin 14 prosentilla. Ruokohelpipellot eivät sido kuin
murto-osan Suomen hiilidioksidipäästöistä. Silti ruokohelpipelloilla on ilmastoa
ajatellen positiivinen vaikutus entisten turvetuotantoalueiden hiilitaseeseen, eten-
kin jos myös tulevaisuudessa ruokohelpipeltoala kasvaa. Hiilinielujen lisäksi ruo-
kohelpiviljelyllä tuotetulla bioenergialla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita
Kioton ympäristösopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Tämän tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia vaihtoehtoisten lannoitteiden ja
kalkitusaineiden käytössä suopohjien ruokohelpiviljelyssä. Voimalaitostuhka osoit-
tautui maineestaan huolimatta ympäristövaikutuksiltaan puhtaaksi ravinnelisäksi
suopohjilla. Lisäksi kompostin todettiin sisältävän huomattavasti ruokohelpivilje-
lyssä hyödynnettäviä ravinteita, etenkin fosforia. Ruokohelpiviljely on ympäristö-
näkökulmista erinomainen tapa tuottaa energiaa. Parhaimmillaan ruokohelpivilje-
lystä saadaan energiaa sekä muutetaan hiililähteitä hiilinieluiksi hyödyntäen teolli-
suuden ja maatalouden sivutuotteita. Suopohjien ruokohelpiviljelyllä tuetaan
lisäksi maaseudun elinkeinotoimintaa.
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Liitteet



Liite 1/1. Liukoisen kaliumin ja fosforin pitoisuuksien tilas-
tolliset tunnusluvut Luesuon eri turvelajeissa.

 
 

             Kalium (mg l-1) 
   
 turvelaji        näytemäärä (n)        keskiarvo        min.        max.        keskihajonta  
 
       C                        10                       6,3               5             10                 1,5 
       NC                       7                       6,2               6               7                 0,4 
       SC                      20                       7,0               6             14                 2,1 
       NSC                     5                       8,3               5             19                 5,8 
       LSC                      9                       6,7               6               7                 0,5 
       LC                        1                       6,0               6               6                   - 
       EqC                      3                       6,3               6               7                 0,6 
       NEqC                   3                       6,3               6               7                 0,6 
       EqSC                    2                       6,0               5               7                 1,4 
       NEqSC                 1                       6,0               6               6                   - 
       LEqC                    2                       6,0               6               6                    0 
                            n = 63 
 
             Fosfori (mg l-1) 
   
 turvelaji        näytemäärä (n)        keskiarvo        min.        max.        keskihajonta  
 
       C                        10                          1               1               1                    0 
       NC                       7                       1.3               1               2                 0,5 
       SC                      20                       1,3               1               3                 0,5 
       NSC                     5                       1,4               1               2                 0,5 
       LSC                      9                       1,3               1               2                 0,5 
       LC                        1                          1               1               1                   - 
       EqC                      3                       1,3               1               2                 0,6 
       NEqC                   3                          1               1               1                    0 
       EqSC                    2                          1               1               1                    0 
       NEqSC                 1                          1               1               1                   - 
       LEqC                    2                          1               1               1                    0 
 



Liite 1/2. Liukoisen kalsiumin ja magnesiumin pitoisuuk-
sien tilastolliset tunnusluvut Luesuon eri turvelajeissa.

 
 

             Kalsium (mg l-1) 
   
 turvelaji        näytemäärä (n)        keskiarvo        min.        max.        keskihajonta  
 
       C                        10                   300,0             210          460              81,1 
       NC                       7                   557,1             330        1160            282,5 
       SC                      20                   615,0             300          920            195,1 
       NSC                     5                   610,0             390          760            142,7 
       LSC                      9                   685,6             250        1570            363,7 
       LC                        1                   370,0             370          370                  - 
       EqC                      3                   423,3             290          620            173,9 
       NEqC                   3                   336,7             250          450            102,6 
       EqSC                    2                   455,0             450          460                7,1 
       NEqSC                 1                   370,0             370          370                  - 
       LEqC                    2                   430,0             380          480              70,7 
                            n = 63 
 
             Magnesium (mg l-1) 
   
 turvelaji        näytemäärä (n)        keskiarvo        min.        max.        keskihajonta  
 
       C                        10                     45,2             31             71               15,0 
       NC                       7                     81,6             47           150               36,8 
       SC                      20                     91,1             39           220               40,4 
       NSC                     5                   118,6             57           180               50,4 
       LSC                      9                   109,1             43           190               43,2 
       LC                        1                     53,0             53             53                   - 
       EqC                      3                     67,3             40           104               33,0 
       NEqC                   3                     51,7             31             62               17,9 
       EqSC                    2                     62,5             55             70               10,6 
       NEqSC                 1                     66,0             66             66                   - 
       LEqC                    2                     69,0             61             77               11,3 
 



Liite 2. Liukoisen kaliumin, fosforin, kalsiumin ja magne-
siumin pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut Luesuon
turpeen eri maatuneisuusasteilla.

 
 

             Kalium (mg l-1) 
   
  maatuneisuus       näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
         H4                          19                       6,3               5            10              1,1 
         H5                          14                       7,1               5            19              3,4 
         H6                          23                       6,5               5            12              1,4 
         H7                            5                       6,6               6              7              0,5 
         H8                            3                       9,2               7            14              3,9 
                                  n = 64            
 
             Fosfori (mg l-1) 
   
  maatuneisuus       näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
         H4                          19                          1               1              1                 0 
         H5                          14                       1,1               1              2              0,3 
         H6                          23                       1,4               1              3              0,5 
         H7                            5                       1,4               1              2              0,5 
         H8                            3                       1,7               1              2              0,6 
 
             Kalsium (mg l-1) 
   
  maatuneisuus       näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
         H4                          19                    348,4            210         500             87,6 
         H5                          14                    582,9            220       1570           364,6 
         H6                          23                    606,5            330       1160           182,4 
         H7                            5                    572,0            330         680           140,6 
         H8                            3                    956,7            780       1250           255,8 
 
             Magnesium (mg l-1) 
   
    maatuneisuus       näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
         H4                          19                      52,9               31            84             15,5 
         H5                          14                      86,9               38          190             46,3 
         H6                          23                      90,6               51          180             33,2 
         H7                            5                      98,8               39          130             35,5 
         H8                            3                    186,7             140          220             41,6 



Liite 3. Liukoisen kaliumin, fosforin, kalsiumin ja magne-
siumin pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut Luesuon
paksuudeltaan vaihtelevissa turvekerroksissa.

 

              Kalium (mg l-1) 
   
  turvekerros (cm)      näytemäärä (n)      keskiarvo      min.      max.      keskihajonta  
 
         0 - 10                        18                       7,9              6           19               3,5 
       11 - 20                        14                       6,6              6           10               1,1 
       21 - 40                          9                       6,3              6             7               0,5 
       41 - 60                        10                       6,1              5             7               0,6 
       61 - 80                          6                       6,2              6             7               0,4 
           > 80                          7                       5,9              5             7               0,9             
                                    n = 64             
 
              Fosfori (mg l-1) 
   
  turvekerros (cm)      näytemäärä (n)      keskiarvo      min.      max.      keskihajonta  
 
         0 - 10                        18                       1,8              1             3               0,5 
       11 - 20                        14                       1,0              1             1               0,0 
       21 - 40                          9                       1,1              1             2               0,3 
       41 - 60                        10                       1,0              1             1               0,0 
       61 - 80                          6                       1,0              1             1               0,0 
           > 80                          7                       1,0              1             1               0,0       
                                               
              Kalsium (mg l-1) 
   
  turvekerros (cm)      näytemäärä (n)      keskiarvo      min.      max.      keskihajonta  
 
         0 - 10                        18                     648,3          330        880            147,0 
       11 - 20                        14                     619,3          320      1570            343,8 
       21 - 40                          9                     578,9          220      1250            336,4 
       41 - 60                        10                     396,0          210        920            198,2 
       61 - 80                          6                     378,3          290        460              70,8 
           > 80                          7                     388,6          250        600            150,3           
 
              Magnesium (mg l-1) 
   
  turvekerros (cm)      näytemäärä (n)      keskiarvo      min.      max.      keskihajonta  
 
         0 - 10                        18                     112,5           56         220              43,8 
       11 - 20                        14                       85,6           31         190              42,3 
       21 - 40                          9                       85,4           31         200              51,7 
       41 - 60                        10                       63,2           31         130              26,0 
       61 - 80                          6                       53,5           38           70              13,4 
           > 80                          7                       59,0           33         101              25,8           



Liite 4/1. Liukoisen kaliumin, fosforin, kalsiumin ja magne-
siumin pitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut tutkimusalu-
eiden turpeessa.

