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Väisänen, Tero, Chemical treatment of lake sediments. A study of optimization and
result measurements of a lake restoration method for reducing internal load from
eutrophic lakes
Faculty of Technology,  Department of Process and Environmental Engineering, University of
Oulu, P.O.Box 4300,  FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. C 345, 2009
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Abstract
There are many methods for the restorating a eutrophicated lake. This study has concentrated on
chemical treatment of the sediment and the restoration measurements. This study is divided into
three parts: studies of the chemical restoration of study lakes, the optimization of the sediment
chemical restoration method, and the evaluation of the method effectiveness of the lake
restoration. 

According to the results, it is possible to adsorb phosphorus to the sediment and keep it
adsorbed, but chemical treatment will not improve the long term phosphorus adsorption capacity
of the sediments. Therefore, the internal phosphorus load from sediments is only temporarily
decreased. Contrary to the claims of earlier studies, the chemical treatment should be executed
with small doses successively over many years. In this case, the phosphorus from the hypolimnion
and the interstitial water is engaged and stored in the sediment. The phosphorus will remain stored
unless the acidity of the sediment changes so that the phosphorus-aluminum bond is broke. The
most important factors in the sediment chemical restoration are the pH-reaction of the chemical
and sediment-water mixture. Also, available phosphorus that can be engaged is important. In
addition, the natural variety of the pH-value of the lake must be considered. 

A laboratory test was made that compared the suitability of five different chemicals for the
restoration of lakes. The tested chemicals were chemicals that are commonly used in the
production of drinking water and in waste water treatment. The most suitable chemical for lake
restoration was Kemira’s CFH0818 which had the best ability to engage phosphorus and the best
pH-reaction. 

The successfulness of the lake restoration can be determined from the phosphate in the
interstitial water of the sediment as a primary source of internal phosphorus load. This diffusion
calculation can be made in every restoration object before and after the restoration measures. Also,
oxygen conditions, pH-value and the process environment of the breakdown of the organic
material are determined as tools for the restoration measures. The use of the evaluation methods
is mostly limited by the dynamic nature of the process environment over different seasons of the
year. So for reliable restoration measurement one must know why, when and where the
measurements are made. 

Keywords: chemicalization of lake sediments, lake sediments, oxygen demand of lake
sediments, phosphorus, redox-potential, restoration of lakes





Väisänen, Tero, Sedimentin kemikalointikäsittely. Tutkimus rehevän ja
sisäkuormitteisen järven kunnostusmenetelmän mitoituksesta sekä sen
tuloksellisuuden mittaamisesta
Teknillinen tiedekunta, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Oulun yliopisto, PL 4300, 90014
Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. C 345, 2009
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Tiivistelmä
Rehevän järven kunnostamiseksi on useita menetelmiä: joista tässä tutkimuksessa on keskitytty
sedimentin kemikaalikäsittelyyn sekä sen tuloksellisuuden mittaamiseen. Tutkimus jakautuu
kolmeen osaan: kemikaalikunnostusten järvikohtaiseen tarkasteluun, sedimentin kemikaalikun-
nostuksen mitoituksen optimointiin sekä järvikunnostuksen tuloksellisuuden arvioimiseen. 

Tutkimustulosten mukaan sedimentin kemikaloinnilla voidaan sitoa järvessä kiertävää fosfo-
ria sedimenttiin, mutta pysyvää sedimentin fosforinsidontakykyä kertaluontoisella kemikaloin-
nilla ei saavuteta. Järven sisäinen kuormitus siis hetkellisesti hidastuu, mutta ei lopu sedimentin
kemikalointiin. Kemikalointi tulee tehdä pienin kerta-annoksin useana vuonna peräkkäin ja sedi-
mentin pH:n tulisi säilyä välillä 6–8 läpi vuoden. Tällöin kemikaali varastoi sitomansa fosforin
sedimenttiin. Kemikaalikunnostuksen tärkeimmät mitoitustekijät ovat kemikaalin pH-vaste vesi-
massaan ja sedimenttiin sekä sidottavissa oleva fosforimäärä kunnostettavassa järvessä. 

Tutkimuksen mukaan PAX-18-kemikaali ja vastaavat liuosmaiset alumiini- ja rautakemikaa-
lit eivät ole ensisijaisia järvikunnostuskemikaaleja. Ne on kehitetty juoma- ja jäteveden puhdis-
tamiseen, eli sitomaan nopeasti fosforia ja orgaanista ainetta. Sitä vastoin laboratoriokokeen
tulosten perusteella rakeiset adsorptio-kemikaalit, kuten Kemiran CFH0818 sitovat sedimentin
fosforia itseensä ilman merkittäviä happamoitumisvaikutuksia. 

Järvikunnostuksen tuloksellisuutta voidaan arvioida mittaamalla sedimentissä vapaana oleva
fosfaattimäärä ja sedimentin hapetustila, happamuus sekä määrittämällä sedimentin fosforinsi-
dontakyky. Mittaukset on tehtävä ennen ja jälkeen kunnostustoimia. Näiden mittausten perus-
teella voidaan kunnostustoimien tuloksellisuutta arvioida varsin luotettavasti. Tulosten käyttöä
rajoittavat lähinnä muuttuvat prosessiolosuhteet eri vuodenaikoina ja toistaiseksi riittävän vertai-
luaineiston puute. Järvikunnostuksen tuloksellisuuden arvioimiseksi on tiedettävä kohdekohtai-
sesti miksi, milloin ja mistä mitataan, jotta arvio on luotettava. 

Asiasanat: fosfori, hapenkulutus, järvikunnostus, kemikaalikunnostus, redox-
potentiaali, sedimenttitutkimus
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Järvikunnostus on osa laajakäsitteistä vesiensuojelua. Suojelun tavoitteena on 

vesistön kuormituksen vähentäminen (Nyroos ym. 2006). Suomessa on satoja 

kunnostustarpeessa olevia järviä, joiden pääasiallinen ongelma on sisäisen kuor-

mituksen aiheuttama rehevyys. Muita kunnostustoimia vaativia järvien ongelmia 

ovat lähinnä mataluus ja umpeenkasvu. Järvikunnostamisen tavoitteena on usein 

järven tilan parantaminen, virkistyskäyttöön paremmin sopivaksi tai hyvän ekolo-

gisen tilan saavuttamiseksi. (Turunen & Äystö 2000, Ilmavirta 1990 ja Lehtoranta 

2005.)  

Järveen kohdistuvasta kuormituksesta merkittävä osa varastoituu pohjasedi-

menttiin, kun olosuhteet järvessä suosivat ravinteiden, pääasiassa fosforin, sitou-

tumista. Järven rehevöityessä mm. veden ja pohjasedimentin hapenkulutus lisään-

tyy ja pohjasedimentistä vapautuu fosforia, eli järvi on sisäkuormitteinen. Järven 

nykytilaan vaikuttaa jäte- ja valumavesien kuormitushistoria, mutta usein sisäinen 

kuormitus on keskeisin kuormituslähde (Eloranta 2005, Väisänen 2005). 

Järveen kohdistuvan kuormituksen lisäksi myös järven ominaispiirteet, kuten 

valuma-alue, hydrologia ja morfologia sekä eliötoiminnan määrä ja laatu vaikut-

tavat järven rehevöitymiseen. Valuma-alueen maa- ja kallioperän laatu vaikuttavat 

keskeisesti valumavesien vedenlaatuun. Esimerkiksi savimaiden valumavedet 

ovat sameita ja ravinteikkaita, mutta hiekkaharjujen valumavedet kirkkaita ja 

niukkaravinteisia. Järven virtausolosuhteet ja tilavuussuhteet vaikuttavat oleelli-

sesti järven kuormituksen sietokykyyn. Esimerkiksi läpivirtausjärven sisäinen 

kuormitus ei juurikaan vaikuta järven vedenlaatuun, kun taas pitkäviipymäisen 

järven vedenlaatu on pääosin sisäisen kuormituksen tulosta. (Eloranta 2005.) 

Järven eliötoiminnassa keskeistä on kalaston, pohjaeläimistön, vesikasvilli-

suuden sekä kasvi- ja eläinplanktonin välinen tasapaino sekä määräsuhteet. Järven 

rehevöityessä eliöiden määräsuhteet muuttuvat usein rehevöitymistä lisäävään 

suuntaan. (Holdren ym. 2001,Wetzel 1983, Eloranta 2005 ja Seppänen 1973.)  

Rehevöityneet järvet ovat usein lähellä asutusta, joten ihmistoiminnan vaiku-

tus järven rehevöitymiseen on ilmeinen. Kunnostustoimin voidaan vähentää ih-

mistoiminnasta aiheutuvaa rehevöitymistä, mutta luontaisesti rehevän järven re-

hevyystasoa on vaikea alentaa (Eloranta 2005). Kun järven luontaiset ominaispiir-

teet hyväksytään, voidaan järvikunnostuksen tarpeellisuutta ja tavoitteita arvioida 
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kestävältä pohjalta (Eloranta 2005, Lappalainen & Matinvesi 1990 ja Saarijärvi & 

Sammalkorpi 2005).  

Järvikunnostuksessa on keskeistä löytää kuhunkin kohteeseen soveltuva kun-

nostusmenetelmä, joka sopii järven ominaispiirteisiin ja jolla saavutetaan asetetut 

kunnostustavoitteet (Väisänen & Lakso 2005, Eloranta, 2005). Suomessa on vasta 

viime vuosina herätty laajamittaisesti selvittämään järvikunnostusten tulokselli-

suutta, eli asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kunnostustoimien tuloksellisuus 

voidaan määrittää joko kohteen tai menetelmän tuloksellisuutena (Tanskanen 

2005). Kun kehitetään ja sovelletaan käytäntöön uutta kunnostusmenetelmää, on 

tärkeää tietää menetelmän optimaalinen mitoitus sekä sen käytön reunaehdot ja 

tuloksellisuus tarkasteltavassa kohteessa. Näin varmistetaan, että kyseessä olevaa 

menetelmää käytetään vain sellaisissa kohteissa, joissa sen käyttö on myös kus-

tannuksiltaan järkevää.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja työn rakenne 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä pohjasedimentin kemikaloin-

timenetelmän mitoituksesta ja tuloksellisuuden arvioimisesta järvikunnostusme-

netelmänä. Kunnostusmenetelmällä pyritään vähentämään pohjasedimentistä 

vapautuvaa järven sisäistä fosforikuormaa, ja siitä syystä sen määrittäminen on 

keskeinen kunnostusmenetelmän tuloksellisuuden mittari.  

Sedimentistä vapautuvan fosforimäärän sekä sedimentin pintakerroksessa 

vallitsevien fosforin vapautumista tai sitoutumista edistävien prosessiolosuhteiden, 

kuten hapen tunkeutumissyvyys sedimenttiin sekä pintasedimentin pH ja Redox-

potentiaali, kenttämittausten ja siihen liittyvän näytteenoton kehittäminen ja so-

veltaminen järvikunnostuksen tarpeisiin ovat keskeinen osa tätä tutkimusta. 

Väitöskirja jakautuu yhdeksään lukuun, joiden tavoitteena on käsitellä tutki-

musaihetta eri lähtökohdista ja eri menetelmin suraavasti: 

1. Johdanto aiheeseen sekä tutkimusympäristön kuvaus 

2. Rehevän järven ominaispiirteet, rehevyyden indikaattorit sekä järven sedi-

mentti prosessiympäristönä 

3. Rehevän järven kunnostaminen, sen tuloksellisuus sekä katsaus sedimentin 

kemikaalikunnostuksiin 

4. Tutkimusmenetelmien ja tutkimuksessa käytettyjen kemikaalien esittely 
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5. Järvikohteiden kunnostustutkimusten tulokset 

– Pääpaino luvussa on Kuusamon Eli- ja Torankijärven sekä Nälkämölam-

men kunnostuskohteiden ja -menetelmien sedimenttitutkimustuloksissa. 

Luvussa tarkastellaan järvien sedimenttitutkimuksen tuloksia kohdekoh-

taisesti. Mukana on myös 16 suomalaisen järven sedimenttitutkimuksista 

koostuva vertailuaineisto.  

6. Nälkämölammen koealtaiden kemikalointikäsittelyn tutkimukset. Tutkimus-

ten tuloksilla testataan sedimentin kemikalointikäsittelyn mitoitusta sekä ar-

vioidaan menetelmän tuloksellisuutta  

7. Sedimentin kemikaalikäsittelyn vaikutusten simulointi erilaisin laboratorio-

kokein. Laboratoriossa tehtyjen pullo- ja allaskokeiden sekä muun muassa 

sedimentin fosforin-adsorptio ominaisuuksien määrittämiseksi tehdyt labora-

toriotutkimukset 

8. Keskeisten tutkimustulosten tarkastelu sedimentin kemikalointimenetelmän 

kannalta 

9. Tutkimuksen johtopäätökset ottaen huomioon kohdejärvistä, koealtaista sekä 

laboratoriokokeista saadut tulokset 

Johtopäätöksissä haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin:  

– Mitkä ovat sedimentin kemikaalikäsittelyn mitoitusohjeet?  

– Millaisiin tuloksiin menetelmällä on mahdollista päästä? 

– Mitä tulisi mitata, jotta sisäisen kuormituksen vähentämisen tulokselli-

suutta voidaan arvioida? 

Liitteessä on esitelty vertailuaineistona olevat 16 järveä, joissa on tehty samoja 

sedimenttimittauksia kuin tämän tutkimuksen varsinaisissa tutkimusjärvissä Kuu-

samossa. Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto vertailuaineiston tutkimuksista, 

niiden kohteista sekä kunkin tutkimuksen tärkeimmistä julkaisuista. 

Kohdejärvien kunnostustutkimuksia ja Nälkämölammen koealtaiden tutki-

muksia tehtiin osin samanaikaisesti, mutta luvussa 7 kuvatut laboratoriotutkimuk-

set tehtiin näiden jälkeen niin sanottuina täydentävinä tutkimuksina. Tutkimuksis-

sa, viimeiseksi laboratoriossa tehtyä kemikaalivertailua lukuun ottamatta, käytet-

tiin alumiinipohjaista saostuskemikaalia (PAX-18). Tämän johdosta muun muassa 

uudesta lupaavasta rautapohjaisesta järvikunnostuskemikaalista (CFH818) ei ole 

laajempia tutkimustuloksia. Tutkimuskemikaalit valittiin kirjallisuuden (luku 3.3), 
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vesihuoltotekniikassa saatujen hyvien kokemusten sekä uutuuskemikaalin testaus-

tarpeen perusteella. 

Tämän tutkimuksen osatutkimukset tehtiin seuraavan aikataulun mukaisesti: 

– Tutkimukset Toranki- ja Elijärvellä 31.5.–4.9.2006 

– Tutkimukset Nälkämölammella 31.5.2006–5.6.2007 

– Tutkimukset Nälkämölammen koealtailla 8.6.2006–5.6.2007 

– Laboratoriokokeet 

– Laboratoriokoe I 13.11.2006–7.2.2007 

– Laboratoriokoe II 27.3.–29.5.2007 

– Kemikaalien vertailukoe, laboratoriokoe III 18.6.–14.8.2007  

1.3 Tutkimusympäristö ja tutkimustulosten hyödyntäminen 

Pääosa tämän tutkimuksen aineistosta ja tuloksista on kerätty vuosina 1993–2007 

VTT:n vesi- ja ekotekniikkaryhmässä ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuk-

sessa tehdyissä tutkimuksissa. Tutkimuksissa on ollut vuosien saatossa mukana 

useita tekijöitä, joiden osuus työstä näkyy kirjallisuusviitteissä. Väittelijä on osal-

listunut kaikkien esitettyjen tutkimusten suunnitteluun, maasto- ja laboratoriotöi-

hin, eli tehnyt mittauksia ja määrityksiä sekä osallistunut tulosten käsittelyyn ja 

julkaisemiseen (Taulukko 1). Alueellisesti tutkimuskohteita on koko Suomen 

alueella, joskin ne ovat painottuneet Oulun läänin alueelle (Kuvio 1).  

Vuosina 1993–2001 päätutkimuskohteena olivat sisäisen kuormituksen va-

pautumismekanismit ja niiden mittaaminen eri järvikunnostuskohteissa (Taulukko 

1). Vuosina 2002–2004 tutkimuskohteena oli rehevän järven kunnostusmenetel-

män valinta (Väisänen 2005) sekä vuosina 2005–2007 sedimentin kemikalointi-

menetelmä.  

Sedimentin kemikalointimenetelmää on tutkittu Kuusamossa sijaitsevilla 

kohdejärvillä. Aiemmissa tutkimuksissa kerättyä aineistoa käytetään tukena me-

netelmän tuloksellisuuden arvioimisessa. Järvien kunnostustutkimuksia varten on 

kehitetty ja testattu mittaus- ja määritystekniikoita, joihin pohjatietämystä haettiin 

vaihtotyöskentelystä Alankomaiden Ekologisessa Instituutissa (Hellsten ym. 

1994). 
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Taulukko 1. Tämän tutkimuksen aineistona olevat tutkimukset vuosilta 1993–2007. 

Tutkimus Ajankohta Kirjallisuusviite Järvi 1) Huom. 

Tuusulanjärven tutkimukset 1994–1996 

2003 

2007 

Sommarlund ym.1998  

Visuri ym. 2003 

Lehtola 2008 

19 Lehtolan 

insinöörityö 

Tekojärvien ilmastovaikutus- 

tutkimukset (Vuotos-hanke) 

1994–1996 Martikainen ym. 1996 

Hellsten & Väisänen 

1998 

Huttunen ym. 2002 

1 ja 2 Huttusen pro-

gradutyöt  

Soiviojärven tutkimukset 1995 Suoraniemi ym.1996 6 ja 7 Suoraniemen  

pro-gradutyö 

WEMTEC-hankkeen pienet 

järvikunnostustutkimukset 

1995–1998 VTT:n työraportteja 

ja asiakasselosteita 

13–16 

18 

 

Postilammen tutkimukset 1997 Huttunen ym. 1998 17  

Ranuanjärvien tutkimukset 1997 Puro ym. 1999 8–10  

Saunajärven kunnostaminen 1999–2004 Paananen 2001 

Halmeenpää ym. 2005 

Vähänen ym. 2005 

Heikkinen ym. 2006 

12 Paanasen  

diplomityö 

 

Siikalammen kunnostaminen 2000–2004 Kuusela 2002 

Halmeenpää ym. 2005

11 Kuuselan  

pro-gradutyö 

Kuusamon järvikunnostustutki- 

mukset ja VYLYKE- hanke 

2006–2007 Kangas 2007 3–5 Kankaan DI-työ. 

1) viittaus Kuvion 1 järvitietoihin. 

Nälkämölampea koskevat tutkimukset ovat myös osa Oulun ammattikorkeakou-

lun johtamaa VYLYKE- hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä laite-, laborato-

rio- ja osaamisvalmiuksia ympäristötekniikkaan liittyvissä mittauksissa. Kuusa-

mon Nälkämölampi oli hankkeen testauskohde (Kangas 2007).  

Tämä tutkimus kuuluu osaltaan Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan 

Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat 
(VeKuMe) hankkeeseen. Tämän maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman 

hankkeen myötä tutkimustulokset siirtyvät välittömästi osaksi käytännön järvien 

kunnostus- ja vesienhoitotyötä.  
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Kuvio 1. Järvikohteet, joilla on tehty sedimenttitutkimuksia vuosina 1993–2007. Järvi-

en sijainti on esitetty vesistöalueen numeroinnin (Ekholm 1993) sekä 1.1.2008 mukai-

sen kuntajaon avulla. Kuvio on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen (Suomen rajat 

©SYKE) ja Maanmittauslaitoksen (Pohjakartta-aineisto ©MML:n lupa nro 51/MML/09) 

luvalla. 
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2 Rehevän järven ominaispiirteet ja 
rehevöitymiskehitys  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan järven rehevöitymistä pääosin rehevän järven 

sedimenttiin liittyvien ilmiöiden avulla. Järven rehevöitymiskehitykseen vaikutta-

vat myös monet muut tekijät, kuten järven valuma-alue, morfologia ja hydrologia 

sekä järven veden laadun ja ravintoverkon kehittyminen. Näiden tekijöiden huo-

mioiminen on tärkeää järven kunnostamisessa.  

2.1 Järven perusominaisuuksien vaikutus 
rehevöitymiskehitykseen  

Järven valuma-alue ja sieltä tuleva kuormitus, hydrologia sekä morfologia ovat 

keskeisiä järven rehevöitymiskehitykseen suoraan tai välillisesti vaikuttavia pe-

rusominaisuuksia. Näiden perusominaisuuksien tuntemus on lähtökohta järven 

rehevöitymiskehityksen ymmärtämiselle ja siten myös realistiselle ja tuloksek-

kaalle järven kunnostamiselle. (Eloranta 2005, Väisänen & Lakso 2005.) 

2.1.1 Valuma-alue 

Järveen kohdistuva luonnonhuuhtouma ja siten myös järven niin sanottu luontai-

nen rehevyys ovat pääosin riippuvaisia järven valuma-alueen maa- ja kallioperäs-

tä. Luontaisesti ravinteikkailta alueilta kulkeutuu järveen ravinteita, kun sitä vas-

toin esimerkiksi köyhiltä moreenimailta ravinnekuormitus on vähäistä. Topogra-

fialtaan jyrkiltä alueilta irtoaa enemmän ja karkeampaa ainesta kuin loivilta alu-

eilta. Karkeampi aines laskeutuu pääosin tulouoman läheisyyteen, kun taas suo-

valtaiselta valuma-alueelta kulkeutuva turvepitoinen liete voi levitä koko järven 

alueelle. Valuma-alueelta järveen tulevaan kuormitukseen vaikuttaa keskeisesti 

ihmistoiminta. Piste- ja hajakuormitus vaikuttavat suoraan järveen kulkeutuvan 

aineksen määrään ja laatuun. (Håkanson & Jansson 1983, Eloranta 2005.) 

2.1.2 Hydrologia 

Toinen järven tilaan keskeisesti vaikuttava tekijä on järven veden vaihtumiseen 

kuluva keskimääräinen aika eli veden viipymä järvessä, joka vaikuttaa järven 

vedenlaadun pitkäaikaiseen kehittymiseen ja vuotuiseen rytmiikkaan. Vesistöjen 

latvajärvissä veden viipymä on tyypillisesti pitkä, jopa vuosia. Vastaavasti reitti-
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vesistöjen alaosassa olevien samankokoisten järvien veden viipymä voi olla vain 

viikkoja. Isoissa järvissä, kuten Saimaa, on lahti- ym. alueita, joissa veden todel-

linen viipymä on koko järven laskennallista arvoa huomattavastikin pidempi. 

(Eloranta 2005.) 

Järveen tuleva vesimäärä on luonnollisesti riippuvainen valuma-alueelle koh-

distuneesta sadannasta ja siitä muodostuvasta valunnasta. Keskimääräinen valun-

ta-arvo Suomessa on noin 10 l km−2 s−1 (Hyvärinen & Korhonen 2003). Suomessa 

vallitsevalla ilmastovyöhykkeellä merkittävä osa valunnasta tulee keväällä lumien 

sulaessa, joskin Etelä-Suomessa talvivalumien osuus vuotuisessa vedenkierrossa 

on ollut viime vuosina kasvussa (Eloranta 2005). 

2.1.3 Morfologia 

Järven morfologiaan kuuluvat pinta-ala, syvyyssuhteet ja eri syvyysvyöhykkeiden 

tilavuudet sekä rannan rikkonaisuus, kuten saarten ja lahtien määrä. Järven sy-

vyys- ja tilavuussuhteet ovat näistä kunnostuksen kannalta oleellisimmat (Eloran-

ta 2005.) Mikäli järven syvänteen osuus järven vesitilavuudesta on pieni, on myös 

syvänteen vaikutus järven vedenlaatuun vähäinen. Jos taas järven syvänne on 

laaja ja sen osuus järven tilavuudesta on suuri, on myös syvänteen sedimentin 

vaikutus vedenlaatuun merkittävä ja tällöin kunnostustoimet kannattaa kohdistaa 

syvännealueen sedimentin käsittelyyn.  

Järven ominaispiirteistä tärkeitä ovat myös järven pohjan dynaamiset ominai-

suudet. Järvi voidaan jakaa eroosio-, transportaatio- ja akkumolaatioalueisiin 

(Taulukko 2) (Håkansson & Jansson 1983). Aallokon aiheuttama eroosio ranta-

vyöhykkeellä riippuu ennen kaikkea rannan syvyyssuhteista ja avoimuudesta 

tuulelle. Eroosioalueilla hiekkaa hienojakoisemmat sedimentit ovat huuhtoutuneet 

järven syvempiin osiin. Transportaatioalueilla tavataan vielä kulkeutumassa siltti- 

ja savipitoisia sedimenttejä, mutta akkumulaatiopohjan alueella vesipitoiset mu-

tasedimentit ovat vallitsevia (Håkansson & Ahl 1976). Avoimuudesta riippumaton 

tekijä on pohjan kaltevuus. Håkanssonin ja Janssonin (1983) mukaan hienojakoi-

set ainekset eivät pysy stabiileina 4–5 % jyrkemmillä alueilla, joita suomalaisissa 

järvissä on harvoin.  
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Taulukko 2. Sedimenttityyppien luokittelu pohjadynamiikan perusteella (Håkanson & 

Jansson 1983). 

Sedimentin laatu Pohjan dynaaminen 

tyyppi 

Sedimentin vesipitoisuus 

(%) 

Kivet, lohkareet Eroosio 0 

Somero Eroosio ≤ 10 

Sora, hiekka Eroosio 10–20 

Hiekka Eroosio 20–50 

Hiekkainen siltti Transportaatio 50–80 

Kova savi Transportaatio 50–60 

Hienot silttipitoiset sedimentit Akkumulaatio 75–85 

Erittäin hienot mutapitoiset sedimentit Akkumulaatio 85–99 

2.2 Järven rehevöitymiskehitys ja sen määrittäminen 

Järven rehevöityminen on luontainen prosessi, joka johtaa lopulta kohti järven 

umpeenkasvua (Kimmel 1990). Aikajänne järven luontaisessa rehevöitymisessä 

on yleensä tuhansia vuosia, mutta ihmistoiminta voi nopeuttaa kehitystä merkittä-

västi. Kaikki järvet eivät kuitenkaan noudata tätä rehevöitymiskehitystä, sillä 

esimerkiksi tunturijärvien ja karujen alueiden metsälampien kehityssuunta voi 

olla rehevöitymiselle vastakkainen (Wetzel 1983). Järven kehityskulku on siis 

sidoksissa valuma-alueeseen ja sen maankäyttöön (Eloranta 2005).  

Järven rehevöityminen alkaa, kun siihen kohdistunut ravinnekuormitus ylittää 

järven kuormituksen sietokyvyn. Jo luontainen, ihmistoiminnasta riippumaton, 

kuormitus voi aloittaa rehevöitymiskehityksen. Rehevöityvän järven tuotanto 

kasvaa ja se edelleen kiihdyttää rehevöitymistä. Järven sedimentin hapellinen 

hajotustoiminta pystyy oligotrofisessa järvessä käsittelemään kuormituksen ja 

varastoimaan muun muassa ravinteet lähes pysyvästi sedimenttiin. Rehevän jär-

ven keskeinen ongelma on se, ettei sedimentin hapellinen hajotustoiminta riitä 

pilkkomaan sedimenttiin kohdistuvaa orgaanista kuormitusta. Tällöin sedimenttiin 

kertyvä orgaaninen aines hajoaa pääosin anaerobisesti ja edelleen kiihdyttää jär-

ven rehevöitymiskehitystä. Rehevyyden edetessä sedimentin metaanintuotanto 

lisääntyy sekä happi- ja pH-olosuhteet muuttuvat siten, että myös aiemmin sedi-

menttiin varastoituneen ravinteet vapautuvat sedimentistä yläpuoliseen veteen, eli 

järven sisäinen kuormitus käynnistyy. (Wetzel 1983, Eloranta 2005.) 

Rehevöityvässä järvessä sisäinen fosforikuormitus lisääntyy, sillä sedimentis-

tä vapautunut fosfori myös siirtyy yläpuoliseen veteen aiempaa helpommin. Re-

hevän järven sedimentin huokosvedessä ja sedimentin yläpuolisessa vedessä fos-
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foripitoisuuserot tasoittuvat fosforin kulkeutuessa järven alusveteen. Myös vinou-

tuneen ravintoverkon, eli pääosin ylitiheän särkikannan, vuoksi fosforia siirtyy 

sedimentistä veteen. Lisäksi rehevän järven sedimentti löyhtyy, jolloin sediment-

tiä sekoittuu aallokon ja kaasuntuoton vaikutuksesta helposti yläpuoliseen veteen. 

(Lappalainen & Matinvesi 1990.)  

Järven suuri kuormitus – sisäinen ja ulkoinen yhdessä – näkyy vedenlaadussa 

ja biologisen toiminnan aktiivisuutena. Fosforin, muiden ravinteiden ja orgaani-

sen aineen kierto järvessä nopeutuu. Tällöin järven perustuotanto sekä muun mu-

assa vesikasvit ja kalat lisääntyvät. Yleisesti ottaen rehevöitymisen alkuvaiheessa 

laji- ja yksilömäärät lisääntyvät, mutta rehevöitymiskehityksen edetessä lajisto 

yksipuolistuu ja yksilömäärä edelleen kasvaa. Kalastossa näkyvimpänä muutok-

sena on yleensä järven särkikannan kasvu. (Wetzel 1983.) 

2.2.1 Rehevän järven vedenlaatu 

Yli puolet Suomen järvistä on fosforirajoitteisia, noin neljännes typpirajoitteisia ja 

neljänneksessä järvistä kumpikin ravinteista voi rajoittaa kasvua. Kuitenkin juuri 

rehevissä järvissä typpi on todennäköisemmin sekundäärinen minimiravinne kas-

vukaudella (Pietiläinen & Kauppi 1993). Järven veden rehevyyttä arvioidaan 

muun muassa perustuotantoa välillisesti kuvaavan a-klorofyllin sekä fosforipitoi-

suuksien arvoilla (Taulukko 3).  

Taulukko 3. Raja-arvot järviveden kokonaisfosfori- (Ptot) ja a-klorofyllipitoisuuksille 

(Chl-a) järvien eri rehevyystasoilla Forsbergin & Rydingin (1980) A, OECD:n (1982) B ja 

Elorannan (1997) C mukaan. 

Rehevyystaso Ptot (µg l−1)  Chl-a (µg l−1) 

 A B1) C  A B2) C 

Erittäin karu   0–5   < 1 

Karu < 15 ≤ 10 5–15 < 3 ≤ 2,5 1–5 

Lievästi rehevä 15–25 10–35  3–7 2,5–8  

Keskirehevä   15–50    5–10 

Rehevä  25–100 35–100 50–100  7–40 8–25 10–50 

Ylirehevä > 100 ≥ 100 > 100 > 40 ≥ 25 > 100 

1) kokonaisfosforipitoisuuden vuosikeskiarvo 
2) valaistun kerroksen a-klorofyllipitoisuuden vuosikeskiarvo  
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Järven rehevöityessä biologinen tuotanto lisääntyy ja sedimentissä hajotustoimin-

nan intensiteetti lisääntyy. Nämä lisäävät hapen kulutusta ja edelleen kiihdyttävät 

rehevöitymistä vapauttamalla ravinteita takaisin sedimentin yläpuoliseen veteen. 

Järven alusvedessä esiintyviä happikatoja, erityisesti kevättalvella ja kesäkerros-

tuneisuuden loppuvaiheessa, voidaan pitää järven rehevöitymisen ensiaskelina. 

(Wetzel 1983.)  

Järven veden fosforipitoisuudet vaihtelevat järvityypeittäin eri vuodenaikoina. 

Ison, pitkäviipymäisen järven ulappa-alueella veden fosforipitoisuus lisääntyy 

syksyllä, saavuttaa maksimiarvonsa kevättalvella ja vähenee selvästi kevätkesällä 

järven biologisen aktiivisuuden ollessa korkeimmillaan. Lyhytviipymäisessä lat-

vajärvessä veden fosforipitoisuus saavuttaa huippunsa ylivaluma-aikoina keväällä 

lumien sulaessa ja syyssateiden aikana. Rehevän, sisäkuormitteisen järven veden 

fosforipitoisuus kasvaa yleensä loppukesää kohden (Wetzel 1983, Eloranta 2005).  

2.2.2 Rehevän järven kalasto ja muut biologiset muuttujat 

Järven rehevöityminen näkyy kalastossa lajimuutoksina, lähinnä särkivaltaisuute-

na, sekä ajoittaisina kalakuolemina. Kalat ovat järiven helposti tunnistettava 

eliöryhmä, mutta niiden määrän selvittäminen tutkittavasta järvestä järven rehe-

vyyden arvioimiseksi sekä kunnostustarpeen määrittämiseksi voi olla vaikeaa. 

Järviin kohdistuvalla ulkoisella, rehevöittävällä kuormituksella voi olla yllät-

täviä vaikutuksia järven kalakantaan. Pienten järvien ja lampien ekosysteemeissä 

voi tapahtua nopeita muutoksia, sillä suuriin järviin verraten pienet järvet ovat 

kalojen elinympäristönä yksipuolisempia ja tarjoavat vain niukasti vaihtoehtoja 

lisääntymis-, poikastuotanto- tai syönnösalueiden suhteen (Väisänen ym. 2001, 

Ahvonen ym.1992). 

Biologisten muuttujien merkitys vesien tilan arvioinnissa on viime vuosina li-

sääntynyt (Vuori ym. 2006). Järven rehevyyttä, rehevöitymiskehitystä ja myös 

kunnostustarvetta voidaan arvioida vesikasvien, pohjaeläinten, kasvi- ja eläin-

planktonin sekä perifytonin määritysten avulla. Erityisesti piilevistä (perifyton) 

voidaan laskea erilaisia vesistön rehevyyden, kuormittuneisuuden ja happamuu-

den indeksejä (Mäkelä ym. 1992, Karjalainen ym. 2005). Näiden indeksien avulla 

voidaan arvioida vesistön ekologista tilaa (Vuori ym. 2006, Halmeenpää ym. 

2007). Piilevät soveltuvat myös järven rehevöitymiskehityksen arvioimiseen (Hå-

kanson & Jansson 1983, Kauppila 2005). Kun tunnetaan järven pitkäaikainen 

rehevöitymiskehitys, voidaan myös kunnostuksen tavoitteiden realistisuutta arvi-

oida luotettavasti (esim. Kauppinen 2005, Tolkkinen 2007). Myös vesikasvien 
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indikaattorilajien esiintyminen ja runsaus kuvastavat hyvin järven pitkäaikaista 

rehevyyskehitystä (mm. Sandman ym. 2004). 

2.2.3 Rehevän järven sedimentin hiili-typpi- ja hiili-fosforisuhde  

Hiilen ja typen välisen suhdeluku (C/N) ja orgaanisen aineen pitoisuus kuvaavat 

sedimentin rehevyyttä (Hansen 1961). Karuissa järvissä C/N-suhde on korkea ja 

orgaanisen aineen pitoisuus alhainen, mutta rehevissä järvissä suhdeluvut ovat 

päinvastoin. Ruskeavetisen järven sedimentissä sekä C/N-suhde että orgaanisen 

aineen pitoisuudet ovat molemmat korkeita. Alkava rehevöityminen näkyy sedi-

mentissä hiili-typpisuhteen muutoksessa yläpuolista vettä aikaisemmin (Håkans-

son & Jansson 1983). 

Fosforia vapautuu sedimentistä huokosveteen orgaanisen aineksen hajoamis-

prosessissa eli mineralisaatiossa. Fosfaattia on havaittu vapautuvan, mikäli hiilen 

ja fosforin välinen massasuhdeluku (C/P) on alle 58:1 (Bell & Ahlgren 1987, 

Tezuka 1990, Tuominen 1996). Vastaavasti typpeä vapautuu sedimentistä huo-

kosveteen mineralisaatiossa, mikäli hiilen ja typen välinen massasuhdeluku (C/N) 

on alle 10:1 (Coldman ym. 1987, Tezuka 1990). Sedimentin orgaanisen aineksen 

hajotuksessa bakteeri- ja mikrobiologisilla prosesseilla on keskeinen merkitys 

fosforin ja typen vapautumiselle sedimentistä huokosveteen (Tuominen 1996). 

Nämä prosessit lisäävät huokosveden fosforipitoisuutta ja siten kiihdyttävät fosfo-

rin diffuusiota sedimentin yläpuoliseen vesimassaan (Sinke & Cappenberg 1988).  

Pintasedimentin hiili-typpisuhde kuvastaa järveen kohdistuvan kuormituksen 

laatua (Hansen 1961, Håkansson & Jansson 1983, Lehtoranta 2001). Mikäli suh-

deluku on yli 10, järveen kohdistuu pääasiassa ulkoista kuormitusta. Järven levä-

massan hiili-typpisuhde on noin 5–6, jolloin pintasedimentin vastaavat arvot ku-

vastavat sisäsyntyistä kuormitusta (Redfield ym. 1963, Lepistö ym. 1992).  

2.3 Järven sedimentti prosessiympäristönä  

Sedimentti on tärkeä ravinteiden kiertoprosessien ympäristö ja siksi myös tärkeä 

järven toiminnan kannalta. Pääosa näistä prosesseista tapahtuu myös järvivedessä, 

mutta veden merkitys prosessiympäristönä on järvessä sedimenttiä vähäisempi 

(Wetzel 1983). Sedimentissä tapahtuvat prosessit ovat pääosin luonteeltaan mik-

robiologisia, kemiallisia ja fysikaalisia.  

Aktiivisin osa sedimenttiä on muutaman millin, korkeintaan sentin paksuinen 

pintakerros sedimentin ja veden rajapinnassa. Sedimentin pintakerrokseen laskeu-
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tuu tuoretta orgaanista ainetta, jota bakteerit hajottavat ravinnokseen ja energian 

lähteeksi. Bakteerit metaboliatuotteillaan vaikuttavat suurelta osin sedimentin 

kemialliseen ympäristöön. Keskeisiä bakteeriprosesseja ovat orgaanisen aineksen 

hyödyntäminen sitä hajottamalla, nitrifikaatio, denitrifikaatio, typen sitominen, 

rikin ja raudan pelkistyminen sekä hapettuminen, käyminen ja metaanin muodos-

tuminen (Håkanson & Jansson 1983). Näillä prosesseilla on keskeinen merkitys 

myös fosforin vapautumiselle sedimentistä huokosveteen.  