 
 

              Kalium (mg l-1) 
   
 tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
 Luesuo                          64                      6,7               5            19               2,1 
 Piipsanneva                  52                      7,7               3            51               7,8 
 Jouttenisenneva            22                      4,7               3              9               1,7 
 
              Fosfori (mg l-1) 
   
tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
 Luesuo                          64                      1,2               1              3               0,4 
 Piipsanneva                  52                      3,4               3              8               0,9 
 Jouttenisenneva            22                      3,4               3              5               0,6 
 
              Kalsium (mg l-1) 
   
tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
 Luesuo                          64                    538,4           210       1570            256,9 
 Piipsanneva                  52                    825,7           269       1940            344,3 
 Jouttenisenneva            22                    790,7           521       1150            197,7 
 
              Magnesium (mg l-1) 
   
tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
 Luesuo                          64                      83,7            31         220              43,1 
 Piipsanneva                  52                    165,9            52         436              83,6 
 Jouttenisenneva            22                    158,8            85         276              48,6 



Liite 4/2. Arseeni-, kadmium-, kromi-, kupari-, nikkeli-, lyijy-
ja elohopeapitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut tutki-
musalueiden turpeessa.

              Arseeni (mg kg-1) 
   
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
  Luesuo                          13                      2,8               2              5                0,9 
  Piipsanneva                  10                      4,7               2              7                1,6 
  Jouttenisenneva              5                    10,6               9            12                1,2 
 
              Kadmium (mg kg-1) 
   
  Luesuo                          13                    0,18             0,04        0,70             0,19 
  Piipsanneva                  10                    0,23             0,05        0,62             0,19 
  Jouttenisenneva              5                    0,23             0,14        0,38             0,09 
 
              Kromi (mg kg-1) 
 
  Luesuo                          13                    13,9                5             60              15,1 
  Piipsanneva                  10                    11,2                4             20                4,9 
  Jouttenisenneva              5                    19,4              13             29                6,5 
 
              Kupari (mg kg-1) 
   
  Luesuo                          13                    33,0               5           100              30,3 
  Piipsanneva                  10                    17,9               4             30              10,3 
  Jouttenisenneva              5                    33,2             19             52              13,0 
 
              Nikkeli (mg kg-1) 
   
  Luesuo                          13                      8,9               4             27               6,0 
  Piipsanneva                  10                      9,0               5             13               2,2 
  Jouttenisenneva              5                      8,7               8             11               1,4 
 
              Lyijy (mg kg-1) 
 
  Luesuo                          13                      3,2            0,9          13,0               3,3 
  Piipsanneva                  10                      1,6            0,3            3,5               1,1 
  Jouttenisenneva              5                      1,2            0,6            2,8               1,1 
 
              Elohopea (mg kg-1) 
 
  Luesuo                          13                    0,06            0,03        0,14             0,03 
  Piipsanneva                  10                    0,02            0,01        0,06             0,02 
  Jouttenisenneva              5                    0,05            0,04        0,07             0,01 
 



Liite 4/3. Arseeni-, kadmium-, kupari-, elohopea-, kromi-,
lyijy- ja nikkelipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut tutki-
musalueiden turpeessa.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Arseeni (mg kg-1) 
 
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
                    Turve 
 
  Luesuo                           5                      3,3               2,7           4,6               0,8 
  Piipsanneva                   5                      5,7               3,6           7,4               1,4 
  Jouttenisenneva             5                    10,6               8,9         12,0               1,2 
 
              Kivennäismaa 
 
  Luesuo                           5                      2,1               1,9           2,4               0,3 
  Piipsanneva                   5                      2,8               1,8           3,6               0,7 
  Jouttenisenneva             5                      2,2               1,9           2,6               0,3 
 

              Kadmium (mg kg-1) 
 
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
                    Turve 
 
  Luesuo                           5                     0,30              0,04        0,70             0,27 
  Piipsanneva                   5                     0,34              0,17        0,62             0,18 
  Jouttenisenneva             5                     0,23              0,14        0,38             0,09 
 
              Kivennäismaa 
 
  Luesuo                           5                     0,07              0,05        0,11             0,02 
  Piipsanneva                   5                     0,09              0,06        0,10             0,02 
  Jouttenisenneva             5                     0,06              0,04        0,07             0,01 
 



 

 

 

              Elohopea (mg kg-1) 
 
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
                    Turve 
 
  Luesuo                           5                     0,07              0,03        0,14             0,04 
  Piipsanneva                   5                     0,03              0,02        0,06             0,02 
  Jouttenisenneva             5                     0,05              0,04        0,07             0,01 
 
              Kivennäismaa 
 
  Luesuo                           5                     0,01              0,01        0,02             0,00 
  Piipsanneva                   5                     0,01              0,01        0,01             0,00 
  Jouttenisenneva             5                     0,01              0,01        0,01             0,00 
 

              Kupari (mg kg-1) 
 
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
                    Turve 
 
  Luesuo                           5                     48,4               20         100              37,9 
  Piipsanneva                   5                     25,6               22           30                3,0 
  Jouttenisenneva             5                     33,2               19           52              13,0 
 
              Kivennäismaa 
 
  Luesuo                           5                     23,4               17           34                6,3 
  Piipsanneva                   5                     17,0                 3           33              11,8 
  Jouttenisenneva             5                       3,8                 3             5                0,8 
 



 
 

 

              Lyijy (mg kg-1) 
 
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
                    Turve 
 
  Luesuo                           5                       5,9              2,4         13,0              4,1 
  Piipsanneva                   5                       2,0              1,0           3,5              0,9 
  Jouttenisenneva             5                       1,0              0,5           2,8              1,0 
 
              Kivennäismaa 
 
  Luesuo                           5                     13,6               13            15              0,9 
  Piipsanneva                   5                     13,0               11            16              2,1 
  Jouttenisenneva             5                       9,8                 9            10              0,3 
 

              Kromi (mg kg-1) 
 
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
                    Turve 
 
  Luesuo                           5                     24,8                 5           60              20,9 
  Piipsanneva                   5                     13,6               11           20                3,6 
  Jouttenisenneva             5                     19,4               13           29                6,5 
 
              Kivennäismaa 
 
  Luesuo                           5                     79,4               67          100              13,3 
  Piipsanneva                   5                     62,4               36           89              20,0 
  Jouttenisenneva             5                     39,0               37           44                2,9 
 



             Nikkeli (mg kg-1) 
 
  tutkimussuo        näytemäärä (n)       keskiarvo       min.       max.       keskihajonta  
 
                    Turve 
 
  Luesuo                           5                     12,4              4,2         27,0              8,6 
  Piipsanneva                   5                       9,6              7,7         12,0              1,6 
  Jouttenisenneva             5                       8,7              7,6         11,0              1,4 
 
              Kivennäismaa 
 
  Luesuo                           5                     33,2             29,0          44,0            6,4 
  Piipsanneva                   5                     24,8             12,0          39,0          10,6 
  Jouttenisenneva             5                     11,6             11,0          14,0            1.3 
 

 
 
 



Liite 5/1. Arseenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohel-
pissä.

 
 

             Arseeni (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                      3,3               2,3           5,2               0,8 
  Hankilanneva              12                      2,3               1,2           3,6               0,6 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                      3,0               2,9           3,2               0,1 
  Hankilanneva                4                      2,0               1,7           2,2               0,2 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                      0,5               0,5           0,5               0,0 
  Hankilanneva                4                      0,5               0,5           0,5               0,0 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                      0,5               0,5           0,5               0,0 
  Hankilanneva                4                      0,5               0,5           0,5               0,0 
 
  r  = ei mahdollinen  



Liite 5/2. Kadmiumpitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Luesuon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruo-
kohelpissä.