Sedimentin prosessiympäristön tunteminen ja prosessiolosuhteiden mittaami-

nen on järven kunnostamisen kannalta tärkeää. Tällöin voidaan kunnostustoimet 

kohdistaa kyseiseen havaittujen ilmiöiden ohjaamiseen siten, että ravinteet pysyi-

sivät mahdollisimman hyvin sedimentissä.  

2.3.1  Orgaanisen aineksen hajoaminen  

Järven rehevöityessä sedimentoituvan nopeasti hajoavan orgaanisen aineksen 

määrä kasvaa. Sedimentin bakteeriaktiivisuus ei kuitenkaan vastaavasti kasva, 

koska kasvua rajoittaa hapenpuute ja siten sedimentin aerobinen kerros rehevöi-

tymisen myötä ohenee (Wetzel 1983). Pääosa sedimentoituvasta tuoreesta or-

gaanisesta aineksesta hajoaa aerobisissa olosuhteissa aerobisena respiraationa. 

Hajotus jatkuu tämän jälkeen anaerobisena respiraationa, fermentaationa ja lopul-

ta metanogeneesinä (Kuvio 2). Orgaanisen aineen hajotusprosessit liittyvät miltei 

kaikkiin ainesten kiertoihin sedimentissä. Erityisen merkittävää on leville käyttö-

kelpoisen liukoisen fosfaatin vapautuminen sedimentistä orgaanisen aineen ha-

joamisen lopputuotteena (Sinke ym. 1990). 

Sedimentin eri kerroksissa vallitsevat erilaiset olosuhteet orgaanisen aineksen 

hajoamiselle. Kussakin kerroksessa vallitseva hajotusprosessi voidaan määrittää 

Redox-potentiaalin mittauksella. Vallitsevan hajotusprosessin ja Redox-

potentiaalin vastaavuudessa on kuitenkin eri kirjallisuuslähteissä eroja (Taulukko 

4). Sedimentin pintakerroksen hapettavat olosuhteet voidaan havaita myös hapen 

tunkeutumissyvyydestä sedimenttiin (Sweerts 1990). 

2.3.2 Sedimentin fosfori ja sen vapautuminen huokosveteen  

Sedimentin fosforin määrä, sen sitoutuneisuus ja liukenemisherkkyys vaikuttavat 

keskeisesti fosforin vapautumiseen sedimentistä huokosveteen ja edelleen järven 

vesimassaan.  
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Kuvio 2. Orgaanisen aineen hajotusprosessit ja niiden suhteelliset prosenttiosuudet 

rehevän järven sedimentissä. Kuvio on mukaeltu Jones & Simonin (1980) sekä Jones 

& Simonin (1981) mukaan. 
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Taulukko 4. Orgaanisen aineksen hajotusprosessit sekä prosessia vastaava Redox-

potentiaali eri kirjallisuusviitteiden valossa. Taulukon lyhenne Ar = aerobinen respiraa-

tio ja Anr = anaerobinen respiraatio. Taulukko on muokattu Heinimaan & Heikkisen 

1998 mukaan.  

Redox-potentiaali (mV) Prosessi  Kirjallisuusviite 

+700…+400  Ar Vymazal 1995 

< +350  Ar/Nitrifikaatio Stumm & Morgan 1996 

+350…+100  Anr/Denitrifikaatio Vymazal ym. 1998 

> +340  Ar Brümmer 1974 

Särkkä 1996 

> +300  Ar Reddy & D'Angelo 1994 

< +300  Anr / Denitrifikaatio Cooke & White 1987 

Stumm & Morgan 1996 

Kuenen & Robertson 1987 

Brümmer 1974 

< +300  Anr/ Ferriraudan pelkistyminen Särkkä 1996 

+300…+100  Anr/Denitrifikaatio Reddy & D'Angelo 1994 

< +250  Anr/Ferriraudan pelkistyminen Faulkner & Richardson 1989 

< +200  Anr/Ferriraudan pelkistyminen Håkanson & Jansson 1983 

< +150  Anr/Ferriraudan pelkistyminen Brümmer 1974 

> +100  Ar Charpentier et al 1987 

+100…−100 Anr/Ferriraudan pelkistyminen Reddy & D'Angelo 1994 

+100…±0  Anr/Denitrifikaatio Charpentier & al 1987 

< −50  Anr/Sulfaatin pelkistyminen Brümmer 1974 

−100…−200 Anr/Sulfaatin pelkistyminen Reddy & D'Angelo 1994 

< −150  Anr/Sulfaatin pelkistyminen Särkkä 1996 

< −200  Metanogeneesi Reddy & D'Angelo 1994 

< −250  Metanogeneesi Vymazal 1995 

Särkkä 1996 

< −300  Fermentaatio Charpentier et al 1987 

< −500  Metanogeneesi Charpentier et al 1987 

Fosforin olomuodot sedimentissä 

Pääosa eli noin 98 % sedimentin fosforista on partikkelimaisessa muodossa (Lean 

1973). Kokonaisfosforia on sedimentissä yleensä 1–3 mg kuiva-ainegrammaa 

kohden. Kokonaisfosforin määrä ei kuitenkaan kuvaa järviveden rehevyyttä (Bo-

ström ym. 1982, Hellsten 1997). Sedimentissä fosfori on sitoutuneena joko epä-

orgaanisessa tai orgaanisessa muodossa. Epäorgaaninen fosfori on nimetty niuk-
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kaliukoisena niin sanotuksi apatiittifosforiksi ja herkästi liukenevana ei-

apatiittifosforiksi (Kuvio 3) (Håkanson & Jansson 1983).  

Kuvio 3. Fosforin eri muodot ja niiden vapautumis- ja kulkeutumismekanismit sedi-

mentin ja vesimassan välillä Lappalaisen & Matinveden (1990) muokkaamana (Alkupe-

räisviitteet, Håkansson & Jansson 1983, Hesslein 1980, Lappalainen 1982 sekä Mus-

grave & Reeburg 1982). Kuvio on julkaistu Gaudeamuksen luvalla.  

Sedimentistä liukenevan fosforimäärän arvioiminen 

Sedimentin pintakerroksessa on pääosin helposti liukenevia epäorgaanisia fosfori-

jakeita ja orgaaniseen ainekseen sitoutunutta fosforia. Fosforin kokonaismäärä 

yleensä pienenee syvemmissä sedimenttikerroksissa, mutta samalla niukka-

liukoisten fosforijakeiden osuus kasvaa (Håkanson & Jansson 1983). Sedimenttiin 

sitoutuneen fosforin vapautumisherkkyyttä voidaan arvioida erilaisin sedimentin 

uuttokokein (Boström ym. 1982, Paludan & Jensen, 1995).  

Huokosveden ja sedimentin ammoniumkloridiuuton fosfaattifosfori kuvaavat 

erittäin herkkäliukoista, lähinnä pelkistynyttä ja jo huokosvedessä liukoisena 

olevaa fosforijaetta. Rautaan ja mangaaniin hapellisissa olosuhteissa sitoutunut 

fosfaattifosfori liukenee DB-uutossa (dithionate-bicarbonate). Labiili orgaaninen 

fosfori voidaan määrittää edellä mainittujen fosforijakeiden kokonais- ja fosfaatti-

fosforimääritysten erotuksena. Natriumhydroksidiuutto erottaa sedimentistä savi-
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mineraaleihin ja alumiinioksideihin sitoutuneen fosfaatin. Nämä neljä fosforijaet-

ta kuvaavat sedimentistä helposti liukenevaa fosforia, eli niin sanottuna sedimen-

tin mobiilifosforia. (Paludan & Jensen 1995, Reitzel ym. 2003.)  

Humushappoihin sitoutunut, varsin niukkaliukoinen fosfori voidaan määrittää 

sedimentin natriumhydroksidiuuton kokonais- ja fosfaattifosforimääritysten ero-

tuksena. Pääosin kalsiumiin sitoutunutta niukkaliukoista fosforia voidaan arvioida 

suolahappouuton fosfaattimäärityksellä. Suolahappouuton kokonais- ja fosfaatti-

fosforin erotusta kutsutaan orgaaniseksi jäännösfosforiksi. (Boström ym. 1982, 

Paludan & Jensen 1995.) 

2.3.3 Sedimentin huokosveden fosforipitoisuus ja sen vaihtelu 

Sedimentin huokosveden fosforivaranto on 1–2 % sedimentin kokonaisfosfori-

määrästä (Lean 1973). Huokosveden fosforipitoisuus on kuitenkin 5–20-kertainen 

yläpuoliseen vesimassaan nähden, tyypillisesti 20–2 000 µg l−1. Huokosvesi on 

sedimentin fosforinkierrossa tärkeässä roolissa, koska se toimii välittävänä meka-

nismina sedimentistä vapautuvan fosforin kulkeutuessa yläpuoliseen vesimassaan 

(Kuvio 3). Huokosveden fosforipitoisuus kuvaa Ohlen (1964) mukaan huomatta-

vassa määrin järven rehevyystasoa, vaikkakin vuodenaikainen vaihtelu on suurta 

erityisesti sedimentin pintakerroksessa (Vahtera 1991). 

Vahteran (1991) kuukausittaisesta sedimenttiaineistosta Tuusulanjärveltä on 

havaittavissa, että sedimentin pintakerroksen (0–1,5 cm) huokosveden fosfaatti-

fosforipitoisuus vaihtelee vuoden aikana 18–640 µg l−1 (Kuvio 4). Huokosveden 

pitoisuudet näyttävät vaihtelevan järven limnologisen vuosikierron mukaisesti, ne 

ovat alimmillaan kevään ja syksyn täyskiertojen aikana ja maksimissaan kesän 

kerrostuneisuuden aikana. Kevättalven alhaiset pitoisuudet kuvannevat vapautu-

nutta sisäistä kuormitusta. Huokosveden ja sedimentin yläpuolisen veden fosfaat-

tipitoisuuksissa on avovesikaudella havaittavissa muutostilanteissa vastaavuutta 

(Kuvio 5). Huokosveden pitoisuuden pienentyessä yläpuolisen veden pitoisuus 

kasvaa, mikä kuvaa sisäistä kuormitusta sedimentistä veteen. Vastaavasti talvella 

huokosveden pitoisuuden kasvu lisää myös yläpuolisen veden pitoisuutta, joskin 

huokosveden pitoisuus on maksimissaan kuusinkertainen veden pitoisuuteen ver-

rattuna. Myös talvella fosfaattia siirtyy yläpuoliseen veteen, aiheuttaen sisäistä 

kuormitusta.  

Verrattaessa Tuusulanjärven pintasedimentin huokosveden rauta- ja fosfaatti-

pitoisuuksia havaitaan pitoisuuksien muutosten korreloivan hyvin keskenään 

(Kuvio 6). Havainnon mukaan pintasedimentissä on helposti vapautuvia fosfori-
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jakeita, joten raudan ja fosfaatin vapautuminen huokosveteen ilmentää sedimentin 

huonoa happitilannetta (Vahtera 1991). Erityisesti talvikuukausina tämä on ha-

vaittavissa voimakkaimmin ja se osaltaan edistää järven sisäistä kuormitusta. 

Avovesikaudella havaitut huokosveden korkeat fosfaattipitoisuudet suhteessa 

rautapitoisuuksiin kuvaavat joko raudan sitoutumista muihin yhdisteisiin tai fos-

forin vapautumista myös muista kuin rautayhdisteistä esimerkiksi pH:n muutos-

ten vaikutuksesta. 

2.3.4 Fosforin vapautumista säätelevät tekijät 

Fosforin liukeneminen sedimentistä huokosveteen riippuu useita tekijöistä (Kuvio 

3). Keskeisin tekijä on Redox-potentiaali (Mortimer 1941), mutta myös pH:lla on 

tärkeä vaikutus sedimentin fosforin ja metallien välisiin liukemis- ja saostusreak-

tioihin rehevän järven sedimentissä (muun muassa Stumm & Morgan 1996). 

Kuvio 4. Tuusulanjärven sedimentin huokosveden fosfaattifosforipitoisuudet vuosina 

1990 ja 1991. Kuvio on mukailtu Vahteran (1991) keräämästä aineistosta. 
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Kuvio 5. Tuusulanjärven pintasedimentinsedimentin (0–2 cm) huokosveden ja sedi-

mentin yläpuolisen veden fosfaattifosforipitoisuudet vuosina 1990 ja 1991. Sedimentin 

yläpuolinen vesinäyte on otettu 1 m pohjan yläpuolelta. Kuvio on mukailtu Vahteran 

(1991) esittämästä aineistosta. 

Kuvio 6. Tuusulanjärven pintasedimentin (0–2 cm) huokosveden fosfaattifosfori- ja 

rautapitoisuudet vuosina 1990 ja1991. Kuvio on mukaeltu Vahteran (1991) keräämästä 

aineistosta. 

Redox-potentiaali 

Normaalioloissa sedimentin pintakerros on hapettunut, joten ferrirauta saostuu 

fosforin kanssa rauta(III)oksidihydroksidifosfaatiksi. Lähes hapettomissa oloissa, 
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kun happipitoisuus on alle 0,1 mg l−1 ja Redox-potentiaali on tasolla +200 mV, 

ferrirauta pelkistyy ferroraudaksi. Tällöin rautayhdisteiden pidätyskyky heikkenee 

ratkaisevasti sekä fosforia ja rautaa liukenee huokosveteen. (Håkanson & Jansson 

1983.)  

Veden nitraatti voi myös toimia hapettimena ja viivästyttää ferriraudan pelkis-

tymistä, kunnes käytettävissä oleva nitraatti on pelkistynyt (Boström ym. 1982). 

Andersen (1982) on havainnut, että lämpötilakerrostuvissa järvissä tapahtuu 

huomattavaa fosforin vapautumista nitraatin määrän laskiessa hapettomissa olo-

suhteissa alle 0,1 mg l−1. Tätä vapautumista ei tapahtunut juuri ollenkaan nitraat-

tipitoisuuden ollessa yli 1 mg l−1. Matalissa järvissä vastaava raja-arvo on 0,5 

mg l−1. Redox-potentiaalin on havaittu olevan nitraatin pelkistyessä tasolla 

+100…+350 mV (Taulukko 4.) (Reddy & D'Angelo 1994). Myös hapettunut 

neljänarvoinen mangaani voi olla tehokas pelkistyjä ja estää rautaan sitoutuneen 

fosforin vapautumisen.  

Useissa järvissä on rautaan sitoutuneen fosforin määrä suuri, jopa yli 50 % 

sedimentin kokonaisfosforista. Alusveden Redox-potentiaalin laskiessa alle +100 

mV:n voi ferrorauta sitoutua pelkistävissä olosuhteissa sulfaatista muodostuvaan 

sulfidiin ja muodostaa liukenematonta ferrosulfidia (FeS ja FeS2). Ferrosulfidin 

vaikutuksesta reaktiivisen raudan määrä saattaa vesimassassa pienetä niin, että se 

ei pysty täyskiertojen aikana enää sitomaan fosforia. Humusvesissä suurin osa 

raudasta on sitoutunut humusaineisiin eikä reagoi sulfidien kanssa. Humukseen 

sitoutunut rauta ei myöskään sido fosforia. (Wetzel 1983) 

Redox-potentiaalin laskiessa edelleen tasolle −300…−500 mV muodostuu 

sedimentissä metaania (Taulukko 4) (Charpentier ym. 1987, Särkkä 1996, Liika-

nen ym. 2002). Sedimentissä metaani keräytyy kaasukupliin, jotka aiheuttavat 

kaasukonvektiota (Kuvio 3). Kaasukonvektiossa kaasukupla ja sen pintaan taker-

tuneet sedimenttihiukkaset kulkeutuvat yläpuoliseen veteen (Saarijärvi 2005). 

Orgaaninen fosfori ja humus 

Sedimentin orgaaninen fosforipitoisuus on lähes riippumaton Redox-potentiaalin 

vaihteluista (Boström ym. 1982, Kettunen & Stenmark 1982, Schindler ym. 1977). 

Tämän vuoksi orgaanisten fosforiyhdisteiden hajotessa voi sedimentistä vapautua 

hetkittäin merkittävästikin fosforia sedimentin aerobisista olosuhteista huolimatta 

(Ryding & Forsberg 1977). Piispasen (1987) mukaan monet orgaaniset ainekset, 

kuten orgaaniset hapot ja humusaineet voivat myös pelkistää sekä ferrirautaa että 

mangaania. Ferri-ferrorautasysteemi toimii orgaanisen aineen hapetuksen kataly-
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saattorina, joten osa fosforin adsorptioon osallistuvasta raudasta voi olla sitou-

tuneena orgaanisen aineen hapetukseen. Stevensonin (1982) mukaan kalsiumiin, 

rautaan ja kupariin sitoutunut fosfori voi vapautua orgaanisten happojen avulla. 

Sinha (1972) toteaa, että hajoavasta orgaanisesta aineksesta voi vapautua fosfaat-

teja, koska humifikaatiossa syntyvät fulvohapot liuottavat ja muodostavat komp-

lekseja raudan kanssa, joten fosforia vapautuu. 

Happamuus 

Alumiiniin, kalsiumiin ja savimineraaleihin sitoutunut fosfori on lähes riippuma-

ton Redox-potentiaalin vaihteluista (Boström ym. 1982, Kettunen & Stenmark 

1982, Schindler ym. 1977). Veden vahva emäksisyys, esimerkiksi kesäisten levä-

kukintojen yhteydessä, vapauttaa ferrirautaan sitoutunutta fosfaattia veteen. Mata-

lissa, erittäin rehevissä järvissä pH voi sedimentin ja veden rajapinnassa nousta 

yli 8, jolloin fosforia vapautuu (Stumm & Morgan 1996). Myös alumiiniin ja 

savimineraaleihin sitoutunut fosfori voi vapautua pH:n noustessa yli 8:n (Jacob-

sen 1978).  

Humusaineet sitovat fosfaattia tehokkaimmin alhaisessa pH:ssa (Franco & 

Heath 1979), jossa ne omaavat vähäisimmän negatiivisen varauksen. Vastaavasti 

pH:n lisääntyminen aiheuttaa fosforin vapautumista.  

Fosforin vapautuminen veden kiintoainespartikkeleista ja sedimentistä alkaa 

pH:n noustessa yli 7:n tai laskiessa alle 5:n, jolloin myös rauta on liukoista (Kos-

ki-Vähälä ym. 2001, Stumm & Morgan 1996). Vastaavasti alumiinin liukoisuus 

kasvaa pH:n vähetessä alle 6:n tai noustessa yli 8:n ja vaikuttaa osaltaan fosforin 

liukenemiseen (kuva 7) (Stumm & Morgan 1996).  

Sedimentin fosforin adsorptio- ja desorptio-ominaisuudet 

Sedimentin fosforikyllästysaste ilmaisee sen, missä määrin fosforin "sitoutumis-

paikat" ovat sedimentissä täytetyt. Mikäli sedimentin fosforin sitomiskyky on 

suuri, eli sedimentti ei ole "kyllästynyt" fosforista, sedimentistä ei vapaudu fosfo-

ria hapettomissakaan olosuhteissa (Håkanson & Jansson 1983). Epäorgaaninen 

fosfori sitoutuu ja sekoittuu sedimentin pintakerrokseen, joka muodostaa eräänlai-

sen puskurin järveen kohdistuvia kuormitusmuutoksia vastaan (Piispanen 1987). 

Sedimentin pidättymis- eli adsorptiokokein voidaan arvioida sedimentin kykyä 

sitoa epäorgaanista fosforia (Hartikainen 1979). Adsorptiokokeissa veteen, jossa 

on tunnettu määrä fosforia, lisätään sedimenttiä. Muodostunut suspensio ravistel-
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laan ja suodatetaan, minkä jälkeen suodoksesta määritetään fosforipitoisuus. Se-

dimenttiin sitoutuneen fosforin määrä veden eri fosforipitoisuuksilla kuvaa sedi-

mentin fosforinpidätyskykyä (Hartikainen 1979).  

Kuvio 7. Alumiinin ja raudan liukoisuus eri pH-alueilla. 1 mooli litrassa (M) alumiinia 

vastaa pitoisuutta 27 g l−1 ja 10−6 M vastaavasti 27 µg l−1. Raudan 10−2 M vastaa pitoi-

suutta 0,559 g l−1 ja 10−6 M vastaavasti 55,9 µg l−1. Kuvio on mukaeltu Stumm & Morga-

nin (1996) mukaan.  
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Sedimentistä vapautuvan fosforin (desorptio) määrää voidaan arvioida erilaisissa 

olosuhteissa esimerkiksi putkikokein. Putkikokeissa sedimenttinäytteen yläpuolel-

la kierrätetään vettä, jonka happipitoisuutta, ravinnesuhteita ym. ominaisuuksia 

voidaan säätää. Sedimenttiputkessa kierrätetyn veden laatua tarkkailemalla saa-

daan tietoa sedimentistä vapautuvan fosforin määrästä. (Liikanen ym. 2004, 

Tanskanen ym. 2000.) 

2.4 Rehevän järven ravintoverkon toiminta  

Järvien eläinplanktonyhteisö laiduntaa leviä ja alkueläimiä. Varsinkin niukkatuot-

toisissa karuissa järvissä valtaosa levistä joutuu vesien pieneliöstön ruuaksi, sillä 

suurikokoinen eläinplankton on tehokas levämassan syöjä. Tällöin eläinplank-

tonyhteisö säätelee tuottajien eli levien lajikoostumusta ja biomassaa. Rehevissä 

järvissä särkikalat syövät suurikokoisia eläinplanktonlajeja tehokkaasti ja ylläpi-

tävät siten osaltaan järven rehevää tilaa. Suurikokoisten eläinplanktonlajien bio-

massan vähentyessä runsastuvat suurikokoiset kasviplanktonlajit, kuten sinilevät. 

Eläinplanktonin vähetessä särkikalat alkavat lisäksi etsiä ravintoa pohjas-

edimentistä ja kasvattavat siten järven sisäistä kuormitusta. (Helminen ym. 1995) 

Helmisen ym. (1995) ja Sarvalan ym. (1997) esittämä kuva järven ravinto-

verkosta on varsin yksinkertaistettu, mutta usein riittävä järven kunnostuksen 

kannalta. Sarvalan ym. (1997) esittämällä arviointimenetelmällä voidaan arvioida 

järven ravintoverkon vinoutumista ja siten välillisesti siitä aiheutuvaa sisäistä 

kuormitusta (Kuvio 8). 
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Kuvio 8. Veden a-klorofylli- ja kokonaisfosforipitoisuuden välinen riippuvuus heinä-

elokuun pintaveden (0–2 m) havaintojen perusteella (Sarvala ym. 1997). Planktoneliös-

tön koon mukaiset regressiosuorat ovat alun perin Mazumberin (1994) esittämiä ja 

kuvaavat muuttujien suhdetta planktoneläimistöltään erilaisissa kerrostumattomissa 

järvissä. Kuvan esimerkkiaineistona ovat Ranuan- ja Luiminkajärven havainnot vuosil-

ta 1991–1997 (Puro ym. 1999). 
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3 Rehevän järven kunnostaminen 

Rehevän järven kunnostamisen perusteita ja kunnostusmenetelmiä on esitelty 

laajasti alan kansainvälisissä (Cooke ym. 1993, Holdren ym. 2001) ja kotimaisis-

sa perusteoksissa (Ulvi ja Lakso (toim.) 2005, Ilmavirta (toim.) 1990, Seppänen 

1973) sekä kansalaisille käytännön ohjeiksi tarkoitetuissa esitevihkosissa (Hyy-

tiäinen (toim.) 2000, Mäkelä ym. (toim.) 1998, Sammalkorpi ym. (toim.) 1999, 

Äystö (toim.) 1998). Rehevän järven kunnostuksen tavoitteiden asettamista sekä 

kunnostuksen suunnittelua ovat vastaavasti käsitelleet muun muassa Äystö (1997), 

Airaksinen (2004) ja Väisänen (2005).  

Tässä luvussa käydään läpi rehevöitymisestä johtuvaa kunnostustarvetta sekä 

kunnostuksen tuloksellisuuden arvioimista sellaisissa tapauksissa, joissa kunnos-

tustarve johtuu liiallisesta sisäisestä kuormituksesta. Lopuksi luodaan katsaus 

sedimentin kemikaalikunnostukseen liittyvään kirjallisuuteen.  

3.1 Rehevöitymisestä johtuva kunnostustarve  

Rehevöityvälle järvelle tyypillistä ovat muutokset veden laadussa, eli sameuden ja 

erilaisten hiukkasten määrän kasvu, verkkojen ja rantakivien limoittuminen sekä 

leväkukinnot, erityisesti sinileväkukinnot. Muita rehevyydestä johtuvia muutoksia 

ovat happikadot, kalakannan särkivaltaistuminen ja kalakuolemat, mataloituminen 

ja matalien alueiden umpeenkasvu, sedimentin löyhtyminen ja resuspendoitumi-

nen sekä järven sisäisen kuormituksen merkittävä lisääntyminen. (Lappalainen & 

Matinvesi 1990.) 

Järven rehevöitymiskehityksen edetessä muutokset järven tilassa lisääntyvät 

ja monimutkaistuvat (Kuvio 9). Näistä muutoksista on usein haittaa järven virkis-

tyskäytölle, ja näitä haittoja halutaan poistaa, vähentää tai edes hieman hillitä. 

Tavoitteen saavuttamiseksi rehevöityvän järven kunnostaminen ja hoito olisi aloi-

tettava rehevöitymiskehityksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Väisänen 

2005.) 

Karuissa järvissä yleensä riittää ulkoisen kuormituksen vähentäminen, kun 

taas rehevissä järvissä ulkoisen kuormituksen vähentämisellä ei päästä useinkaan 

kunnostuksen tavoitteisiin (mm. Reitzel 2003). Rehevissä järvissä, sisäisen kuor-

mituksen vähentämiseksi kunnostustoimenpiteitä joudutaan kohdistamaan sedi-

menttiin, veteen ja kalastoon järven tilan parantamiseksi – sillä ovathan rehevöi-

tyvän järven ongelmatkin virkistyskäytölle yhtä laaja-alaisia (Saarijärvi & Sam-

malkorpi 2005, Väisänen 2005).  
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Kuvio 9. Järven rehevöitymisen lisääntyessä virkistyskäyttöarvoa vähentävät ja kun-

nostusta vaativat ongelmat lisääntyvät. Muokattu Väisäsen & Kuuselan (2002) mukaan. 

Kuvio on julkaistu Ympäristöviestintä YTV Oy:n luvalla. 

3.2 Rehevän järven kunnostuksen tuloksellisuuden määrittäminen 

Kunnostustoimien tuloksellisuutta voidaan arvioida vedenlaadun, biologisten 

muuttujien sekä järven pohjasedimentin ominaisuuksien sekä sedimentissä vallit-

sevien prosessien avulla. Tällöin tuloksellisuutta arvioidaan niin sanottuna koh-

dekohtaisena arviointina. Kohdejärvestä tehdään tarvittavat mittaukset ennen 

kunnostustoimia ja niiden jälkeen. Järvelle tyypillinen vuosivaihtelun erottaminen 

kunnostuksen vaikutuksista on menetelmän heikkous, jota voidaan vähentää pi-

dentämällä tiedonhankintaan käytettävää aikaa. (Tanskanen 2005.)  
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3.2.1 Vedenlaatu 

Suomessa on käytetty järvien tilan arvioinnissa vedenlaatutietoihin perustuvaa 

käyttökelpoisuusluokitusta (Vesi- ja ympäristöhallitus 1988). Nykyisin on siirryt-

ty arvioimaan vesistöjen ekologista tilaa (Vuori ym. 2006). Käyttökelpoisuusluo-

kitus kuvaa vesistön sopivuutta muun muassa virkistyskäyttöön ja on siten edel-

leen toimiva työkalu järven kunnostuksen tuloksellisuuden arvioimiseksi. Esi-

merkiksi II käyttäkelpoisuusluokan (hyvä) saavuttaminen on tavoiteltava ja mitat-

tavissa oleva tulos useissa järvikunnostuksissa (Taulukko 5).  

Taulukko 5. Vesien yleisen käyttökelpoisuuden luokkarajat ja luokkien lyhyet sanalli-

set kuvaukset (Vesi- ja ympäristöhallitus 1988). 

Analyysi Luokka 

 1 II III IV V 

a-klorofylli kasvukauden keskiarvona  

(µg l−1) 

< 4 < 10 < 20 20–50 > 50 

Kokonaisfosfori (µg l−1)  < 12 < 30 < 50 50–100 > 100 

Näkösyvyys (m) > 2,5 1–2,5 > 1   

Väriluku (mg Pt l−1) < 50 50–100 

 < 200*) 

< 150 > 150  

Alusveden hapettomuus Ei Ei Satun-

naista 

Esiintyy Yleistä 

Fekaalisia koliformisia bakteereja tai 

streptokokkeja (kpl 100 ml−1) 

< 10 < 50 < 100 < 1 000 < 1 000 

Levähaitat  Ei Satunnai-

sesti 

Toistuvasti Yleisiä Runsaita 

I Erinomainen:  Vesialue on luonnontilainen, karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen. Se soveltuu hyvin 

kaikkiin käyttömuotoihin. 

II Hyvä: Vesialue on lähes luonnontilainen, lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Se 

soveltuu hyvin eri käyttöihin. 

III Tyydyttävä:  Vesialue on kuormituksen tai muun lievästi rehevöittämä. Tähän luokkaan kuuluvat 

myös luonnostaan erittäin rehevät tai humuspitoiset vedet. Vesistö soveltuu yleensä 

tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin. 

IV Välttävä:  Vesialue on kuormituksen voimakkaasti rehevöittämä. Yleisesti esiintyvät levähaitat 

saattavat rajoittaa sen käyttöä pitkiä aikoja. Vesistö soveltuu vain sellaisiin 

käyttötarkoituksiin, jossa veden laatuvaatimukset ovat vähäiset. 

V Huono:  Vesialue on kuormituksen pilaama. Levähaitat estävät vesistön käytön usein pitkiäkin 

aikoja. Vesistön käyttö on erittäin rajoitettua. 
*) Luonnontilaisissa humuvesissä 
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Vedenlaatutuloksia voidaan käyttää myös järven rehevyystason arvioimiseen 

(Taulukko 3) sekä ravintoverkon tasapainon kuvaamiseen (Kuvio 8). Myös vesi-

alueen käyttäjien omakohtaiset havainnot, esimerkiksi näkösyvyyden mittaukset, 

ovat hyvä työkalu kunnostustoimien tuloksellisuuden arvioimiseksi (Halmeenpää 

ym. 2005). 

3.2.2 Kalasto 

Järvien kunnostuksen kannalta oleellista on pienten särkikalojen biomassan määrä, 

jota voidaan käyttää myös kunnostuksen tuloksellisuuden arviointiin yhdistettynä 

Kuvion 8 mukaisiin vedenlaatutietoihin. Lisäksi kalakannan ikäjakauma, kalatau-

dit sekä kalojen ravintonäytteet antavat tarkempaa tietoa järven kalakannasta, 

kalojen ravinnon saannista ja siten välillisesti myös järven tilasta (Horppila ym. 

1995). Nordic-koeverkoin tehdyllä koeverkkokalastuksella saadaan tietoa järven 

kalakannan lajisto- ja kokojakaumasta (Sammalkorpi & Horppila 2005, Olin & 

Ruuhijärvi 2002). 

Särkikaloja, varsinkaan pieniä, ei juurikaan pyydystetä ravinnoksi tai rehuksi, 

joten koekalastus on kalastajakyselyä parempi tapa saada tietoa järven kalakan-

nasta. Järven rehevöityminen näkyy kuitenkin kalastajille myös pyydysten limoit-

tumisena, kalojen makuvirheinä sekä mahdollisina saaliskalojen ja -määrien muu-

toksina (Eloranta 2005). Tämän vuoksi järvellä kalastavien saalispäiväkirjat ynnä 

muut havainnot ovat tärkeitä tietolähteitä kunnostuksen tuloksellisuuden yleisessä 

arvioinnissa. 

Järven veden talviaikainen vähähappisuus voi edistää järven kalakannan sär-

kivaltaistumista, sillä särkikalat sietävät melko hyvin vähähappisia olosuhteita 

(Taulukko 6). Eri kalalajien, mädin ja ravun alin happipitoisuuden menestymisra-

ja kuvaa sitä pitoisuutta, jonka jälkeen hapenpuute aiheuttaa kalakuolemia. Koko 

järven veden happipitoisuuden tulee laskea kyseessä olevan raja-arvon alapuolelle 

ennen kuin ilmenee merkittäviä kalakuolemia. Talviaikainen järven veden happi-

pitoisuuden seuranta sopii kunnostuksen kalastovaikutusten arvioimiseen koe-

verkkokalastustulosten tueksi. 
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Taulukko 6. Eri kalalajien, mädin ja ravun normaali hapentarve sekä alin menestymis-

raja. Taulukon kirjallisuusviitteet ovat 1) Koli 1984, 2) Westman & Nylund 1985 ja 3) 

Kilpinen 1988 

 Happipitoisuuden vaikutuksen kohde Happipitoisuus (mg l−1) 

Normaali hapentarve Alin menestymisraja 

Taimen, lohi, siika, mutu, muikku,  

kivennuoliainen ja kivisimppu 1) 

10–16 3,5–4 

Harjus, turpa, törö, made, ahven ja kuha 1) 7–10  

Särki, kiiski ja hauki 1) yli 5 1,5–2,2 

Lahna, karppi, suutari, pasuri ja ruutana 1)  1,2–0,6 

Rapu 2) 10–16 5–3,2 

Mäti 3)  5 

3.2.3 Sisäinen kuormitus sedimentistä  

Järven sisäisen kuormituksen vapautumista sedimentistä voidaan arvioida joko 

vapautumismekanismikohtaisesti (Kuvio 3), ainetaselaskelmin (muun muassa 

Lappalainen & Matinvesi 1990, Saarijärvi & Lappalainen 1998), mallilaskelmin 

(Lappalainen & Saarijärvi 1999, Frisk ym. 1994, Juntura 1992) tai erilaisin koe-

järjestelyin (muun muassa Liikanen ym. 2002).  

Ainetase- ja mallilaskelmat kuvaavat sisäistä kuormitusta osana järven koko-

naiskuormitusta – erittelemättä sisäisen kuormituksen vapautumismekanismia. 

Sisäisen kuormituksen vapautumismekanismi kuvaa lähinnä niitä fysikaalista tai 

kemiallista ilmiötä, joilla sedimentin huokosveteen vapautunut fosfori vapautuu 

sedimentin yläpuoliseen vesimassaan (Kuvio 3). (Väisänen 2005.)  

Fosforia sedimentin huokosveteen vapauttavia keskeisiä prosesseja voidaan 

mitata ja määrittää sedimentistä (Kuvio 3 ja Taulukko 7). Esimerkiksi sedimentin 

pH:n ja redox-potentiaalin mittaaminen antavat kunnostuksen kannalta riittävän 

kuvan sedimentissä vallitsevista prosessiolosuhteista (Taulukko 7). Osa vapautu-

mismekanismeista voidaan arvioida suoraan mittaustuloksista ja loputkin välillis-

ten mittausten tai havaintojen avulla (Taulukko 7). Tällöin järvessä tehtävät kun-

nostustoimet voidaan kohdentaa mittaustulosten ja arvioiden antamien tulosten 

mukaan. Myös kunnostuksen tuloksellisuuden mittaaminen on mahdollista, joskin 

keskeisten prosessien ja mekanismien välinen vuodenaikaisvaihtelu voi olla suur-

ta. (Väisänen 2005.)  
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Taulukko 7. Järven sisäisen kuormituksen muodostumisprosessien ja vapautumisme-

kanismien mittausmenetelmät. 

Mittausmenetelmä Mittauksen käyttötarkoitus Kirjallisuusviite tai asian 

käsittelykohta 

Tuulen nopeus, suunta ja pysyvyys  

Järven syvyys- ja avoimuussuhteet 

Sedimentin rakeisuusominaisuudet 

Veden sameuden 

(kiintoainepitoisuuden) ja 

fosforipitoisuuden välisen suhteen 

määrittäminen (jatkuva mittaus) 

Fosforin adsorptio/desorptio 

resuspensdoituneesta aineksesta 

Tuuliresuspension merkityksen 

arvioiminen 

Håkansson & Jansson 1983,  

Juntura 1994,  

Koski-Vähälä 1998 

Hartikainen 2001 

   

Nordic-Norm koeverkkokalastus 

(kalojen laji-, määrä- ja koko-suhteet) 

Bioturbaation merkityksen 

välillinen arvioiminen 

Sammalkorpi & Horppila 

2005,  

Olin & Ruuhijärvi 2002 

Avovesikauden pintaveden a-klorofylli ja 

kokonaisfos-foripitoisuudet 

Järven ravintoverkon arviointi Sarvala ym. 1997 

   

Sedimentin putki- astia- ja 

allaskoejärjestelyt labora-toriossa 

Fosforin vapautuminen ja  

sitoutuminen eri olosuhteissa 

Matinvesi & Hammar 1998, 

Liikanen ym. 2002 

   

Sedimentin ja yläpuolisen veden 

lämpötilaeron mittaaminen 

Lämpötilakonvektionopeuden 

laskeminen 

Puro ym. 1998 

   

Sedimentin fosforin adsorptio-

ominaisuuksien määrittäminen 

Sedimentin fosforinsidontakyvyn 

arvioiminen 

Hartikainen 1979 

   

Sedimentin fosforin biologisen sidonta- 

tai vapautumiskyvyn määrittäminen 

Sedimentin bakteeri- ja 

mikrobitoiminnan merkityksen 

arvioiminen fosforin 

vapautumisessa  

tai sitoutumisessa 

Tuominen 1996 

   

Sedimentin ravinne- ja alkuainesuhteet Sedimentin alkuperän 

määrittäminen ja sedimentin 

fosforinsidontakyvyn arviointi 

Luku 2.2.3. 

   

Sedimentin pH Sedimentin 

happamuusolosuhteiden 

arvioiminen 

Håkansson & Jansson 1983 
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Mittausmenetelmä Mittauksen käyttötarkoitus Kirjallisuusviite tai asian 

käsittelykohta 

Sedimentin Redox-potentiaali Sedimentin hapetus- ja 

pelkistysolosuhteiden arvioiminen

Taulukko 3 ja luku 4 

   

Sedimentin huokosveden 

fosfaattipitoisuuden määrittäminen 

Fosforin diffuusion laskenta 

sedimentistä yläpuoliseen veteen 

Luku 4. 

   

Sedimentistä vapautuvien kaasujen 

määrän mittaus ja sedimentin 

kaasupitoisuuden määrittäminen 

Kaasukonvektion välillinen 

arviointimenetelmä 

Huttunen ym.2001 

Väisänen 2005,  

Sommarlund ym. 1998 

Saarijärvi 2005 

   

Hapen tunkeutumissyvyys sedimenttiin 

(mini/mikroelektrodit) 

Sedimentin 

hapenkulutusnopeuden laskenta 

(Fosforin 

vapautuminen/sitoutuminen) 

Luku 4. 

3.3 Katsaus järvien sedimentin kemikaalikunnostuksiin  

Kemikaaleja on käytetty järven vesimassan kunnostuksessa jo yli 30 vuoden ajan. 

Kuitenkin kemikaloinnin vaikutuksia sedimenttiin ja suoranaista sedimentin ke-

mikalointia on tutkittu varsin vähän. Järvien kunnostamiseen on kokeiltu useita 

erilaisia kemikaaleja. Kemikaaleilla pyritään rehevissä järvissä vähentämän vesi-

massan fosforipitoisuutta, katkaisemaan sisäinen kuormitus sedimentistä, lisää-

mään fosforin varastoitumista sedimenttiin tai peittämään sedimentti (Oravainen 

2005). Lisäksi kemikaaleja käytetään järven veden happamuuden torjuntaan, 

mutta tämä asia jätetään tässä työssä tarkastelun ulkopuolelle.  

Fosforin kemiallinen saostaminen vesimassasta vähentää järviveden fosfori-

pitoisuutta. Menetelmän tuloksellisuudesta on saatu positiivisia kokemuksia. 

Toimenpiteen vaikutusaika ei kuitenkaan ole kovin pitkä. Kun järven vesimassa 

on vaihtunut, kemikaloinnin vaikutus on pääosin hävinnyt. (Oravainen 2005.) 

Rehevän järven sedimentin kemikaalikunnostuksessa päätavoitteet ovat edis-

tää fosforin varastoitumista sedimenttiin sekä vähentää fosforin vapautumista 

veteen, eli sisäistä kuormitusta sedimentistä (Lewandowski ym. 2003). Kemika-

loinnin merkitys sedimentti-vesirajapinnassa vähenee 1–3 vuoden kuluessa, koska 

uusi sedimentti peittää kemikaloidun sedimenttikerroksen (Sommarlund ym. 

1998).  
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Kemikaalien erilaisia levittämismenetelmiä ja niiden merkitystä kemikaalien 

annostukseen on tutkittu järvien kunnostustoiminen yhteydessä varsin vähän. 

Kuitenkin sedimenttiä kemikaloitaessa levittämismenetelmällä saattaa olla yhtä 

suuri vaikutus toiminen tuloksellisuuteen kuin kemikaalin valinnallakin (Oravai-

nen 2005).  

Pääasiassa rauta- ja alumiinipohjaisia kemikaaleja on käytetty järvikunnos-

tuksissa. Muita, lähinnä sedimentin peittämiseen tai hapettamiseen käytettyjä 

kemikaaleja ovat kipsi, happikalkki, nitraatti sekä edellä mainittujen kemikaalien 

seokset (Oravainen 2005, Hyytiäinen 2001).  

3.3.1 Rauta- ja alumiinipohjaiset kemikaalit 

Rauta- ja alumiinipohjaisia kemikaaleja käytetään runsaasti vesilaitoksilla ja jäte-

vedenpuhdistamoilla fosforin saostamiseen (RIL 2004). Niitä on käytetty myös 

järvikunnostussovelluksiin, kuten rehevien järvien ravinteiden, humuksen ja kiin-

toaineen saostamiseen (Boers ym. 1992, Sommarlund ym. 1998, Rydin ym. 2000, 

Lewandowski ym. 2003 ja Reitzel ym. 2005).  

Rauta sitoo fosforia ollessaan kolmenarvoisena ferrirautana (Fe3+). Järvikun-

nostuksessa ongelmana ferriraudan fosforisaostuksessa on hapen tarve. Hapetto-

missa olosuhteissa saostumaa ei synny ja myös aikaisemmin raudan kanssa sitou-

tunut fosfori liukenee osittain takaisin veteen (Stumm & Morgan 1996). Fosforin 

saostamisen lisäksi ferrisulfaatti vähentää hapettomissa oloissa muodostuvaa 

metaania. Pelkistyneissä olosuhteissa kolmearvoinen rauta ja sulfaatti osallistuvat 

orgaanisen aineen hajotukseen ja vähentävät siten metaanin muodostumista 

(Sommarlund ym. 1998). Reaktioissa syntyy lopulta rautasulfidia (FeS), joka 

pelkistyneissä olosuhteissa liukenemattomana jää sedimenttiin (Pekkarinen 2005). 

Järvikunnostuskohteissa alumiinisuolat soveltuvat rautasuoloja paremmin 

kunnostuskemikaaleiksi, sillä järven happitilanne ei merkittävästi vaikuta alumii-

niyhdisteiden saostamiskykyyn. Alumiinisulfaatin rikkiyhdisteet pelkistyvät kui-

tenkin hapettomissa olosuhteissa sulfideiksi ja edelleen rikkivedyksi, mikä ei ole 

toivottavaa (Stumm & Morgan 1996). Vastaavasti alumiinikloridin (AlCl3) kun-

nostuskäytössä rajoittavana tekijänä on liuoksen voimakas happamoittava vaiku-

tus. Tehokkain vaikutus kemikaalilla saadaan veden pH:n ollessa tasolla 6, joten 

alumiinikloridia annostellaan siten, että veden pH laskee tälle tasolle. Suomalais-

ten järvien alkaliniteetti vaihtelee välillä 0,1–1,0 mmol l−1, joten kemikaalin an-

nostus järviveteen on yleensä tasolla 10–100 g m−3. Alumiini pysyy saostuneessa 

muodossa, mikäli veden pH on 6–8, joten oikea annostus on kemikaalikunnostuk-



 45

sessa tärkeää alumiinin liukoisuuden vähentämiseksi (Oravainen 2005, Stumm & 

Morgan 1996).  

Metallien liukoisuuteen järvissä vaikuttavat muun muassa pH, redox-

olosuhteet sekä orgaaniset, että epäorgaaniset ligandit (Förstner ym. 1984). Myös 

metallinen kidemuoto vaikuttaa liukoisuuteen. Amorfiset, eli kiderakenteettomat 

kemikaalit liukenevat helpommin kuin kidemuotoiset ainekset (Sjöström et 

al.1994). Raudan liukoisuuteen järviympäristössä vaikuttavat pääosin veden hap-

piolosuhteet (Stumm & Morgan 1996) ja alumiinin liukoisuuteen vastaavasti 

veden pH ja lämpötila (Kuvio 4) (Förstner ym. 1984).  

Alumiinin liukoisuus on suurinta happamissa olosuhteissa, eli pH:n ollessa 

alle 4,5. Tällöin alumiini on pääosin muodossaAl3+. Veden pH:n noustessa tasolle 

5,0–6,0 muodostuu liukoisia alumiinin hydroksidikomplekseja, eli Al(OH)n. 

Emäksisyyden lisääntyessä, eli pH:n noustessa yli 8:n, alumiini liukenee jälleen 

veteen muodostaen negatiivisesti varautuneita anioneja, kuten Al(OH)4
− (Kuvio 7). 

(Poléo ym. 1994, Stumm & Morgan 1996.) 

Alumiini on veden pH:n ollessa alle 6:n ja suurina pitoisuuksina liukoinen ja 

myrkyllinen, joten kemikaalin käyttöön vesiekosysteemeissä liittyy riskitekijöitä, 

esimerkiksi kalakuolemien vaara (Wetzel 1983). Kalakuolemat aiheutuvat liukoi-

sen alumiinin saostumisesta kalojen kiduksiin ja siten kalojen tukehtumisesta. 

Pitkäaikainen happamuus heikentää myös kalojen lisääntymistä (Taulukko 8) 

(Kilpinen 1988).  

Taulukko 8. Happamuuden alarajat eri kalalajien ja ravun kuolemille ja lisääntymishäi-

riöille Kilpisen (1988)1) sekä Westmanin & Nylundin (1985) 2) mukaan.  

Laji  pH-arvon alaraja 

 Kuolettava raja-arvo Laji häviää Häiriöitä lisääntymisessä  

Kirjolohi 1) 5,5 5,5 6,0 

Mutu 1) 5,2 5,5 6,0 

Made 1)  5,2 6,0 

Särki 1) 4,2 5,3 5,7 

Lohi 1)  5,0 5,5 

Taimen 1) 4,1 4,5 5,5 

Puronieriä 1)  4,5 5,5 

Ahven 1)  4,0 5,5 

Nieriä 1)  5,0 5,2 

Hauki 1)  4,2 5,2 

Rapu 2)  alle 6,0  
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3.3.2 Rauta- ja alumiinipohjaisten kemikaalien käyttökokemukset 
järvikunnostuksessa 

Järvisedimentissä alumiinin ja raudan summan ja fosforin suhteen tulisi olla vä-

hintään 10–15. Tällöin edellytykset fosforin varastoitumiselle sedimenttiin ovat 

hyvät, eikä sisäistä kuormitusta esiinny haitallisessa määrin. (Jensen ym. 1992, 

Reitzel ym. 2005, Rydin ym. 2000.) 

Järven kemikaalikunnostamista on Suomessa tutkittu erilaisin koejärjestelyin 

(Matinvesi & Hammar 1998, Kansanen & Norha 1996, Sommarlund ym. 1998). 

Kemikaloinnin lisäksi koejärjestelyihin on liittynyt usein myös sedimentin peit-

täminen savella tai saven ja kemikaalin seoksella. Siilinjärven Kevättömän ja 

Tuusulanjärven sedimenteillä tehtyjen kokeiden tulosten mukaan sedimentin sa-

vipeitto vähensi vapautuvan fosforin määrää jo selvästi, mutta kemikaalin lisäys 

vähensi edelleen vapautuvan fosforin määrää sekä paransi saven laskeutumista ja 

stabiloi sedimenttiä (Matinvesi & Hammar 1998, Sommarlund ym. 1998). Kemi-

kaalin lisäys vähensi vapautuvan fosforin määrää kaikissa tutkimuksissa (Tauluk-

ko 9). Koejärjestelyt olivat kuitenkin pääosin staattisia, joten koejärjestely aliar-

vioi sedimentistä vapautuvan kuormituksen. Tämän vuoksi saatuja tuloksia voi-

daan soveltaa järvimittakaavaisiin olosuhteisiin vain suurin varauksin (Matinvesi 

& Hammar 1998, Kansanen & Norha 1996, Sommarlund ym. 1998). 

Tuusulanjärven koejärjestelyjen tuloksista havaittu runsas sedimentaatio hei-

kensi kuitenkin nopeasti peitto- ja kemikalointimenetelmän tuloksellisuutta 

(Sommarlund ym. 1998, Pekkarinen 2005). 
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Taulukko 9. Rauta- ja alumiinipohjaisten kemikaalien käyttö järvikunnostuskohteissa. 

Kemikaali /  

Kemiallinen 

kaava 

Koe-

järjes-

tely 1) 

Kohdejärvi Kemikaali-

annos 2) 

(g m−2)  

Levitys-

menetelmä 3) 

Fosforivuo 

sedimentistä 

veteen 4) 

(mg m−2 d−1)  

Viite 

Ferrosulfaatti 

FeSO4 

LK Kevätön  

200  

 

L 

v: 4,6 

k: 0,6 

Matinvesi & Hammar 

1998 

Ferrisulfaatti 

Fe2(SO4)3 

KK Töölön-

lahti 

 

330  

 

L 

S 

v: 13,4 

kL: 6,6 

kS: 3,6 

Kansanen 

& Norha 1996 

 LK Tuusulan-

järvi 

 

A1:50 

A2:110 

L v: 8,8 

kA1: 4,5 

kA2: 1,3 

Sommarlund ym. 

1998 

Alumiinikloridi 

AlCl3 

LK Lake 

Sønderby  

 

A1:60 

A2:120 

L v: 31,4 

kA1: −0,97 

kA2: 1,6 

Reitzel ym. 2003 

 KK   L v: 56 

k: ~0 

Reitzel ym. 2003 

Alumiinisulfaatti JK Süsser 

See 

 

~1005) 

 

L 

us: 14,9  

k: −1,5 6) 

Lewandowski ym. 

2003 

1) LK = Laboratoriokoe, KK = Kenttäkoe, JK = Järvimittakaavainen kemikalointi  

2) A1 ja A2 = koejärjestelyssä käytetyt kemikaaliannokset 1 ja 2 

3) Kemikaalin laskeutus (L) tai sekoitus (S) sedimentin pintaan 

4) v = vuo vertailu- tai käsittelemättömästä koeyksiköstä, k = vuo kemikaloidusta koeyksikkö, kL ja kS = vuo 

laskeuttamalla ja sekoittamalla kemikaloiduista koeyksiköistä, kA1 ja kA2 = vuo kemikaaliannoksilla A1 ja A2 

kemikaloiduista koeyksiköistä, us = vuo kemikaloidun sedimenttikerroksen päälle muodostuneesta 

uudesta sedimenttikerroksesta. 

5) Järven vesimassaan 15 vuoden aikana levitetty kemikaalimäärä 

6) Fosforivuo 8 vuotta aiemmin päättyneen kemikaloinnin sedimenttikerrokseen.  

Tanskalaisen Sønderby-järven sedimentin kunnostamista alumiinikloridilla on 

tutkittu erityyppisin koejärjestelyin (Reitzel ym. 2003, Reitzel ym. 2005). Kemi-

kaalin annostus koejärjestelyissä pyrittiin mitoittamaan siten, että sillä olisi vaiku-

tusta sisäisen kuormituksen vähentämisessä. Tutkimuksessa alumiinin molaarinen 

määrä suhteutettiin pintasedimentin (0–10 cm) fosforin kokonaismäärään annos-

suhteella 4:1 sekä 8:1. Alumiinikloridi (AlCl3) lisättiin koeyksiköihin flokkeina 

sedimentin pintaan. Molemmilla annostussuhteilla alumiini näytti sitovan sedi-

mentin fosforin lisäksi myös vesimassan fosforia (Taulukko 9). Alumiini-

fosforiflokki hautautui sedimenttiin, sillä vesimassan pH ei laskenut alle 6:n ko-
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keiden aikana. Saatujen tulosten perusteella suoritettiin koko järven kemikalointi 

suhteella 4:1. (Reitzel ym. 2003, Reitzel ym. 2005.)  

Sønderby-järveen levitettiin kesällä 2001 polyaluminikloridia (PAX Xl-60) n. 

31 g m−2 eli 11 g m−3. Kemikaali levitettiin nesteenä lautalta potkuripyörteeseen, 

josta se flokkautui sedimentin pinnalle. Vuonna 2003 tehdyissä mittauksissa näh-

dään sedimentissä selvä kokonaisfosforin määrän kasvu vuoden 2001, ennen 

toimenpidettä tehtyihin, mittauksiin verrattuna (Kuvio 10). Samanlainen kasvu on 

nähtävissä alumiiniin sitoutuneen fosforin (PNaOH) määrässä. Tämä kertoo sen, 

että sedimentistä helposti vapautuva fosfori ja vesimassasta flokkautunut fosfori 

ovat sitoutuneet alumiinikemikaloinnin vaikutuksesta vapautumattomaan muo-

toon. (Reitzel ym. 2005.) 

Saksalaisen Süsser See -järven veteen syötettiin vuosina 1977–1992 alumiini-

sulfaattia yhteensä n. 100 g m−2 rehevöimisen vähentämiseksi. Kemikaloinnin 

tuloksellisuuden arvioimiseksi tehtiin vuosina 1999–2000 sedimenttitutkimus, 

jossa tarkasteltiin liukoisen reaktiivisen fosforin vuota sedimentin eri osissa. Se-

dimentistä erottui selvästi eri kerroksia, jotka olivat havaittavissa koko järven 

alueella. Pintasedimentti, eli 0–8 cm kerros, oli uutta kemikaloinnin jälkeen ker-

tynyttä ainesta. Syvemmällä sedimentissä, eli noin 25 cm alapuolella olevissa 

kerroksessa, on havaittavissa ennen kemikalointia syntynyttä sedimenttiä. Väli-

kerroksessa, eli noin 10–20 cm kerroksessa, on kemikaloinnin aikana kertynyttä 

ainesta. Reaktiivisella fosforilla oli sedimentissä kolme selvää vuota (kuva 11). 

Suurimpana on vuo tuoreesta sedimentistä veteen joka on keskimäärin 14,9 mg 

m−2 d−1 (vuo A). Pintasedimentin alaosasta, eli kerroksesta 5–8 cm, on fosforilla 

2,2 mg m−2 d−1 vuo alaspäin kohti kemikaloitua sedimenttikerrosta (vuo B). 

Alimmasta sedimenttikerroksesta on 0,7 mg m−2 d−1:n vuo ylöspäin, myös kohti 

kemikaloitua sedimenttikerrosta (vuo C). (Lewandowski ym. 2003)  

Tämän tutkimuksen mukaan kemikaalikäsittely sitoo fosforia tehokkaasti, 

joskin jo pieni uusi sedimenttikerros vähentää pintasedimentin fosforinsidontaky-

kyä merkittävästi. Jo muutaman vuoden sedimentaatio riittää kääntämään fosfori-

vuon sedimentistä alusveteen. Tulosten perusteella näyttäisi usea pienillä annos-

määrillä tehty kemikalointi olevan tehokas rehevyyden vähentäjä. Järven tila ei 

kuitenkaan tutkimuksen aikana parantunut pelkästään kemikaalin lisäämisestä. 

Järven tila koheni sen jälkeen, kun kemikaloinnin lisäksi myös järven ulkoista 

kuormitusta vähennettiin. (Lewandowski ym. 2003.) 
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Kuvio 10. PBD (muihin metalleihin, kuten rautaan, sitoutunut fosfori), PNaOH (alumiiniin 

sitoutunut fosfori), TP (kokonaisfosfori) ja AlNaOH pitoisuudet Sønderby-järven sedi-

mentin eri syvyyksissä. Kuvio on mukaeltu Reitzelin ym. (2005) mukaan. 
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Kuvio 11. Sedimentin huokosveden liukoisen reaktiivisen fosfaattifosforin vuot (A–C) 

Süsser See- järven sedimentin eri syvyyksissä. Kuvan tarkempi selitys on tekstissä. 

Kuvio muokattu Lewandowskin ym. (2003) mukaan.  

Kuusi Washingtonin osavaltion järveä kemikaloitiin alumiinisulfaatilla vuosina 

1977–1991. Kemikaali levitettiin kerta-annoksena sedimentin läheiseen vesimas-

saan. Kemikaloinneilla tavoiteltiin sedimentin fosforinpidätyskyvyn paranemista 

ja järvien rehevyystason vähenemistä. Tutkimusten mukaan alumiiniin sitoutu-

neen fosforin määrä lisääntyi kemikaaliannostuksen kasvaessa. Esimerkiksi Bal-

linger-järveen lisätystä alumiinista, määrältään 5 mg m−2, muodostui 0,65 mg m−2 

alumiiniin sitoutunutta fosforia. Tällöin alumiinin ja fosforin suhde sedimentissä 

oli noin 10. Alumiiniin sitoutunut fosfori oli pysynyt sedimentissä vuosia, joskin 

tuloksista oli nähtävissä myös muissa tutkimuksissa havaittu sisäisen kuormituk-

sen käynnistyminen uuden sedimentin kertyessä kemikaloidun sedimentin päälle. 

(Rydin ym. 2000) 

3.3.3 Muut sedimentin kunnostuskemikaalit ja niiden 
käyttökokemukset 

Rehevän järven kunnostamisessa on käytetty kipsiä ja kalsiumferrokipsiä sedi-

mentin stabilointiin ja inaktivointiin, happikalkkia parantamaan sedimentin happi-

tilannetta ja nopeuttamaan ravinteiden mineralisoitumista sekä Riplox- ja Depox-

Fe-suspensiomenetelmiä vähentämään järven sisäistä fosforikuormitusta.  
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Kipsi ja kalsiumferrokipsi  

Kipsiä ja kalsiumferrokipsiä käytetään sedimentin stabilointiin ja inaktivointiin. 

Kipsi liukenee vähitellen sedimenttiin ja vapauttaa siihen kalsiumia, joka sitoo 

fosforia. Rautakipsin sisältämä rauta toimii sedimentissä samoin kuin ferrosul-

faatti. Näiden lisäksi kipsi tiivistää sedimenttiä, estää mekaanisesti pöllyämistä ja 

edistää rikkibakteerien toimintaa metaanibakteerien kustannuksella ja siten vä-

hentää metaanin tuottoa. Kipsi on pitkälle tuotteistettua, joten sitä saadaan monis-

sa olomuodoissa pelleteistä jauheeseen. Järvikunnostuksissa tavoitellaan sedimen-

tin pinnalle noin 0,5 cm:n kipsikerrosta, eli 50 t ha−1, jolloin sen liukeneminen 

veteen kestänee 4–6 vuotta. (Hyytiäinen 2001, Varjo & Salonen 2005.) 

Sedimentin kipsikäsittelyä on tutkittu Suomessa muun muassa Jokioisten 

Laikkalammella. Laikkalammen tutkimusten mukaan järven sedimentin kipsikä-

sittely soveltuu pienien, pinta-alaltaan 1–10 ha, ja syvien järvien ja lampien kun-

nostusmenetelmäksi. Menetelmä soveltuu erittäin rehevien, eli happikadoista ja 

voimakkaasta metaanintuotosta kärsivien järvien kunnostamiseen. Esimerkiksi 

Laikkalammen veden kokonaisfosforipitoisuus laski kipsikäsittelyn jälkeen tasol-

ta 400 µg l−1 tasolle 100 µg l−1 ja pysyi sillä neljä vuotta kestäneen seurannan ajan. 

Kipsikäsittelyn ongelmina rehevissä järvissä ovat nopea uuden aineksen sedimen-

toituminen, pohjan konvektiovirtaukset sekä sedimentin mahdollinen resuspen-

doituminen. Kipsikäsittely ei siis poikkea muista sedimentin peittomenetelmistä. 

(Hyytiäinen 2001, Varjo & Salonen 2005.) 

Happikalkki  

Happikalkki, eli tuotenimeltään Velox, vastaa ominaisuuksiltaan lähinnä sammu-

tettua kalkkia. Yhdisteissä tärkeimmät komponentit ovat kalsiumhydroksidi 

(> 90 %) ja kalsiumperoksidi (> 6 %). Kemikaalin toiminta perustuu lähinnä kal-

siumperoksidin sisältämään reaktiiviseen happeen, jonka tulisi parantaa sedimen-

tin happitilannetta ja nopeuttaa ravinteiden mineralisoitumista. Happikalkkia on 

kunnostuskemikaalina tutkittu Suomessa Lappajärven kunnostuksenhankkeen 

laboratoriotutkimusten ja Lahden Likolammen kunnostamisen yhteydessä. (Hyy-

tiäinen 2001.) 

Lappajärven sedimenteillä tehdyssä laboratoriokokeessa Velox-kemikaalilla 

käsiteltyjen sedimentin yläpuolinen vesi pysyi hapettomissakin oloissa hapellise-

na. Näytteiden pH nousi heti käsittelyn jälkeen korkeaksi, eli tasolle yli 12, mutta 

laski tasolle 10 kokeen lopussa. Velox-käsittelyn merkitys kokonaisfosforin pidät-
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tymiselle tai vapautumiselle sedimentistä jäi laboratoriokokeessa epäselväksi. 

Veden korkeasta pH:sta johtuen tuloksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä, koska 

mm. normaali biologinen toiminta on heikkoa näin emäksisissä olosuhteissa. 

(Hyytiäinen 2001.) 

Lahden Likolammelle tehtiin syyskuussa 2002 pöyhintä, jolloin sedimenttiin 

lisättiin Velox-kemikaalia 500 g m−2 (Saarijärvi 2005). Keväällä 2003 käsittelyn 

jälkeen veden pH oli aiempaa korkeampi ja fosforipitoisuus alhaisempi. Vielä 

vuonna 2005 sinileväkukinnot olivat pysyneet poissa, mikä viittaa ravinteiden 

pysymiseen sedimentissä. Likolampi kärsii kuitenkin kerrostuneisuuskausilla 

hapettomuudesta, joten Velox-käsittelyä tulisi tukea ilmastamalla. Saatujen ko-

kemusten perusteella voidaan todeta menetelmän toimivan pienissä lampikohteis-

sa ainakin 3 vuoden ajan. (Malin 2006.) 

Riplox-menetelmä ja Depox-Fe-suspensio 

Järven kunnostaminen Riplox-menetelmällä perustuu usean kemikaalin yhtäaikai-

seen käyttöön. Menetelmässä sedimenttiin lisätään kalsiumnitraattia (Ca(NO3)2), 

rautapohjaista kemikaalia, kuten ferrosulfaattia tai ferrisulfaattia sekä kalkkia pH-

tason säätämiseksi. Kalsiumnitraatin nitraatti (NO −
3 ) pelkistyy korkeammassa 

Redox-potentiaalissa kuin rauta, jolloin sedimentin orgaaninen aines hapettuu ja 

nitraattia jää sedimenttiin. Tällöin myös heikosti liukenevat rauta(III)-yhdisteet 

pysyvät sedimentissä eikä fosfori vapaudu (Oravainen 1990). Menetelmän heik-

koutena on kuitenkin nitraatin riittävyys sedimentissä, sillä se vesiliukoisena liu-

kenee helposti sedimentistä. Tämän ongelman ratkaisuksi on kehitetty Depox-Fe-

suspensio. Suspensio yhdistää aiemmin käytetyt kemikaalit, liukenee hitaasti 

sedimenttiin ja ylläpitää siten nitraatin määrää sedimentissä pidemmän aikaa. 

Suspensio sisältää NO −
3 , Fe3+ ja Ca2+ painosuhteessa 1:1,3:0,7 (Wauer ym. 2005). 

Depox-Fe:n koostumusta voidaan muuttaa myös sellaiseksi, että sen rauta korva-

taan jopa 80 %:n osalta alumiinilla. Tällöin puhutaan Depox-Fe/Al -suspensiosta 

(Klapper 2003). 

Saksalaisen eutrofisen Dagowsee-järveen rakennettiin neljä pyöreää koeallas-

ta (Ø 10 m), jotka ylsivät järven veden pinnalta sedimenttiin asti. Kahteen altaista 

syötettiin Depox-Fe-suspensiota annoksella 50 g m−2 nitraattityppeä. Suspensio 

annosteltiin sedimenttiin pinnalta käsin ja sen annettiin laskeutua sedimentin pääl-

le. (Wauer ym. 2005.) 

Tutkimuksessa mitattiin liukoisen reaktiivisen fosforin vuota sedimentistä. 

Vuo oli ennen kemikaalin lisäystä tasolla 5 mg m−2 d−1, josta se laski kemikaalin 
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lisäyksen jälkeen tasolle 0,1 mg m−2 d−1 ja oli vielä vuosi käsittelyn jälkeenkin 

alle 0,5 mg m−2 d−1. Myös rauta(III)-yhdisteiden määrä pysyi sedimentissä ainakin 

vuoden ajan Depox-Fe-käsittelyllä vertailualtaisiin verrattuna kertaluokkaa kor-

keampana. (Wauer ym. 2005.) 

Tutkimuksen mukaan Depox-Fe-suspensio olisi järkevämpää levittää suoraan 

sedimentin pinnalle kuin syöttää suspensio veteen. Sedimenttiin levitettynä sus-

pension nitraatti riittää kauemmin, koska osa siitä liukenee suspension laskeutues-

sa pohjaan. Suspension syötön sedimenttiin tulisi olla sellainen, että se ei aiheut-

taisi mekaanista kuormitusta herkästi hajoavalle suspensiolle. (Wauer ym. 2005.)  

3.3.4 Kemikaalien levittämismenetelmät 

Järvikunnostuksissa kemikaali levitetään yleisimmin vesimassaan. Tällöin se 

voidaan levittää jäälle, syöttää potkuripyörteeseen tai levittää lentokoneesta 

(Klapper 2003). Kemikaalin sekoittaminen vesimassaan on kuitenkin tutkimusten 

mukaan heikoin menetelmä kunnostaa itse sedimenttiä kemiallisesti (Kansanen & 

Norha 1996, Lewandowski ym. 2003 ja Saarijärvi & Kauppinen 2004). Lisäksi 

tutkimuksissa todettiin, että mitä paksumpi kemikaalikerros sedimenttiin saadaan 

muodostettua, sitä tehokkaammin se sitoo fosforin sedimenttiin ja vähentää sisäis-

tä kuormitusta (Lewandowski ym. 2003). Tällöin kemikaalia on levitettävä sedi-

menttiin joko säännöllisesti useamman vuoden ajan tai kemikaali on sekoitettava 

sedimenttiin suurena annoksena (Lewandowski ym. 2003).  

Koejärjestelyissä tutkittiin myös kemikaalin levitysmenetelmän vaikutusta 

fosforin pidättymiseen sedimentissä. Kansanen & Norha (1996) havaitsivat koeal-

taiden sedimenttiin haravalla sekoitetun kemikaalin pidättäneen fosforia parem-

min kuin sedimentin pintaa laskeutetun kemikaalin. Tällaista levittämismenetel-

mää ei kuitenkaan ole käytetty järvimittakaavan kemikaloinneissa.  

Nälkämö- ja Likolammen tutkimuksessa kemikaalin levittämisessä käytettiin 

sedimentin pöyhintämenetelmää. Tällöin suuri kemikaaliannos on mahdollista 

lisätä veden ja sedimentin suspensioon ja veden pH-arvo ei laske liian alas. (Saa-

rijärvi & Kauppinen 2004, Saarijärvi 2005.)  
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4 Menetelmät, koejärjestelyt ja kemikaalit 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt näytteenotto-, mittaus-, määritys- 

ja laskentamenetelmät sekä koejärjestelyt ja tutkitut kemikaalit. Sitä vastoin tut-

kimuksessa kerätty aineisto on esitelty kunkin osatutkimuksen yhteydessä. Tämä 

monografin normaalista esitystavasta poikkeava esitystapa valittiin, jotta lukija 

voi perehtyä kuhunkin osatutkimukseen paremmin omana kokonaisuutena – ar-

tikkeliväitöskirjan tapaan. Osatutkimukset ovat Kuusamon järvikohteiden sedi-

menttitutkimukset (luku 5), koeallastutkimukset Nälkämölammella (luku 6) sekä 

laboratoriokokeet (luku 7). Järvikohteiden sedimenttituloksia verrattiin 16 suoma-

laisen järven sedimenttitutkimusten vertailuaineistoon (luku 5).  

Tutkimukset Kuusamon Torankijärvellä ja Elijärvellä tehtiin 31.5.–4.9.2006. 

Vastaavasti Nälkämölammella ja koealtailla tutkimukset tehtiin 31.5.2006–

5.6.2007. Laboratoriokokeet tehtiin 13.11.2006–14.8.2007.  

Osatutkimuksilla kerättiin tietoa sedimenttikemikaloinnin mitoituksesta, sen 

reunaehdoista sekä kemikaalien käytettävyydestä ja tuloksellisuudesta järvikun-

nostuksessa.  

4.1 Näytteenottomenetelmät 

Tässä tutkimuksessa sedimenttinäytteet otettiin Limnos-sedimenttinäytteen-

ottimella. Tällä ottimella saatiin lähes häiriintymättömiä sedimenttinäytteitä (Ku-

vio 12). Limnos-sedimenttinäytteenottimen näyteputken sisähalkaisija on 94 mm 

ja näyteputkia on kahta eri päätyyppiä. Viipaloivaa näyteputkea (Kuvio 12) käy-

tettiin, kun otettiin tilavuustarkkoja osanäytteitä sedimentin alkuainemäärityksiä 

varten. Vastaavasti yhtenäistä näyteputkea käytettiin sedimentin pintakerroksen 

happipitoisuusmittauksissa. (Kansanen ym. 1991, Väisänen 2005.) 

Sedimenttinäytteestä otettiin osanäytteitä, jotka säilytettiin 2–5 l minigrip-

muovipusseissa. Näytepussit suljettiin siten, että niihin jäi mahdollisimman vähän 

ilmaa, minkä jälkeen ne säilytettiin ja kuljetettiin ennen analysointia viileässä 

säilytyslaatikossa valolta suojassa. 

Sedimentin huokosvedestä otettiin näyte suodattamalla huokosvesi halutusta 

osanäytteestä. Suodatukseen käytettiin väitöskirjan tekijän kehittämää maastokel-

poista huokosveden painesuodatuslaitteistoa (Kuvio 13) (Hellsten & Väisänen 

1998, Väisänen 2005). Maastossa tehtävällä huokosveden suodatuksella varmiste-

taan huokosveden fosfaattipitoisuuden mahdollisimman vähäinen muuttuminen 
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ennen analysointia. Vastaavaa huokosveden suodatusmenetelmää ovat käyttäneet 

mm. Boers & Hese (1988) sekä Sommarlund ym. 1998.  

Sedimentin huokosveden painesuodatuslaitteisto koostuu viidestä Milliporen 

47 mm:n suodatusyksiköstä ja typpikaasuyksiköstä (Kuvio 13). Suodatinyksiköt 

toimivat rinnakkaisina käsittely-yksiköinä, mikä mahdollistaa useamman osanäyt-

teen yhtäaikaisen käsittelyn. Suodatinyksikön runko on ruostumatonta terästä ja 

tiivisteet ovat teflonia. Suodattimen tilavuus on 340 ml ja suodatusala 11,3 cm2. 

Tutkimuksen suodatuksissa käytettiin Milliporen kalvosuodattimia 

(HAWP04700), joiden huokoskoko on 0,47 µm.  

Huokosveden suodatusta varten haluttu osanäyte valutettiin tai lusikoitiin 

suodattimeen. Suodatin suljettiin ja sinne johdettiin typpikaasulla portaittain 2–10 

baarin paine. Tutkimuksissa suodatettavan osanäytteen tilavuus oli vähintään 94 

ml. Rehevän järven pintasedimentin vesipitoisuus on yleensä yli 90 %, jolloin 

osanäytteessä on vähintään 85 ml huokosvettä. Kuitenkin kertasuodatuksella saa-

tiin huokosvettä maksimissaan 10 ml, ennen kuin suodatin tukkeutui.  

Huokosvesinäyte hapotettiin 4-molaarisella rikkihapolla suhteella 0,1 ml 

happoa 10 ml:aa näytettä kohden ja säilytettiin hapotuksen jälkeen viileässä. 

Huokosvesinäyte suodatettiin typpikaasulla ja huokosvesinäyte hapotettiin, ettei-

vät fosforin fraktiosuhteet merkittävästi muutu ennen näytteen analysointia. Huo-

kosveden fosforipitoisuudet ovat yleensä varsin korkeita, joten huokosvesinäyte 

voitiin laimentaa ennen fosforimääritystä riittävän näytemäärän saavuttamiseksi. 
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Kuvio 12. Limnos sedimenttinäytteenottimella otettu näyte (Kuvio A) ja sen jakaminen 

osanäytteisiin, eli niin sanottu viipalointi (Kuvio B). Näytteenotin viritettynä näyt-

teenottoa varten (Kuvio C). Valokuvat (A ja B) 1.6.2006 Jere Kangas, julkaistu Kankaan 

luvalla ja (C) 11.1.2008 Tero Väisänen.  

4.2 Mittausmenetelmät 

4.2.1 Hapen tunkeutumissyvyyden mittaaminen  

Sedimentin hapen tunkeutumissyvyyden mittausta mikro- tai minielektrodeilla on 

käytetty erityyppisissä järvisedimenttitutkimuksissa. Hapen tunkeutumissyvyy-

destä voidaan laskea sedimentin hapenkulutusta (muun muassa Sweerts ym. 1989 

ja Revsbech 1989) tai arvioida metaanin vapautumista sedimentistä alusveteen 

(Huttunen ym. 2006). Mikro- ja minielektrodi tekniikalla on monia sovelluksia 

sedimenttitutkimuksissa (muun muassa de Beer ym. 1997 ja de Beer ym. 1991).  
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Kuvio 13. Työhön kehitetyn sedimentin huokosveden suodatuslaitteiston periaatepiir-

ros. 

Näytteenotto ja mittaus  

Sedimentin happipitoisuuden mittaamista varten sedimenttinäyte otettiin yhtenäi-

seen näyteputkeen. Näyte tulpattiin putkeen siten, että putkessa oli vettä vähintään 

1/3 putken tilavuudesta, mutta ei ilmaa.  

Mittauksen alkaessa vesi lapottiin letkulla siten, että sedimentin pinnalle jäi 

vettä 1–2 cm. Happielektrodi kohdistettiin silmämääräisesti 3–5 mm sedimentin 

pinnan yläpuolelle. Tämän jälkeen happielektrodia lasketaan millin välein kohti 

sedimentin pintaa ja edelleen sedimenttiin. Elektrodin saavuttaessa sedimentin 

pinnan tapahtui happipitoisuudessa merkittävä väheneminen. Elektrodin tunkeu-

tuessa syvemmälle sedimenttiin happipitoisuus väheni ja mittaus lopetettiin, kun 

happipitoisuus oli nolla kahdessa peräkkäisessä mittauksessa. Mittaus toistettiin 
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kolme kertaa eri kohdissa sedimenttinäytettä. Kunkin mittauksen tulokset kirjat-

tiin muistiin sedimentin happipitoisuusprofiilin määrittämiseksi ja hapenkulutuk-

sen laskemiseksi.  