 

             Kadmium (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                    0,17             0,12         0,25               0,05 
  Hankilanneva              12                    0,08             0,05         0,09               0,01 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                         12                    0,15             0,14         0,16               0,01 
  Hankilanneva              12                    0,06             0,06         0,07               0,00 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                   0,021            0,015       0,024            0,004 
  Hankilanneva                4                   0,030            0,019       0,049            0,014 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                   0,029            0,023       0,037            0,007 
  Hankilanneva                4                   0,038            0,024       0,052            0,014 
 
  r  = -0,42  



Liite 5/3. Kromipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohel-
pissä.

  

              Kromi (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                     22,8             15,0         33,0                6,5 
  Hankilanneva              12                     20,7               6,6         53,0              14,9 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                      74,5            53,0          89,0              15,3 
  Hankilanneva                4                    101,0            52,0        180,0              61,7 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                      1,9               1,1           4,1               1,5 
  Hankilanneva                4                      0,8               0,5           1,2               0,3 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                      1,4               1,2           1,6               0,2 
  Hankilanneva                4                      1,7               1,2           2,9               0,8 
 
  r  = -0,41  



Liite 5/4. Kuparipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohel-
pissä.

 

              Kupari (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                     30,2             20,0         56,0             11,5 
  Hankilanneva              12                     13,0               6,2         24,0               6,2 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                      21,8            19,0          26,0              3,1 
  Hankilanneva                4                      11,4              8,7          13,0              2,0 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                      4,9               4,6           5,2               0,2 
  Hankilanneva                4                      4,2               2,8           5,0               1,0 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                      4,8               4,4           5,3               0,4 
  Hankilanneva                4                      4,6               3,3           5,8               1,1 
 
  r  = 0,3  



Liite 5/5. Molybdeenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Luesuon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruo-
kohelpissä.

           Molybdeeni (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                       1,1               0,7           1,3                0,2 
  Hankilanneva              12                       1,0               0,7           1,4                0,2 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                       1,5               1,3           1,8                0,3 
  Hankilanneva                4                       1,3               0,8           1,7                0,5 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                       1,5               0,7           2,0                0,6 
  Hankilanneva                4                       1,5               0,5           2,1                0,7 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                       1,7               0,5           2,4                0,8 
  Hankilanneva                4                       1,4               0,5           2,6                0,9 
 
  r  = 0,67  



Liite 5/6. Sinkkipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohel-
pissä.

 

              Sinkki (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                     14,7               7,1         25,0                5,8 
  Hankilanneva              12                       5,8               3,8           8,7                1,6 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                     16,2               8,9         22,0                5,5 
  Hankilanneva                4                       7,7               5,1           9,1                1,8 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                     31,8              21,0        39,0                7,6 
  Hankilanneva                4                     27,0              17,0        32,0                6,8 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                     30,5              19,0        36,0                7,9 
  Hankilanneva                4                     25,8              18,0        32,0                5,8 
 
  r  = 0,8  



Liite 5/7. Nikkelipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohel-
pissä.

 

              Nikkeli (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                     11,6               8,8         15,0               2,5 
  Hankilanneva              12                       7,5               6,0         11,0               1,5 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                       8,0              7,6            8,6              0,4 
  Hankilanneva                4                       8,2              7,4            9,0              0,8 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                      1,0               0,5           2,4               0,9 
  Hankilanneva                4                      0,5               0,5           0,5                  0 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                      0,9               0,7           1,0               0,1 
  Hankilanneva                4                      0,9               0,8           1,2               0,2 
 
  r  = -0,16  



Liite 5/8. Lyijypitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohel-
pissä.

 
 

              Lyijy (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         12                       4,9               2,5           7,4               1,7 
  Hankilanneva              12                       2,4               0,9           7,6               1,8 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                        4,3              3,3            5,2              1,0 
  Hankilanneva                4                        2,9              1,3            4,7              1,5 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                      0,5               0,5           0,5                  0 
  Hankilanneva                4                      0,5               0,5           0,5                  0 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                      0,5               0,5           0,5                  0 
  Hankilanneva                4                      0,5               0,5           0,5                  0 
 
  r  = ei mahdollinen  
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Liite 5/9. Elohopeapitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Luesuon ja Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruo-
kohelpissä.

 
 

             Elohopea (mg kg-1) 
 
  koealue               näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
  Luesuo                         ei tiedossa 
  Hankilanneva              ei tiedossa 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
  Luesuo                           4                      0,06            0,06         0,06                 0 
  Hankilanneva                4                      0,02            0,01         0,04            0,01 
 
        Ruokohelpissä syyskuu 
 
  Luesuo                           4                      0,05            0,01         0,09            0,04 
  Hankilanneva                4                      0,05            0,04         0,07            0,01 
 
        Ruokohelpissä lokakuu 
 
  Luesuo                           4                      0,03            0,03         0,03                 0 
  Hankilanneva                4                      0,04            0,04         0,04                 0 
 
  r  = -0,92  
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Liite 6/1. Arseenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Han-
kilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Hankilannevan arseeni (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        1,6               1,4           1,8               0,2 
R4-R6                              3                        1,7               1,5           1,9               0,2 
R7-R9                              3                        1,9               1,6           2,1               0,3 
R10-R12                         3                        1,9               1,4           2,2               0,5 
R13-R15                         3                        2,0               1,7           2,2               0,3 
R16-R18                         3                        1,9               1,8           2,2               0,2 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                        2,4               2,2           2,6               0,2 
R4-R6                              3                        2,4               2,3           2,5               0,1 
R7-R9                              3                        2,2               2,0           2,4               0,2 
R10-R12                         3                        2,1               2,0           2,2               0,1 
R13-R15                         3                        2,8               2,4           3,5               0,6 
R16-R18                         3                        1,9               1,2           2,3               0,6 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R4-R6                              3                        0,2               0,2           0,2                  0  
R7-R9                              3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R10-R12                         3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R13-R15                         3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R16-R18                         3                        0,2               0,2           0,2                  0 
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Liite 6/2. Arseenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

      Luesuon arseeni (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        4,1               3,7           4,6               0,5 
R4-R6                              3                        3,3               3,2           3,3               0,1 
R7-R9                              3                        3,2               3,0           3,3               0,2 
R10-R12                         3                        3,1               2,8           3,4               0,3 
R13-R15                         3                        4,4               4,3           4,7               0,2 
R16-R18                         3                        4,2               3,0           4,9               1,1 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                        4,9               4,8           5,0               0,1 
R4-R6                              3                        7,3               6,2           8,8               1,4 
R7-R9                              3                        4,4               3,9           4,9               0,5 
R10-R12                         3                        3,3               3,1           3,5               0,2 
R13-R15                         3                        4,6               4,3           4,8               0,3 
R16-R18                         3                        4,2               3,8           4,4               0,3 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R4-R6                              3                        0,2               0,2           0,2                  0  
R7-R9                              3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R10-R12                         3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R13-R15                         3                        0,2               0,2           0,2                  0 
R16-R18                         3                        0,2               0,2           0,2                  0 
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Liite 6/3. Kadmiumpitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