Sedimentin happipitoisuuden mittausta varten kehitettiin ja rakennettiin 

maastotyöskentelykelpoinen minielektrodi-mittauslaitteisto (Kuvio 14). Mittaus-

laitteiston keskeisenä osana on Diamond General ltd:n Chemical Microsensor II-

mittalaite. Happipitoisuutta mitataan virtamittauksena, jolloin laitteen mittausalue 

oli 10−6–10−13 A ja erottelukyky 0,1 pikoampeeria. Happimittausta varten laitteis-

tossa oli 10–50 mV askelin säädettävä polarisaatiojännite (± 1,270 V), jolla var-

mistettiin happi-ampeerivasteen lineaarisuus elektrodin ominaisuuksista riippu-

matta. Laitteiston yleinen tarkkuus oli ± 2 % mittausalueesta ja lineaarisuus 1 % 

(Diamond General ltd:n www-sivut 26.6.2007). 

Tutkimuksessa käytettiin referenssielektrodilla (Ag/AgCl) varustettuja hap-

pielektrodeja, joiden tuotenumero oli DG 768-20R (Kuvio 14). Näiden minielekt-

rodien halkaisija oli 0,89 mm, pituus 3,81 cm, ja ne oli valmistettu ruostumatto-

masta teräksestä. Elektrodin vasteaika oli alle 3 s (90%) ja hapenkulutus vähäinen, 

sillä elektrodin katodin pinta-ala oli pieni. Elektrodin herkkyys happipitoisuuden 

muutokselle oli 7 × 10−12 A elohopeamillimetriä happea kohden. 

Mittausjärjestelmän kalibrointi  

Ennen mittauksen aloittamista Chemical Microsensor II :n elektroniikan annettiin 

lämmetä ja mittausolosuhteiden tasoittua vähintään 30 min, useimmiten kuitenkin 

kaksi tuntia. Samalla kytkettiin elektrodi laitteistoon, säädettiin polarisaatiojännite 

sekä asetettiin elektrodi kalibrointiyksikköön tasaantumaan mittauslämpötilaan. 

Näin varmistettiin laitteiston kalibroituminen sekä tasainen toiminta heti mittaus-

jakson alusta saakka.  

Mittaus aloitettiin kalibroimalla elektrodi laitteiston kalibrointiyksikössä (DG 

1251 II) mittauslämpötilassa. Kalibroinnissa käytettiin puhdasta vettä, jota kupli-

tettiin ilmalla ja typpikaasulla. Ilmalla, jossa on noin 21 % happea, saavutetaan 

veteen 100 %:n liuenneen hapen pitoisuus kyseisessä lämpötilassa. Vastaavasti 

typpikaasulla saavutetaan liuenneen hapen 0 %:n pitoisuus. Happipitoisuuden ja 

mitatun virran vaste oli lineaarinen mittausalueella, joten laitteisto oli tämän kak-

sipiste-kalibroinnin jälkeen mittausvalmis. Kaksipiste-kalibroinnissa on tärkeää, 

että kalibrointiliuoksen kaasujen osapaineiden annettiin kaasukuplittamisen jäl-

keen tasaantua hetken aikaa ennen kalibrointivasteen mittausta. Tämä vaihe on 

tärkeää, sillä erityisesti ilmalla kuplitettaessa voi hetkittäin kalibrointiliuoksessa 
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olla hapella yli 100 %:n osapaine. Tällöin mittaukseen tulee ylimääräinen, syste-

maattinen virhe, jota on myöhemmin mahdotonta korjata laskennallisesti. 

 

Kuvio 14. Sedimentin happimittauksessa käytetty Chemical Microsensor II mittalaite 

(A) sekä minielektrodi DG 768-20R (tumma runko) (B). Vaalearunkoinen elektrodi on 

sedimentin Redox-potentiaalin minielektrodi. Sedimentin happipitoisuuden mittaus-

laitteistokokonaisuus koottuna kenttälaboratorioksi Kuusamon kaupungin teknisen 

toimen varikolla kesällä 2006(C). Sedimenttinäyte kiinnitetään mittausta varten kolmi-

jalkaan, jossa elektrodia voidaan liikuttaa 1 mm askelin (D). Valokuvat J. Kangas 2006 

(C ja D), julkaistu Kankaan luvalla sekä Tero Väisänen 11.1.2008 (A ja B).  

Yksittäisten mittausten välillä laitteiston mittausvaste tarkastettiin niin sanotulla 

tip-calibration-menetelmällä (Kuvio 15). Tällöin hapen 100 %:n osapaine mitat-

tiin veden ja ilman rajapinnassa laskemalla elektrodin kärki veteen, minkä jälkeen 
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elektrodia nostettiin vedestä siten, että elektrodi oli vedenpintaa korkeammalla eli 

ilmassa, mutta veden pintajännityksen vuoksi elektrodin kärki oli vielä vedessä.  

Happielektrodien kalibroinnin ja mittausten yhteydessä mitattiin näytteen 

lämpötilaa vähintään 0,1 °C:n tarkkuudella. Tällöin mahdollinen lämpötilaerosta 

johtuva mittausvirhe voitiin laskennallisesti korjata tulosten laskennan yhteydessä. 

Kuvio 15. Happielektrodin vasteen tarkistaminen niin sanotulla tip-calibration-

menetelmällä. 

4.2.2 Sedimentin pH-arvon ja Redox-potentiaalin mittaaminen 

Sedimentin pH ja Redox-potentiaali mitattiin maasto-olosuhteissa pH/mV mitta-

rilla. Elektrodit valittiin kiinteille maanäytteille tai lietenäytteille sopivaksi. Elekt-

rodien halkaisijat olivat 0,5–1 cm, jolloin ne soveltuivat hyvin vähintään 1 cm 

paksuisen sedimenttikerroksen mittaukseen. pH-elektrodien erottelukyky oli 

yleensä tasolla 0,01 pH-yksikköä ja mittausepävarmuus tasolla ±0,05–±0,1 mV. 

Elektrodin vasteaika oli tyypillisesti luokkaa 90 s.  

Vastaavasti Redox-potentiaalin sedimenttimittauksiin valittiin elektrodi, joten 

mittausalue oli ± 1 000 mV, erottelukyky alle 1 mV ja mittausepävarmuus tasolla 

±5–±10 mV. Redox-potentiaali mittaa sedimentin hapettavien ja pelkistävien 
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aineiden summaa, jolloin mittaus on lähtökohtaisesti epävakaa olosuhteiden 

muuttuessa sedimentissä elektrodin tyypillisen 90 s:n vasteajan aikana. Mittauk-

sissa noudatettiin seuraavaa periaatetta: Mittaustulos oli riittävän stabiili, kun 

mittausvasteessa 1 mV:n muutokseen kului aikaa yli 10 s ja se saavutettiin elekt-

rodin vasteajan puitteissa.  

Mittalaitteet kalibroitiin laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. pH-mittauksen 

kalibrointi tehtiin pH-liuoksilla 4 ja 7. Redox-potentiaalin mitta-anturin vasteen 

tarkistus tehtiin niin sanotulla Zobell-liuoksella. Liuoksen Redox-potentiaalin 

arvo on +231 ± 10 mV lämpötilassa +25 °C.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin vuonna 2006 mittauksissa Mettler Toledon 

MP120-B -mittaria ja elektrodeina käytettiin saman valmistajan Inlab 418 ja 426 

pH-elektrodeja sekä Inlab 501 Redox-potentiaalielektrodeja. Vuonna 2007 käytet-

tiin Winlabin Windaus 610310001 pH/mV -mittausyksikköä sekä saman valmista-

jan liete-elektrodeja.  

4.2.3 Sedimentin rautapitoisuuksien määrittämien XRF-menetelmällä  

Sedimentin rautapitoisuutta mitattiin röntgenfluoresenssianalysaattorilla, eli XRF-

analysaattorilla (Kangas 2007, Innov-X-Systems 2005). InnoV-X-Systemsin 

XRF-analysaattori perustuu röntgenputkitekniikkaan, joten raudan havaittavuus-

raja on 100 mg kg−1 (Kurttila 2002, Laine-Ylijoki ym. 2003). Mittausta varten 

sedimenttinäytteet kuivatettiin ja homogenisoitiin. Näin varmistettiin tulosten 

luotettavuus ja vertailtavuus standardoituihin laboratoriomäärityksiin (EPA 1998, 

Kangas 2007). 

4.3 Laboratorion määritysmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa sedimentti- ja vesinäytteet tutkittiin Pohjois-Pohjanmaan 

ympäristökeskuksen laboratoriossa (T164), Pirkanmaan ympäristökeskuksen 

laboratoriossa (T186) ja Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa (T 003) 

standardimenetelmin (Taulukot 10 ja 11). Laboratoriot ovat akkreditoituja, joten 

niiden testausala, menetelmät sekä menetelmien määritysrajat löytyvät mittatek-

niikan keskuksen www-sivuilta (Mikes 2008http://www.mikes.fi) laboratorion 

nimen perässä olevan tunnuksen mukaan.  

Sedimentin fosforiadsorptioisotermit määritettiin Pohjois-Pohjanmaan ympä-

ristökeskuksen laboratoriossa (Logan ym. 1979, Hartikainen 1979, Koski-Vähälä 
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2001, Karjalainen ym. 2005). Menetelmä ei ole standardoitu tai akkreditoitu, 

mutta laboratoriotyössä noudatettiin laboratorion yleisiä laatuohjeita.  

Taulukko 10. Sedimenttinäytteiden esikäsittely- ja määritysmenetelmät sedimentin 

ainepitoisuuksien määrittämiseksi.  

Määritys Menetelmä Laboratorio1) (Akkreditointi)2) 

Alumiini, hajotus HNO3-H2O2, ICP/OES ISO 11885 SYKE (E) 

Esikäsittely, maa ISO 11464 PIR (K) 

Esikäsittely, orgaaninen ISO 11464 PIR (K) 

HNO3-H2O2 mikroaaltouunihajoitus EPA 3051 PIR (K) 

Kokonaisfosfori, märkäpoltto, spektrometria VYH-76 PIR (K) 

Kokonaishiili, CNS 2000 SFS-EN 13137 PIR (K) 

Kokonaistyppi, märkäpoltto, titrimetrinen VYH-76 PIR (K) 

Märkäpoltto, hajotus rikkihapolla VYH-76 PIR (K) 

Rauta, hajotus HNO3-H2O2, ICP/OES ISO 11885 SYKE (E) 
1) PIR = Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratorio, SYKE = Suomen ympäristökeskuksen laboratorio 

(Helsinki) 
2) K = Akkreditoitu ja E = ei akkreditoitu 

Taulukko 11. Vesinäytteiden määritysmenetelmät ja mittausalueet ainepitoisuuksien 

määrittämiseksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa.  

Määritys Mittausalue Menetelmä x) 

Alkaliniteetti > 0,01 mmol l−1 SM 18 perustuen SFS 3005:1981 

Alumiini > 5 µg l−1 SFS-EN ISO 15586, SFS 5503:1990  

Ammoniumtyppi > 2 µg l−1 SFS 3032:1972 

Epäorgaaninen hiili > 0,5 mg l−1 SM 107 

Fosfaattifosfori > 2 µg l−1 SM 55b (FIA-menetelmä) 

Kemiallinen hapenkulutus > 1 mg l−1 SFS 3036:1981 

Kloridi > 0,2 mg l−1 SFS-EN ISO 10304-1:1995 

Kokonaisfosfori > 3 µg l−1 SM 51b (FIA-menetelmä) 

Kokonaistyppi > 30 µg l−1 SM 36 (CFA-menetelmä) 

Liuennut happi  SFS-EN 25813:1993 

Nitraatti- ja nitriittitypen summa > 5 µg l−1 SM 42 (CFA-menetelmä) 

Nitriittityppi > 1 µg l−1 SFS 3029:1976 

Orgaaninen hiili > 0,5 mg l−1 SFS-EN 1484:1997 

pH  SFS 3021:1979 

Rauta > 5 µg l−1 SFS 3028:1976 

Sameus > 0,01 FNU SFS-EN ISO 7027:2000 

Sulfaatti > 0,5 mg l−1 SFS-EN ISO 10304-1:1995 

Sähkönjohtavuus > 0,1 mSm−1 SFS-EN 27888:1994 

Veden kiintoaine > 0,1 mg l−1 SFS-EN 872:1996 

Väri > 5 mg Pt l−1 SFS-EN ISO 7887:1995;osa 4 
x) SM = sisäinen menetelmä  
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4.4 Laskentamenetelmät 

4.4.1 Diffuusion laskenta 

Diffuusio kuvaa ainevirtaa väkevämmästä konsentraatiosta laimeampaan konsent-

raatioon. Diffuusio on dynaaminen prosessi ja johtaa lopulta pitoisuuseron tasoit-

tumiseen. Tämän vuoksi diffuusion laskentatulokset on ankkuroitava muihin ym-

päristömuuttujiin, jotta ne olisivat vertailukelpoisia. Diffuusion suuruuteen vai-

kuttavia tekijöitä ovat pitoisuusero, lämpötila, sedimentin huokoisuus (porositeetti) 

sekä "huokoisuuden mutkaisuus" (tortuositeetti). Diffuusio laskettiin Fickin I lain 

mukaisesti seuraavasti (Berner 1980):  

 
2

( )*
( ) *

D o dcJ X
dx

φ =  Θ 
, (1) 

jossa 

D(o) = diffuusiokerroin aineelle X kyseisessä lämpötilassa (esim. 0,3 cm2 d−1) 

Ø = porositeetti (sedimentin huokoisuus) 

Θ2= tortuositeetti (”sedimentin huokoisuuden mutkaisuus”) 

dc = konsentraatio ero 

dx = etäisyys sedimentin pinnasta, (mm) 

J(X) = aineen X vuo sedimentistä veteen, (µg m−2 d−1). 

Sedimentin porositeetin ja tortuositeetin arvoina käytettiin Sweertsin (1990) ko-

koamia arvoja erityyppisille sedimenteille (Taulukko 12). Rehevien järvien sedi-

mentissä on yleensä runsaasti orgaanista ainesta ja niiden porositeetti vaihtelee 

0,75–0,97. Tortuositeetin neliö vastaavasti on yleensä rehevissä järvissä 1,2. Puh-

taan veden tortuositeetin neliön arvo on 1.  
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Taulukko 12. Sedimentin porositeetin (Ø) ja tortuositeetin (Θ2) arvoja erityyppisille 

sedimenteille Sweertsin (1990) mukaan. Taulukossa esitetyt sedimentaatioalueet on 

määritetty Håkansonin ja Janssonin (1983) esittämän luokituksen sekä Sweertsin 

(1990) esittämien kohdekuvausten perusteella. 

 Sedimenttityyppi Sedimentaatioalue Orgaanisen hiilen %-määrä 

sedimentin kuivapainosta 

Ø Θ2 

Lieju Transportaatio n. 35 0,97 1,2 

Turve Transportaatio n. 32 0,95 1,2 

Lieju Akkumulaatio 10–20 0,90 1,2 

Hiekkainen lieju Transportaatio n. 10 0,95 1,2 

Liejuinen siltti Akkumulaatio n. 1 0,90–0,97 1,2 

Silttinen hiekka Tranportaatio 0,3–0,4 0,54–0,58 1,4 

Savi Akkumulaatio 0,24 0,40–0,46 1,4 

Hiekka Eroosio 0,1 0,40–0,50 1,4 

Fosfaattivuon laskenta 

Boersin & Hesen (1988) hollantilaisella Loosdrecht-järvellä tekemien tutkimusten 

mukaan fosfaattifosforin diffuusiokerroin on suuruusluokkaa 0,3 cm2 d−1. Dif-

fuusiokerroin kasvaa lämpötilan kasvaessa, mutta Suomessa tyypillisissä 5–15 °C 

lämpötiloissa em. diffuusiokerrointa käytettiin laskennan kokonaisvirheen merkit-

tävästi kasvamatta. Fosfaattipitoisuuden kulmakerroin eli dc/dx saatiin laskelmiin 

sedimentin huokosvesinäytteenotossa kerätystä aineistosta (Hellsten & Väisänen 

1998, Väisänen 2005). 

Fosfaattivuo sedimentin ja veden rajapinnassa laskettiin kahdella tavalla. En-

sin laskettiin fosfaattivuo syvemmältä sedimentin pintaan. Tällöin käytettiin dc:n 

ja dx:n arvoissa huokosveden fosfaattifosforin arvoja sekä osanäytteiden välistä 

etäisyyttä. Tämä laskentatapa kuvaa sitä fosfaattivuota, joka sedimentistä diffun-

toitui sedimentin ja veden rajapintaan – mutta ei vielä sen yli. Toinen tapa oli 

käyttää ensimmäisen osanäytteen huokosveden ja välittömästi sedimentin yläpuo-

lisen veden fosfaattipitoisuuksia sekä näytteiden välistä etäisyyttä. Näin määritet-

tiin fosfaattivuo sedimentti-vesirajapinnan yli. Näiden kahden fosfaattivuon ero-

tus kuvaa rajapinnassa tapahtuvaa fosfaatin sitoutumista takaisin sedimenttiin. 

Sedimentin hapenkulutus 

Sedimentin hapenkulutus sedimentin ja veden rajapinnassa lasketaan "happivuo-

na" yläpuolisesta vedestä sedimenttiin. Laskennassa käytettävä diffuusiokerroin 
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on lämpötilariippuvainen, kuten Sweerts (1990) on Broeckeria & Pengiä (1974) 

mukaillen sen kuvannut (Kuvio 16). Hapen diffuusiokertoimen arvo on pohjoisil-

le järvisedimenteille tyypillisissä 5–15 0C lämpötiloissa välillä 1,3–1,8 × 10−5 

cm2 s−1. Happipitoisuuden kulmakerroin eli dc/dx saatiin laskelmiin sedimentin 

hapen tunkeutumissyvyyden mittauksen tuloksista (luku 4.2.3.). Sedimenttinäyt-

teen yläpuolisessa vedessä tulee olla happea läsnä mittauksen aikana, jotta hapen-

kulutuksen rajapinta muodostuu lähelle veden ja sedimentin rajapintaa (Sweerts 

1990).  

Hapenkulutus sedimentin ja veden rajapinnassa laskettiin vesi-sedimentti ra-

japinnan yli. Sedimentin happimittauksissa käytettiin syvyyssuunnassa pääosin 

1 mm:n mittausväliä, eli dx oli 1 mm. Tällä mittausvälillä sedimentin happipitoi-

suuteen muodostui selkeä gradientti sedimentin ja veden rajapintaan, jolloin dc:n 

arvot olivat helposti määritettävissä rajapinnan molemmin puolin. Tämä laskenta-

tapa kuvaa rajapinnassa tapahtuvaa hapenkulutusta. Laskennassa pyrittiin määrit-

tämään hapenkulutuksen vaihteluväliä kyseisessä alusveden happitilanteessa si-

joittamalla laskentakaavaan eri diffuusiokertoimen tai porositeetin arvoja kirjalli-

suusarvojen rajoissa. 

Kuvio 16. Hapen diffuusiokerroin eri lämpötiloissa mukailtuna Broeckerin ja Pengin 

(1974) sekä Sweertsin (1990) mukaan. 
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4.4.2 Sedimentin fosforiadsorptioisotermin laskenta 

Fosforiadsorptioisotermi kuvaa sedimentin kykyä pidättää fosforia. Sen määrityk-

sessä sedimenttiä testattiin eri vahvuisilla fosforiliuoksilla (0–64 mg l−1). Tulok-

sena määrityksestä saatiin koeliuoksen tasapainopitoisuus (c) sekä sedimentin 

kuiva-aine grammaa kohden pidättynyt fosforimäärä (q) koeliuoksen eri vahvuuk-

silla. Tulosten käsittelyssä käytettiin Freundlihin eksponentiaalista sovitusta, jossa 

selitysasteen (r2) tulisi olla yli 0,95.  

Adsorbtiotuloksista piirrettiin kuvaaja koordinaatistoon, jossa x-akselin ar-

voina olivat koeliuoksen jäännöspitoisuus (c) ja y-akselina sedimentin kuiva-aine 

grammaa kohden pidättynyt fosforimäärä (q). Tulokset sijoitettiin koordinaatis-

toon, minkä jälkeen arvoille tehtiin eksponentiaalinen sovitus. Eksponentiaalisen 

sovituksen käyrän yhtälö on muotoa: 

 q = Kf c
1/n

, (2) 

jossa Kf = vakio (L mg−1) ja 1/n on freundlihin eksponenttivakio.  

Lisäksi koejärjestelyn nollanäytteillä arvioitiin fosforin desorptiota sedimen-

tistä. Tällöin mittaustulos tarkoittaa vapautuvaa fosforimäärää grammaa kuivattua 

sedimenttiä kohden, kun veden lähtöpitoisuus oli nolla.  

4.4.3 Tulosten tilastollinen tarkastelu 

Sedimentin fosforin adsorptionkyvyn vaihtelua tutkittiin kaksisuuntaisella ANO-

VA varianssianalyysillä (SPSS inc. 2007). Analyysit tehtiin erikseen tutkimusjär-

viltä (kappaleet 5.1.–5.3.), Nälkämölammen koealtaista (luku 4.5.4.) sekä labora-

toriokokeiden koejäsenistä (luvut 4.5.1 ja 4.5.2) kerätyille aineistoille. Tutkimus-

järvien ja Nälkämölammen sedimenttiaineistot analysoitiin siten, että faktoreina 

analyysissä olivat joko järvet (kolme tasoa) tai koealtaat (neljä tasoa) sekä mo-

lemmissa analyyseissä ajankohta (kaksi tasoa kummassakin analyysissä). Tutki-

musjärvien ja koealtaiden välisiä eroja tutkittiin Tukey-B post hoc -testillä. Labo-

ratoriokokeiden sedimenttiaineisto analysoitiin siten, että analyysissä olivat fakto-

reina koesedimentti ja eri kemikaaliannokset (5 tasoa) sekä kokeet (2 tasoa). Ai-

neistojen normaalijakautuneisuus testattiin Kolmogorov-Smirnovin testillä ja 

varianssien homogeenisuus Levenen testillä (SPSS inc. 2007).  

Kemikaalien vertailukokeen (luku 4.5.3.), eli eri kemikaaleja testanneen pul-

lokokeen vedenlaatu ja sedimenttiaineiston normaalijakauma testattiin Kolmogo-

rov-Smirnovin testillä. Kemikaalien eroavaisuutta toisistaan ja eri ajankohtina 
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otettujen näytteiden välillä testattiin yksisuuntaisella ANOVA-varianssi-

analyysillä, jossa käytettiin Tukey-B post hoc -testiä (SPSS inc. 2007).  

Vertailuaineistoksi koottujen järvien (luku 5.4.) sedimenttiaineiston ryhmitte-

ly testattiin yksisuuntaisella ANOVA-varianssianalyysillä, jossa käytettiin Tukey-

B post hoc -testiä. Kaikki tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 16.0 ohjelmalla 

(SPSS inc. 2007). 

4.5 Koejärjestelyt 

4.5.1 Nälkämölammen sedimentin kemikalointikoe 

Laboratoriossa tehdyn Nälkämölammen sedimentin kemikalointikokeen, eli Näl-

kämö-kokeen tavoitteena oli tutkia sedimenttiin sekoitetun kemikaalimäärän vai-

kutusta fosforin sitoutumiseen ja vapautumiseen sedimentistä erilaisissa happiolo-

suhteissa. Koe oli niin sanottu läpivirtausastiakoe ja siinä käytettiin Nälkämö-

lammen syvänteen sedimenttiä. Koe tehtiin 13.11.2006–7.2.2007.  

Koesedimentti  

Kokeessa käytettiin Kuusamon Nälkämölammen pintasedimenttiä, eli 0–20 cm 

kerrosta. Sedimentti nostettiin 9.10.2006 lammen syvänteestä, jossa vesisyvyys 

on 2,7–2,9 m. Sedimentti kerättiin saaviin kokoomanäytteeksi ja se varastoitiin 

+4 °C:ssa kokeen aloitukseen saakka. Sedimentti sekoitettiin säilytysastiassa 

ennen kokeen aloitusta, jotta se olisi mahdollisimman tasalaatuista. Sedimentistä 

määritettiin kokeen lähtötilanteen metalli-, kokonaishiili-, kokonaisfosfori- ja 

kokonaistyppipitoisuudet sekä fosforiadsorptioisotermit.  

Koevedet 

Kokeessa käytettiin laboratorion ionivaihdettua vettä, jolla kokeen alkuvaiheessa 

korvattiin myös astioista näytteenoton myötä vähentynyt vesimäärä. Kokeen lop-

puvaiheessa lisättävänä koevetenä käytettiin Lakeuden Keskuspuhdistamon jälki-

käsittelykentältä lähtevää puhdistettua yhdyskuntajätevettä. Kaikista kokeessa 

käytetyistä vesieristä määritettiin niiden laatu.  
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Koeyksikön osat, rakentaminen ja testaus  

Kokeessa käytettiin lasialtaita, sisämitoiltaan 24,5 × 24,5 × 25 cm3. Lasialtaissa 

on hiostiivistetyt kannet, joissa on reiät läpivientejä (kumikorkkia) varten. Vettä 

kierrätettiin koejärjestelyssä letkupumpulla (Kuvio 17). Koejärjestely rakennettiin 

Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratorioon 6.–8.11.2006. Lasias-

tiat, letkut sekä muut sedimentin tai veden kanssa kosketuksissa olevat tutkimus-

välineet happopestiin suolahapolla ja huuhdeltiin Milli-Q-vedellä ennen käyttöä. 

Laitteistoa testattiin virtausnopeuksilla 100, 150 ja 205 ml min−1, jolloin se-

dimentin ei havaittu sekoittuvan kovimmallakaan virtausnopeudella. Koejärjeste-

lyssä käytettiin virtausnopeutta 100 ml min−1, jolloin vesi kiertäisi laskennallisesti 

koeyksikössä noin 14 kertaa vuorokaudessa.  

Koejärjestelyssä käytetyt letkut olivat pääosin Masterflexin silikoniletkuja. 

Pumppuletkun sisähalkaisija (Øs) oli 3,8 mm ja pituus 260 cm. Pumppuletkun 

päässä oli 28 cm:n mittainen jäykkä imuletku (Øs = 2 mm). Ilmastuspullosta läh-

tevän letkun pituus oli 57 cm ja sisähalkaisija 4 mm. Letkujen yhteistilavuus oli 

345 ml. Altaissa oli vettä 9 605 ml ja ilmastuspullossa 300 ml, joten kokonaisuu-

dessaan koeyksikössä oli vettä 10 250 ml.  

Koejärjestelyt 

Altaisiin laitettiin 9.11.2007 pohjalle n. 4 cm:n kerros koesedimenttiä, eli 2,4 l 

allasta kohden. Samalla lisättiin altaisiin vettä noin 5 cm, jotta sedimentin pinnal-

le saatiin sekoittumista ehkäisevä vesikerros ennen loppuveden lisäämistä. Lop-

puosa vedestä lisättiin seuraavana päivänä. Vettä lisättiin niin, että sedimentin ja 

veden kerrospaksuudeksi tuli yhteensä 20 cm ja vesikerroksen tilavuus oli noin 

9,6 l. Tällöin altaaseen jäi vielä vapaata korkeutta noin 5 cm, eli tilavuudeltaan 

noin 3 l:n kaasufaasi tasaamaan ilmastuspullosta tulevaa kaasuvirtaa. Koejärjeste-

lyt tehtiin 15 °C:n lämpötilassa. 

Koealtaiden sedimentit kemikaloitiin PAX-18-kemikaalilla, eli polyalumiini-

kloridilla. Koealtaiden kemikaaliannokset ja niitä vastaavat mitoitusarvot olivat 

seuraavat:  

– Allas A: + 100 g m−2 eli ~ 1 ml koealtaan sedimenttimäärään 

– Allas B: + 0 g m−2 (vertailuallas)  

– Allas C: + 300 g m−2 eli ~ 2,6 ml koealtaan sedimenttimäärään 

– Allas D: + 500 g m−2 eli ~ 4,4 ml koealtaan sedimenttimäärään 
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Kuvio 17. Periaatepiirros astiakokeiden koejärjestelystä.  

PAX-18-kemikaalissa on noin 9 % fosforia sitovaa alumiinia (Al3+) (Taulukko 14). 

Annoksessa 100 g m−2 on noin 9 g m−2 alumiinia, ja se sitoo ideaalisissa olosuh-

teissa 9 g m−2 fosfaattia, eli noin 2,9 g m−2 fosforia. Sedimentin kemikalointia 

varten kemikaali laimennettiin 50 ml:aan koevettä, jotta kemikaalin tasainen an-

nostelu onnistui. Kemikaalin lisäyksen yhteydessä sedimenttiä sekoitettiin haralla, 

simuloiden sedimentin pöyhintää (Kuvio 18).  

Koealtaissa kiertävä vesi pidettiin kokeen alkuvaiheessa hapellisena pump-

paamalla ilmastuspulloon jatkuvasti ilmaa. Ilmastusta pidettiin yllä kaksi viikkoa 

kokeen käynnistämisestä. Tämän jälkeen ilmastuspulloon johdettiin typpeä ko-

keen loppuun saakka. Typetykseen tuli kuitenkin välillä katkoja, sillä typpipullo 

tyhjeni esimerkiksi yön aikana.  
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Kuvio 18. Kemikaalin levittäminen sedimenttiin ja sedimentin levitystyökalu. Valokuva 

Mikko Tolkkinen 13.11.2006, julkaistu Tolkkisen luvalla. 

Näytteenotto ja mittaukset 

Koeastioiden vedestä otettiin näytteet alkuvaiheessa 2–3 kertaa viikossa ja tämän 

jälkeen viikoittain. Näytteet otettiin aina myös silloin, kun koejärjestelyssä tapah-

tui muutos. Tällaisia muutoksia olivat esimerkiksi ilmastuksen vaihtuminen type-

tykseksi sekä erilaisten koevesien lisäyksen aloitus. Näytteenoton yhteydessä 

mitattiin myös altaiden veden pH, Redox-potentiaali, happipitoisuus ja lämpötila. 

Kokeen päättyessä kunkin altaan sedimentistä määritettiin kokonaishiili,  

-fosfori ja -typpi sekä fosforiadsorptioisotermi ja metallit.  

4.5.2 Kevätönjärven sedimentin kemikalointikoe 

Kevätönjärven sedimentin kemikalointikoe, eli Kevätön-koe oli Nälkämö-kokeen 

toisinto, mutta siinä käytettiin Siilinjärven Kevätönjärven syvänteen sedimenttiä. 

Koe tehtiin 27.3.–29.5.2007. 

Koesedimentti ja -vedet  

Kevätön-kokeessa käytettiin Siilinjärven Kevätönjärven syvänteestä 20.03.2007 

haettua sedimenttiä. Näytteenottoalueen syvyys oli 8,5 m. Näytteenottopaikan 

koordinaatit olivat N 353 0962 E 69 9992. Sedimentti oli pintasedimenttiä, eli  

0–20 cm kerroksesta. Kevätönjärveä on tutkittu laajasti järven kunnostamista 

varten (muun muassa Tanskanen ym. 2000), mutta varsinaisia sedimenttiin koh-

distuneita kunnostustoimia ei ole tehty.  
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Näyte kerättiin 40 l saaviin siten, että näytettä nostettiin yhteensä 16 putkea. 

Näyte varastoitiin +4 °C:n lämpötilassa pullokokeen aloitukseen saakka. Sedi-

mentti sekoitettiin säilytysastiassa ennen kokeen aloitusta, jotta se olisi mahdolli-

simman tasalaatuista. Sedimentistä määritettiin metalli-, kokonaishiili-, kokonais-

fosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet sekä fosforiadsorptioisotermit. Lisäksi määri-

tettiin huokosveden fosfaattipitoisuudet. 

Koevetenä käytettiin laboratorion milli-Q-veden ja Oulujoen veden seosta 

seossuhteella 1:1. Astioista näytteenoton myötä vähentynyt vesimäärä korvattiin 

kokeen alkuvaiheessa koevedellä ja kokeen loppuvaiheessa Lakeuden Keskus-

puhdistamon jälkikäsittelykentän jälkeen otetulla puhdistetulla yhdyskuntajäteve-

dellä. Kaikista koevesieristä määritettiin niiden laatu.  

Koeyksikkö ja koejärjestelyt sekä näytteenotto  

Kokeessa käytettiin samaa laitteistoa kuin Nälkämö-kokeessa. Koe aloitettiin 

27.3.2007, jolloin astioihin laitettiin sedimenttiä ja koevettä suspension muodos-

tamiseksi. Välittömästi tämän jälkeen vesi-sedimenttisuspensiot kemikaloitiin, ja 

noin 2 t kemikaloinnin jälkeen lisättiin loppuosa vedestä. Koeastioiden sediment-

ti-, vesi- ja kaasutilavuudet olivat samat kuin Nälkämö-kokeessa. Koejärjestely 

tehtiin 15–19 °C:n lämpötilassa. Koealtaiden sedimentit kemikaloitiin PAX-18-

kemikaalilla vastaavin annoksin, kuten Nälkämö-kokeessa. 

Astioissa kiertävä vesi pidettiin hapellisena noin kaksi viikkoa kokeen käyn-

nistämisestä. Tämän jälkeen ilmastuspulloon johdettiin typpeä niin, että altaiden 

happipitoisuus ja Redox-potentiaali olivat mahdollisimman alhaiset. Altaissa ei 

kierrätetty vettä silloin, kun typpeä ei ollut mahdollista lisätä kiertävään veteen.  

Astioiden vedestä sekä sedimenteistä otettiin näytteet sekä tehtiin mittaukset 

vastaavin periaattein kuin Nälkämö-kokeessa.  

4.5.3 Kemikaalien vertailukoe  

Kemikaalien vertailukokeen tavoitteena oli testata eri kemikaalien soveltuvuutta 

sedimentin kemikalointiin. Erityisesti tutkittiin kemikaalin fosforinpidätyskykyä 

hapettomissa, joskin lämpötilaltaan ja virtaukseltaan tasaisissa olosuhteissa. Ko-

keessa käytettiin Siilinjärveläisen Kevätönjärven syvänteen sedimenttiä ja koe 

tehtiin 18.6.–14.8.2007.  
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Koesedimentti ja -vedet 

Kemikaalien vertailukokeessa käytettiin samaa Kevätönjärven sedimenttiä kuin 

Sedimentin Kevätön-kokeessa (luku 4.5.2). 

Kokeessa käytettävä koevesi otettiin Oulujoesta 18.6.2007. Rinnakkainen 

koevesi valmistettiin lisäämällä veteen fosforia siten, että koeveteen tuli noin 100 

µg l−1 fosforin lisäys. Koevedet typetettiin typpikaasulla vähintään 4 t siten, että 

niiden happipitoisuus ja Redox-potentiaali olivat mahdollisimman alhaiset. Täl-

löin koevettä voitiin pitää hapettomana, joskin se varmistettiin vielä koejäsenittäin 

koejäsenten valmistamisen jälkeen. Koevesien laatu määritettiin vesinäyttein.  

Koejäsenet, niiden kemikaalit ja annostus 

Kokeeseen valittiin 5 eri kemikaalia. Kemikaalien annostuksena oli 100 g m−2 eli 

20 cm:n pöyhintäsyvyydellä mitoitus on 20 g kemikaalia sedimenttikuutiometriä 

kohden. Raemaiset kemikaalit annosteltiin painon mukaan ja liuosmaiset kemi-

kaalit annosteltiin kemikaalin tiheys huomioiden tilavuuden mukaan. Koe tehtiin 

seuraavilla kemikaaleilla ja pullokohtaisilla kemikaaliannoksilla:  

– PAX-18-liuos. Kemikaaliannos pulloa kohden oli 1,5 ml.  

– CFH 0818-rae. Kemikaaliannos pulloa kohden oli 0,5 g.  

– ALF-30-rae. Kemikaaliannos pulloa kohden oli 0,5 g.  

– FERIX-3-rae. Kemikaaliannos pulloa kohden oli 0,5 g.  

– PIX-111-liuos. Kemikaaliannos pulloa kohden oli 1,5 ml.  

– Vertailusedimentti (käsittelemätön sedimentti) 

– Nollanäyte koevedelle (pulloissa vain vesi, ei sedimenttiä eikä kemikaalia) 

Koejärjestely  

Kullekin tutkittavalle kemikaalille tehtiin kaksi koejäsentä (I ja II) jotka käsiteltiin 

eri aikoina. Kuhunkin koejäseneen tehtiin kolme rinnakkaista koepulloa kahdella 

koevedellä, eli koejäsenessä oli yhteensä kuusi koepulloa. Koejäsenten nimeämi-

nen tehtiin Taulukossa 13 esitetyllä tavalla. Koepulloina olivat 500 ml:n lasiset 

säilöpullot, jotka oli happopesty suolahapolla ennen käyttöä. Koe tehtiin vakio-

lämpötilassa +4 °C. Sedimentin kemikaloinnissa pyrittiin simuloimaan sedimen-

tin pyöhintäkemikalointia sekoittamalla kemikaali veden ja sedimentin suspensi-

oon. 
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Kuhunkin koepulloon laitettiin 100 ml sedimenttiä. Koejäseniin PAX ja PIX 

laitettiin 100 ml koevettä ja sedimentti-vesisuspensioon lisättiin kemikaalit. Sus-

pensiosta mitattiin pH ja Redox-potentiaali. Tämän jälkeen pullo täytettiin 500 

ml:n merkkiin koevedellä. Koejäsenet CFH, ALF ja FER täytettiin sedimentin 

lisäyksen jälkeen suoraan 500 ml:n merkkiin koevedellä. Tämän jälkeen näihin 

koejäseniin lisättiin kemikaali ja niitä sekoitettiin voimakkaasti. Koejäseniin VER 

laitettiin 100 ml sedimenttiä ja 400 ml koevettä sekä vastaavasti koejäseniin N0 

laitettiin 500 ml koevettä.  

Noin tunnin laskeutumisajan jälkeen mitattiin kunkin koepullon vedestä pH 

ja Redox-potentiaali. Mittauksen jälkeen pullot suljettiin siten, että niihin jäi typ-

pikaasu nesteen pinnalle. Pullojen sulkemisen jälkeen ne siirrettiin kylmiöön 

säilytykseen. 

Taulukko 13. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten nimeäminen. Koejäsenet nimet-

tiin kemikaalin, koejäsenen tutkimusajankohdan sekä fosforinlisäyksen mukaan. 

Kemikaali Koejäsen 

28 d kokeen alusta 56 d kokeen alusta 

ei fosforinlisäystä fosforinlisäys ei fosforinlisäystä fosforinlisäys 

PAX-18 PAX-I PAX-I+P PAX-II PAX-II+P 

CFH0818 CFH-I CFH-I+P CFH-II CFH-II+P 

ALF-30 ALF-I ALF-I+P ALF-II ALF-II+P 

FERIX-3 FER-I FER-I+P FER-II FER-II+P 

PIX-111 PIX-I PIX-I+P PIX-II PIX-II+P 

Vertailunäyte VER-I VER-I+P VER-II VER-II+P 

Nollanäyte NO-I NO-I+P NO-II NO-II+P 

Näytteenotto, mittaukset ja laboratoriomääritykset 

Koejäsenten I mittaus ja näytteenotto tehtiin 28 päivää kokeen aloituksesta. Koe-

jäsenistä mitattiin veden pH, Redox-potentiaali ja happipitoisuus. Mittausten 

jälkeen vesi lapottiin näytepulloihin. Jäljelle jäänyt sedimentti pussitettiin ja se-

dimentin pH ja Redox-potentiaali mitattiin. Koejäsenten rinnakkaisten näytteiden 

sedimentit yhdistettiin mittauksen jälkeen kokoomanäytteeksi määrityksiä varten.  

Koejäsenten II mittaus ja näytteenotto tehtiin 56 päivää kokeen aloituksesta. 

Koejäsenet NO käsiteltiin kuten muidenkin koejäsenten vedet. 

Koevesistä sekä koepullojen vesistä määritettiin seuraavat: Ptot, PO4-P, Ntot, 

TOC, Fe ja Al. Vastaavasti sedimentistä määritettiin huokosveden Ptot ja PO4-P 

sekä sedimentin kuiva-aineesta Ctot, Ptot, Ntot , Fe, Al ja fosforin adsorptioisotermit. 
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Kemikaalititraus 

Kemikaalien vertailukokeessa käytetyille kemikaaleilla ja Kevätönjärven sedi-

mentillä tehtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa titraus-

koe. Kokeen tavoitteena oli määrittää käytettävien kemikaalien aiheuttama pH-

muutos vesi-sedimenttisuspensiossa. Titrauskokeessa 50 ml:sta Siilinjärven Ke-

vätönjärven sedimenttiä ja 50 ml:sta Oulujoen vettä tehtiin suspensio. Tähän sus-

pensioon lisättiin eri kemikaalia 20 g m−2 annoksin 200 g m−2 saakka. Jokaisen 

kemikaalin lisäyksen jälkeen mitattiin suspension pH kolmesta rinnakkaisesta 

koejäsenestä. 

4.5.4 Allaskoe Nälkämölammella 

Kuusamon Nälkämölampi on hajakuormituksesta rehevöitynyt lampi. Kohde sekä 

siellä tehdyt kunnostustoimet on tarkemmin kuvattu luvussa 5.3. Sedimentin ke-

mikalointimenetelmän tutkimiseksi lammen syvänteelle rakennettiin koealtaat 

kesällä 2006 (Kangas 2007).  

Tutkimusaltaiden mitat, materiaalit ja rakenne 

Tutkimusaltaiden vesimassa erotettiin pinnasta pohjasedimenttiin saakka ulottu-

valla "putkella", joka painotettiin pohjaan (Kuvio 19). Tutkimusaltaat olivat siis 

In-situmesokosmoksia, joilla pyrittiin minimoimaan ulkoisen kuormituksen vai-

kutus altaaseen, yhdenmukaistamaan tutkimusolosuhteet sekä kohdentamaan 

tutkimukset vain sedimentistä vapautuviin ravinteisiin. 

Tutkimusaltaassa oli kolme osaa: ylä- ja alakehät sekä niiden välissä joustava 

putki (Kuvio 19). Altaiden halkaisija oli 1,6 m ja pinta-ala 2,0 m2. Korkeus oli 

säädettävissä väliputken mitalla vesisyvyyteen sopivaksi. Kehät tehtiin PEHD-

polyeteenimuovista, jonka tiheys on 0,94 kg l−1 (Valmistaja: Green Rock Oy, 

Kempele). Yläkehässä oli kelluke, jolloin kehästä noin 15 cm oli veden pinnalla. 

Alakehän korkeus oli noin 40 cm, ja 15–20 cm alakehästä painui sedimenttiin. 

Alakehässä oli 10 cm leveä kaulus, joka esti kehän liiallisen painumisen sedi-

menttiin. Ylä- ja alakehän välille asennettiin joustava polyeteeniputki, mikä vas-

taa ominaisuuksiltaan niin sanottua kaivopussia (Valmistaja: Cantador Oy, Män-

tyharju). Altaiden kunkin kehän paino oli noin 40 kg. Tutkimusaltaiden paikallaan 

pysyminen oli tutkimuksessa tärkeää. Tämän varmistamiseksi alakehät painotet-

tiin pohjaan ja kytkettiin kiinni alueelle ankkuroituun tutkimuslauttaan (Kuviot 19 
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ja 20). Tutkimuslauttaan kiinnitettiin myös altaiden suojaverkot (Kuvio 20). 

(Kangas 2007.)  

Tutkimusaltaiden kemikalointi ja kemikaalin mitoitus 

Tutkimusaltaiden sedimenteistä kemikaloitiin noin 20 cm:n pintakerros käsiteltiin 

PAX-18-kemikaalilla seuraavasti (Kuvio 19): 

– Allas 1: + 100 g m−2  

– Allas 2: + 0 g m−2 (vertailuallas)  

– Allas 3: + 300 g m−2  

– Allas 4: + 800 g m−2 

Kuvio 19. Nälkämölammen koejärjestelyt kesällä 2006: tutkimuslautta, koealtaat sekä 

koealtaiden rakenteet. 

Tutkimusaltaissa käytettiin saostuskemikaalina alumiinikemikaalia (PAX-18), 

koska se oli siihenastisten kokemusten ja tutkimustietojen mukaan paras käytettä-

vissä oleva kemikaali sedimentin kemikaloimiseksi (Reitzel ym. 2003, RIL 2004). 

PAX-18-kemikaalissa on noin 9 % fosforia sitovaa alumiinia (Al3+)(Taulukko 14). 

PAX-annoksessa 100 g m−2 on noin 9 g m−2 alumiinia ja se sitoo ideaalisissa olo-

suhteissa 9 g m−2 fosfaattia, eli noin 2,9 g m−2 fosforia. Lisäksi saostuskemikaalin 

täytyi toimia myös sedimentin hapettomissa olosuhteissa. 

Tutkimusaltaiden sedimentti kemikaloitiin 8.6.2006, ja toimenpiteenä pyrit-

tiin simuloimaan pöyhintäkemikalointia. Kemikaali syötettiin sedimenttiin kemi-
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kalointityökalua käyttäen. Kemikalointityökalussa oli injektioruisku ja sili-

koniletkusto (Øs = 8 mm), joilla kemikaali johdettiin sedimenttiin (Kuvio 21).  

Kunkin altaan vesisyvyys määritettiin ennen kemikalointia. Kemikalointityö-

kalun varteen merkittiin sedimentin pinnan taso sekä 20 cm:n kemikalointisyvyys. 

Kemikalointityökalua liikuteltiin sedimentissä ylös-alasliikkein samalla kemikaa-

lia injektoiden koko altaan alueella (Kuvio 21). (Kangas 2007.) 

Kuvio 20. Nälkämölammen koealtaiden rakentaminen kesällä 2006. Altaiden kokoami-

nen rannalla (A), sukeltajat aloittamassa alakehien asennusta (B), suojaverkkojen 

kiinnittäminen lauttaan (C) sekä koejärjestely suojaverkkoineen valmiina Nälkämö-

lammella (D). Valokuvat: Tero Väisänen 2006. 
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Kuvio 21. Sedimentin kemikalointityökalu. Työkalu rakennettiin rautaharavasta, hylly-

kiskoista sekä silikoniletkustosta ja injektioruiskusta. Altaat kemikaloitiin liikuttamalla 

kemikalointityökalua koko altaan alueella, samalla kemikaalia injektoiden. Valokuvat: 

Tero Väisänen kesäkuu 2006.  

Näytteenotto ja mittaukset 

Tutkimusaltaista kerätyistä vesinäytteistä määritettiin kokonaisfosfori ja sen eri 

fraktiot sekä alumiini. Osa vesinäytteistä pakastettiin mahdollisia lisämäärityksiä 

varten.  

Tutkimusaltaista otettiin ennen kemikaalikäsittelyä ja sen jälkeen sedimentti-

näytteitä sekä tehtiin sedimenttimittauksia kemikaaliannoskoon tuloksellisuuden 

arvioimiseksi. Eri kerroksista määritettiin huokosveden fosforipitoisuus sekä 

sedimentin kokonaisfosfori, -typpi ja -hiili sekä osasta näytteitä myös sedimentin 

metallipitoisuudet. Pintasedimentin hapenkulutuksen lisäksi mitattiin eri kerrosten 

pH ja Redox-potentiaali. Sedimentin löyhyyttä arvioitiin sedimentin vesipitoisuu-

den määrityksellä. 
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Yllättävä ongelma tutkimuksessa 

Tutkimuksen käynnistyttyä (8.6.2006) Nälkömölammen alueella mitattiin ja otet-

tiin näytteitä ongelmitta päivittäin kahden viikon ajan. Tämän jälkeen tutkimus-

toiminta lammella harveni, ja alueella pesineet lokit ottivat tutkimusrakenteet 

käyttöönsä. Lautta ja altaat olivat pian valkoisena lokkien ulosteista. Suojaver-

koista huolimatta, tai ehkä juuri niiden vuoksi, myös altaiden vedenlaatu oli ym-

päröivää vettä huomattavasti heikompaa. Vedenlaadun tarkkailu altaissa lopetet-

tiin 20.7.2006, eli 42 päivää kokeen aloittamisen jälkeen. Sukeltaja leikkasi altaan 

yläkehän ja joustavan putken irti alakehästä 2.8.2006. Alakehien paikat merkittiin 

näkyvästi, jotta tutkimusta voitiin jatkaa sedimenttitutkimuksena alkukesään 2007 

saakka, jolloin loputkin tutkimusrakenteet poistettiin Nälkämölammelta.  

4.6 Tutkimuskemikaalien ominaisuudet 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksessa käytettyjä kemikaaleja sekä niiden 

ominaisuuksia. Sedimenttiin lisätään rautaa ja alumiinia, jotta sedimentin huokos-

vedessä ja järven alusvedessä oleva vapaa fosfori sitoutuisivat sedimenttiin. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin Kemiran kemwater-vesienkäsittelykemikaaleja, jotka on 

kehitetty juomaveden valmistamiseen sekä jäteveden käsittelyyn.  

Tutkimuksessa käytettiin nestemäisiä PAX-18- ja PIX-111-kemikaaleja sekä 

raemaisia ALF-30-, Ferix-3- ja CFH0818-kemikaaleja. Tutkimuksen kemikaalit 

valittiin luvussa 3.3 esitetyn kirjallisuuden perusteella sekä vesihuoltotekniikasta 

saatujen kokemusten perusteella. Lisäksi tutkittiin Kemira Oyj:n tuotevalikoimis-

sa olevaa uutuuskemikaalia CFH0818, sen hyvien adsorptio-ominaisuuksien 

vuoksi.  

Tutkimuskemikaalien ominaisuudet on koottu Taulukkoon 14 eri kemikaalien 

käyttöturvallisuustiedotteista (Kemira Oyj 2007). Käyttöturvallisuuden kannalta 

kemikaalit kuuluvat pääosin varoitusluokkaan ärsyttävä. Kemikaaleista PIX-111 

on syövyttävä ja CFH0818-kemikaalilla ei ole varoitusluokkaa lainkaan. Levä- ja 

vesikirpputestien mukaan PAX-18, ALF-30, FERIX-3 ja PIX-111 ovat myrkylli-

siä vesieliöille suurina pitoisuuksina. Kunnostustoimien yhteydessä myrkyllisyys-

tulokset on syytä huomioida, sillä kaikki tutkimuskemikaalit ovat biologisesti 

hajoamattomia.  

Kemiran CFH0818-kemikaali poikkeaa muista tutkituista kemikaaleista, sillä 

sen toiminta perustuu epäpuhtauksien adsorboitumiseen rakeisiin ja on käyttötur-

vallisuudeltaan hyvä. Kemira testasi kemikaalin adsorbtiokykyä tuotekehityksen 
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yhteydessä. Rehevissä järvissä tyypillisellä 0,1 mg l−1 fosforitasolla tällä kemikaa-

lilla on fosforinsitomiskapasiteettia 10 mg ferrihydroksidigrammaa kohden (Ke-

mira Oyj 2007). Lisäksi kemikaali näyttäisi tuotetietojen mukaan muodostavan 

geelimäisen kerroksen sedimentin pintaan, mistä voi olla hyötyä myös sedimentin 

löyhyyden vähentämisessä.  

Taulukko 14. Tutkimuksessa käytettyjen kemikaalien ominaisuudet ja käyttöturvalli-

suus (Kemira oyj 2007). 

Ominaisuus PAX-18 CFH0818 ALF-30 FERIX-3 PIX-111 

Olomuoto, 

väri ja raekoko  

Kellertävä 

neste 

Ruskea tai 

punaruskea 

rae 

D50% =  

0,9 mm 

Harmahtava ja 

kellanruskea rae 

D90% =  

> 0,5–2,5 mm 

Harmahtava ja 

kellertävä rae 

D50% =  

2,0 mm 

Tumman-

ruskea  

Neste 

Koostumus Al 3+  

n. 9 %. 

Fe3+ 

39–48 % 

Alumiinisulfaattia 

85 %, ferrisulfaattia 

n.15 %, ja 

rikkihappoa < 0,7 %. 

Ferrisulfaattia 

n.74 %  

ja vapaata 

rikkihappoa 

 < 1,5 %  

Fe3+ 

n. 14 %, 

Cl−  

n. 27 % 

Tiheys (kg m−3) 1370 ± 50  1 100–1 300 900 ± 100 1 200 ± 100 1 420 ± 50 

pH-arvo < 1,0 n. 6,0 n. 2,2  < 2 < 1,0 

Liukoisuus  Liukenee 

täysin veteen.

Alle 3 p - % 

liukenee veteen.

Liukenee täysin 

veteen. 

Liukenee 

pääosin veteen. 

Liukenee 

täysin veteen. 
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5 Järvikohteiden kunnostustutkimukset 

Kuusamon järvikunnostuskohteilla Elijärvellä, Torankijärvellä ja Nälkämölam-

mella on tutkittu kunnostustoimien vaikutusta rehevöityneen järven sisäiseen 

kuormitukseen. Kaikissa kohteissa on kemikaalia käytetty järvessä kiertävän fos-

forin määrän vähentämiseen. Elijärven vesimassa on kemikaloitu vuosina 2005–

2007, Nälkämölammella tehtiin sedimentin kemikalointi vuonna 2004 ja Toranki-

järvellä on tutkittu jätevedenpuhdistamon niin sanotun ylijäämäkemikaalin ja 

veden ilmastuksen yhteisvaikutusta fosforin varastoitumiseen sedimenttiin. Näi-

den kunnostuskohteiden tuloksellisuuden arvioimisen tueksi on koottu 16 muun 

suomalaisen järven (Kuvio 1 ja Taulukko 1) sedimentin mittaus- ja määritystulok-

sia vertailuaineistoksi. Vertailuaineiston käyttö on perusteltua, sillä Kuusamon 

kohdejärvillä ei tehty mittauksia ennen kunnostustoimia.  

5.1 Elijärvi 

Elijärvi on Kuusamossa, Kitkajoen valuma-alueen latvoilla sijaitseva järvi. Sen 

pinta-ala on 27,8 ha ja valuma-alueen pinta-ala 3,3 km2. Järven tilavuus on 0,5 

milj. m3, ja veden laskennallinen viipymä järvessä on 140 päivää. Järven suurin 

syvyys on 6 m. Muutoin järven syvyyssuhteet ilmenevät Kuviosta 22. 

Elijärven valuma-alue on pääosin kuivahkoa ja karua kangasmetsää sekä suo-

ta ja peltoja. Pellot eivät ole nykyään aktiiviviljelyssä. Valuma-alueella on muu-

tamia taloja sekä loma-asuntoja. Elijärven keskeisimpänä kuormittajana on pidet-

ty vuonna 1952 toimintansa aloittanutta Oivangin koulua eli nykyistä nuorisokes-

kusta, joka aloitti toimintansa 1980-luvun puolivälissä. Keskus liitettiin viemäri-

verkostoon vuonna 1995, jolloin sen merkitys kuormittajana oleellisesti väheni. 

Myös muuta valuma-alueelta tulevaa kuormitusta on tarkkailtu, joskaan esimer-

kiksi järveen laskevan Elipuron korkeiden fosforipitoisuuksien aiheuttajaa ei ole 

vielä löydetty. 

Elijärven veden kokonaisfosforipitoisuus on kesäaikana ollut keskimäärin ta-

solla 30 µg l−1. Viime vuosina pitoisuus on laskenut tasolle 25 µg l−1. Elijärven 

pohjanläheisessä vesikerroksessa on havaittu talvikaudella korkeita fosfaattifosfo-

ripitoisuuksia. Pitoisuudet ovat olleet keskimäärin tasolla 200 µg l−1 (Taulukko 

15). Järvellä on havaittu yksittäisiä leväkukintoja jo 1970-luvulla. Säännöllisiä 

sinileväkukintoja järvessä on havaittu 1980-luvulta lähtien. Järven pintaveden 

a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut 2000-luvulla 2,6–30 µg l−1, keskimäärin 15 

µg l−1. Järven kokonaistyppipitoisuus on pintavedessä ollut keskimäärin tasolla 
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530 µg l−1 ja ammoniumtyppipitoisuudet avovesikaudella keskimäärin 10 µg l−1 ja 

talvikaudella 150 µg l−1. Pohjanläheisen veden rautapitoisuuden maksimiarvot 

ovat kohonneet 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa tasolta 4 100 µg l−1 tasolle 

23 000 µg l−1. Pintaveden rautapitoisuus on ollut 2000-luvulla keskimäärin 

1 000 µg l−1.  

Elijärvessä on havaittu sekä avovesi- että talvikaudella hapettomuutta pohjan 

läheisissä vesikerroksessa. Viimeisin hapettomuushavainto on vuodelta 2000. 

Järvi on rehevä (Taulukko 3) ja ainakin ajoittain sisäkuormitteinen. Järven tila 

näyttää kuitenkin 2000-luvulla hieman kohentuneen – ainakin happi- ja ravinnepi-

toisuuksilla arvioituna (Taulukot 15 ja 16).  

Kuvio 22. Kuusamon Elijärvi ja näytteenottoalueet kesän 2006 tutkimuksissa. Pohja-

kartta on julkaistu Maanmittauslaitoksen luvalla nro 51/MML/09. 

Elijärveä on kunnostettu kahdesti 1990-luvulla kemikaalilla, jolloin veteen lisät-

tiin yhteensä 43 tonnia rautasulfaattia (Ferix-3) sitomaan vedessä olevat ravinteet. 

Kemikaloinnin vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi, sillä jo seuraavien talvien aika-

na happikadot liuottivat ravinteet takaisin kiertoon. Järven syvännealuetta on 

ilmastettu ajoittain 1990-luvulta lähtien. Vuodesta 2000 lähtien syvännealuetta on 

ilmastettu ympärivuotisesti Mixox-hapettimella. Lisäksi syvännealuetta on talvi-
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sin lisäilmastettu Aire O2-ilmastimella. Näillä kunnostustoimilla ei ole saavutettu 

riittävää tuloksellisuutta, sillä leväkukinnot ovat olleet 2000-luvulla säännöllisiä. 

Taulukko 15. Elijärven vedenlaadun vaihtelu avovesi- ja talvikautena sekä pinnan että 

pohjan läheisessä vesikerroksessa vuosina 1978–2007. Taulukon merkintä 1m kuvaa 

näytettä, joka on otettu 1 m:n syvyydestä ja merkintä pohja +0,5 m vastaavasti syvyyt-

tä 0,5 m järven pohjan yläpuolelta. Aineisto on järjestetty Taulukkoon seuraavasti: 

keskiarvo, minimi - maksimi (näytemäärä). Vedenlaatuaineisto on koottu yhdistämällä 

ympäristöhallinnon pintavesien laatujärjestelmän tietoihin Kuusamon kaupungin 

ympäristötoimen keräämät vedenlaatutiedot.  

Määritys Yksikkö Avovesikausi  Talvikausi 

  1m pohja + 0,5m  1m pohja + 0,5m 

Kokonaisfosfori  µg l−1 31 

5,0–73 (25) 

40 

7,0–86 (24) 

 22 

8,0–100 (23) 

110 

11,0–470 (21) 

Fosfaattifosfori µg l−1 5 

1–26 (18) 

40 

7– 86 (24) 

 12 

1–83 (20) 

200 

32–460 (4) 

Kokonaistyppi µg l−1 530 

150–970 (14) 

940 

(1) 

 530 

310–680 (17) 

810 

480–1 800 (5) 

Ammoniumtyppi µg l−1 9 

1–32 (24) 

110 

3–560 (13) 

 150 

8–270 (18) 

830 

554–1 300 (3) 

Happipitoisuus mg l−1 9,7 

8,9–11,4 (18) 

8,3 

0,0–11,6 (17) 

 5,9 

0,5–11,1 (22) 

4,2 

0,0–9,2 (21) 

A-klorofylli µg l−1 17,4 

2,6–38 (12) 

    

Rautapitoisuus µg l−1 280 

100–700 (25) 

470 

100–1900 (23) 

 1 010 

110–8 700 (22) 

4 230 

290–23 000 (22) 

pH-arvo  7,7 

6,6–9,6 (41) 

7,1 

6,5–7,8 (19) 

 6,6 

6–7,2 (21) 

6,9 

6,8–7,0 (3) 

Elijärvessä tehtiin vuonna 2003 koekalastus, jonka kokonaissaalis oli 270 kalaa ja 

yhteispaino 4,820 kg. Järven kalasto oli kiiskivaltaista, muiden saalislajien ollessa 

siika, hauki ja ahven. Lukumääräisesti kiiskiä oli 97 % saaliista, mutta kiiskien 

osuus saaliin kokonaispainosta oli vain noin 65 %. Tulokset olivat hieman yllättä-

viä, sillä Elijärven kalastossa ei ole särkikaloja ja koekalastuksen mukaan kalat 

olivat nuoria. Kuitenkaan järvessä ei ole havaittu kalakuolemia, vaikkakin ajoit-

taista hapettomuutta on havaittu.  

Elijärveä on ilmastettu säännöllisesti vuodesta 2000 alkaen, mikä tukee osal-

taan koekalastuksen tuloksia. Koekalastuksen vanhimmat pyydystetyt siikayksilöt 

olivat 5-vuotiaita, mutta hauet ja ahvenet olivat tätäkin nuorempia. Lisäksi kiis-
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kistä 90 % oli kolmikesäisiä. Kalojen kasvu on ollut Elijärvessä nopeaa, mikä on 

tyypillistä rehevöityneelle järvelle (Kaski 2003).  

Taulukko 16. Elijärven vedenlaadun vaihtelu eri vuosikymmeninä. Taulukkoon on 

otettu koko vedenlaatuaineisto. Aineisto on järjestetty Taulukkoon seuraavasti: kes-

kiarvo, minimi - maksimi (näytemäärä). Aineisto on koottu yhdistämällä ympäristöhal-

linnon pintavesien laatujärjestelmän tietoihin Kuusamon kaupungin ympäristötoimen 

keräämät vedenlaatutiedot.  

Määritys  Yksikkö 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 

Kokonaisfosfori µg l−1 48 

28–71 (4) 

28 

(1) 

76 

5,0–470 (40) 

26 

7,0–200 (50) 

Fosfaattifosfori µg l−1   34 

1,0–460 (24) 

14,2 

1,0–220 (29) 

Kokonaistyppi µg l−1 960 

400–1 800 (4) 

 540 

290–940 (7) 

520 

150–780 (27) 

Ammoniumtyppi µg l−1   120 

1–1300 (57) 

100 

1–620 (32) 

Rautapitoisuus µg l−1 1 450 

350–4 100 (4) 

 1 240 

120–10 460 (22) 

1 010 

100–23 000 (50) 

A-klorofylli µg l−1 38 

(1) 

 22 

(1) 

14,9 

2,6–30 (10) 

pH-arvo  7,1 

6,0–6,5 (3) 

8,0 

7,1–8,8 (8) 

7,3 

6,5–9,6 (27) 

7,2 

6,0–9,3 (27) 

Kuusamon kaupunki on tehnyt kunnostustoimia Elijärvellä vuosina 2005–2007. 

Järven veteen on vuosittain sekoitettu polyaluminikloridia, eli PAX-18-

kemikaalia järven tilan kohentamiseksi ja virkistyskäyttöarvon parantamiseksi. 

Kemikaalia on lisätty 70 g m−3, eli yhteensä 35 t a−1. Annostus on valittu niin, että 

veden pH säilyy kemikaalikäsittelyn aikana vähintään tasolla 6 kalakuolemien 

välttämiseksi, mutta samalla saavutetaan riittävä pH:n alenema ravinteiden ja 

kiintoaineen laskeutumiselle. 

5.1.1 Näytteenottoalueet ja -ajankohdat 

Näytteenottoalueet valittiin Elijärven eri osista siten, että ne edustavat järven eri 

pohjatyyppejä mahdollisimman kattavasti (Kuvio 22 ja Taulukko 17). Näytteenot-

toajankohdat valittiin niin, että ne kuvaavat ajankohtia ennen veden kemikalointia 

(A), välittömästi kemikaloinnin jälkeen (B) sekä noin 2 kk kemikaloinnista (C). 

Järven limnologisen vuosikierron mukaan alkukesällä tapahtuva kevään täyskier-

toa tai välittömästi sen jälkeinen ajankohtaa kuvaa A. Vastaavasti kesän tuotanto-
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maksimia kuvaa C. Näytteenottoajankohdat olivat Elijärvellä (A) 31.5.2006, (B) 

21.6.2006 ja (C) 15.8.2006. 

Taulukko 17. Elijärven näytteenottoalueet, vesisyvyydet, koordinaatit ja sedimentaa-

tioalue Taulukon 2 mukaisesti määriteltynä. Koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa. 

Näytteenottoalue Syvyys (m) Koordinaatit Sedimentaatioalue 

E1, Elipuron suu 1,5 N 7333024 

E 3591617 

Transportaatio 

E3,5, Syvänne 6 N 7333153 

E 3591379 

Akkumulaatio 

E6, Järven luusua 1,5 N 7333289 

E 3590905 

Transportaatio 

5.1.2 Tutkimustulokset ja niiden tarkastelu 

Sedimenttitutkimuksen tuloksia on tässä luvussa käsitelty tutkimuskohteen omi-

naispiirteiden selvittämiseksi sekä kohteessa käytetyn kemikalointimenetelmän 

tuloksellisuuden arvioimiseksi. Luvussa 8 käsitellään tutkimuksen keskeiset tu-

lokset uudelleen sedimenttikemikalointimenetelmän mitoituksen ja tuloksellisuu-

den arvioimisen kannalta.  

Sedimentin pH-arvo 

Elijärven sedimentin pintaosan (0–10 cm) pH vaihteli 4,5–7,1, keskiarvon ollessa 

alkukesällä tasolla 5,2 ja loppukesällä tasolla 6,4 (Kuvio 23). Elijärven sedimen-

tin pH-arvojen nousu loppukesää kohden oli suurinta syvännealueella, jossa ha-

vaittiin 2,6 pH-yksikön nousu. Pintasedimentin pH-arvon kohoaminen loppukesää 

kohden on tyypillistä rehevissä järvissä (Håkansson & Jansson 1983). Elijärven 

vesimassa on kemikaloitu PAX-18-kemikaalilla vuosina 2005–2006. Sedimentin 

pinnalle laskeutuva flokki on hapanta, pH-arvojen ollessa tasolla 5–6 (Kuvio 23, 

ajankohta B). Kevään täyskierron aikana tapahtuva pintasedimentin hapettuminen 

lisää sedimentin happamuutta (Kuvio 23, ajankohta A). Kemikaloinnin ja hapet-

tumisen yhteisvaikutus laski pintasedimentin pH-arvot jo tasolla, jossa alumiini ja 

siihen sitoutunut fosfori vapautuvat sedimentistä veteen (Stumm & Morgan 1996, 

Koski-Vähälä 2001). Sedimentin happamuus näytti kuitenkin neutraloituvan ke-

sän edetessä, joten vuosittainen vesimassan kemikalointi ei näyttäisi happamoit-

tavan pintasedimenttiä pysyvästi (Kuvio 23). 
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Kuvio 23. Elijärven sedimentin eri kerrosten pH-arvot kesällä 2006. Näytteet otettiin 

31.5.2006 (A), 21.6.2006 (B) ja 15.8.2006 (C). 

Sedimentin Redox-potentiaali 

Elijärven pintasedimentin (0–10 cm) Redox-potentiaalit olivat kevään täyskierron 

jälkeen +77…+340 mV ja vastaavasti loppukesällä −80…+7 mV (Kuvio 24). 

Redox-potentiaali tason siirtyminen pelkistävään suuntaan avovesikauden edetes-

sä kuvaa muutosta orgaanisen aineksen hajotuksessa (Kuvio 2 ja Taulukko 4). 

Elipuron hapekkaat sulamisvedet, juuri päättynyt kevään täyskierto ja ilmastus 

näkyvät eri tutkimusalueiden ensimmäisissä mittauksissa (Kuvio 24). Syvänne-

alueen kesäaikainen ilmastus kohottaa alueen pintasedimentin Redox-potentiaali 

arvoja, sillä kesän lopullakin alueen sedimentin pintakerroksessa (0–2 cm) vallit-

see hapettavammat olosuhteet kuin matalammilla ja ilmastamattomilla näyt-

teenotto-alueilla. 
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Hapen tunkeutuminen sedimenttiin ja hapenkulutus 

Happi tunkeutui Elijärven sedimenttiin keskimäärin 2,0–7,3 mm ja vastaavasti 

hapenkulutus oli 55–244 mg m−2 d−1 eri tutkimusalueilla ja -ajankohtina (Tauluk-

ko 18). Elijärven alueiden E1 ja E3,5 sedimentin hapen tunkeutumissyvyyden 

arvot olivat hieman keskimääräistä paremmat kuin vastaavat vertailuarvot rehevi-

en järvien akkumulaatio- ja transportaatioalueilla (Taulukko 35 sivulla 127). Sitä 

vastoin järven luusua-alueella (E6) mittausarvot olivat hieman keskimääräisiä 

vertailuarvoja alhaisemmat (Taulukko 35).  

Alueella E1 hapen tunkeutuminen sedimenttiin ja sedimentin hapenkulutus 

kasvoivat loppukesää kohden. Myös alueella E6 hapenkulutus kasvoi, mutta ha-

pen tunkeutuminen väheni loppukesää kohden. Havainnot johtuivat pääosin se-

dimentin pinnalle laskeutuneesta, kemikaalin vesimassasta sitomasta orgaanisesta 

aineksesta. Myös alusveden pelkistyneet yhdisteet lisäsivät sedimentin hapenku-

lutusta. Orgaanisen aineksen ja alusveden pelkistyneiden yhdisteiden hapettumi-

nen näkyi myös pintasedimentin alentuneina pH-arvoina (Kuvio 23) (Håkansson 

& Jansson 1983). Alueella E1 on vedessä riittävästi happea, sillä hapentunkeutu-

missyvyys sedimenttiin ei pienentynyt, vaikka hapenkulutus kasvoi. Sitä vastoin 

alueella E6 sedimentin hapenkulutus kulutti yläpuolisen vesimassan happivaran-

toja loppukesällä. Syvännealueella (E3,5) hapenkulutus ja hapen tunkeutuminen 

sedimenttiin vaihteli epäsäännöllisemmin lähinnä kemikaloinnin aiheuttaman 

voimakkaan sedimentaation vaikutuksesta. Kemikaloinnin jälkeen alueen hapen-

kulutus oli suurinta ja hapen tunkeutuminen vähäisintä. Alueen vesimassan ilmas-

tus näytti kuitenkin toimivan riittävän tehokkaasti, sillä loppukesää kohden hapen 

tunkeutuminen lisääntyi runsaasta sedimentoituneesta ainesmäärästä huolimatta.  

Elijärven vesimassa oli avovesikaudella riittävän hapekasta kattamaan sedi-

mentin hapenkulutustarpeen, joko järviveden ilmastuksen tai vesimassan luontai-

sen ilmastumisen myötä.  
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Kuvio 24. Elijärven sedimentin Redox-potentiaali arvot eri kerroksissa kesällä 2006. 

Näytteet otettiin 31.5.2006 (A), 21.6.2006 (B) ja 15.8.2006 (C). 
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Taulukko 18. Elijärven sedimentin hapenkulutus, hapenkulutuksen keskihajonta, ha-

pen tunkeutumissyvyys ja hapen tunkeutumissyvyyden keskihajonta eri näytteenotto-

alueilla ja -aikoina kesällä 2006. Näytteet otettiin 31.5.2006 (A), 21.6.2006 (B) ja 

15.8.2006 (C). Kultakin näytteenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otet-

tiin yksi sedimenttinäyte, josta tehtiin kolme rinnakkaista mittausta. Laskennassa 

käytettiin porositeetin arvoina lukuarvoja 0,65, 0,7 ja 0,75 sedimentin ominaisuuksien 

vaihtelun huomioimiseksi sekä tortuositeetin neliölle lukuarvoa 1,4. Sedimentin läm-

pötila oli mittausajankohtana (A) tasolla 10,7–11,7 °C ja tällöin käytettiin diffuusioker-

rointa 1,62 × 10−5 cm2 s−1 ja vastaavasti ajankohtana (B) 21,7–22,0 °C ja 

2,16 × 10−5 cm2 s−1 sekä ajankohtana (C) 18 °C ja 1,94 × 10−5 cm2 s−1. 

Näytteen-ottoalue/aika Hapenkulutus  Hapentunkeutumissyvyys 

mg m−2 d−1 σ 1)  Mm σ 1) 

E1-A 73,4 62  4,0 0,0 

E1-B 211 21  2,7 0,7 

E1-C 244 61  7,3 3,1 

E3,5-A 130 64  3,7 0,7 

E3,5-B 201 32  3,0 0,0 

E3,5-C 155 43  6,0 4,4 

E6-A 55,2 43  3,7 1,5 

E6-C 99,6 90  2,0 1,0 
1) σ = Mitattujen tai laskettujen tulosten keskihajonta 

Sedimentin vesipitoisuus 

Elijärven syvänteen pintasedimentin (10 cm) keskimääräinen vesipitoisuus oli 

noin 93 %. Sedimentti on tällöin Håkansonin & Janssonin (1983) luokituksen 

mukaan erittäin hienorakeinen, mutapitoinen sedimentti. Sedimentti oli näyt-

teenoton yhteydessä tehtyjen näköhavaintojen mukaan löyhää ja erittäin liejuista 

silttiä. 

Sedimentin ravinne-, hiili- ja metallipitoisuudet 

Sedimentin kokonaishiilen, -fosforin ja -typen pitoisuudet määritettiin sedimentti-

en eri kerroksista kolmena eri ajankohtana kesällä 2006. Myös sedimentin alu-

miini- ja rautapitoisuuksia määritettiin (Taulukko 19).  

Hiilipitoisuus oli pintasedimentissä (0–10 cm) keskimäärin 267 g kg−1 DW, 

vaihdellen välillä 220–310 g kg−1 DW (Taulukko 19). Alueen E1 pintasedimentin 

pitoisuuksissa ei havaittu juurikaan vaihtelua eri näytteenottoajankohtien välillä. 

Alueen E3.5 pintasedimentin (0–2 cm) hiilipitoisuus väheni noin 19 % kesän 
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edetessä ja alueen E6 pintasedimentin hiilipitoisuus lisääntyi loppukesää kohden. 

Havainnot ovat selitettävissä vesimassan orgaanisen aineksen laskeutumisella 

kemikaloinnin vaikutuksesta sekä laskeutuneen aineksen hapellisella hajoamisella 

sedimentin pintakerroksessa.  

Typpipitoisuus oli pintasedimentissä (0–10 cm) keskimäärin 30 g kg−1 DW, 

vaihdellen 19–41 g kg−1 DW (Taulukko 19). Elijärven syvännealueella kokonais-

typpipitoisuus väheni kesän aikana noin 36 %. Vähenemä oli havaittavissa vain 

pintasedimentissä (0–2 cm). 

Sedimentin hiili-typpisuhde vaihteli 7,1–11,6. Järven levämassan hiili-

typpisuhde on normaalisti tasolla 5–6 (Redfield ym. 1963, Lepistö ym. 1992, 

Lehtoranta 2001), joten Elijärveen tulee myös ulkoista kuormitusta. Elijärven 

syvännealueen sedimentin pintakerroksessa havaittiin hiili-typpisuhteen kasvua 

kesällä 2006. Muilla alueilla hiili-typpisuhde pieneni. Hiili-typpisuhteen kasvu 

kuvaa sedimentin rehevyyden kasvua (Hansen 1961, Håkansson & Jansson 1983). 

Havainnot ovat selitettävissä pääasiassa vesimassan ravinteiden ja orgaanisen 

aineksen laskeutumisella sedimentin pintaan.  

Kokonaisfosforipitoisuus oli pintasedimentissä (0–10 cm) keskimäärin 

2,8 g kg−1 DW, vaihdellen välillä 1,3–4,2 g kg−1 DW (Taulukko 19). Pitoisuudet 

olivat järven syvännealueella hieman alhaisemmat loppukesästä kuin alkukesällä. 

Havainto on selitettävissä fosforin vapautumisella, eli sisäisellä kuormituksella 

sedimentistä yläpuoliseen veteen. Kuitenkaan pintasedimentin korkean hiili-

fosforisuhdeluvun 71–95 mukaan fosforia ei pitäisi merkittävää vapautua sedi-

mentistä (Bell & Ahlgren 1987, Tezuka 1990, Tuominen 1996). Sitä vastoin alu-

eella E1 ja E6 fosforia näytti sitoutuneen kesän kuluessa hieman lisää sediment-

tiin.  