  Hankilannevan kadmium (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       0,07             0,06         0,09             0,02 
R4-R6                              3                       0,10             0,07         0,13             0,03 
R7-R9                              3                       0,09             0,08         0,09                  0 
R10-R12                         3                       0,08             0,07         0,09             0,01 
R13-R15                         3                       0,08             0,07         0,09             0,01 
R16-R18                         3                       0,08             0,07         0,09             0,01 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       0,10             0,08         0,12             0,02 
R4-R6                              3                       0,14             0,12         0,15             0,02 
R7-R9                              3                       0,12             0,09         0,14             0,02 
R10-R12                         3                       0,08             0,07         0,09             0,01 
R13-R15                         3                       0,13             0,11         0,17             0,03 
R16-R18                         3                       0,08             0,07         0,09             0,01 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,05             0,03         0,06             0,02 
R4-R6                              3                       0,07             0,05         0,09             0,02 
R7-R9                              3                       0,04             0,03         0,05             0,01 
R10-R12                         3                       0,04             0,03         0,05             0,01 
R13-R15                         3                       0,04             0,03         0,05             0,01 
R16-R18                         3                       0,03             0,03         0,03                  0 
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Liite 6/4. Kadmiumpitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Luesuon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Luesuon kadmium (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       0,12             0,11         0,13             0,01 
R4-R6                              3                       0,12             0,11         0,14             0,02 
R7-R9                              3                       0,11             0,10         0,12             0,01 
R10-R12                         3                       0,10             0,10         0,11             0,01 
R13-R15                         3                       0,11             0,11         0,12             0,01 
R16-R18                         3                       0,11             0,11         0,12             0,01 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       0,17             0,16         0,17             0,01 
R4-R6                              3                       0,45             0,33         0,61             0,14 
R7-R9                              3                       0,16             0,15         0,18             0,02 
R10-R12                         3                       0,10             0,10         0,11             0,01 
R13-R15                         3                       0,14             0,12         0,18             0,03 
R16-R18                         3                       0,13             0,13         0,14             0,01 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,04             0,03         0,05             0,01 
R4-R6                              3                       0,04             0,03         0,05             0,01 
R7-R9                              3                       0,05             0,04         0,07             0,02 
R10-R12                         3                       0,06             0,06         0,06                  0 
R13-R15                         3                       0,03             0,03         0,03                  0 
R16-R18                         3                       0,04             0,03         0,05             0,01 
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Liite 6/5. Kromipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Hanki-
lannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Hankilannevan kromi (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        6,8               5,2           8,3               1,6 
R4-R6                              3                        8,3               3,9         12,0               4,1 
R7-R9                              3                        6,0               5,1           7,3               1,2 
R10-R12                         3                        9,9               5,9         15,0               4,7 
R13-R15                         3                        8,3               5,2         12,0               3,4 
R16-R18                         3                        8,3               6,3         11,0               2,4 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                        8,7               6,3         12,0               3,0 
R4-R6                              3                      11,2               8,1         17,0               5,0 
R7-R9                              3                      13,1               8,3         20,0               6,1 
R10-R12                         3                      42,3             31,0         61,0             16,3 
R13-R15                         3                      12,0             10,0         13,0               1,7 
R16-R18                         3                      31,3             23,0         39,0               8,0 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                      1,14             0,82         1,50             0,34 
R4-R6                              3                      1,05             0,84         1,20             0,19  
R7-R9                              3                      0,87             0,50         1,20             0,35 
R10-R12                         3                      1,07             0,50         1,70             0,60 
R13-R15                         3                      0,73             0,53         1,00             0,24 
R16-R18                         3                      1,13             0,58         1,50             0,48 
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Liite 6/6. Kromipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

       Luesuon kromi (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        8,6               8,4           8,7               0,2 
R4-R6                              3                        8,6               8,1           9,0               0,5 
R7-R9                              3                        7,6               7,2           8,1               0,5 
R10-R12                         3                        8,0               7,6           8,7               0,6 
R13-R15                         3                        7,3               6,9           8,2               0,8 
R16-R18                         3                        8,3               8,0           8,6               0,3 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      14,3             13,0         16,0               1,5 
R4-R6                              3                      29,7             22,0         39,0               8,6 
R7-R9                              3                      12,7             11,0         14,0               1,5 
R10-R12                         3                      43,0             25,0         59,0             17,1 
R13-R15                         3                      12,7             10,0         17,0               3,8 
R16-R18                         3                      48,7             22,0         80,0             29,3 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                      0,87             0,79         0,97             0,09 
R4-R6                              3                      1,05             0,84         1,30             0,23  
R7-R9                              3                      1,23             1,10         1,30             0,12 
R10-R12                         3                      1,13             0,50         1,50             0,55 
R13-R15                         3                      1,20             1,10         1,30             0,10 
R16-R18                         3                      1,27             1,20         1,40             0,12 
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Liite 6/7. Kuparipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Han-
kilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

   Hankilannevan kupari (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       14,2              8,7         22,0               6,9 
R4-R6                              3                       19,7              6,1         28,0             11,9 
R7-R9                              3                       11,7              7,1         14,0               4,0 
R10-R12                         3                       17,0            12,0         20,0               4,4 
R13-R15                         3                       15,7            12,0         21,0               4,7 
R16-R18                         3                       16,0            11,0         20,0               4,6 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       12,1              7,3         19,0               6,1 
R4-R6                              3                       14,1              8,0         26,0             10,3 
R7-R9                              3                       17,0              9,1         26,0               8,5 
R10-R12                         3                       11,7            10,0         14,0               2,1 
R13-R15                         3                       17,7            15,0         23,0               4,6 
R16-R18                         3                       20,0            14,0         23,0               5,2 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                        6,8               3,9           8,9               2,6 
R4-R6                              3                        9,0               7,5         11,0               1,8  
R7-R9                              3                        7,2               2,0           9,9               4,5 
R10-R12                         3                        7,7               5,8           9,5               1,9 
R13-R15                         3                        6,5               4,7           7,7               1,6 
R16-R18                         3                        6,6               6,2           6,9               0,4 
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Liite 6/8. Kuparipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Luesuon kupari (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       16,3            15,0         18,0               1,5 
R4-R6                              3                       16,3            16,0         17,0               0,6 
R7-R9                              3                       13,3            12,0         14,0               1,2 
R10-R12                         3                       14,7            13,0         17,0               2,1 
R13-R15                         3                       15,0            14,0         17,0               1,7 
R16-R18                         3                       17,0            15,0         19,0               2,0 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       19,0            16,0         22,0               3,0 
R4-R6                              3                       31,0            24,0         41,0               8,9 
R7-R9                              3                       16,3            15,0         17,0               1,2 
R10-R12                         3                       13,3            13,0         14,0               0,6 
R13-R15                         3                       19,0            15,0         24,0               4,6 
R16-R18                         3                       19,0            16,0         21,0               2,6 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                        7,2               6,3           8,4               1,1 
R4-R6                              3                        6,6               5,1           8,1               1,5  
R7-R9                              3                        8,9               7,3           9,9               1,4 
R10-R12                         3                      10,4               7,5         15,0               4,1 
R13-R15                         3                        5,7               5,2           6,3               0,6 
R16-R18                         3                        7,2               4,5           8,6               2,3 
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Liite 6/9. Nikkelipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Han-
kilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Hankilannevan nikkeli (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                         6,4              6,0           6,8               0,4 
R4-R6                              3                         6,6              5,9           7,3               0,7 
R7-R9                              3                         6,8              6,6           7,0               0,2 
R10-R12                         3                         6,3              5,8           6,7               0,5 
R13-R15                         3                         5,7              5,4           6,0               0,3 
R16-R18                         3                         5,8              5,5           6,0               0,3 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                         7,2              6,5           8,1               0,8 
R4-R6                              3                         7,1              6,0           7,6               0,9 
R7-R9                              3                         7,4              7,0           7,8               0,4 
R10-R12                         3                         7,1              6,7           7,8               0,6 
R13-R15                         3                         7,2              6,0           9,0               1,6 
R16-R18                         3                         6,3              6,1           6,4               0,2 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                      0,50             0,50         0,50                  0 
R4-R6                              3                      1,07             0,50         2,20             0,98 
R7-R9                              3                      0,58             0,50         0,74             0,14 
R10-R12                         3                      0,50             0,50         0,50                  0 
R13-R15                         3                      0,51             0,50         0,52             0,01 
R16-R18                         3                      0,59             0,50         0,76             0,15 
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Liite 6/10. Nikkelipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Luesuon nikkeli (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                         7,2              6,7           7,7               0,5 
R4-R6                              3                         6,9              6,6           7,3               0,4 
R7-R9                              3                         6,6              6,4           6,7               0,2 
R10-R12                         3                         6,9              6,6           7,1               0,3 
R13-R15                         3                         6,9              6,4           7,6               0,6 
R16-R18                         3                         7,7              7,3           7,9               0,3 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                         9,0              8,7           9,3               0,3 
R4-R6                              3                       15,7            13,0         20,0               3,8 
R7-R9                              3                         8,1              7,6           8,5               0,5 
R10-R12                         3                         7,2              6,8           7,7               0,5 
R13-R15                         3                         8,0              7,2           9,4               1,2 
R16-R18                         3                         8,5              8,2           8,6               0,2 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                      0,88             0,84         0,92             0,04 
R4-R6                              3                      0,60             0,50         0,81             0,18 
R7-R9                              3                      0,74             0,50         1,10             0,32 
R10-R12                         3                      0,50             0,50         0,50                  0 
R13-R15                         3                      1,06             0,75         1,50             0,39 
R16-R18                         3                      0,50             0,50         0,50                  0 
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Liite 6/11. Molybdeenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