Pintasedimentin (0–10 cm) rautapitoisuus oli keskimäärin 31,2 g kg−1 DW ja 

alumiinipitoisuus keskimäärin 8,0 g kg−1 DW (Taulukko 19). Sedimentin rautapi-

toisuus on Elijärven pintasedimentissä (0–10 cm) suurempi kuin syvemmissä 

sedimenttikerroksissa. Pitoisuusero johtuu järven rautasulfaattikäsittelyistä 1990-

luvulla. Käsittelyistä huolimatta järven sedimentin rautapitoisuus oli edelleen 

liian pieni sedimentin fosforimäärään nähden, sillä raudan ja fosforin suhdeluku 

oli 9. Raudan ja alumiinin summan suhdeluku fosforiin oli 12, joten pintasedi-

mentin metallimäärä ei riitä sitomaan kaikkea fosforia viime vuosien kemikaloin-

neista huolimatta. (Jensen ym. 1992, Reitzel ym. 2005, Rydin ym. 2000.) 
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Taulukko 19. Elijärven sedimentin kokonaishiilen, -fosforin ja -typen pitoisuudet sekä 

alumiini- ja rautapitoisuudet sedimentin kuiva-aineesta kesällä 2006. Näytteet otettiin 

31.5.2006 (A), 21.6.2006 (B) ja 15.8.2006 (C). Kultakin näytteenottoalueelta ja kunakin 

näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedimenttinäyte, josta sedimentin ominaisuudet 

määritettiin laboratoriossa. 

Näytteenottoalue  E1 E3,5 E6 

Näytteenotto ajankohta  A B C A B C A B C 

Suure Syvyys (cm)          

Ctot (g kg−1 DW) 0–2 270 280 280 270 250 220 280 260 290 

 2–5 280 270 280 260 250 250 270 260 310 

 5–10 260 280 270 250 250 260 270 270 280 

 10–15 280 270  250 250  270 280  

 15–20 300  300 250  290 280  370 

Ptot (g kg−1 DW) 0–2 2,5 2,6 3,8 3,8 2,7 2,8 3,3 2,0 4,2 

 2–5 2,7 2,7 4,0 3,1 3,1 4,1 2,8 1,8 4,2 

 5–10 1,9 3,2 1,4 3,4 1,3 3,0 2,0 1,4 2,2 

 10–15 1,0 1,9  1,5 0,8 0,7 1,5 1,2 0,6 

 15–20 0,8  0,6 1,2  0,7 1,3  0,6 

Ntot (g kg−1 DW) 0–2 28 31 34 40 27 19 32 27 41 

 2–5 33 30 36 27 28 26 31 29 40 

 5–10 28 33 26 27 24 27 29 26 32 

 10–15 25 28 25 25 24  27 27  

 15–20 26  25 24  27 27  28 

Altot (g kg−1 DW) 0–2   30 11  110   8,7 

 2–5   11 7,6  35   6,5 

 5–10    7,0      

 10–15    6,6      

 15–20    5,7      

Fetot (g kg−1 DW) 0–2    36      

 2–5    30      

 5–10    30      

 10–15    20      

 15–20    18      

Alusveden sekä sedimentin huokosveden fosfaatti- ja alumiinipitoisuudet 

Elijärven sedimentin huokosveden fosfaattifosfori- ja alumiinipitoisuudet määri-

tettiin sedimentin eri kerroksista. Pintasedimentin (0–10 cm) huokosveden keski-

määräinen fosfaattifosforipitoisuus oli 230 µg l−1, vaihdellen 7–970 µg l−1 (Tau-

lukko 20). Elijärven kaikilla tutkimusalueilla veden fosfaattipitoisuus pieneni 

kemikaloinnin vaikutuksesta. Esimerkiksi syvännealueella (E3.5) välittömästi 
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sedimentin pinnan yläpuolisen veden fosfaattipitoisuus pieneni arvosta 25 µg l−1 

arvoon 2 µg l−1. Elijärven vesimassaa on kemikaloitu useana vuonna, mikä oli 

nähtävissä syvännealueen sedimentin pintakerroksen (0–2 cm) huokosvedessä 

alhaisina fosfaattipitoisuuksina (9–46 µg l−1) vertailuaineiston vastaaviin pitoi-

suuksiin (keskimäärin 250 µg l−1) verrattuna (Taulukko 35).  

Huokosveden alumiinipitoisuus oli keskimäärin 40 µg l−1, vaihdellen 22–69 

µg l−1 (Taulukko 20). Sitä vastoin välittömästi sedimentin pinnan yläpuolisen 

veden alumiinipitoisuus nousi keskimäärin 65 µg l−1:sta 208 µg l−1:an kemika-

loinnin vaikutuksesta. Pitoisuustaso ei ole huokosvedessä korkea, mikä viittaisi 

siihen että alumiini on sedimentissä pääosin sitoutuneena.  

Taulukko 20. Elijärven alusveden sekä sedimentin huokosveden ja alusveden fosfaat-

tifosfori- ja alumiinipitoisuudet eri näytteenottoalueilla ja-ajankohtina kesällä 2006. 

Näytteet otettiin 31.5.2006 (A), 21.6.2006 (B) ja 15.8.2006 (C). Näytesyvyys +1 kuvaa 

alusveden pitoisuuksia 1 cm sedimentti-vesirajapinnan yläpuolella. Kultakin näyt-

teenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedimenttinäyte, 

joka jaettiin syvyyden mukaisiin osanäytteisiin sedimentin huokosveden laboratorio-

määrityksiä varten. 

Näytteenottoalue E1  E3,5  E6 

Näytteenottoajankohta A B C  A B C  A B C 

Suure Syvyys cm)            

PO4-P +1 10 6 3  25 2 3  23 – 15 

(µg l−1) 0–2 13 10 12  46 9 14  31 540 47 

 2–5 47 7 34  210 45 40  120 440 360 

 5–10 200 24 120  430 62 220  970 850 190 

 10–15 370 170 230  1300 25 590  1000 660 500 

 15–20 470 * 490  1600 37 780  940 680 840 

Al +1 77 – 215  – – 155  52 – 252 

(µg l−1) 0–2 23 – 28  57 – 24  22 – 27 

 2–5 28 – 40  39 – 45  33 – 31 

 5–10 29 – 51  50 – 41  69 – 38 

 10–15 54 – 33  88 – 33  142 – 22 

 15–20 * – *  * – *  * – 20 

Fosfaattivuo 

Fosfaattia vapautui sedimentistä veteen kaikilla tutkimusalueilla. Fosfaatin dif-

fuusio yläpuoliseen veteen oli keskimäärin tasolla 39 µg m−2 d−1, vaihdellen  

9,7–104 µg m−2 d−1 (Taulukko 21). Syvännealueen fosfaattivuo oli loppukesällä 
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(C) vertailuaineiston keskimääräistä vuota suurempi, mutta vaihteluvälin sisällä 

(Taulukko 35). Sitä vastoin alueiden E1 ja E6 loppukesän fosfaattivuot olivat 

vertailuaineiston keskiarvoa alemmalla tasolla (Taulukko 35). Hapettavat olosuh-

teet sedimentin pinnassa (Taulukko 18 ja Kuvio 24) vähentävät fosfaatin vapau-

tumista yläpuoliseen veteen, koska fosfaattia saostuu vesi-sedimenttirajapintaan 

(Håkansson & Jansson 10983, Stumm & Morgan 1996).  

Fosforin desorptio- ja adsorptio-omininaisuudet 

Elijärven syvännealueen (alue E3,5) sedimentin fosforin desorptio- ja adsorptio-

ominaisuudet määritettiin eri näytteenottoajankohtina. Fosforin desorption määrä 

vaihteli 0,61–1,93 µg g−1 DW, ollen keskimäärin 1,18 µg g−1 DW.  

Taulukko 21. Elijärven sedimentin fosfaattivuon keskiarvot ja -hajonta sedimentti-

vesirajapinnan yli (Vuo 1) sekä kyseiseen rajapintaan (Vuo 2) eri tutkimusalueilla ja  

-ajankohtina kesällä 2006. Näytteet otettiin 31.5.2006 (A), 21.6.2006 (B) ja 15.8.2006 (C). 

Kultakin näytteenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedi-

menttinäyte, joka jaettiin syvyyden mukaan osanäytteisiin, joista määritettiin sedimen-

tin huokosveden fosfaattifosforipitoisuus. Laskennassa käytettiin porositeetin arvoina 

lukuarvoja 0,65, 0,7 ja 0,75 sedimentin ominaisuuksien vaihtelun huomioimiseksi sekä 

tortuositeetin neliölle lukuarvoa 1,4.  

Näytteen-

ottoalue/aika 

Vuo 1 (µg m−2 d−1) Vuo 2 (µg m−2 d−1) 

x 1) σ 2) x 1) σ 2) 

E1-A 9,7 0,69 62,9 4,50 

E1-B 13,0 0,93 −5,6 0,40 

E1-C 29,2 2,08 40,7 2,91 

E3,5-A 68,0 4,68 303,6 21,69 

E3,5-B 22,7 1,62 66,7 4,76 

E3,5-C 35,6 2,55 48,1 3,44 

E6-A 25,9 1,85 164,8 11,77 

E6-B   −185,1 13,22 

E6-C 103,7 7,41 579,5 41,39 
1) x = Keskiarvo lasketuista tuloksista 
2) σ = Keskihajonta lasketuista tuloksista 

Elijärven vesimassa kemikaloitiin kesäkuun alussa vuosina 2005 ja 2006 ja tutki-

mukset tehtiin vuonna 2006 ennen kemikalointia ja kahdesti sen jälkeen. Sedi-

mentin fosforin adsorptiokyky oli parhaimmillaan välittömästi kemikaloinnin 

jälkeen fosforin 0,1 mg l−1 jäännöspitoisuudessa 0,8 mg l−1 (Kuvio 25). Havainto 
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on looginen desorptiotulosten kanssa, sillä suurin fosforin desorptio havaittiin 

silloin, kun fosforin sidontakyky oli pienin. Tulokset tukivat osaltaan ajatusta, että 

vesimassan kemikalointi vaikutti myös sedimentin fosforinsidontakykyyn.  

Kuvio 25. Elijärven syvännealueen (E3,5) sedimenttien fosforin adsorptioisotermit eri 

näytteenottoajankohtina. Näytteet otettiin 31.5.2006 (A), 21.6.2006 (B) ja 15.8.2006 (C). 

Kuvissa olevat yhtälöt ovat isotermien Freundlih-sovituksia ja yhtälön ympärillä oleva 

kehys liittää yhtälön ja sovitetun kuvaajan toisiinsa.  

5.2 Torankijärvi 

Torankijärvi sijaitsee Kuusamon kaupungin taajama-alueen välittömässä lähei-

syydessä (Kuvio 26). Järven pinta-ala on 2,3 km2 ja se on matala, keskisyvyyden 

ollessa 2 m. Järven valuma-alueen pinta-ala on 9,4 km2. Pienestä valuma-alueesta 

johtuen järvi on käytännössä osa Kuusamojärven lähivaluma-aluetta. Järvet yh-

distää lyhyt Kitroninpuro. Torankijärven veden laskennallinen viipymä on yli 

vuoden, joten järven vesi vaihtuu hitaasti.  

Torankijärveä on kuormittanut aikojen kuluessa pääosa Kuusamon taajama-

alueen jäte- ja hulevesistä. Jätevedet on puhdistettu Kuusamon energia- ja ve-

siosuuskunnan jätevedenpuhdistamolla 1970-luvulta lähtien. Ennen nykyisttä 

puhdistamoa osa taajama-alueen jätevesistä päätyi järveen lähinnä mekaanisesti 

puhdistettuna. Nykyisin puhdistamo toimii velvoitetarkkailun mukaan hyvin, sillä 
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fosforin poistuma vuonna 2007 oli puhdistamolla yli 99 %, ja vuotuinen fosfori-

kuormitus Torankijärveen 62,1 kg (Pöyry Environment Oy 2008). Pääosa taaja-

ma-alueen hulevesistä päätyy Torankijärveen käsittelemättöminä. 

Kuvio 26. Torankijärvi ja näytteenottoalueet kesän 2006 tutkimuksissa. Pohjakartta on 

julkaistu Maanmittauslaitoksen luvalla nro 51/MML/09. 

Torankijärven päällysveden kokonaisfosforipitoisuus on avovesiaikana ollut kes-

kimäärin tasolla 55 µg l−1, joskin 2000-luvulla pitoisuudet ovat laskeneet kesäisin 

tasolle 45–50 µg l−1 ja talvisin tasolle 15–20 µg l−1, eli keskimäärin tasolle  

33 µg l−1. Torankijärven pohjanläheisen vesikerroksen fosfaattifosforipitoisuudet 

ovat kuitenkin talvisin olleet korkeita, keskimäärin tasolla 750 µg l−1. Pitoisuudet 

ovat pienentyneet 1970-luvun vastaavista pitoisuuksista. Järven kokonaistyppipi-

toisuus on päällysvedessä ollut keskimäärin tasolla 1 350–2 400 µg l−1 ja ammo-

niumtyppipitoisuudet avovesikaudella keskimäärin 260 µg l−1 ja talvikaudella  

520 µg l−1. Pohjanläheisen veden rautapitoisuuden maksimiarvot ovat laskeneet 

1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa tasolta 43 000 µg l−1 tasolle 600 µg l−1. Pinta-

veden rautapitoisuus on ollut 2000-luvulla keskimäärin 225 µg l−1. Torankijärven 

veden pH on ollut pääosan ajasta 6,9–7,7, joskin myös hyvin happamia pH-arvoja, 
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tasolla 4,4 olevia, on havaittu pohjanläheisissä vesikerroksissa (Taulukot 22 ja 23). 

(Saarijärvi 2006, Kainua ym. 1988) 

Torankijärvellä on havaittu yksittäisiä leväkukintoja jo 1960- ja 1970-luvuilla. 

Säännöllisiä sinileväkukintoja järvessä on havaittu 1980-luvulta lähtien. Järven 

pintaveden a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut 2000-luvulla 4,7–91 µg l−1 ja ollut 

keskimäärin 31 µg l−1 (Taulukot 22 ja 23). Kuitenkin vuonna 2003 alkaneen teho-

kalastuksen myötä a-klorofyllipitoisuus on viime vuosina vähentynyt. Pitoisuus 

oli kesällä 2006 jo hyvällä 7 µg l−1 tasolla (Saarijärvi 2006).  

Torankijärvessä on havaittu aiempina vuosikymmeninä sekä avovesi- että tal-

vikaudella hapettomuutta (Taulukko 22). Järveä on ilmastettu 1980-luvun puoli-

välistä lähtien osana jätevedenpuhdistamon lupaehtoja. Kuusamon kaupunki on 

tehostanut ilmastusta ja hapekkaan veden kierrätystä vuodesta 2002 lähtien. Ha-

pettimia ja ilmastimia on järvellä käytössä kaikkiaan neljä. Tämän jälkeen ei ve-

den hapettomuutta ole järvessä havaittu.  

Torankijärven veden pH:n on havaittu olevan ajoittain korkea (Saarijärvi 

2006). Päällysveden pH-arvot ovat olleet yli 9:n ja pohjan lähelläkin on mitattu 

yli 8:n pH-arvoja. Näin korkeassa pH:ssa ravinteita vapautuu hapellisissakin olo-

suhteissa sedimenttiaineksesta ympäröivään veteen ja kasvattaa osaltaan järven 

sisäistä kuormitusta (Håkansson & Jansson 1983, Stumm & Morgan 1996). Vesi-

massan ajoittaisesti korkeat vesimassan pH-arvot kuvaavatkin järven rehevyyttä 

(Eloranta 2005).  

Torankijärvi on rehevyysluokitukseltaan rehevä (Taulukko 3). Rehevyys il-

menee lähinnä virkistyskäyttöä haittaavina, toistuvina leväkukintoina. Torankijär-

ven kunnostamiseksi on laadittu yleissuunnitelma (Kainua ym. 1988) sekä selvi-

tys ilmastuksen tehostamismahdollisuuksista (Saarijärvi 2001). Näissä selvityk-

sissä on perusteltu tehtyjen kunnostustoimien tarpeellisuutta järven virkistyskäyt-

töarvoilla, taajaman läheisyydellä (rantakaavoitus) sekä alapuolisen Kuusamojär-

ven vesiensuojelulla. Kunnostustoimista huolimatta Torankijärvi on edelleen kui-

tenkin sisäkuormitteinen ja tuuliresuspensiolle herkkä järvi (Saarijärvi 2006). 

Kunnostustoimien tuloksia on arvioitu Torankijärven eri selvityksissä. Tehos-

tetun ilmastuksen vuoksi järven veden happi- ja ravinnetilanne on pysynyt viime 

vuosina hyvänä. Samoin levähaitat ovat vähentyneet ja näkösyvyys lisääntynyt 

tehokalastuksen myötä (Saarijärvi 2006). Torankijärvestä on hoitokalastettu vuo-

sina 2001–2007 yhteensä 233 kg ha−1, eli noin 39 400 kg kalaa (Junttila 2009). 

Vuonna 2007 tehdyn koekalastuksen (Nordic-koeverkot) mukaan Torankijärven 

kalakannasta pääosa oli ahventa, haukea ja siikaa. Särkikalojen osuus kalakannas-

ta oli vain noin 6 %, kun se alapuolisessa Kuusamojärven Kirkkolahdessa oli 35–
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40 %. Kalojen vaelluksen estäminen Torankijärven ja Kuusamojärven välillä on 

perusteltua Torankijärven kunnostuksen kannalta.  

Taulukko 22. Torankijärven vedenlaadun vaihtelu avovesi- ja talvikautena sekä pin-

nassa ja pohjan läheisessä vesikerroksessa vuosina 1962–2005. Taulukon merkintä 1 

m kuvaa näytettä, mikä on otettu 1m syvyydestä ja merkintä pohja +0,5 m vastaavasti 

syvyyttä 0,5 m järven pohjan yläpuolelta. Aineisto on järjestetty Taulukkoon seuraa-

vasti: keskiarvo, minimi - maksimi (näytemäärä). Talvikausi on määritelty vuosittain 

ajaksi 15.10.–15.5. Vedenlaatuaineisto on koottu yhdistämällä ympäristöhallinnon 

pintavesien laatujärjestelmän tietoihin Kuusamon kaupungin ympäristötoimen kerää-

mät vedenlaatutiedot. *)A-klolofylli määritykset on tehty pintavedestä 0–2 m. 

Määritys Yksikkö Avovesikausi 

 

Talvikausi 

  1 m pohja + 0,5m 

 

1 m pohja + 0,5m 

Kokonaisfosfori µg l−1 55 

16–171 (86) 

81 

7,5–1 000 (82)  

42 

12–1 000 (88) 

460 

11–5 730 (81) 

Fosfaattifosfori µg l−1 6 

1–23 (44) 

9 

1–33 (38)  

7 

1–36 (30) 

750 

7–1 700 (3) 

Kokonaistyppi µg l−1 1 350 

180–3 600 (73) 

1 720 

200–10 000 (62)  

2 400 

600–16 000 (74) 

16 100 

2 800–110 000 

(43) 

Ammoniumtyppi µg l−1 260 

0–1 850 (48) 

560 

0–2 260 (46)  

520 

0–2 200 (30) 

12 800 

400–27 000 (9) 

Happipitoisuus mg l−1 9,6 

6,1–14,1 (86) 

6,9 

0,0–11,6 (83)  

5,2 

0,0–11,6 (91) 

2,2 

0,0–10,6 (88) 

A-klorofylli *) µg l−1  35 

1,9–91 (68) 

 

 

  

Rautapitoisuus µg l−1 360 

83–1 600 (56) 

880 

120–7 160 (56)  

480 

30–3 800 (62) 

3 200 

110–43 000 

(57) 

pH-arvo  7,7 

4,4–9,4 (75) 

7,4 

4,4–9,4 (64)  

6,9 

6,1–9,0 (74) 

7,1 

6,6–9,5 (40) 

5.2.1 Tutkimusaineisto  

Torankijärven näytteenottoalueet valittiin siten, että ne edustavat mahdollisimman 

hyvin järveen kohdistuvaa kuormitusta ja järven morfologisia osa-alueita (Kuvio 

26 ja Taulukko 24). Torankijärveltä näytteitä otettiin ajankohtina (A) 31.5.2006 ja 

(C) 15.8.2006.  
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Taulukko 23. Torankijärven vedenlaatu eri vuosikymmeninä. Aineisto on järjestetty 

Taulukkoon seuraavasti: keskiarvo, minimi - maksimi (näytemäärä). Aineisto on koottu 

yhdistämällä ympäristöhallinnon pintavesien laatujärjestelmän tietoihin Kuusamon 

kaupungin ympäristötoimen keräämät vedenlaatutiedot.  

Määritys Yksikkö 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 

Kokonaisfosfori µg l−1 743 

20–4 000 (24)

333 

12–2 700 

(77) 

200 

13–5 730 (85) 

39 

11–234 (191) 

33 

14–110 (125) 

Fosfaattifosfori µg l−1  312 

5–1700 (9) 

9 

3–17 (9) 

6, 

1–23 (72) 

7 

1–33 (66) 

Kokonaistyppi µg l−1 13 893 

200–110 000 

(28) 

4 398 

180–25 000 

(77) 

3 800 

843–20 

300(70) 

2 981 

664–29 

000(97) 

2 134 

670–5 400 (84) 

Ammoniumtyppi µg l−1 3 899 

0–17 000 (30)

0 

(2) 

326 

41–1 240 (11) 

1 087 

2–27 000 (72) 

300 

3–1 200 (64) 

Rautapitoisuus µg l−1 1 915 

330–3500(2) 

3 497 

50–22 

000(47) 

1 939 

30–43 000(61) 

554 

68–7 160(159) 

225 

39–580 (73) 

A-klorofylli µg l−1   44,2 

8,0–79 (16) 

34,0 

1,9–90 (31) 

30,6 

4,7–91 (21) 

pH-arvo  7,2 

6,6–8,4 (36) 

7,3 

6,4–9,2(78) 

7,6 

6,6–9,5 (70) 

6,9 

4,4–9,1 (97) 

7,7 

6,7–9,4 (84) 

Taulukko 24. Torankijärven näytteenottoalueet, vesisyvyydet ja koordinaatit sekä 

sedimentaatioalueluokitus Taulukon 2 mukaisesti. Koordinaatit on ilmoitettu yhtenäis-

koordinaatistojärjestelmässä. 

Näytteenottoalue Syvyys (m) Koordinaatit Sedimentaatioalue 

T1, Jäteveden puhdistamon purkuputken 

läheisyydessä oleva pieni syvännealue 

3 N 7319472 

E 3599537 

Transportaatio 

T2, Syvännealue 8 N 7319031 

E 3600908 

Akkumulaatio 

T3, Taajaman edustan vesialue 2,5 N 7319825 

E 3600129 

Transportaatio 

5.2.2 Tutkimustulokset ja niiden tarkastelu 

Sedimenttitutkimuksen tulokset on tässä luvussa käsitelty tutkimuskohteen omi-

naispiirteiden selvittämiseksi sekä kohteessa käytetyn kemikalointimenetelmän 

tuloksellisuuden arvioimiseksi. Luvussa 8 käsitellään tutkimuksen keskeiset tu-

lokset uudelleen sedimenttikemikalointimenetelmän mitoituksen ja tuloksellisuu-

den arvioimisen kannalta. 
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Sedimentin pH 

Torankijärven sedimentin pintaosan (0–10 cm) pH vaihteli välillä 6,5–7,3 (Kuvio 

27). Sedimentin pH-arvot kohosivat loppukesää kohden 0,1–0,3 pH-yksikköä. 

Kuitenkin syvännealueen pintasedimentin (0–2 cm) pH-arvot pysyivät lähes 

muuttumattomina eri mittausajankohtien välillä. Havaintoa selittää syvännealueen 

vesimassan ilmastaminen. Myös alueen T1 muita alueita happamammat mittaus-

tulokset kevään täyskierron yhteydessä selittyvät sedimentin pelkistyneiden yh-

disteiden hapettumisella (Håkansson & Jansson 1983) sekä jätevedenpuhdistamon 

ylijäämäkemikaaleilla.  

Kuvio 27. Torankijärven sedimentin pH-arvot eri näytteenottoalueilla ja -ajankohtina 

kesällä 2006. Näytteitä otettiin (A) 31.5.2006 ja (C) 15.8.2006. 
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Sedimentin Redox-potentiaali 

Torankijärven pintasedimentin Redox-potentiaalit olivat kevään täyskierron jäl-

keen (A) tasolla +30…+100 mV ja vastaavasti loppukesällä (C) tasolla  

−30…+20 mV (Kuvio 28). Syvännealueen (T2) pintasedimentissä (0–2 cm) val-

litsi hapettavat olosuhteet molempina mittausajankohtina, joten pääosa alueen 

sedimentin orgaanisen aineksen hajotuksesta tapahtui hapettavissa olosuhteissa, 

lähinnä denitrifikaatio-prosessin toimiessa hapettimena (Taulukko 4). Mittausalu-

eiden pintasedimenteissä vallitsivat hapettavammat olosuhteet kuin vertailuaineis-

ton vastaavissa havainnoissa keskimäärin. Torankijärven tulokset olivat kuitenkin 

vertailuaineiston vaihteluvälien sisällä (Taulukko 35). Havaintojen mukaan sy-

vännealueen vesimassan ilmastaminen hapettaa myös alueen pintasedimenttiä, 

joten alueiden T1 ja T3 vesimassan ilmastusta tulisi tehostaa.  

Hapen tunkeutuminen sedimenttiin ja hapenkulutus 

Torankijärven sedimentin hapen tunkeutumissyvyydet olivat keskimäärin 1,5–5,3 

mm (Taulukko 25). Mittaustulokset olivat vertailuaineiston vastaavia arvoja pie-

nemmät, mutta vaihteluvälin sisällä (Taulukko 35).  

Sedimentin hapenkulutus oli välillä 46–113 mg m−2 d−1 ja se kasvoi loppu-

kesää kohden (Taulukko 25). Kun samanaikaisesti myös hapen tunkeutumissy-

vyys väheni ja pintasedimentin Redox-potentiaali laski niin nämä havainnot viit-

tasivat järven korkeaan tuotantoon tai happea voimakkaasti kuluttavaan kuormi-

tukseen (Håkansson & Jansson 1983).  

Sedimentin vesipitoisuus 

Torankijärven syvänteen pintasedimentin (10 cm) keskimääräinen vesipitoisuus 

oli noin 87 %. Sedimentti oli Håkansonin & Janssonin (1983) luokituksen mu-

kaan erittäin hieno mutapitoinen sedimentti, joskin hyvin lähellä hienon silttipi-

toisen sedimentin rajaa (Taulukko 2). Sedimentti oli näytteenoton yhteydessä 

tehtyjen havaintojen mukaan löyhää ja lähinnä silttistä liejua.  
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Kuvio 28. Torankijärven sedimentin Redox-potentiaalit eri näytteenottoalueilla ja  

-ajankohtina kesällä 2006. Näytteitä otettiin (A) 31.5.2006 ja (C) 15.8.2006. 
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Taulukko 25. Torankijärven sedimentin hapenkulutus, hapenkulutuksen keskihajonta, 

hapen tunkeutumissyvyys ja hapen tunkeutumissyvyyden keskihajonta eri näytteenot-

toalueilla ja -aikoina kesällä 2006. Näytteitä otettiin (A) 31.5.2006 ja (C) 15.8.2006. Kul-

takin näytteenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sediment-

tinäyte, josta tehtiin kolme rinnakkaista mittausta. Laskennassa käytettiin porositeetin 

arvoina lukuarvoja 0,85, 0,9 ja 0,95 sedimentin ominaisuuksien vaihtelun huomioimi-

seksi sekä tortuositeetin neliölle lukuarvoa 1,4. Sedimentin lämpötila oli mittausajan-

kohtana A tasolla 13,3 °C ja tällöin käytettiin diffuusiokerrointa 1,69 × 10−5 cm2 s−1 ja 

vastaavasti ajankohtana C 18.0 °C ja 1,94 × 10−5 cm2 s−1. 

Näytteen-

ottoalue/aika 

Hapenkulutus Hapentunkeutumissyvyys 

mg m−2 d−1 σ 1) mm σ 1) 

T1-A 64,5 9,1 3,3 0,6 

T1-C 77,4 13,7 2,7 0,6 

T2-A 31,4 5,2 5,3 2,3 

T2-C 139,6 30,6 2,0 0,0 

T3-A 46,3 13,3 4,0 1,0 

T3-C 112,6 9,1 1,7 1,2 
1) σ = Mitattujen tai laskettujen tulosten keskihajonta 

Sedimentin ravinne-, hiili- ja metallipitoisuudet 

Sedimentin kokonaishiilen, -fosforin ja -typen pitoisuudet määritettiin sedimentti-

en eri kerroksista (Taulukko 26). Pintasedimentin (0–10 cm) hiilipitoisuus oli 

keskimäärin 96,8 g kg−1 DW ja typpipitoisuus 10,4 g kg−1 DW. Fosforipitoisuus 

vaihteli 1,8–2,93 g kg−1 DW, keskimäärin se oli 2,4 g kg−1 DW ja rautapitoisuus 

oli keskimäärin 50,3 g kg−1 DW (Taulukko 26). Pintasedimenttien hiili- ja typpi-

pitoisuuksissa ei ollut havaittavissa eroa näytteenottoalueiden ja -ajankohtien 

välillä. Sitä vastoin kokonaisfosforin pitoisuudet alueilla T1 ja T3 olivat hieman 

alhaisemmat loppukesästä kuin alkukesällä. Tämä johtui fosforin vapautumisesta, 

eli sisäisestä kuormituksesta sedimentistä yläpuoliseen veteen. Syvännealueella 

(T2) fosforia sitoutui kesän aikana lisää sedimenttiin.  

Pintasedimentin (0–2 cm) hiili-typpisuhde oli tasolla 9,1–10,9. Hiili-

typpisuhde kuvaa sedimentin rehevöitymistä (Hansen 1961, Håkansson & Jans-

son 1983) sekä järveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta (Redfield ym. 1963, 

Lehtoranta 2001). Lisäksi pintasedimentin (0–2 cm) hiili-fosforisuhde oli välillä 

33–61. Suhdeluvun mukaan sedimentissä on fosforia hiileen nähden liikaa, tällöin 

fosforia voi vapautua alusveteen (Bell & Ahlgren 1987, Tezuka 1990, Tuominen 

1996). Pintasedimentin raudan ja fosforin suhdeluku oli 22, eli rautaa oli riittäväs-



 103

ti sitomaan vapautuvaa fosfori, kun olosuhteet pintasedimentissä ovat hapettavat 

(Jensen ym. 1992, Reitzel ym. 2005, Rydin ym. 2000). 

Taulukko 26. Torankijärven sedimentin kokonaishiilen, -fosforin ja -typen pitoisuudet 

sedimentin kuiva-aineesta. Näytteet otettiin ovat (A) 7.6.2007 ja (C) 15.8.2007. 

Näytteenottoalue  T1  T2  T3 

Näytteenottoajankohta  A C  A C  A C 

Suure Syvyys (cm)          

Ctot  0–2  90 100  96 90  110 110 

(g kg−1 DW) 2–5  95   95   110  

 5–10  93 96  83 85  110 89 

 10–15  74   71   87  

 15–20  63 96  45 37  83 87 

Ptot  0–2  2,7 2,5  2,1 2,5  2,6 1,8 

(g kg−1 DW) 2–5  2,9   2,1   2  

 5–10  2,9 2,5  2,7 2,7  1,7 1,6 

 10–15  2   2,4   1,3  

 15–20  1,3 1,3  1,5 1,3  0,8 0,8 

Ntot  0–2  9,5 11  9,8 9,8  12 12 

(g kg−1 DW) 2–5  10   9,9   12  

 5–10  10 9,8  8,9 9,2  13 9,3 

 10–15  7,8   7,6   9,4  

 15–20  6,1 8,8  4,7 3,5  8,4 8,6 

Fetot  0–2     40,7     

(g kg−1 DW) 2–5     53,5     

 5–10     52,2     

Alusveden sekä sedimentin huokosveden fosfaattifosfori- ja 
alumiinipitoisuudet 

Torankijärven sedimentin huokosveden fosfaattifosforipitoisuudet määritettiin 

sedimentin eri kerroksista (Taulukko 27). Pintasedimentin (0–2 cm) huokosveden 

fosfaattifosforipitoisuus vaihteli 3–140 µg l−1. Lähinnä Torankijärven alusveden 

ilmastuksen (T1 ja T2) ja sedimentin fosforinsidontakyvyn ansiosta huokosveden 

fosfaattifosforin havaittu pitoisuusmaksimi oli vertailuaineiston vastaavaa pitoi-

suutta (keskimäärin 250 µg l−1) alhaisempi (Taulukko 35).  

Torankijärven sedimentin huokosveden alumiinipitoisuudet määritettiin se-

dimentin eri kerroksista. Pintasedimentin (0–2 cm) huokosveden alumiinipitoi-

suus vaihteli välillä 19–61 µg l−1 (Taulukko 27). Sitä vastoin välittömästi sedi-
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mentin pinnan yläpuolisen veden alumiinipitoisuus vaihteli 35–1 310 µg l−1. Suu-

rimmat alumiinipitoisuudet havaittiin alueella T1. Vaikka loppukesällä alumiinia 

oli samalla alueella selvästi vähemmän, johtuivat havainnot jäteveden puhdista-

molta purkautuneesta ylimääräkemikaalista. Sedimentin pinnan läheisyydessä 

oleva alumiini selittää myös alueen T1 hyvän fosfaatin sitoutumiskyvyn sedi-

menttiin.  

Taulukko 27. Torankijärven alusveden sekä sedimentin huokosveden fosfaattifosfori-

ja alumiinipitoisuudet eri näytteenottoalueilla ja -ajankohtina kesällä 2006. Näytteet 

otettiin (A) 31.5.2006 ja (C) 15.8.2006. Näytesyvyys +1 kuvaa alusveden pitoisuuksia 

1cm sedimentti-vesirajapinnan yläpuolella. Kultakin näytteenottoalueelta ja kunakin 

näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedimenttinäyte, joka jaettiin syvyyden mukai-

siin osanäytteisiin sedimentin huokosveden laboratoriomäärityksiä varten.  

Näytteenottoalue  T1 T2  T3 

Näytteenotto ajankohta  A C A C  A C 

Suure Syvyys (cm)        

PO4-P +1 65 23 6 10  3 18 

(µg l−1) 0–2 4 11 3 140  13 45 

 2–5 22 340 150 250  350 320 

 5–10 150 230 48 170  340 170 

 10–15 290 500 86 170  250 140 

 15–20 520 200 98 100  120 * 

Al +1 1310 393 52 112  35 48 

(µg l−1) 0–2 61 * 49 *  27 19 

 2–5 24 174 104 10  240 194 

 5–10 34 217 * 18  58 21 

 10–15 * 21 623 69  185 * 

 15–20 * * * *  * * 

Fosfaattivuo 

Fosfaattifosforia sitoutui alkukesällä (A) sedimenttiin alueilla T1 ja T2 (Taulukko 

28). Jäteveden purkualueella (T1) sedimentin pintakerros sitoi fosfaattifosforia 

hyvin myös loppukesällä (C). Samanaikaisesti syvemmistä sedimenttikerroksista 

suuntautui fosfaattivuo sedimentti-vesirajapintaan, jonka suuruus oli lähes 1 000 

µg m−2 d−1. Vastaavia vuoarvoja on havaittu myös ylirehevän Tuusulanjärven 

syvänteen sedimenteissä (Kuvio 47). Alueen T1 havaintoja voi selittää sedimentin 

hyvällä fosforinsidontakyvyllä ja vesimassan ilmastuksella. Syvännealueen (T2) 

loppukesän fosfaattivuo oli tasolla 565 µg m−2 d−1 (Taulukko 28), joka on vertai-
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luaineiston vastaavia arvoja selvästi suurempi (vaihteluväli 2,3–67 µg m−2 d−1, 

Taulukko 35). Samanaikaisesti fosfaattia kuitenkin sitoutui sedimentti-

vesirajapintaa syvempiin sedimenttikerroksiin sedimentin fosforinsidontakyvyn 

ansiosta (Taulukko 28). 

Taajaman edustan vesialueelta (T3) vapautui fosfaattia molemmilla mittaus-

kerroilla. Fosfaatin diffuusio yläpuoliseen veteen oli tasolla 1 410–1 730 µg 

m−2 d−1 (Taulukko 28). Fosfaattivuon arvot olivat korkeita vertailuaineiston vas-

taavaan arvoon verrattuna (keskiarvo 870 µg m−2 d−1, Taulukko 35). Samanaikai-

sesti fosfaattifosforia sitoutui kuitenkin sedimentti-vesirajapintaa syvempiin se-

dimenttikerroksiin (Taulukko 28).  

Pintasedimentin Redox-potentiaali ja hapentunkeutumissyvyyden mittausar-

vot tukivat havaintoja, joissa fosfaattia sitoutuu sedimentin pintakerrokseen. Sitä 

vastoin alueilla T3 ja T2 fosfaattivuotulokset sekä sedimentin pintakerroksen 

hapen tunkeutumissyvyyden ja Redox-potentiaalin havainnot olivat ajoittain risti-

riitaiset, eli fosfaattia vapautui sedimentistä, vaikka sen pintakerroksessa vallitsi-

vat hapettavat olosuhteet. Ristiriitaiset havainnot selittyvät orgaanisten fosforiyh-

disteiden hajoamisella sekä muun muassa kalsiumiin sitoutuneen fosforin vapau-

tumisella orgaanisen aineksen hapettuessa. Hapellisten olosuhteiden fosfaattivuo 

voi ajoittain olla näiden fosfaattijakeiden vuoksi merkittävääkin (Sinha 1972, 

Ryding & Forsberg 1977, Stevenson 1982, Boström ym. 1982).  