  

                   Hankilannevan molybdeeni (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       1,27            1,10         1,60             0,29 
R4-R6                              3                       1,07            0,92         1,20             0,14 
R7-R9                              3                       1,01            0,87         1,20             0,17 
R10-R12                         3                       1,04            0,93         1,20             0,14 
R13-R15                         3                       0,92            0,91         0,92             0,01 
R16-R18                         3                       0,96            0,88         1,00             0,07 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       1,22            0,95         1,50             0,28 
R4-R6                              3                       1,12            0,85         1,40             0,28 
R7-R9                              3                       1,10            0,90         1,40             0,26 
R10-R12                         3                       1,05            0,85         1,20             0,18 
R13-R15                         3                       1,27            1,20         1,30             0,06 
R16-R18                         3                       1,30            1,10         1,50             0,20 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,32            0,20         0,40             0,10 
R4-R6                              3                       0,22            0,20         0,23             0,02 
R7-R9                              3                       0,46            0,30         0,56             0,14 
R10-R12                         3                       1,27            1,00         1,40             0,23 
R13-R15                         3                       0,36            0,34         0,39             0,03 
R16-R18                         3                       0,55            0,38         0,74             0,18 
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Liite 6/12. Molybdeenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Luesuon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

                      Luesuon molybdeeni (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       2,03            1,90         2,30             0,23 
R4-R6                              3                       2,10            1,90         2,20             0,17 
R7-R9                              3                       2,13            2,00         2,30             0,15 
R10-R12                         3                       2,17            1,80         2,40             0,32 
R13-R15                         3                       2,20            2,00         2,40             0,20 
R16-R18                         3                       2,47            2,20         3,00             0,46 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       1,93            1,90         2,00             0,06 
R4-R6                              3                       2,23            1,50         2,60             0,64 
R7-R9                              3                       2,17            1,90         2,60             0,38 
R10-R12                         3                       1,90            1,60         2,30             0,36 
R13-R15                         3                       2,13            1,60         2,80             0,61 
R16-R18                         3                       2,50            2,00         2,90             0,46 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,67            0,61         0,72             0,06 
R4-R6                              3                       0,49            0,37         0,55             0,10 
R7-R9                              3                       1,06            0,99         1,10             0,06 
R10-R12                         3                       3,23            3,00         3,60             0,32 
R13-R15                         3                       0,98            0,65         1,20             0,29 
R16-R18                         3                       1,50            1,40         1,60             0,10 
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Liite 6/13. Lyijypitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Hanki-
lannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

   Hankilannevan lyijy (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       0,90            0,78         1,00             0,11 
R4-R6                              3                       0,71            0,55         0,83             0,14 
R7-R9                              3                       0,91            0,66         1,20             0,27 
R10-R12                         3                       0,98            0,87         1,20             0,19 
R13-R15                         3                       1,24            0,62         2,00             0,70 
R16-R18                         3                       1,14            0,92         1,50             0,31 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                        2,6               1,0           4,1               1,6 
R4-R6                              3                        2,8               2,4           3,0               0,3  
R7-R9                              3                        1,9               1,9           2,0               0,1 
R10-R12                         3                        2,0               0,7           2,7               1,2 
R13-R15                         3                        3,4               2,3           5,4               1,8 
R16-R18                         3                        1,1               0,7           1,3               0,4 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,34            0,27         0,45             0,10 
R4-R6                              3                       0,23            0,20         0,27             0,04 
R7-R9                              3                       0,21            0,20         0,23             0,02 
R10-R12                         3                       0,21            0,20         0,22             0,01 
R13-R15                         3                       0,40            0,20         0,79             0,34 
R16-R18                         3                       0,20            0,20         0,20                  0 
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Liite 6/14. Lyijypitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

     Luesuon lyijy (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
R1-R3                              3                       0,80            0,71         0,96             0,14 
R4-R6                              3                       0,85            0,72         0,98             0,13 
R7-R9                              3                       0,66            0,52         0,78             0,13 
R10-R12                         3                       0,69            0,66         0,76             0,06 
R13-R15                         3                       0,73            0,50         1,20             0,40 
R16-R18                         3                       1,01            0,82         1,20             0,19 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                        3,3               2,7           3,8               0,6 
R4-R6                              3                      14,2               9,7         20,0               5,3  
R7-R9                              3                        2,6               2,0           3,7               1,0 
R10-R12                         3                        0,6               0,5           0,7               0,1 
R13-R15                         3                        1,7               0,9           3,1               1,2 
R16-R18                         3                        1,4               1,1           1,9               0,4 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,20            0,20         0,20                  0 
R4-R6                              3                       0,23            0,20         0,28             0,05 
R7-R9                              3                       0,20            0,20         0,20                  0 
R10-R12                         3                       0,20            0,20         0,20                  0 
R13-R15                         3                       0,23            0,20         0,26             0,03 
R16-R18                         3                       0,20            0,20         0,20                  0 
 

236



Liite 6/15. Sinkkipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Han-
kilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Hankilannevan sinkki (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                         5,1              4,8           5,6               0,4 
R4-R6                              3                         4,8              4,6           5,1               0,3 
R7-R9                              3                         5,3              4,8           5,7               0,5 
R10-R12                         3                         4,8              4,7           4,8               0,1 
R13-R15                         3                         4,7              4,4           4,9               0,3 
R16-R18                         3                         5,6              5,2           6,0               0,4 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       11,0              8,1         13,0               2,6 
R4-R6                              3                       13,3            11,0         16,0               2,5 
R7-R9                              3                       13,3            12,0         14,0               1,2 
R10-R12                         3                         7,3              4,3           9,2               2,6 
R13-R15                         3                       19,7            11,0         31,0             10,3 
R16-R18                         3                       14,3            12,0         16,0               2,1 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       21,3            20,0         22,0               1,2 
R4-R6                              3                       36,0            30,0         41,0               5,6 
R7-R9                              3                       35,0            21,0         42,0             12,1 
R10-R12                         3                       28,7            23,0         32,0               4,9 
R13-R15                         3                       41,7            34,0         46,0               6,7 
R16-R18                         3                       30,0            26,0         33,0               3,6 
237



Liite 6/16. Sinkkipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut Lue-
suon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

      Luesuon sinkki (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                         6,2              6,0           6,4               0,2 
R4-R6                              3                         6,6              6,0           7,0               0,5 
R7-R9                              3                         5,9              5,5           6,5               0,6 
R10-R12                         3                         6,0              5,7           6,4               0,4 
R13-R15                         3                         5,4              4,3           6,5               1,1 
R16-R18                         3                         7,1              6,6           7,4               0,4 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       15,7            12,0         19,0               3,5 
R4-R6                              3                       57,7            40,0         78,0             19,1 
R7-R9                              3                       14,0            11,0         17,0               3,0 
R10-R12                         3                         8,4              5,5         14,0               4,8 
R13-R15                         3                       29,3            14,0         58,0             24,8 
R16-R18                         3                       29,7            14,0         47,0             16,6 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       40,3            34,0         47,0               6,5 
R4-R6                              3                       48,7            41,0         59,0               9,3 
R7-R9                              3                       69,3            62,0         79,0               8,7 
R10-R12                         3                       60,7            39,0         90,0             26,4 
R13-R15                         3                       56,3            49,0         68,0             10,2 
R16-R18                         3                       51,3            45,0         62,0               9,3 
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Liite 6/17. Elohopeapitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Hankilannevan koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

                    Hankilannevan elohopea (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       0,03            0,03         0,04             0,01 
R4-R6                              3                       0,03            0,02         0,04             0,01 
R7-R9                              3                       0,03            0,02         0,04             0,01 
R10-R12                         3                       0,04            0,03         0,05             0,01 
R13-R15                         3                       0,04            0,03         0,05             0,01 
R16-R18                         3                       0,04            0,03         0,05             0,01 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       0,04            0,04         0,05             0,01 
R4-R6                              3                       0,05            0,04         0,06             0,01 
R7-R9                              3                       0,05            0,04         0,07             0,02 
R10-R12                         3                       0,05            0,04         0,06             0,01 
R13-R15                         3                       0,06            0,05         0,07             0,01 
R16-R18                         3                       0,05            0,04         0,06             0,01 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,02            0,01         0,02             0,01 
R4-R6                              3                       0,02            0,02         0,02                  0 
R7-R9                              3                       0,02            0,02         0,03             0,01 
R10-R12                         3                       0,01            0,01         0,02             0,01 
R13-R15                         3                       0,01            0,01         0,01                  0 
R16-R18                         3                       0,01            0,01         0,01                  0 
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Liite 6/18. Elohopeapitoisuuden tilastolliset tunnusluvut
Luesuon koeruutujen turpeessa ja ruokohelpissä.

 

   Luesuon elohopea (mg kg-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                       0,03            0,03         0,03                  0 
R4-R6                              3                       0,03            0,02         0,03             0,01 
R7-R9                              3                       0,03            0,03         0,03                  0 
R10-R12                         3                       0,03            0,02         0,03             0,01 
R13-R15                         3                       0,03            0,02         0,03             0,01 
R16-R18                         3                       0,02            0,02         0,03             0,01 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                       0,04            0,04         0,04                  0 
R4-R6                              3                       0,09            0,09         0,10             0,01 
R7-R9                              3                       0,04            0,04         0,04                  0 
R10-R12                         3                       0,02            0,02         0,02                  0 
R13-R15                         3                       0,03            0,02         0,05             0,02 
R16-R18                         3                       0,04            0,03         0,04             0,01 
 
              Ruokohelpissä 
 
R1-R3                              3                       0,01            0,01         0,01                  0 
R4-R6                              3                       0,01            0,01         0,02             0,01 
R7-R9                              3                       0,01            0,01         0,01                  0 
R10-R12                         3                       0,01            0,01         0,01                  0 
R13-R15                         3                       0,01            0,01         0,01                  0 
R16-R18                         3                       0,01            0,01         0,01                  0 
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Liite 6/19. Arseeni-, kadmium-, molybdeeni-, lyijy-, eloho-
pea-, kromi-, nikkeli-, kupari-, ja sinkkipitoisuuksien (mg
kg-1) tilastolliset tunnusluvut Hankilannevan koeruutujen
R1–R9 ruokohelpin versoissa ja juurissa.

 

Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.      keskihajonta  
R1 - R9 
                     Arseeni 
 
Verso                              9                         0,2              0,2           0,2                  0 
Juuret                              3                       0,45            0,27         0,59             0,16 
 
                    Kadmium 
 
Verso                              9                       0,05            0,03         0,09             0,02 
Juuret                              3                       0,12            0,08         0,15             0,04 
          

                                      Molybdeeni 
 
Verso                              9                       0,33            0,20         0,56             0,14 
Juuret                              3                       0,22            0,20         0,27             0,04 
 
                      Lyijy 
 
Verso                              9                       0,26            0,20         0,45             0,08 
Juuret                              3                       0,18            0,10         0,25             0,08 

 
                   Elohopea 
 
Verso                              9                       0,02            0,01         0,03             0,01 
Juuret                              3                       0,01            0,01         0,01                  0 
 

                   Kromi 
 
Verso                              9                       1,02            0,50         1,50             0,29 
Juuret                              3                       0,68            0,60         0,74             0,07 
 
                    Nikkeli 
 
Verso                              9                       0,72            0,50         2,20             0,56 
Juuret                              3                       2,37            2,20         2,70             0,29 
 
                    Kupari 
 
Verso                              9                       7,66            2,00       11,00             2,92 
Juuret                              3                     11,17            9,50       14,00             2,47 
 
                     Sinkki 
 
Verso                              9                     30,78          20,00       42,00             9,76 
Juuret                              3                     33,33          31,00       36,00             2,52 
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Liite 7/1. Happamuuden tilastolliset tunnusluvut Hankilan-
nevan koeruutujen turpeessa.

 

             Hankilannevan pH 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        5,3               5,2           5,3              0,06 
R4-R6                              3                        5,5               5,2           6,0              0,42 
R7-R9                              3                        5,4               5,3           5,4              0,06 
R10-R12                         3                        5,0               4,9           5,1              0,12 
R13-R15                         3                        5,2               4,9           5,4              0,25 
R16-R18                         3                        5,2               5,1           5,4              0,15 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                        4,7               4,6           4,7              0,06 
R4-R6                              3                        4,6               4,5           4,6              0,06 
R7-R9                              3                        4,6               4,6           4,7              0,06 
R10-R12                         3                        4,9               4,4           5,2              0,44 
R13-R15                         3                        4,7               4,6           4,8              0,10 
R16-R18                         3                        4,9               4,7           5,0              0,15 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        4,6               4,4           4,7              0,15 
R4-R6                              3                        4,8               4,7           4,9              0,10 
R7-R9                              3                        4,8               4,9           4,9              0,12 
R10-R12                         3                        5,2               5,0           5,5              0,25 
R13-R15                         3                        5,0               4,7           5,2              0,25 
R16-R18                         3                        5,6               5,1           6,3              0,62 
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Liite 7/2. Happamuuden tilastolliset tunnusluvut Luesuon
koeruutujen turpeessa.

 

                Luesuon pH 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        4,9               4,8           5,0              0,10 
R4-R6                              3                        4,8               4,7           4,9              0,10 
R7-R9                              3                        4,9               4,9           5,0              0,06 
R10-R12                         3                        4,9               4,8           4,9              0,06 
R13-R15                         3                        4,9               4,9           4,9              0,00 
R16-R18                         3                        5,0               4,9           5,0              0,06 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                        4,6               4,5           4,8              0,15 
R4-R6                              3                        5,3               5,2           5,4              0,12 
R7-R9                              3                        4,7               4,7           4,8              0,06 
R10-R12                         3                        4,9               4,7           5,1              0,21 
R13-R15                         3                        4,8               4,7           4,9              0,10 
R16-R18                         3                        5,2               5,1           5,3              0,12 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        4,6               4,5           4,8              0,15 
R4-R6                              3                        4,9               4,8           5,0              0,10 
R7-R9                              3                        4,8               4,8           4,9              0,06 
R10-R12                         3                        5,4               5,1           5,6              0,25 
R13-R15                         3                        5,0               4,9           5,1              0,12 
R16-R18                         3                        6,0               5,4           6,6              0,60 
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Liite 7/3. Ruokohelpin kuiva-ainesadon tilastolliset tun-
nusluvut Hankilannevan ja Luesuon koeruuduissa.

 

     Hankilannevan sato (kg ha-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
 
R1-R3                              3                      6341,1       5933,2      6553,8          315,4 
R4-R6                              3                      5195,3       4162,3      6189,2        1013,5 
R7-R9                              3                      3893,2       2921,0      4427,1          736,6 
R10-R12                         3                      1410,6       1124,1      1792,5          335,3 
R13-R15                         3                      5503,5       5034,7      6215,3          594,5    
R16-R18                         3                      3480,9       1905,4      5108,5        1601,6 
 
         Luesuon sato (kg ha-1) 
 
R1-R3                              3                      3893,2       2921,0      5646,7        1381,4 
R4-R6                              3                      2617,2       1875,0      3502,6          814,6 
R7-R9                              3                      1445,3       1224,0      1723,1          250,1 
R10-R12                         3                        620,7         468,8        855,0          194,6 
R13-R15                         3                      3398,5       2803,8      4440,1          828,3    
R16-R18                         3                      1888,0       1380,2      2222,2          424,0 
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Liite 7/4. Liukoisen kalsiumin pitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Hankilannevan koeruutujen turpeessa.

 

                Hankilannevan liukoinen kalsium (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                      665,0           638,0       679,0            23,4 
R4-R6                              3                      709,0           556,0       881,0          163,3 
R7-R9                              3                      673,3           588,0       716,0            73,9 
R10-R12                         3                      864,3           604,0     1120,0          258,0 
R13-R15                         3                      657,3           634,0       678,0            22,1 
R16-R18                         3                      664,3           560,0       752,0            97,1 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      756,7           655,0       871,0          108,6 
R4-R6                              3                      837,3           769,0       903,0            67,0 
R7-R9                              3                      721,3           698,0       750,0            26,4 
R10-R12                         3                    1900,0         1090,0     3390,0        1292,0 
R13-R15                         3                      886,3           798,0     1050,0          141,9 
R16-R18                         3                    1271,7           955,0     1700,0          384,8 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                      813,0           723,0       859,0            77,9 
R4-R6                              3                    1140,0         1090,0     1180,0            45,8 
R7-R9                              3                      687,3           663,0       735,0            41,3 
R10-R12                         3                    1496,3           569,0     2410,0          920,6 
R13-R15                         3                    1368,7           766,0     2200,0          743,8 
R16-R18                         3                    2980,0         1270,0     6340,0        2910,0 
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Liite 7/5. Liukoisen kalsiumin pitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Luesuon koeruutujen turpeessa.