Jäteveden puhdistamolta tuleva ylimääräkemikaali karkaa selkeyttämöstä, ja 

sen määrää seurataan osana laitoksen velvoitetarkkailua. Torankijärven sediment-

titulokset tukevat ajatusta jopa kemikaalin syötöstä jätevedenpuhdistamolta lähte-

vään veteen järven ilmastuksen lisänä. Näin ollen voidaan syöttämällä sopivasti 

saostuskemikaalia puhdistamolta lähtevään veteen sekä tehostamalla purkualueen 

ilmastusta parantaa fosforin sitoutumista sedimenttiin osana järven muita kunnos-

tustoimia. 
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Taulukko 28. Torankijärven sedimentin fosfaattivuon keskiarvot ja -hajonta sedimentti-

vesirajapinnan yli (Vuo 1) sekä kyseiseen rajapintaan (Vuo 2) eri tutkimusalueilla 

ja -ajankohtina kesällä 2006. Näytteet otettiin (A) (31.5.2006) ja (C) 15.8.2006. Kultakin 

näytteenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedimenttinäyte, 

joka jaettiin syvyyden mukaan osanäytteisiin, joista määritettiin sedimentin huokos-

veden fosfaattifosforipitoisuus. Laskennassa käytettiin porositeetin arvoina lukuarvo-

ja 0,85, 0,9 ja 0,95 sedimentin ominaisuuksien vaihtelun huomioimiseksi sekä tortuosi-

teetin neliölle lukuarvoa 1,4. 

Näytteenottoalue/aika Vuo 1 (µg m-2 d-1)  Vuo 2 (µg m-2 d-1) 

x 1) σ 2)  x 1) σ 2) 

T1-A −313,2 6,59 52,8 1,11 

T1-C −61,6 1,30 965,2 20,32 

T2-A −15,4 0,32 431,3 9,08 

T2-C 564,8 11,89 −234,7 4,94 

T3-A 1730,2 36,43 −29,3 0,62 

T3-C 1411,9 29,72 −440,1 9,26 
1) x = Keskiarvo lasketuista tuloksista 
2) σ = Keskihajonta lasketuista tuloksista 

Fosforin desorptio- ja adsorptio-ominaisuudet 

Torankijärven syvännealueen sedimentin fosforin desorptio oli ajankohtana A 

0,53 µg g−1 DW ja ajankohtana C 0,33 µg g−1 DW. Sedimentin fosforin adsorp-

tiokyky oli alkukesällä fosforin 0,024 mg l−1 tasapainopitoisuudessa 0,34 mg l−1 ja 

loppukesällä vastaavasti 0,036 mg l−1 pitoisuudessa 0,285 mg l−1 (Kuvio 29).  

Torankijärven sedimentin fosforin adsorptiokokeen jäännöspitoisuuden arvot 

olivat selvästi alhaisemmat kuin Elijärven vastaavat arvot (F = 6,432, P = 0,003). 

Havaintojen mukaan Torankijärven sedimentti sitoi hyvin vapaata fosforia hapel-

lisissa olosuhteissa. 
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Kuvio 29. Torankijärven syvännealueen (T2) sedimentin fosforin adsorptioisotermit eri 

näytteenottoajankohtina. Näytteet otettiin (A) 31.5.2006 ja (C) 15.8.2006. Kuvissa olevat 

yhtälöt ovat isotermien Freundlih-sovituksia ja yhtälön ympärillä oleva kehys liittää 

yhtälön ja sovitetun kuvaajan toisiinsa.  

5.3 Nälkämölampi  

Nälkämölampi sijaitsee Kuusamon kaupungin taajama-alueen ulkopuolella, noin 

10 km taajamasta pohjoiseen 5-tien länsipuolella sekä Kuusamo–Rovaniemi-tien 

ja Nälkämöharjun välisellä alueella. Nälkämölampi on pieni rehevöitynyt lampi, 

joka kuuluu Oivankijärven valuma-alueeseen. Lammen pinta-ala on 17,9 ha, kes-

kisyvyys 2 m ja valuma-alueen pinta-ala 270 ha. Järven veden teoreettinen viipy-

mä on 119 d, joskin runsaiden valumien aikaan viipymä on vain noin 30 d. Järven 

kunnostamisella on keskeinen merkitys alapuolisen Oivankijärven vesiensuojelul-

le, sillä noin 30 % Oivankijärven valumavesistä virtaa Nälkämölammen kautta. 

(Korhonen 2001.) 

Nälkämölampeen on kohdistunut vuosien kuluessa lähinnä hajakuormitusta. 

Maatalous sekä haja-asutus ovat olleet keskeiset kuormituslähteet. Erityisesti 

Nälkämöharjulla, vuosina 1969–1980 toimineen sikalan lietelantaa on levitetty 

lannoitteeksi Nälkämölammen yläpuolisille pelloille. Aktiivinen maanviljelys 

Nälkämölammen valuma-alueella lopetettiin vuonna 1992, josta lähtien järveen 
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kohdistuva ulkoinen kuormitus on tältä osin vähentynyt. Nälkämölammen valu-

ma-alueella on edelleen kiinteistöjä, joissa on vesijohto, mutta ne eivät kuulu 

kunnalliseen viemäriverkostoon. Kunnallisen viemäriverkoston ulottamista myös 

Nälkämöharjun alueelle on suunniteltu. Tämän jälkeen koko valuma-alueen asu-

tus olisi viemäriverkon piirissä, sillä 5-tien itäpuolinen valuma-alue viemäröitiin 

vuosina 2005–2006. Nälkämölammen virkistyskäyttö on vähentynyt lammen 

huonon tilan vuoksi. (Kangas 2007 ja Korhonen 2001.) 

5.3.1 Nälkämölammen kunnostustoimet 

Nälkämölammen kunnostamiseksi ja erityisesti lammen sisäisen kuormituksen 

hillitsemiseksi lammen keskiosan yli 1,5 m:n syvyisen alueen pohjasedimentti 

kemikaalipöyhittiin kesäkuussa 2004. Tuolloin sedimenttiin lisättiin 200 g m−2 

Kemiran PAX-18-kemikaalia. Kemikaalipöyhinnän suunnitteli ja toteutti Vesi-

Eko Oy Kuusamon kaupungin toimeksiannosta. Kemikaali pöyhittiin sedimentin 

pintaan 0–20 cm kerrokseen käyttäen Vesi-Eko Oy:n pöyhintälaitteistoa (Kuvio 

30) (Kauppinen 2004, Kauppinen ja Saarijärvi 2004).  

Nälkämölammessa on esiintynyt sinileväesiintymiä ainakin kesinä  

2005–2007, joten tavoiteltua rehevyyden vähentymistä ei sedimentin kemikaali-

kunnostamisella saavutettu. Nälkämölampeen kohdistuu kuitenkin edelleen ul-

koista kuormitusta. Tämän johdosta sinileväkukinnot eivät kerro koko totuutta 

kemikaalipöyhintämenetelmän tuloksellisuudesta sisäisen kuormituksen vähentä-

jänä. 

5.3.2 Nälkämölammen tila  

Nälkämölammen tilaa ja tehtyjen kunnostustoimenpiteiden tuloksellisuutta on 

seurattu vuosina 2004–2007 lammen syvännealueelta (NS), lammesta lähtevästä 

Rytipurosta (NL) sekä Nälkämölampeen laskevasta purosta (NT) (Kuvio 31).  

Vuosina 2004 ja 2005 lammen veden kokonaisfosforipitoisuus oli tasolla 100 

µg l−1 ja vuonna 2006 tasolla 400–600 µg l−1 (Kuvio 32). Liukoisesta kokonais-

fosforista (Ptot suodatettu) pääosa oli leväkasvustolle käyttökelpoisessa muodossa, eli 

fosfaattifosforina (PO4-P) (Kuvio 32). Nälkämölammen levähavainnot olivat 

runsaita tai erittäin runsaita ja veden a-klorofyllipitoisuudet olivat korkeita (Kuvio 

33). 
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Kuvio 30. Kuusamon Nälkämölammella kesällä 2004 käytetty kemikaalipöyhintälait-

teisto ja sen periaatepiirros. Valokuva ja periaatepiirros on julkaistu Vesi-Eko Oy:n 

luvalla. 

Nälkämölammen kemikaalikunnostuksessa käytettiin alumiinipohjaista saostus-

kemikaalia, Kemiran PAX-18-kemikaalia. Veden alumiininpitoisuuksissa ei ole 

havaittu muutamaa hetkittäistä kohoamista lukuun ottamatta pitoisuustason nou-

sua. Tämä viittaa siihen, että alumiini on pysynyt pääosin sedimentissä (Kuvio 

34).  

Alumiinia vapautuu sedimentistä, mikäli sedimentin pH laskee alle 5,5:n tai 

nousee yli 8:n (Stumm & Morgan 1996). Sedimentin pH-arvojen kehittymisestä 

Nälkämölammella ei ole mittaustuloksia, mutta veden pH on vaihdellut pääosan 

ajasta 6,7–7,3 välillä vuosina 2004–2007 (Kuvio 35). Kuitenkin esimerkiksi alku-

kesästä 2005 havaittu alumiinipitoisuuden piikki toistuu keväällä 2006, joskin 

huomattavasti lievempänä. Alumiinipitoisuuksien hetkellinen lisääntyminen voi 

olla seurausta kevään täyskierron aikana tapahtuvasta sedimentin ja hapettoman 

alusveden pelkistyneiden yhdisteiden äkillisestä hapettumisesta. Tällöin sedimen-
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tin pH voi hetkellisesti laskea niin, että alumiinin liukeneminen veteen on mah-

dollista. 

Nälkämölammen tilaan vaikuttaa keskeisesti ulkoinen kuormitus. Se on edel-

leen kuormituksen vähentämistoimista huolimatta korkealla tasolla, sillä tulevan 

veden fosforipitoisuus oli kesällä 2006 tasolla 110–140 µg l−1 ja pääosin liukoista 

fosfaattifosforia (Kuvio 36). Vuonna 2004 tehty kemikaalipöyhintä ja ulkoinen 

kuormitus näyttivät vaikuttaneen Nälkämölammen tilaan kesällä 2006. Tällöin 

havaittiin poikkeuksellisen korkeita a-klorofylli- ja fosforipitoisuuksia (Kuviot 32 

ja 33). Nälkämölampi on rehevyysluokitukseltaan rehevä ja vuoden 2006 tulosten 

mukaan ylirehevä (Taulukko 3). 

Kuvio 31. Nälkämölammen tilan seurannan näytteenottopaikat. Pohjakartta on julkais-

tu Maanmittauslaitoksen luvalla nro 51/MML/09. NT = Nälkämölampeen tuleva vesi, 

NS = Nälkämölammen syvännealue ja NL = Nälkämölammesta lähtevä vesi 
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Kuvio 32. Nälkämölammen veden fosforin fraktioiden pitoisuudet vuosina 2004–2007. 

Kuvio 33. Nälkämölammen veden a-klorofyllipitoisuudet vuosina 2004–2007 

Kuvio 34. Nälkämölammen veden alumiinipitoisuus vuosina 2004–2007. Huomaa alu-

miinipitoisuuden logaritminen asteikko. 
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Kuvio 35. Nälkämölammen veden pH vuosina 2004–2007. 

Kuvio 36. Nälkämölampeen tulevan (NS) veden fosfori fraktioiden pitoisuudet vuonna 

2006. 

5.3.3 Sedimenttitutkimusaineisto  

Nälkämölammen näytteenottoalueeksi valittiin järven syvännealue (NS). Alueen 

koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa ovat P7319472, E3599537 (Kuvio 31). 

Nälkämölammelta näytteitä otettiin ajankohtina (A) 31.5.2006, (C) 15.8.2006 (D) 

13.3.2007 ja (E) 5.6.2007.  

5.3.4 Sedimenttitutkimustulokset ja niiden tarkastelu 

Sedimenttitutkimuksen tulokset on tässä luvussa käsitelty tutkimuskohteen omi-

naispiirteiden selvittämiseksi sekä kohteessa käytetyn kemikalointimenetelmän 

tuloksellisuuden arvioimiseksi. Luvussa 8 esitellään tutkimuksen keskeiset tulok-
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set uudelleen sedimenttikemikalointimenetelmän mitoituksen ja tuloksellisuuden 

arvioimisen kannalta. 

Sedimentin pH-arvo 

Nälkämölammen sedimentin pintaosan (0–10 cm) pH-arvo vaihteli välillä 4,8–7,3, 

keskiarvo tasolla 6,7. Nälkämölammen pintasedimentin keskimääräiset pH-arvot 

nousivat loppukesää kohden 1,3 pH-yksikköä ja edelleen maaliskuun näytteenot-

toajankohtaan 0,4 pH-yksikköä (Kuvio 37). Pintasedimentin pH-arvon kohoami-

nen on tyypillistä rehevän järven sedimentin pelkistävissä olosuhteissa (Håkans-

son & Jansson 1983) Pintasedimentin pH-arvot olivat pääosin alueella, jossa alu-

miini on liukenematta veteen. Tällöin myös alumiiniin sitoutuva fosfori varastoi-

tuu sedimenttiin (Stumm & Morgan 1996). Vain kevään täyskierron jälkeen (A) 

havaittiin alumiinia ja fosforia vapauttavia pH-arvoja (Kuvio 37).  

Sedimentti on heti vesimassan täyskierron jälkeen hapan 0–40 cm syvyydeltä 

(Kuvio 37 / NS-A) ja vastaavasti neutraloituu kesän edetessä (Kuvio 37 / NS-C). 

Sedimentin kemikalointi ja pöyhintä ulottuivat 20 cm pintakerrokseen kesällä 

2004. Sedimentin kemikalointi ei siis vaikuttanut pintasedimentin pH-arvoihin 

mittausvuonna.  

Sedimentin Redox-potentiaali 

Nälkämölammen pintasedimentin (0–10 cm) Redox-potentiaaliarvot olivat ke-

vään täyskierron jälkeen välillä −3…+140 mV ja vastaavasti loppukesällä välillä 

−84…−23 mV (Kuvio 37). Loppukesän mittaustulokset ovat vertailuaineiston 

mittaustulosten vaihteluvälissä −205…+60 mV (Taulukko 35). Redox-

potentiaalitason siirtyminen pelkistävään suuntaan avovesikauden edetessä kuvaa 

orgaanisen aineksen hajotustoiminnan etenemistä hapellisesta hajotuksesta hapet-

tomaan hajoamiseen (Håkansson & Jansson 1983 ja Taulukko 4). Kevättalvella 

sedimentissä vallitsivat myös pelkistävät olosuhteet, sillä mitatut arvot olivat 

tasolla −250…−55mV. Nälkämölammen pintasedimentti näyttää lammen mata-

luudesta huolimatta hapettuvan mittausten mukaan vain kevään täyskierron yh-

teydessä. Aivan pintasedimenttikerros näyttää olevan muita sedimenttikerroksia 

hapekkaammassa tilassa, mutta pääosassa sedimenttiä vallitsivat pelkistävät olo-

suhteet myös avovesikaudella (Kuvio 37).  

Näytteenottoajankohdat A ja E kuvasivat alkukesän tilannetta eri vuosina. Se-

dimentin Redox-potentiaalin ja pH:n mittaustulokset poikkesivat kuitenkin toisis-
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taan selvästi. Keskeisin ero vuosien välillä oli kevään täyskierron ajankohta. 

Vuonna 2006 kevään täyskierto oli jo tapahtunut ennen mittauksia, mutta vuonna 

2007 kevään täyskierto tapahtui Nälkämölammella vasta näytteenottoajankohdan 

jälkeen. Lisäksi kesällä 2006 havaittiin poikkeuksellisen voimakkaita sinileväku-

kintoja, jotka laskeutuivat sedimentin pinnalle ja kuluttivat sedimentin pintaker-

roksen ja alusveden happivaroja talven aikana.  

 

Kuvio 37. Nälkämölammen syvännealueen sedimentin pH-arvot ja Redox-potentiaalin 

arvot eri mittausajankohtina vuosina 2006 ja 2007. Näytteet otettiin (A) 31.5.2006, (C) 

(15.8.2006) (D) 13.3.2007 ja (E) 5.6.2007. 

Hapen tunkeutuminen sedimenttiin ja hapenkulutus 

Happi tunkeutuu Nälkämölammen sedimenttiin keskimäärin 2,0–5,0 mm (Tau-

lukko 29). Hapen tunkeutuminen sedimenttiin näyttäisi vähenevän loppukesää 

kohden ja samalla hapenkulutus kasvaa. Loppukesällä (C) hapentunkeutumissy-

vyys sedimenttiin oli 2 mm, joka on pienempi kuin vertailuaineiston keskimääräi-
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nen hapentunkeutumissyvyys 3,5 mm (Taulukko 35). Nälkämölammen mittaustu-

lokset olivat kuitenkin vertailuaineiston vaihteluvälin sisällä. Havainnot ovat 

selitettävissä sedimentin lämpötilan kohoamisella, tuoreen levä-detrituksen las-

keutumisella pohjaan ja sedimentissä tapahtuvalla orgaanisen aineksen hapellisel-

la hajoamisella. Sedimentin hapenkulutus oli Nälkämölammella tasolla  

200–360 ± 100 mg O2 m
−2 d−1.  

Hapen tunkeutumissyvyyden mittaustulokset ja sedimentin Redox-

potentiaalin mittaustulokset olivat loogisia toistensa kanssa, eli osoittivat hapetta-

vien prosessien olemassaoloa pintasedimentissä.  

Taulukko 29. Nälkämölammen sedimentin hapenkulutus, hapenkulutuksen keskiha-

jonta, hapen tunkeutumissyvyys ja hapen tunkeutumissyvyyden keskihajonta eri 

näytteenottoalueilla ja -aikoina kesällä 2006. Näytteet otettiin (A) 31.5.2006, (C) 

15.8.2006. Kultakin näytteenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otettiin 

yksi sedimenttinäyte, josta tehtiin kolme rinnakkaista mittausta. Laskennassa käytet-

tiin porositeetin arvoina lukuarvoja 0,92, 0,97 ja 0,99 sedimentin ominaisuuksien vaih-

telun huomioimiseksi sekä tortuositeetin neliölle lukuarvoa 1,2. Sedimentin lämpötila 

oli mittausajankohtana (A) tasolla 9,8 °C ja tällöin käytettiin diffuusiokerrointa  

1,58 × 10−5 cm2 s−1 ja vastaavasti ajankohtana (C) 18.0 °C ja 1,94 × 10−5 cm2 s−1. 

Näytteenottoalue/aika Hapenkulutus  Hapentunkeutumissyvyys 

mg m−2 d−1 σ 1)  mm σ 1) 

NS-A 200,2 105,3 5 2 

NS-C 357,2 93,7 2 0 
1) σ = Mitattujen tai laskettujen tulosten keskihajonta 

Sedimentin vesipitoisuus 

Nälkämölammen pintasedimentin (10 cm) keskimääräinen vesipitoisuus oli noin 

96 % ja saavutti aivan sedimentin pinnassa maksimissaan yli 99 % vesipitoisuu-

den (Kuvio 38). Sedimentti oli Håkansonin & Janssonin (1983) luokituksen mu-

kaan erittäin hieno mutapitoinen sedimentti (Taulukko 2). Sedimentti oli näyt-

teenoton yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan erittäin löyhää liejua ja häiriin-

tymättömien sedimenttinäytteiden ottaminen oli vaikeaa.  

Sedimentin ravinne-, hiili- ja metallipitoisuudet 

Nälkämölammen syvännealueen sedimentin kokonaishiilen, -fosforin ja -typen 

pitoisuudet määritettiin sedimenttien eri kerroksista kolmena eri ajankohtana 



 116

vuosina 2006 ja 2007. Myös sedimentin alumiini- ja rautapitoisuuksia määritettiin 

vastaavina aikoina (Taulukko 30).  

Kuvio 38. Nälkämölammen sedimentin vesipitoisuus kesäkuussa 2006.  

Hiilipitoisuus oli Nälkämölammen syvänteen pintasedimentissä (0–10cm) keski-

määrin 325 g kg−1 DW, vaihdellen välillä 305–350 g kg−1 DW. Pintasedimentin 

hiilipitoisuus kasvoi kesän 2006 edetessä noin 10 %, mutta syvemmällä sedimen-

tissä hiilipitoisuudet olivat vielä tätä suuremmat. Sedimentin typpipitoisuus oli eri 

näytteenottoajankohtina vakaa. Typpipitoisuus oli pintasedimentissä (0–10cm) 

keskimäärin 34 g kg−1 DW, vaihdellen välillä 32–36 g kg−1 DW (Taulukko 30).  

Sedimentin hiili-typpisuhde vaihteli 9,1–11,4. Korkea hiili-typpisuhde kuvaa 

järven rehevyyttä (Hansen 1961, Håkansson & Jansson 1983). Nälkämölammen 

sedimentin pintakerroksen (0–10 cm) hiili-typpisuhde oli keskimäärin 9,5, joten 

Nälkämölampeen kohdistui suhdeluvun perusteella myös ulkoista kuormitusta 

(Redfield ym. 1963, Lehtoranta 2001). Ulkoinen kuormitus on todennettu myös 

vedenlaatumittauksin (Kuvio 40), joten sitä tulisi mahdollisuuksien mukaan vä-

hentää.  
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Taulukko 30. Nälkämölammen syvännealueen (NS) sedimentin kokonaishiilen,  

-fosforin ja -typen pitoisuudet sekä alumiini- ja rautapitoisuudet sedimentin kuiva-

aineesta eri näytteenottoajankohtina. Näytteet otettiin (A) 31.5.2006, (C) 15.8.2006 ja (E) 

5.6.2007. Kunakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedimenttinäyte, josta sedi-

mentin ominaisuudet määritettiin laboratoriossa. 

Näytteenottoajankohta  A C E 

Suure Syvyys (cm)    

Ctot  0–2 310 330 330 

(g kg−1 DW) 2–5 305 340 320 

 5–10 315 350  

 10–15 330 370  

 15–20 330 400  

Ptot 0–2 7 5,1 5,3 

(g kg−1 DW) 2–5 6,5 4,6 6,1 

 5–10 5,9 3,9  

 10–15 5,3 3,3  

 15–20 3 2,3  

Ntot  0–2 33 36 35 

(g kg−1 DW) 2–5 32 36 35 

 5–10 32 35  

 10–15 35 35  

 15–20 34 35  

Altot 0–2 12 9,4 8,5 

(g kg−1 DW) 2–5 12 7,5 11 

 5–10 12 7,5  

 10–15  7,8  

 15–20 6,5 6,8  

Fetot  0–2 66 66 54 

(g kg−1 DW) 2–5 67 71 48 

 5–10 39 62  

 10–15    

 15–20 38 39  

Nälkämölammen syvännealueen sedimentin kokonaisfosforipitoisuus oli keski-

määrin 5,6 g kg−1 DW, vaihdellen 3,9–7,0 g kg−1 DW (Taulukko 30). Kesän 2006 

edetessä pintasedimentin kokonaisfosforipitoisuus laski noin 30 %, mikä kuvasi 

ravinteiden liukenemista yläpuoliseen veteen sekä osittain myös näytteenottoalu-

een heterogeenisyyttä. Pintasedimentin (0–10 cm) rautapitoisuus oli keskimäärin 

59 g kg−1 DW ja alumiinipitoisuus keskimäärin 10 g kg−1 DW (Taulukko 30). 

Sedimentin rauta- ja alumiinipitoisuudet olivat Nälkämölammen pintasedimentis-

sä (0–10 cm) suuremmat kuin syvemmissä sedimenttikerroksissa. Syvännealue on 
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kemikaalipöyhitty kesällä 2004, joten sedimentin luonnollinen kerrostuneisuus on 

tuolloin rikottu vähintään 20 cm:n syvyyteen saakka. 

Pintasedimentin (0–2 cm) hiili-fosforisuhde oli välillä 44–65, eli sedimentissä 

oli fosforia hiileen nähden liikaa ja tällöin fosforia voi vapautua sopivissa happi- 

ja happamuusolosuhteissa (Bell & Ahlgren 1987, Tezuka 1990, Tuominen 1996). 

Sedimentin kemikaalikäsittelystä huolimatta järven sedimentin metallipitoisuus 

oli edelleen pieni sedimentin liukoisen fosforin sitomiseksi. Raudan ja alumiinin 

summan suhdeluku fosforiin oli 14 ja vastaavasti raudan ja fosforin suhdeluku oli 

12. Pintasedimentissä tulisi olla enemmän alumiinia ja rautaa, jotta fosfori varas-

toituisi sedimenttiin. (Jensen ym. 1992, Reitzel ym. 2005, Rydin ym. 2000.) 

Alusveden sekä sedimentin huokosveden fosfaatti- ja alumiinipitoisuudet 

Nälkämölammen sedimentin huokosveden fosfaattifosfori- ja alumiinipitoisuudet 

määritettiin sedimentin eri kerroksista. Pintasedimentin (0–10 cm) huokosveden 

keskimääräinen fosfaattifosforipitoisuus oli 288 µg l−1 ja se vaihteli 10– 810 

µg l−1 (Taulukko 31). Huokosveden fosfaattipitoisuus oli vertailuaineiston kes-

kiarvoa (251 µg l−1, Taulukko 35) hieman korkeampi, mutta hajonta huomioiden 

samalla tasolla. Myös Nälkämölammen tulosten vaihtelu oli yhtä laajaa kuin koko 

vertailuaineiston vaihtelu (7–850 µg l−1, Taulukko 35).  

Huokosveden alumiinipitoisuus oli keskimäärin 96 µg l−1, vaihdellen välillä 

29–187 µg l−1 (Taulukko 31). Sedimentin pinnan yläpuolisen veden alumiinipitoi-

suus oli keskimäärin 50 µg l−1. Havainto viittaisi siihen, että vuonna 2004 levitet-

ty alumiini on pääosin sitoutuneena sedimenttiin.  

Fosfaattivuo 

Välittömästi sedimentin pinnan yläpuolisen veden fosfaattipitoisuus nousi  

50 µg l−1:sta 550 µg l−1:ssa alkukesästä 2006 seuraavaan kevättalveen tultaessa. 

Samaan aikaan sedimentin pintakerroksen (0–10 cm) fosfaattipitoisuus väheni 

noin 40 % (Taulukko 31). Havaintojen mukaan huokosveden fosfaatti näytti siir-

tyvän sedimentistä yläpuoliseen veteen. Kuitenkin fosfaatin vuolaskelmien mu-

kaan fosfaattia vapautui sedimentistä vain kevätkesällä 2006 ja 2007 (A ja E). Sitä 

vastoin vesi-sedimenttirajapintaan fosfaattia siirtyi kaikkina näytteenottokertoina 

alemmista sedimenttikerroksista yhtä voimallisesti kuin ylirehevän Tuusulanjär-

ven sedimentistä (Taulukko 32 ja Kuvio 41). Fosfaatin diffuusio yläpuoliseen 

veteen vaihteli välillä −2 800…+638 µg m−2 d−1. Vertailuaineistossa fosfaattivuon 
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vaihtelu oli 2,3–67 µg m−2 d−1 ja vastaavasti vertailujärvien transportaatio-

vyöhykkeellä havaittu maksimimaalinen vaihtelu oli 0,3–3 350 µg m−2 d−1 (Tau-

lukko 35).  

Taulukko 31. Nälkämölammen alusveden sekä sedimentin huokosveden fosfaattifos-

fori- ja alumiinipitoisuudet eri näytteenottoajankohtina. Näytteet otettiin (A) 31.5.2006, 

(C) 15.8.2006 (D) 13.3.2007 ja (E) 5.6.2007. Näytesyvyys +1 kuvaa alusveden pitoisuuk-

sia 1cm sedimentti-vesirajapinnan yläpuolella. Kunakin näytteenottoajankohtana otet-

tiin yksi sedimenttinäyte, joka jaettiin syvyyden mukaisiin osanäytteisiin sedimentin 

huokosveden laboratoriomäärityksiä varten. 

Näytteenottoajankohta  A C D E 

Suure Syvyys (cm)     

PO4-P  +1 50 240 550 47 

(µg l−1) 0–2 83 160 10 170 

 2–5 210 510 22 180 

 5–10 810 480 640 180 

 10–15 760 730 380  

 15–20 890  27  

Al  +1 55 45   

(µg l−1) 0–2 100 36   

 2–5 163 29   

 5–10 72 187   

 10–15 133 30   

 15–20 110 *   

Taulukko 32. Nälkämölammen sedimentin fosfaattivuon keskiarvot ja -hajonta sedi-

mentti-vesirajapinnan yli (Vuo 1) sekä kyseiseen rajapintaan (Vuo 2) eri tutkimusajan-

kohtina. Näytteet otettiin (A) 31.5.2006, (C) 15.8.2006 (D) 13.3.2007 ja (E) 5.6.2007. Ku-

nakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedimenttinäyte, joka jaettiin syvyyden 

mukaan osanäytteisiin, joista määritettiin sedimentin huokosveden fosfaattifosforipi-

toisuus. Laskennassa käytettiin porositeetin arvoina lukuarvoja 0,92, 0,97 ja 0,99 sekä 

tortuositeetin neliölle lukuarvoa 1,2. 

Näytteen-

ottoalue/aika 

Vuo 1 (µg m−2 d−1) Vuo 2 (µg m−2 d−1) 

x 1) σ 2) x 1) σ 2) 

NS-A 171 6,8 376 15,0 

NS-C −415 16,5 1 038 41,2 

NS-D −2 801 111,2 35,6 1,4 

NS-E 638  25,3 -29,6  1,2 
1) x = Keskiarvo lasketuista tuloksista 
2) σ = Keskihajonta lasketuista tuloksista 
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Nälkämölammen pintasedimentti oli hyvin vesipitoista ja siten häiriöherkkää 

(Kuvio 36). Toinen selitys tulosten suureen vaihteluun voi olla kemikaalin epäta-

sainen leviäminen kemikaalipöyhinnän yhteydessä vuonna 2004. Sedimentistä 

mitatut Redox-potentiaalin ja hapentunkeutumisen arvot kuvasivat pintasedimen-

tin hapettavia olosuhteita, kun samalla fosfaattia vapautui sedimentistä alkukesäs-

tä 2006. Fosfaatin vapautuminen liittyi tällöin pintasedimentin happamoitumiseen 

(Kuvio 37). Vuotta myöhemmin (E) sedimentissä vallitsivat pelkistävät olosuhteet, 

joten fosfaatin vapautuminen selittyi sillä. Hapettavat olosuhteet sedimentin pin-

nassa lisäävät fosfaatin sitoutumista sedimenttiin kuten oli havaittavissa ajankoh-

tina C ja D.  

Fosforin desorptio- ja adsorptio-ominaisuudet 

Fosforin desorption määrä vaihteli 1,0–11,5 µg g−1 DW ja oli keskimäärin 4,2 

µg g−1 DW. Nälkämölammen syvännealueen sedimentti kemikaloitiin kesällä 

2004 PAX-18-kemikaalilla, jonka vaikutusta ei ole havaittavissa desorptiotulok-

sista. Fosforin desorption väheneminen kesän kuluessa (ajankohdat A ja C) sekä 

desorptiominimin ajoittuminen talven kerrostuneisuus ajankohtaan viittaa helposti 

liukenevan fosforin vuotuiseen dynamiikkaan sedimentissä kuten esimerkiksi 

Tuusulanjärvellä on havaittu (Kuvio 4). 

Nälkämölammen sedimentin fosforin adsorptiokyky oli parhaimmillaan ke-

vättalvella (D), jolloin myös fosforin desorptio oli pienin (Kuvio 39). Vastaavasti 

adsorptiokyky oli pienin jäiden lähdön jälkeen (A), kun desorptio oli suurin. Näitä 

tuloksia tulkittaessa on otettava vuoden 2004 kemikalointi huomioon. Syvänne-

alueen sedimentti ei välttämättä ole niin homogeenistä kuin yleensä akkumolaa-

tioalueen sedimenttejä on totuttu pitämään.  

Nälkämölammen syvänteen sedimentin fosforin adsorptiokyky oli kevät-

kesällä 2006 fosforin 0,1 mg l−1 tasapainopitoisuudessa 0,12 mg l−1 ja kevättalvel-

la vastaavasti 0,06 mg l−1 pitoisuudessa 1,6 mg l−1 (Kuvio 39).  
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Kuvio 39. Nälkämölammen syvännealueen sedimenttien fosforin adsorptioisotermit eri 

näytteenottoajankohtina. Näytteet otettiin A (31.5.2006), (C) 15.8.2006, (D) 13.3.2007 ja 

(E) 5.6.2007. Kuvissa olevat yhtälöt ovat isotermien Freundlih-sovituksia logaritmiselle 

x-akselille ja yhtälön ympärillä oleva kehys liittää yhtälön ja sovitetun kuvaajan toi-

siinsa.  
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5.4 Vertailujärvet 

Kuusamon kunnostuskohteiden tuloksellisuuden arvioimisen tueksi on koottu 16 

suomalaisen järven sedimentin mittaus- ja määritystuloksia vertailuaineistoksi 

(Kuvio 1 ja Taulukko1). Vertailuaineisto on kerätty samoilla menetelmillä ja las-

kentaperiaatteilla kuin Kuusamon koekohteiden tulokset. Vertailuaineisto kattaa 

sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuuden, fosfaattivuon sedimentti-

vesirajapinnan yli, hapen tunkeutumissyvyyden sedimenttiin ja pintasedimentin 

Redox-potentiaalin. Vertailujärvien mittaustulokset on ryhmitelty mittausalueen 

sedimentaatioalueen (Taulukko 2) ja järven rehevyyden (Taulukko 3) mukaan. 

Tuusulanjärvi on keskeinen vertailujärvi, sillä järvellä on tutkittu sedimentin 

peittomenetelmän tuloksellisuutta ja havainnot ovat suoraan sovellettavissa myös 

sedimentin kemikaalikunnostukseen. 

5.4.1 Vertailujärvien mittaustulokset  

Vertailujärvien sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuudet ja fosfaattivuo sedi-

mentti-vesirajapinnan yli on koottu Taulukkoon 33. Aineistosta on havaittavissa 

järvien morfologian ja rehevöitymiskehityksen vaikutus huokosveden fosfaatti-

fosforin määrään. Sedimentin pintakerroksessa huokosveden fosfaatin korkeat 

arvot kuvaavat välillisesti joko voimakasta sisäistä tai ulkoista kuormitusta. Sitä 

vastoin syvemmällä sedimentissä oleva maksimipitoisuus kuvaa aiempaa, jopa 

vuosikymmeniä tai -satoja aiemmin tapahtunutta kuormitusta. Utajärven Särkijär-

vi on oiva esimerkki tällaisesta järvestä, sillä tutkimusten mukaan järven ranta-

metsien kaskeaminen on käynnistänyt järvessä voimakkaan rehevöitymiskehityk-

sen (Mustikkamaa 2001). Matalissa, tuulen aiheuttamalle resuspensiolle alttiissa 

järvissä fosfaattivuo on yleensä alhainen, vaikka huokosveden fosfaattipitoisuu-

den maksimi on lähellä pintakerrosta. Ranuan Takajärvi on tyypillinen esimerkki 

tällaisesta järvestä.  

Vertailujärvien sedimentin hapentunkeutumissyvyydet vaihtelevat 0–10 mm. 

Postilammen sedimentti oli mittausajankohtana hapeton, joka johtuu lammen 

alusveden hapettomuudesta. Tällöin happea ei voi tunkeutua sedimenttiin. Sitä 

vastoin Ranuan Takajärven suuri tunkeutumissyvyys (10 mm) kuvastaa tyypillistä 

tuuliresuspensiojärveä, jossa pintasedimentti on varsin löyhää ja hapellista (Tau-

lukko 34). 

Sedimentin Redox-potentiaalin arvot vaihtelivat tutkimusjärvien pintasedi-

mentissä välillä −224…+170 mV. Sedimentin hapen tunkeutumissyvyyden ja 
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Redox-potentiaalin mittaustulokset tukivat pääosin toisiaan, sillä Redox-

potentiaalin mittaus kuvaa tilannetta 1 cm pintakerroksessa ja hapen tunkeutumi-

nen vain muutamien millimetrien kerroksessa. Hapen tunkeutumissyvyysmittauk-

sista on laskettu sedimentin hapenkulutus. Mitatut ja lasketut arvo kuvastivat 

hetkellistä tilannetta järvessä. Vertailujärvien tulokset on koottu Taulukkoon 34. 

Taulukko 33. Tutkimusjärvien huokosveden fosfaattipitoisuudet sekä fosfaattivuo 

yläpuoliseen veteen. Taulukon merkintä n.d. tarkoittaa sitä ettei kyseistä havaintoa ole 

tehty. 1)Järven rehevyystasot on määritetty Taulukon 3 ja sedimentaatioalue Taulukon 

2 mukaan seuraavasti YR = ylirehevä, R = rehevä, LR = lievästi rehevä ja K = karu sekä 

A = akkumolaatioalue ja T = transportaatioalue. 

Järvi  

(tutkimusvuosi/ 

toimenpide) 

Rinnakkais

ten 

näytteiden 

määrä 

Järven 

rehevyystaso / 

sedimentaatio

alue 1) 

Fosfaattivuo 

sedimentistä 

veteen 

(µg m−2 d−1) 

Huokosveden fosfaattipitoisuus 

(µg l−1) 

Pintasedi-

mentissä 

Maksimi- 

arvo 

Maksimiarvon 

syvyys (cm) 

Ranuanjärvi  3 R/A 9,2–10,8 40–100 1800 2 

Takajärvi 1 R/T 0,3 30–50 400 3 

Luiminkajärvi 2 R/A 2,3–5,8 10 800 3 

Soiviojärvi 2 LR/A 690 100 530 15 

Iijärvi 1 K/A 200 50 450 20 

Siikalampi 2 LR/A n.d. 100–300 1 000 6 

Saunajärvi (2001) 2 R/A 19,1–20 10 216 10 

Saunajärvi (2006) 2 R/A 63,8–66,5 12 86 5–10  

Särkijärvi (1997) 2 R/A 23,5–756 4–57 220 3 

Särkijärvi (2007) 3 R/A 40,2–47,3 40–50 340 20–25 

Haapajärvi 3 R/T 85,5–151 30–140 200 35 

Iso Vatjusjärvi 2 R/A n.d. 31 32 2 

Pieni Vatjusjärvi 2 R/A n.d 7 141 2 

Postilampi  

(vertailu) 

2 R/T 3 350 1 470 1 790 2 

Postilampi 

(tehopyöhitty) 

2 R/T 2 500 500 930 10 

5.4.2 Vertailujärvien mittaustulosten ryhmittely  

Vertailujärvien mittausaineisto (Taulukot 33 ja 34) ryhmiteltiin sedimentaatioalu-

een mukaan akkumulaatio- ja transportaatioalueisiin (Taulukko 2) ja rehevyyden 

mukaan ylireheviin ja reheviin järviin sekä lievästi reheviin ja karuihin järviin 

(Taulukko 3).  
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Taulukko 34. Hapen tunkeutumissyvyys sekä Redox-potentiaalit vertailujärvien sedi-

menteissä. 1)Järven rehevyystasot on määritetty Taulukon 3 ja sedimentaatioalue 

Taulukon 2 mukaan seuraavasti YR = ylirehevä, R = rehevä, LR = lievästi rehevä ja 

K = karu sekä A = akkumolaatioalue ja T = transportaatioalue. 