 
 

                    Luesuon liukoinen kalsium (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                      814,3           792,0       827,0            19,4 
R4-R6                              3                      970,3           871,0     1040,0            88,3 
R7-R9                              3                      817,0           710,0       979,0          142,7 
R10-R12                         3                      772,7           691,0       870,0            90,5 
R13-R15                         3                      850,3           511,0     1040,0          294,6 
R16-R18                         3                      934,7           923,0       945,0            11,1 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                    1043,7           941,0     1140,0            99,7 
R4-R6                              3                    2276,7         1590,0     2970,0          690,0 
R7-R9                              3                      911,0           851,0       950,0            52,7 
R10-R12                         3                    1390,0         1170,0     1630,0          230,7 
R13-R15                         3                      968,7           606,0     1320,0          357,1 
R16-R18                         3                    1470,0         1130,0     1810,0          340,0 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                    1025,7           946,0     1150,0          109,1 
R4-R6                              3                    1453,3         1030,0     1880,0          425,0 
R7-R9                              3                      927,7           819,0     1040,0          110,5 
R10-R12                         3                    1837,7           993,0     2680,0          843,5 
R13-R15                         3                    1434,3           876,0     2440,0          872,7 
R16-R18                         3                    3090,0         1420,0     5400,0        2065,7 
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Liite 7/6. Liukoisen magnesiumin pitoisuuden tilastolliset
tunnusluvut Hankilannevan koeruutujen turpeessa.

 

               Hankilannevan liukoinen magnesium (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                      150,3           141,0       163,0            11,4 
R4-R6                              3                      180,3           140,0       227,0            43,8 
R7-R9                              3                      162,0           140,0       179,0            20,0 
R10-R12                         3                      187,3           130,0       232,0            52,2 
R13-R15                         3                      145,0           133,0       161,0            14,4 
R16-R18                         3                      147,0           125,0       169,0            22,0 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      147,3           137,0       156,0              9,6 
R4-R6                              3                      172,0           151,0       194,0            21,5 
R7-R9                              3                      159,0           145,0       187,0            24,2 
R10-R12                         3                      176,3           139,0       244,0            58,7 
R13-R15                         3                      157,0           150,0       168,0              9,6 
R16-R18                         3                      158,3           147,0       173,0            13,3 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                      130,7           116,0       145,0            14,5 
R4-R6                              3                      155,7           117,0       190,0            36,7 
R7-R9                              3                      137,0           123,0       156,0            17,1 
R10-R12                         3                      126,7             84,0       151,0            37,1 
R13-R15                         3                      180,0           127,0       259,0            69,7 
R16-R18                         3                      164,3           124,0       221,0            50,5 
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Liite 7/7. Liukoisen magnesiumin pitoisuuden tilastolliset
tunnusluvut Luesuon koeruutujen turpeessa.

 

                  Luesuon liukoinen magnesium (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                      136,7           133,0       142,0              4,7 
R4-R6                              3                      160,7           140,0       181,0            20,5 
R7-R9                              3                      138,0           122,0       162,0            21,2 
R10-R12                         3                      132,7           113,0       153,0            20,0 
R13-R15                         3                      145,3             88,0       184,0            50,6 
R16-R18                         3                      159,0           154,0       168,0              7,8 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      149,3           145,0       155,0              5,1 
R4-R6                              3                      189,3           155,0       211,0            30,1 
R7-R9                              3                      138,0           130,0       149,0              9,8 
R10-R12                         3                      141,7           130,0       149,0            10,2 
R13-R15                         3                      152,0             93,0       197,0            53,4 
R16-R18                         3                      166,0           142,0       194,0            26,2 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                      136,3           113,0       156,0            21,7 
R4-R6                              3                      147,0           132,0       171,0            21,0 
R7-R9                              3                      132,7           131,0       136,0              2,9 
R10-R12                         3                      152,3           130,0       170,0            20,4 
R13-R15                         3                      179,7           140,0       255,0            65,3 
R16-R18                         3                      197,3           172,0       232,0            31,1 
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Liite 7/8. Liukoisen kaliumin pitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Hankilannevan koeruutujen turpeessa.

 

                                      Hankilannevan liukoinen kalium (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        4,7               4,0           6,0               1,2 
R4-R6                              3                        4,7               4,0           5,0               0,6 
R7-R9                              3                        4,3               4,0           5,0               0,6 
R10-R12                         3                        5,0               3,0           7,0               2,0 
R13-R15                         3                        4,3               4,0           5,0               0,6 
R16-R18                         3                        4,3               4,0           5,0               0,6 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      46,3             26,0         78,0             27,8 
R4-R6                              3                    111,3             64,0       161,0             48,5 
R7-R9                              3                      14,0             13,0         16,0               1,7 
R10-R12                         3                      21,0               8,0         34,0             13,0 
R13-R15                         3                      42,0             31,0         59,0             14,9 
R16-R18                         3                      24,3             20,0         33,0               7,5 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                      23,7               9,0         51,0             23,7 
R4-R6                              3                      24,0             23,0         25,0               1,0 
R7-R9                              3                        6,7               4,0           9,0               2,5 
R10-R12                         3                        5,7               4,0           7,0               1,5 
R13-R15                         3                      14,7               9,0         25,0               9,0 
R16-R18                         3                      16,3               9,0         27,0               9,5 
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Liite 7/9. Liukoisen kaliumin pitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Luesuon koeruutujen turpeessa.

 

  Luesuon liukoinen kalium (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        6,0               5,0           7,0               1,0 
R4-R6                              3                        7,7               7,0           8,0               0,6 
R7-R9                              3                        5,7               5,0           6,0               0,6 
R10-R12                         3                        5,3               5,0           6,0               0,6 
R13-R15                         3                        5,3               3,0           7,0               2,1 
R16-R18                         3                        7,0               6,0           8,0               1,0 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                    133,7             21,0       196,0             97,8 
R4-R6                              3                    132,7             55,0       208,0             76,5 
R7-R9                              3                      19,0             13,0         29,0               8,7 
R10-R12                         3                      13,7             10,0         19,0               4,7 
R13-R15                         3                      43,0             19,0         83,0             34,9 
R16-R18                         3                      53,7             21,0         87,0             33,0 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                      33,0             27,0         39,0               6,0 
R4-R6                              3                      64,3             45,0         91,0             23,9 
R7-R9                              3                      10,3               9,0         13,0               2,3 
R10-R12                         3                      10,0               7,0         14,0               3,6 
R13-R15                         3                      19,3             13,0         31,0             10,1 
R16-R18                         3                      28,0             25,0         31,0               3,0 
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Liite 7/10. Liukoisen fosforin pitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Hankilannevan koeruutujen turpeessa.

 

                                      Hankilannevan liukoinen fosfori (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        3,7               3,0           4,0                0,6 
R4-R6                              3                        4,0               4,0           4,0                   0 
R7-R9                              3                        3,7               3,0           4,0                0,6 
R10-R12                         3                        4,7               3,0           7,0                2,1 
R13-R15                         3                        3,7               3,0           4,0                0,6 
R16-R18                         3                        4,0               3,0           5,0                1,0 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      11,0               4,0         16,0                6,2 
R4-R6                              3                      13,0               7,0         19,0                6,0 
R7-R9                              3                      10,0               6,0         17,0                6,1 
R10-R12                         3                        6,7               3,0           9,0                3,2 
R13-R15                         3                      29,3             16,0         54,0              21,4 
R16-R18                         3                        7,0               5,0         11,0                3,5 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        7,3               6,0         10,0                2,3 
R4-R6                              3                      15,7               4,0         31,0              13,9 
R7-R9                              3                        8,7               2,0         21,0              10,7 
R10-R12                         3                      10,0               2,0         18,0                8,0 
R13-R15                         3                    157,7             12,0       333,0            162,5 
R16-R18                         3                      26,0               9,0         48,0              20,0 
251



Liite 7/11. Liukoisen fosforin pitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Luesuon koeruutujen turpeessa.

 

                    Luesuon liukoinen fosfori (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        4,0               4,0           4,0                   0 
R4-R6                              3                        4,3               4,0           5,0                0,6 
R7-R9                              3                        3,7               3,0           4,0                0,6 
R10-R12                         3                        3,7               3,0           4,0                0,6 
R13-R15                         3                        3,7               2,0           5,0                1,5 
R16-R18                         3                        4,0               4,0           4,0                   0 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      10,7               7,0         17,0                5,5 
R4-R6                              3                      31,7             18,0         40,0              11,9 
R7-R9                              3                        9,0               4,0         15,0                5,6 
R10-R12                         3                        5,3               3,0           7,0                2,1 
R13-R15                         3                      21,7               8,0         39,0              15,8 
R16-R18                         3                      13,3               6,0         18,0                6,4 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        7,0               4,0         10,0                3,0 
R4-R6                              3                      14,3               6,0         22,0                8,0 
R7-R9                              3                        9,3               2,0         16,0                7,0 
R10-R12                         3                        5,3               2,0           8,0                3,1 
R13-R15                         3                    159,7             10,0       439,0            242,1 
R16-R18                         3                      55,3             17,0         85,0              34,8 
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Liite 7/12. Ammoniumtyppipitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Hankilannevan koeruutujen turpeessa.

 

                                     Hankilannevan ammoniumtyppi (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                      15,7             14,0         17,0                1,5 
R4-R6                              3                      16,0             15,0         18,0                1,7 
R7-R9                              3                      17,0             14,0         20,0                3,0 
R10-R12                         3                      23,3             19,0         27,0                4,0 
R13-R15                         3                      14,7             11,0         18,0                3,5 
R16-R18                         3                      16,3             12,0         23,0                5,9 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      37,0             30,0         47,0                8,9 
R4-R6                              3                      41,7             27,0         52,0              13,1 
R7-R9                              3                      33,7             19,0         43,0              12,9 
R10-R12                         3                      27,7             10,0         44,0              17,0 
R13-R15                         3                      34,3             28,0         46,0              10,1 
R16-R18                         3                      21,7             14,0         30,0                8,0 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R4-R6                              3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R7-R9                              3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R10-R12                         3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R13-R15                         3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R16-R18                         3                        6,0               6,0           6,0                   0 
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Liite 7/13. Ammoniumtyppipitoisuuden tilastolliset tun-
nusluvut Luesuon koeruutujen turpeessa.

 

                    Luesuon ammoniumtyppi (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                      12,3             12,0         13,0                0,6 
R4-R6                              3                      14,7             13,0         16,0                1,5 
R7-R9                              3                      13,0             11,0         15,0                2,0 
R10-R12                         3                      12,7             12,0         13,0                0,6 
R13-R15                         3                      14,0               9,0         18,0                4,6 
R16-R18                         3                      13,7             13,0         14,0                0,6 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      29,7             12,0         39,0              15,3 
R4-R6                              3                      16,3             13,0         21,0                4,2 
R7-R9                              3                      21,0               7,0         32,0              12,8 
R10-R12                         3                      19,0               6,0         42,0              20,0 
R13-R15                         3                      16,3               7,0         27,0              10,1 
R16-R18                         3                      16,0             12,0         19,0                3,6 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R4-R6                              3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R7-R9                              3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R10-R12                         3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R13-R15                         3                        6,0               6,0           6,0                   0 
R16-R18                         3                        6,0               6,0           6,0                   0 
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Liite 7/14. Nitraattityppipitoisuuden tilastolliset tunnuslu-
vut Hankilannevan koeruutujen turpeessa.

                 Hankilannevan nitraattityppi (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R4-R6                              3                        3,0               2,0           5,0                1,7 
R7-R9                              3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R10-R12                         3                      12,7               8,0         17,0                4,5 
R13-R15                         3                        7,7               2,0         16,0                7,4 
R16-R18                         3                        4,7               2,0           6,0                2,3 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      13,7               8,0         25,0                9,8 
R4-R6                              3                      28,3             21,0         41,0              11,0 
R7-R9                              3                      38,0             29,0         48,0                9,5 
R10-R12                         3                      46,7             30,0         78,0              27,2 
R13-R15                         3                      23,7             18,0         31,0                6,7 
R16-R18                         3                      27,0             17,0         36,0                9,5 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        0,9               0,8           0,9                0,1 
R4-R6                              3                        3,0               1,0           6,0                2,6 
R7-R9                              3                        1,2               0,8           2,0                0,7 
R10-R12                         3                        7,3               0,8         13,0                6,1 
R13-R15                         3                        1,6               0,9           3,0                1,2 
R16-R18                         3                        3,3               0,9           8,0                4,1 
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Liite 7/15. Nitraattityppipitoisuuden tilastolliset tunnuslu-
vut Luesuon koeruutujen turpeessa.

     Luesuon nitraattityppi (mg l-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
        Lähtötilanne turpeessa 
 
R1-R3                              3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R4-R6                              3                        3,3               2,0           4,0                1,2 
R7-R9                              3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R10-R12                         3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R13-R15                         3                        2,0               1,0           3,0                1,0 
R16-R18                         3                        2,0               2,0           2,0                   0 
 
         Lannoituksen jälkeen 
 
R1-R3                              3                      23,0             10,0         30,0              11,3 
R4-R6                              3                      21,3             16,0         25,0                4,7 
R7-R9                              3                      23,3             12,0         42,0              16,3 
R10-R12                         3                      26,3               6,0         55,0              25,5 
R13-R15                         3                        7,3               4,0         10,0                3,1 
R16-R18                         3                      21,3             15,0         29,0                7,1 
 
         Kasvukauden päättyessä 
 
R1-R3                              3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R4-R6                              3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R7-R9                              3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R10-R12                         3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R13-R15                         3                        2,0               2,0           2,0                   0 
R16-R18                         3                        2,0               2,0           2,0                   0 
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Liite 7/16. Ruokohelpin kuiva-ainesadon tilastolliset tun-
nusluvut Hankilannevan ja Luesuon koeruuduissa.

 

    Hankilannevan sato (kg ha-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
 
R1-R3                              3                      6341,1       5933,2      6553,8          315,4 
R4-R6                              3                      5195,3       4162,3      6189,2        1013,5 
R7-R9                              3                      3893,2       2921,0      4427,1          736,6 
R10-R12                         3                      1410,6       1124,1      1792,5          335,3 
R13-R15                         3                      5503,5       5034,7      6215,3          594,5    
R16-R18                         3                      3480,9       1905,4      5108,5        1601,6 
 
         Luesuon sato (kg ha-1) 
 
R1-R3                              3                      3893,2       2921,0      5646,7        1381,4 
R4-R6                              3                      2617,2       1875,0      3502,6          814,6 
R7-R9                              3                      1445,3       1224,0      1723,1          250,1 
R10-R12                         3                        620,7         468,8        855,0          194,6 
R13-R15                         3                      3398,5       2803,8      4440,1          828,3    
R16-R18                         3                      1888,0       1380,2      2222,2          424,0 
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Liite 8. Ruokohelpikasvuston hiilikertymän tilastolliset
tunnusluvut Hankilannevan ja Luesuon koeruuduissa.

 
 

 

                     Hankilannevan hiilikertymä (kg ha-1) 
 
Koeruudut             näytemäärä (n)       keskiarvo       min.        max.       keskihajonta  
 
 
R1-R3                              3                      2951,8       2794,5      3039,5          136,5 
R4-R6                              3                      2377,0       1885,5      2840,9          478,3 
R7-R9                              3                      1823,4       1372,9      2089,6          392,3 
R10-R12                         3                        641,4         512,6        806,6          150,4 
R13-R15                         3                      2565,3       2356,2      2877,7          275,7    
R16-R18                         3                      1606,2         855,5      2365,2          754,9 
 
    Luesuon hiilikertymä (kg ha-1) 
 
R1-R3                              3                      1822,6       1387,5      2642,7          710,6 
R4-R6                              3                      1193,2         845,6      1611,2          387,6 
R7-R9                              3                        662,2         561,8        790,9          117,1 
R10-R12                         3                        273,6         209,5        376,2            89,8 
R13-R15                         3                      1567,8       1284,1      2064,6          431,7    
R16-R18                         3                        840,1         610,1        986,7          201,7 
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