Järvi  

(tutkimusvuosi / 

toimenpide) 

Rinnakkaisten 

näytteiden määrä

Järven re-

hevyystaso 

/sedimentaa

tioalue1) 

Hapen tun-

keutumis-

syvyys 

(mm) 

Redox-potentiaali  

(mV) 

Pintasedi-

mentissä 

Minimi- 

arvo 

Minimiarvon 

syvyys (cm) 

Tuusulanjärvi 

vertailualue  

(1995–1997)  

6 YR/A 2–6  −205…−130 −370 11 

Tuusulanjärvi 

vertailualue (2002) 

2 YR/A 0–1 −71…−46 −114 10 

Tuusulanjärvi  

peittoalueet 

(1995–1997) 

7 YR/A 2–5 −224…−30 −380 16 

Tuusulanjärvi  

Peittoalueet 

(2002) 

2 YR/A 1 −56…+30 −95 2 

Ranuanjärvi 3 R/A 4–5 −70…+30 −170 20 

Takajärvi 1 R/T 5–10 – −180 10 

Luiminkajärvi 2 R/A 5–8  +20 −150 22 

Soiviojärvi 2 LR/A 5–7 −70 −240 7 

Iijärvi 1 K/A 7 +170 −160 11 

Siikalampi 2 LR/A – −200…−10 −330 4 

Saunajärvi (2001) 2 R/A – −35…+60 −250 7 

Saunajärvi (2006) 2 R/A – −40 −110 3  

Särkijärvi (1997) 2 R/A – −75…+50 −80 3 

Särkijärvi (2007) 3 R/A – +86…+133 −140 12 

Iso Vatjusjärvi 2 R/A – −233 −326 20 

Pieni Vatjusjärvi 2 R/A – −260 −300 10 

Lokka 5 R/T 5–7 −60 −190 20 

Porttipahta 2 LR/A 7 +170 −160 11 

Postilampi  

(vertailu) 

2 R/T 0 −70 −170 12 

Postilampi 

(pyöhitty 

2 R/T 0 −50 −130 12 

Postilampi 

(tehopyöhitty) 

2 R/T 0 −10 −80 17 

Valkjärvi 2 R/A 4–5 −40 −210 4 
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Ryhmitellyt havainnot on koottu Taulukkoon 35. Akkumulaatioalueiden rehevyy-

den mukaan jaettujen ryhmien fosfaattivuon arvot (F = 3,097, p = 0,112), hapen 

tunkeutumissyvyys (F = 1,167, p = 0,316) ja Redox-potentiaalin arvot (F = 1,344, 

p = 0,267) eivät eroa merkitsevästi toisistaan. Sitä vastoin akkumulaatioalueiden 

sedimenttien huokosveden fosfaattipitoisuudet erosivat merkitsevästi toisistaan, 

kun järvet oli ryhmitelty niiden rehevyyden mukaan (F = 13,196, p = 0,002). 

Järvien transportaatioaluiden havaintoja oli vain rehevistä järvistä, joten vastaa-

vaa tilastollista tarkastelua ei tehty.  

Taulukko 35. Vertailujärvien sedimenttitutkimusaineisto on esitetty järjestyksessä 

keskiarvo, keskiarvon keskivirhe, keskihajonta, minimi – maksimi sekä (näytemäärä) 

ryhmittäin. Vertailujärvien mittaustulokset on ryhmitelty järvien sedimentaatioalueen 

ja rehevyyden mukaan kolmeen ryhmään.  

Ryhmittely 

 

Muuttuja 

Ylirehevät ja rehevät 

järvet / 

Akkumulaatioalueet 

Rehevät järvet / 

Transportaatioalueet 

Lievästi rehevät ja karut 

järvet / 

Akkumulaatioalueet 

Fosfaattivuo 

(µg m−2 d−1) 

23 

8,2 

24 

2,3–67 

(9) 

869 

392 

1 357 

0,3–3 350 

(12) 

527 

163 

283 

200–690 

(3) 

Huokosveden  

fosfaattipitoisuus  

(µg l−1) 

251 

63 

304 

7–850 

(23) 

322 

160 

553 

4–1 470 

(12) 

130 

44 

98 

50–300 

(5) 

Hapentunkeutumissyvyys 

(mm) 

3,5 

0,5 

2,2 

0–8 

(17) 

4,6 

1,5 

4,3 

0–10 

(8) 

6,0 

0,6 

1,2 

5–7 

(4) 

Redox-potentiaali 

(mV) 

−70 

17 

78 

−205…+60 

(21) 

−63 

9 

32 

−125…−10 

(12) 

−2 

60 

147 

−200…+170 

(6) 
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5.4.3 Tuusulanjärven savipeittotutkimukset 

Vuosina 1993–96 tehtiin Tuusulanjärvellä tutkimuksia savipeittomenetelmän 

soveltuvuudesta Tuusulanjärven kunnostusmenetelmäksi. Tutkimukset olivat 

poikkeuksellisen kattavat, sillä niitä tehtiin yhteensä neljänä vuonna (Sommar-

lund ym. 1998). 

Tuusulanjärveen kohdistui tutkimusajankohtana voimakasta ulkoista kuormi-

tusta ja järvessä on laajat eroosio- ja transportaatioalueet. Lisäksi syvännealueen 

sedimentin kaasuntuotanto oli voimakasta, kalakanta särkivaltaista ja runsasta 

sekä pohjaeläimistö lukumääräisesti runsasta. Näillä perusteilla arvioituna Tuusu-

lanjärven pintasedimentti oli lähes jatkuvassa liikkeessä. Savipeitto katkaisi ra-

vinne- ja kaasuvirrat syvemmistä sedimenttikerroksista pintaan. Kuitenkin jo 1–2 

vuoden kuluttua sedimentin peittämisestä sen pinnalla oli uusi aktiivinen sedi-

menttikerros. Ensimmäinen savipeitto tehtiin loppuvuodesta 1993. Mittaustulos-

ten mukaan vuonna 1995 uutta sedimenttiä oli kerrostunut keskimäärin 4,5 cm, 

vuonna 1996 keskimäärin 7 cm ja vuonna 1997 keskimäärin 11 cm savipeiton 

päälle. (Sommarlund ym. 1998.) 

Savipeiton vaikutus järven sisäiseen kuormitukseen on arvioitavissa sedimen-

tin huokosveden fosfaattifosforipitoisuuksista ja fosfaattivuosta sedimentti-vesi-

rajapintaan. Avovesikaudella 1994, eli välittömästi savipeiton jälkeen, huokosve-

den fosfaattifosforipitoisuudet peittoalueella olivat pienemmät kuin vertailualu-

eella. Seuraavina tutkimusvuosina pitoisuudet olivat jo lähes samalla tasolla kuin 

vertailualueella (Kuvio 40). 

Lehtola (2008) laski tutkimusajankohdan fosfaattivuot sedimentti-

vesirajapintaan osana tätä tutkimusta. Savipeittoalueen fosfaattivuot olivat vähäi-

siä alkukesästä 1994 heti savipeiton jälkeen vertailualueen vuoarvoihin verrattuna. 

Kuitenkin jo loppukesästä 1994 ja erityisesti vuosina 1995 ja 1996 fosfaattivuot 

savipeittoalueella kasvoivat samalle tasolle kuin vertailualueellakin (Kuvio 41).  

Rinnakkaisten sedimenttinäytteiden tulosten välillä eri alueilla oli suuria eroja 

(Kuvio 41). Sedimenttinäytteiden välinen vaihtelu johtuu välillisesti sedimentin 

happitilanteesta, sillä vuon vaihtelu on vähäisintä täyskiertojen aikana, jolloin se 

oli tasolla 3 µg m−2 d−1 ja voimakkainta elo–syyskuussa kesäkerrostuneisuuden 

lopulla, tasolla 5 000 µg m−2 d−1.  

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin havainto Tuusulanjärvellä oli savipeit-

tokerroksen päälle muodostuvan uuden sedimentin kerrostumisnopeus. Vastaavaa 

havaintoa ei voitu muissa, pääosin yhdellä avovesikaudella tehdyissä, tutkimuk-

sissa havaita. Savipeitto pidätti syvemmistä sedimenttikerroksista vapautuvaa 
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sisäistä kuormitusta, mutta samanaikaisesti fosfaattivuo savipeiton pinnalle kerty-

neestä uudesta sedimenttiaineksesta oli samalla tasolla kuin vertailualueen sedi-

mentistäkin. Näillä havainnolla on oleellinen vaikutus erityyppisten sedimentin 

käsittelyjen ja peittojen tuloksellisuuteen, toteutukseen ja mitoitukseen, kun kun-

nostustoimenpiteen tavoitteena on sisäisen kuormituksen vähentäminen. Sedi-

mentin peittäminen tai käsittely ei voi olla niin sanottu kerralla 

toon -menetelmä, vaan uuden sedimentin muodostuminen käsitellyn kerroksen 

pinnalle on otettava mitoituksessa huomioon mahdollisena uusintakäsittelynä.  

 

Kuvio 40. Tuusulanjärven savipeittoalueen ja vertailu- eli syvännealueen pintasedi-

mentin huokosveden fosfaattifosforipitoisuudet vuosina 1994–96. Kuva on muokattu 

Lehtolan (2008) esittämästä aineistosta. 
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Kuvio 41. Tuusulanjärven savipeittoalueen ja vertailu- eli syvännealueen sedimentin 

fosfaattivuo sedimentti-vesirajapintaan vuosina 1994–96. Vuot on laskettu kolmen 

rinnakkaisen näytteen keskiarvoina ja näytteiden välinen vaihtelu on esitetty kuvassa. 

Laskennassa on käytetty fosfaatin diffuusiokertoimena arvoa 0,3 cm2 d−1, porositeetin 

arvoina reheville järville tyypillisiä arvoja 0,7–0,9 kuvaamaan sedimentin sisäistä vaih-

telua sekä tortuositeetin arvoina 1,2–1,4 (Taulukko 12). Kuva on muokattu Lehtolan 

(2008) esittämistä laskelmista.  
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6 Allaskoe Nälkämölammella 

Nälkämölampi on luvussa 5.3 esitelty rehevöitynyt lampi Kuusamossa. Sen kes-

kiosan sedimentti kemikaalipöyhittiin kesäkuussa 2004. Allaskokeet tehtiin tällä 

kemikaalipöyhityllä alueella. Allaskokeen tavoitteena oli sedimentin kemikaloin-

timenetelmän mitoituksen ja tuloksellisuuden tutkiminen, joten kokeen keskeiset 

tutkimustulokset esitellään luvussa 8.  

6.1 Tutkimusaineisto 

Koealtaat ja niiden rakentaminen sekä koejärjestelyt on esitelty luvussa 4.5.1. 

Koealtaiden rakentamisesta ja käytöstä vastasi pääosin insinööri Jere Kangas, 

joka teki aiheesta DI-työnsä (Kangas 2007). Koejärjestelyssä pyrittiin minimoi-

maan ulkoisen kuormituksen vaikutus tuloksiin ja kohdentamaan tutkimukset 

koealtaan rajaamaan sedimenttiin (Kuvio 19).  

Allaskoe toteutettiin Nälkämölammella 8.6.2006–5.6.2007, jolloin altaista 

kerättiin vesi- ja sedimenttiaineistoa. Kankaan (2007) arvion mukaan vesinäyttei-

den tuloksiin liittyi epävarmuutta, ja sen vuoksi vesinäytteiden tuloksia ei tässä 

työssä käsitellä. 

Sedimenttinäytteitä otettiin ennen altaiden rakentamista Nälkämölammen sy-

vännealueelta 30.5.–2.6.2006. Altaiden rakentamisen ja sedimentin kemikaloinnin 

jälkeen niistä otettiin näytteitä 3 kertaa. Sedimenttinäytteitä otettiin tässä tutki-

muksessa Nälkämölammelta ja koealtaista yhteensä 48 kappaletta ja ne jaettiin 

edelleen osanäytteisiin. Ensimmäiset näytteet jaettiin 1 cm:n osanäytejaolla. Seu-

raavilla näytteenottokerroilla vakiintuivat tutkittaviksi osanäytteiksi 0–2 cm,  

2–5 cm, 5–10 cm, 10–15 cm ja 20–25 cm jaolla otetut näytteet. Näytteistä mitat-

tiin ja määritettiin eri muuttujia, kuten hapen tunkeutuminen sedimentin pintaan, 

Redox-potentiaali sekä ravinne- ja metallipitoisuudet. 

6.2 Allaskokeen sedimenttitutkimuksen tulokset 

Allaskokeen sedimenttejä arvioitiin aistinvaraisesti näytteenoton yhteydessä. Al-

taiden sedimentit olivat silmämääräisesti tarkasteltuna erittäin löyhiä. Kemika-

loinnilla ei näyttänyt olevan havaittavaa vaikutusta sedimentin löyhyyteen. Näyt-

teenoton yhteydessä ei myöskään havaittu merkittävää kaasukuplintaa. 
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6.2.1 Sedimentin pH-arvo 

Nälkämölammen koealtaiden sedimentin pintaosan (0–10 cm) pH-arvo vaihteli 

välillä 4,9–7,2 ja keskiarvo oli 6,2. Alhaisimmillaan sedimentin pH-arvot olivat 

heti kemikaloinnin jälkeen, mutta jo loppukesää kohden erot tasoittuivat. Vertai-

lualtaan sedimentin (0–20 cm) pH-arvo oli keskimäärin 6,3, kun se kemika-

loiduissa altaissa NA3 ja NA4 oli 5,9. Sitä vastoin pienin mitattu pH-arvo, eli 4,9 

oli altaassa NA1 yli 20 cm syvyydessä sedimentissä (Kuvio 42). Koealtaiden 

sedimenteistä kesäkuussa 2006 havaitut pH-arvot olivat osittain alueella, jossa 

alumiinia ja fosforia liukenee huokosveteen ja sedimentin yläpuoliseen veteen 

(Stumm & Morgan 1996). Muilla mittauskerroilla ei havaittu liukenemista kuvaa-

via pH-arvoja. Nälkämölammen syvännealueen pH-arvojen vaihteluväli oli  

4,8–7,3, eli koealtaiden sedimentin pH-vaihtelu oli samaa luokkaa kuin syvänne-

alueella.  

Vertailualtaan pintasedimentin (0–2 cm) pH-arvot nousivat loppukesää koh-

den 1,4 pH-yksikköä ja syvännealueella 1,3 pH-yksikköä. Tällöin pintasedimentti 

oli lähes neutraalia. Vastaavasti kemikaloitujen koealtaiden pH-arvot nousivat 0,6 

pH-yksikköä. Pintasedimentin pH-arvon kohoaminen loppukesää kohden on tyy-

pillistä rehevissä järvissä (Håkansson & Jansson 1983).  

Nälkämölammen allaskokeen vertailualtaan sedimentin happamuuden vaihte-

lu ei poikennut eri mittausajankohtina Nälkämölammen syvännealueen sedimen-

tin havainnoista. Kemikaloitujen koealtaiden pH oli välittömästi kemikaloinnin 

jälkeen vertailualtaan arvoja happamampaa ja niiden sedimentin pintaosan  

(0–10 cm) keskimääräinen pH-arvo oli 0,5 pH-yksikköä alhaisempi kuin Nälkä-

mölammen syvännealueella (Kuviot 42 ja 37 luvussa 5.3.4). Kemikaaliannoksen 

kasvaessa ei havaittu vastaavaa happamuuden kasvua sedimentissä. Koealtaiden 

sedimentti käsiteltiin kemikaalilla 20 cm:n syvyyteen saakka, mutta happamuu-

den minimiarvot havaittiin 20–40 cm syvyydessä sedimentissä. Kemikaloiduista 

allassedimentistä tehdyt minimiarvojen havainnot voidaan selittää joko kemikaa-

lin epätasaisella leviämisellä tai kemikaaliflokin tunkeutumisella syvempiin se-

dimenttikerroksiin sedimentin löyhyyden vuoksi. 
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Kuvio 42. Nälkämölammen koealtaiden sedimentin pH-arvot eri mittausajankohtina 

vuosina 2006 ja 2007. Näytteet otettiin 19.–20.6.2006 (B), 15.8 ja 4.9.2006 (C) sekä 

4.6.2007 (E). Kuvan allastunnisteina olevat tunnisteet NA1(100 g m−2), NA2(0 g m−2), 

NA3(300 g m−2) ja NA4(800 g m−2) kuvaavat sedimenttiin pöyhittyjä PAX-18-kemikaalin 

annoskokoja.  
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6.2.2  Sedimentin Redox-potentiaali 

Nälkämölammen koealtaiden pintasedimentin (0–10 cm) Redox-potentiaalin 

arvot vaihtelivat välillä −370–104 mV. Aivan sedimentin pintakerrokset (0–2 cm) 

olivat kaikissa altaissa muita sedimenttikerroksia hapettavammassa tilassa, mutta 

pääosassa sedimenttiä vallitsi pelkistävät olosuhteet (Taulukko 4). Vertailualtaassa 

(NA2) pintasedimentin (0–2 cm) Redox-potentiaali vaihteli välillä −47…+82 mV 

ja kemikaloiduissa altaissa (NA1, NA3 ja NA4) vaihtelu oli välillä 

−270 mV…+69 mV.  

Nälkämölammen koealtaiden sedimentistä havaittiin Redox-potentiaalin ar-

voja, jotka kuvaavat orgaanisen aineksen hajoamista metanogeneettisesti (Tau-

lukko 4). Alimmillaan Redox-potentiaali oli altaassa NA1, jolloin se oli tasolla 

−443 mV. Altaiden NA1 ja NA2 minimiarvot olivat yli 20 cm syvyydellä sedi-

mentin pinnasta, eli kemikaloimattomassa sedimenttivyöhykkeessä. Vastaavasti 

altaiden NA3 ja NA4 minimiarvot olivat kemikaloidussa sedimenttivyöhykkeessä. 

Kemikaloidun sedimenttivyöhykkeen minimi oli altaassa 4 tasolla −370 mV.  

Kemikaloitujen koealtaiden Redox-potentiaalin arvot olivat korkeimmillaan 

kemikaloinnin jälkeen (B) ja matalimmillaan seuraavan kesän alussa (E), ennen 

järven vesimassan täyskiertoa. Vastaava havainto oli tehtävissä myös vertailual-

taasta ja Nälkämölammen syvännealueelta. Kemikaloiduista koealtaista mitatut 

arvot olivat pääosin samalla tasolla kuin muualta Nälkämölammen syvännealueel-

ta mitatut arvot vastaavina ajankohtina. Myöskään kemikaloinnin annoskoolla ei 

ollut kemikaloiduista altaista tehtyjen havaintojen mukaan vaikutusta sedimentin 

hapetus-pelkistystilaan, varsinkin kun Nälkämölammen syvännealueen sedimen-

tin hapetus-pelkistysolosuhteet olivat heterogeeniset sedimenttiin vuonna 2004 

tehdyn pöyhinnän vuoksi. 

6.2.3 Hapen tunkeutuminen sedimenttiin ja hapenkulutus 

Happea tunkeutui Nälkämölammen koealtaiden sedimenttiin keskimäärin 1,7–5,7 

mm syvyyteen (Taulukko 36.). Hapen tunkeutumissyvyys sedimenttiin väheni 

loppukesää kohden keskimäärin 37 %. Kemikaloiduissa altaissa vähenemä oli  

40–56 %, kun se vertailualtaassa oli vain 10 %. Samalla hapenkulutus kasvoi 

kaikissa altaissa, joskaan kemikaalin annoskoolla ei näyttänyt olevan vaikutusta 

hapenkulutuksen kehitykseen. Hapenkulutuksen lisääntyminen ja hapen tunkeu-

tumissyvyyden pieneneminen loppukesää kohden johtuivat sedimentin lämpötilan 

noususta ja sen pinnalle laskeutuvasta tuoreesta levä-detrituksesta sekä näiden 
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seurauksena kiihtyneestä orgaanisen aineksen hapellisesta hajoamisesta. Myös 

pelkistyneiden yhdisteiden hapettuminen sedimentti-vesirajapinnassa kulutti hap-

pea. Havaintoja tuki myös pintasedimentin (0–2 cm) Redox-potentiaalin mittauk-

set.  

Sedimentin hapenkulutus oli vertailualtaassa keskimäärin 259 ± 50 

mg m−2 d−1 ja kemikaloiduissa altaissa tasolla 137 ± 61 mg m−2 d−1–353 ± 88 mg 

m−2 d−1. Koealtaiden sedimentin hapenkulutus oli samalla tasolla kuin Nälkämö-

lammen syvännealueen sedimentissä, eli 200–360 ± 100 mg O2 m
−2 d−1. 

Nälkämölammen syvännealueen ja koealtaiden sedimentin hapen tunkeutu-

missyvyydet olivat samalla tasolla kuin muissa rehevissä ja ylirehevissä vertailu-

järvissä (Taulukot 35 ja 36). 

Taulukko 36. Nälkämölammen koealtaiden sedimentin hapenkulutus, hapenkulutuk-

sen keskihajonta, hapen tunkeutumissyvyys ja hapen tunkeutumissyvyyden keskiha-

jonta eri näytteenottoalueilla ja -aikoina kesällä 2006. Näytteet otettiin 19.–20.6.2006 

(B), 15.8 ja 4.9.2006 (C). Taulukon allastunnisteina olevat NA1(100 g m−2), NA2(0 g m−2), 

NA3(300 g m−2) ja NA4(800 g m−2) kuvaavat sedimenttiin pöyhittyjä PAX-18-kemikaalin 

annoskokoja. Kultakin näytteenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otet-

tiin yksi sedimenttinäyte, josta tehtiin kolme rinnakkaista mittausta. Laskennassa 

käytettiin porositeetin arvoina lukuarvoja 0,92, 0,95 ja 0,99 kuvaamaan sedimentin 

sisäistä vaihtelua sekä tortuositeetin neliölle lukuarvoa 1,2. Sedimentin lämpötila oli 

mittausajankohtana (B) tasolla 18,6 °C ja tällöin käytettiin diffuusiokerrointa 1,62 × 10−5 

cm2 s−1 ja ajankohtana (C) 20,8–21,7 °C ja kerroin vastaavasti 2,11 × 10−5 cm2 s−1.  

Koeallas/näyt-

teenottoajankohta 

Hapenkulutus  Hapentunkeutumissyvyys 

mg m−2 d−1 σ 1)  mm σ 1) 

NA1-B 122 63  3,3 0,6 

NA1-C 152 59  2,0 1,0 

NA2-B 191 60  3,0 1,0 

NA2-C 328 40  2,7 0,6 

NA3-B 145 123  2,7 2,1 

NA3-C 502 28  2,5 0,7 

NA4-B 340 119  3,0 1,0 

NA4-C 366 57  1,7 0,6 
1) σ = Mitattujen tai laskettujen tulosten keskihajonta. 

6.2.4 Sedimentin ravinne-, hiili- ja metallipitoisuudet 

Hiilipitoisuus oli koealtaiden pintasedimentissä (0–10cm) keskimäärin 354 g kg−1 

DW, vaihdellen välillä 320–420 g kg−1 DW (Taulukko 37). Nälkämölammen sy-

vännealueen pintasedimentin (0–10 cm) keskimääräinen hiilipitoisuus oli vastaa-



 134

vasti keskimäärin 325 g kg−1 DW (Taulukko 30). Koealtaiden pintasedimentin 

hiilipitoisuus muuttui eri näytteenottoajankohtina vain vähän ja vertailualtaan 

sedimentin hiilipitoisuus ei poikennut kemikaloitujen altaiden hiilipitoisuudesta. 

Allaskoejärjestely lisäsi kuitenkin sedimentin hiilimäärää. Kemikaloinnin annos-

koolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta sedimentin hiilipitoisuuteen.  

Tuloksista ei voi päätellä sitä, johtuiko hiilipitoisuuden muutos altaiden sedi-

mentin heterogeenisyydestä vai koejärjestelystä. Nälkämölammen syvännealue, 

johon myös koealtaat on sijoitettu, on pöyhitty kesällä 2004. Tällöin sedimentin 

luontainen kerrostuneisuus on rikottu ja tuoretta orgaanista ainesta on sekoittunut 

eri sedimenttikerroksiin.  

Koealtaiden sedimentin typpipitoisuus oli varsin vakaa, eli eri näytteenotto-

ajankohtina ja eri kemikaaliannostuksella ei ollut juurikaan vaikutusta sedimentin 

typpipitoisuuksiin. Typpipitoisuus oli pintasedimentissä (0–10cm) keskimäärin 35 

g kg−1 DW, vaihdellen välillä 34–37 g kg−1 DW (Taulukko 37). Nälkämölammen 

syvännealueella typpipitoisuus oli vastaavasti keskimäärin 34 g kg−1 DW (Tau-

lukko 30). 

Nälkämölammen koealtaiden sedimentin pintakerroksen (0–10 cm) hiili-

typpisuhde oli keskimäärin 10,2. Sedimentin hiili-typpisuhde vaihteli 9,1–11,7. 

Kemikaloinnilla tai kemikaaliannoksella ei ollut Nälkämölammella vaikutusta 

sedimentin hiili-typpisuhteeseen. 

Kokonaisfosforipitoisuus oli koealtaiden pintasedimentissä (0–10cm) keski-

määrin 3,4 g kg−1 DW, vaihdellen 0,9–6,3 g kg−1 DW (Taulukko 37). Nälkämö-

lammen syvännealueella fosforipitoisuus oli vastaavasti keskimäärin 5,6 g kg−1 

DW, vaihdellen 3,9–7,0 g kg−1 DW (Taulukko 30). Kesän 2006 edetessä vertai-

lualtaan (NA2) ja suurimmalla kemikaaliannoksella kemikaloidun NA4-altaan 

pintasedimentin (0–2 cm) kokonaisfosforipitoisuus laski noin 4 %. Havainto ku-

vasi fosforin vapautumista yläpuoliseen veteen ja altaan NA4 osalta myös niin 

sanottua ylikemikalointitilannetta. Vastaavasti pintasedimentin kokonaisfosforipi-

toisuus nousi altaassa NA1 kaksin ja altaassa NA3 kolmin kertaiseksi, mikä kuva-

si fosforin sitoutumista sedimenttiin ja suoraan myös altaiden kemikaaliannos-

koon vaikutusta fosforin sitoutumiseen. Kuitenkin alkukesästä 2007 (E) otetuissa 

näytteissä vertailualtaan pintasedimentin fosforipitoisuudet olivat suurimmat ja 

altaassa NA1 pitoisuudet olivat alhaisimmat.  

Pintasedimentin hiili-fosforisuhdeluku oli vertailualtaassa 62–145. Vastaavas-

ti koealtaissa suhdeluku vaihteli 51–420 ja muualla syvännealueella 44–65 (luku 

5.3.4.). Fosforin vapautumista kuvaavia suhdeluvun arvoja, eli arvoja alle 58 

(Bell & Ahlgren 1987, Tezuka 1990, Tuominen 1996) havaittiin vain altaassa 1 
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syksyllä 2006 (C). Suhdeluvun suurimmat arvot havaittiin altaassa 3 välittömästi 

kemikaloinnin jälkeen. Kemikalointi näyttäisi sitoneen fosforin lisäksi myös or-

gaanista ainesta sedimenttiin, kuten sedimentin hiilipitoisuuden tuloksista voi 

myös päätellä. 

 Pintasedimentin (0–10 cm) rautapitoisuus oli keskimäärin 49 g kg−1 DW ja 

alumiinipitoisuus keskimäärin 9,3 g kg−1 DW (Taulukko 37). Kemikaali levitettiin 

koealtaissa 20 cm:n syvyyteen, jolloin esimerkiksi annoskoolla 100 g m−2 kemi-

kaalia lisättiin 0,5 g ja vaikuttavaa ainetta, eli Al3+ 0,045 g sedimenttikiloa kohden. 

Nälkämölammen syvännealueen pintasedimentin (0–20 cm) vesipitoisuus on 

keskimäärin 95 % (Kuvio 38). Tällöin sedimentin alumiinipitoisuuden lisäykseksi 

saadaan 0,9 g kg−1 DW ja kemikaaliannoksella 800 g m−2 vastaavasti 7,2 g kg−1 

DW. Altaiden kemikaalikäsittelyistä huolimatta järven sedimentin metallipitoi-

suus oli liian pieni sedimentin fosforimäärään nähden (Jensen ym. 1992, Reitzel 

ym. 2005, Rydin ym. 2000). Raudan ja alumiinin summan suhde fosforipitoisuu-

teen oli vertailualtaassa tasolla 10, kun se kemikaloiduissa altaissa oli 12–14 ja 

syvännealueen sedimentissä 14 (luku 5.3.4.). Nälkämölammen syvännealueen 

sedimentti on metallipitoisuudeltaan varsin heterogeeninen. 

6.2.5 Alus- ja huokosveden fosfaatti- ja alumiinipitoisuudet sekä 
fosfaattivuo sedimentistä 

Nälkämölammen koealtaiden sedimentin huokosveden fosfaattifosfori- ja alumii-

nipitoisuudet määritettiin sedimentin eri kerroksista (Taulukko 38). Pintasedimen-

tin (0–10 cm) huokosveden keskimääräinen fosfaattifosforipitoisuus oli vertai-

lualtaassa (NA2) välillä 180–610 µg l−1 eri ajankohtina. Nälkämölammen syvän-

nealueella fosfaattipitoisuuden vaihtelu oli vastaavasti 10–810 µg l−1 (Taulukko 

31). Vertailualtaan ja Nälkämölammen syvännealueen sedimentin huokosveden 

fosfaattipitoisuudet olivat samalla tasolla vertailujärvien tulosten kanssa (Tauluk-

ko 35 / ylirehevien järvien akkumulaatioalueet). Kemikaloitujen koealtaiden pin-

tasedimentin huokosveden fosfaattifosforipitoisuuksissa oli havaittavissa kemika-

loinnin ja annoskoon vaikutus. Altaassa NA1 keskimääräinen fosfaattifosforipi-

toisuus oli 14–448 µg l−1, altaassa NA3 vastaavasti 7–489 µg l−1 ja NA4-altaassa 

274–440 µg l−1 (Taulukko 38 ja Kuvio43). 
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Taulukko 37. Nälkämölammen koealtaiden sedimentin kokonaishiilen, -fosforin ja  

-typen pitoisuudet sekä alumiini- ja rautapitoisuudet sedimentin kuiva-aineesta vuosi-

na 2006 ja 2007. Näytteet otettiin 30.5.2006 (A), 19–20.6.2006 (B), 15.8 ja 4.9.2006 (C) 

sekä 4.6.2007 (E). Taulukon allastunnisteina olevat NA1(100 g m−2), NA2(0 g m−2), 

NA3(300 g m−2) ja NA4(800 g m−2) kuvaavat sedimenttiin pöyhittyjä PAX-18-kemikaalin 

annoskokoja. Kultakin näytteenottoalueelta ja kunakin näytteenottoajankohtana otet-

tiin yksi sedimenttinäyte, joka jaettiin osanäytteisiin (syvyys). Osanäytteistä määritet-

tiin sedimentin ominaisuudet laboratoriossa. 

Näytteenottoalue   NS  NA1  NA2  NA3   NA4 

Näytteenotto ajankohta A B 

  

C E B C E B C E B C E 

Suure Syvyys (cm)                         

Ctot  0 –2  310  350 320 340  350 350 330  420 370 340  340 350 340 

(g kg−1 DW)  2– 5  305  350  350  410  340 

  5–10  315  350 330 350  370 360 320  400 370 340  350 330 390 

 10–15  330  350    410    390    400   

  15–20   330    340      400      400       390   

Ptot  0 –2  7  3,2 6,3 4  2,5 2,4 5,3  0,9 3 4,5  4,1 4,1 4,5 

(g kg−1 DW)  2– 5  6,5  3,1  2,5  1  4,3 

  5–10  5,9  3,2 5,1 3,4  2 2,4 6,1  1 2,9 4  3,7 4,7 2,1 

 10–15  5,3  3    1,4    0,9    2,2   

  15–20   3    3,3      1,4      1,1       1,5   

Ntot  0 –2  33  35 37 34  34 34 35  36 34 35  35 35 36 

(g kg−1 DW)  2– 5  32  34  35  35  35 

  5–10  32  34 35 34  35 34 35  36 35 36  36 35 36 

 10–15  35  34    36    34    36   

  15–20   34    34      36      35       36   

Altot  0 –2  12  11 10 6,1  7 7,5 8,5  7,4 9,3 7,4  9,9 9,1 7,7 

(g kg−1 DW)  2– 5  12  14  7  8,1  11 

  5–10  12  17 13 8,5  7,2 7,3 11  12 9,2 7,9  9,6 11 5,4 

 10–15    17    5,9    13    7,3   

  15–20   6,5    6,9      5,4      8,2       5,6   

Fetot  0 –2  66    48    54    52    61 

(g kg−1 DW)  2– 5  67             

  5–10  39    43    48    46    41 

 10–15                   

  15–20   38                              
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Taulukko 38. Nälkämölammen koealtaiden sedimentin huokosveden fosfaattifosfori- ja 

alumiinipitoisuudet eri näytteenottoajankohtina vuosina 2006 ja 2007. Näytteet otettiin 

30.5.2006 (A), 19–20.6.2006 (B), 15.8 ja 4.9.2006 (C) sekä 4.6.2007 (E). Taulukon allas-

tunnisteina olevat NA1(100 g m−2), NA2(0 g m−2), NA3(300 g m−2) ja NA4(800 g m−2) 

kuvaavat sedimenttiin pöyhittyjä PAX-18-kemikaalin annoskokoja. Tunniste NS kuvaa 

Nälkämölammen syvännealuetta. Kunakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedi-

menttinäyte, joka jaettiin syvyyden mukaisiin osanäytteisiin sedimentin huokosveden 

määrityksiä varten. 

Koeallas    NS   NA1  NA2  NA3  NA4 

Näytteenottoajankohta A B C E B C E B C E B C E 

Suure Syvyys 

(cm) 

                          

PO4-P +1  50  70 150 37  78 280 44  40 140 32  26 99 28 

(µg l−1)  0–2  83  22 100 66  170 170 110  7 110 110  120 120 94 

  2–5  210  9 400 300  130 400 510  10 300 380  200 270 220 

  5–10  810  13 280 690  220 280 870  6 380 700  380 420 710 

 10–15  760  11 540   380 590   9 110   410 690  

  15–20   890                              

Al +1  55  136 98 *  189 1240 *  183 542 *  123 144 * 

(µg l−1)  0–2  100  17 93 *  317 548 *  8 32 *  44 49 * 

  2–5  163  7 137 *  34 18 *  7 110 *  63 119 * 

  5–10  72  41 48 *  56 96 *  90 42 *  760 82 * 

 10–15  133  683 54 *  47 19 *  686 21 *  77 120 * 

  15–20   110                              

* Käytettävissä olleesta huokosvesinäytteestä ei voitu tehdä alumiinimääritystä. 

Sedimentin fosfaattivuolaskelmien mukaan fosfaattia vapautui vertailualtaan 

sedimentistä vain kevätkesällä 2006 ja 2007. Vertailualtaassa fosfaatin diffuusio 

yläpuoliseen veteen vaihteli välillä −570…+477 µg m−2 d−1. Koealtaasta 4 vapau-

tui kaikkina mittauskertoina fosfaattia yläpuoliseen veteen ja fosfaatin diffuusio 

vaihteli välillä 109–488 µg m−2 d−1 (Taulukko 39). Altaiden 1 ja 3 pintasediment-

tiin sitoutui fosfaattifosforia kesän 2006 kaikkina mittausajankohtina tasolla 157–

260 µg m−2 d−1, mutta vuoden 2007 mittauksissa nämäkin sedimentit vapauttivat 

fosfaattia yläpuoliseen veteen. Koealtaiden vesi-sedimenttirajapintaan fosfaattia 

siirtyi lähes kaikkina näytteenottokertoina alemmista sedimenttikerroksista (Tau-

lukko 39). 

Sedimentistä mitatut Redox-potentiaalin ja hapentunkeutumisen arvot kuva-

sivat pintasedimentin hapettavia olosuhteita. Mittaustulokset ja fosfaattivuoha-

vainnot tukivat toisiaan, sillä hapettavat olosuhteet sedimentin pinnassa vähentä-



 138

vät fosfaatin vapautumista yläpuoliseen veteen. Kuitenkin koealtaan NA4 sedi-

mentistä fosfaatin vapautuminen johtui ensisijaisesti niin sanotusta ylikemika-

loinnista, vaikkakin sedimentin pH-arvot olivat vain kemikaloinnin jälkeen alu-

miinia ja fosforia vapauttavalla tasolla (Stumm & Morgan 1996). 

Huokosveden alumiinipitoisuus oli koealtaissa keskimäärin 122 µg l−1, vaih-

dellen 7–760 µg l−1 (Taulukko 38). Sedimentin pinnan yläpuolisen veden alumii-

nipitoisuus oli keskimäärin 332 µg l−1. Havainnot viittaavat siihen, että sedimen-

tistä liukeni alumiinia yläpuoliseen veteen lähinnä pintasedimentin happamuuden 

vaikutuksesta (Taulukko 38 ja Kuvio42).  

6.2.6 Fosforin adsorptio-ominaisuudet 

Koealtaan NA4 sedimentin fosforin adsorptiokyky oli koealtaista paras ajankohti-

na B ja C (Kuvio44). Ajankohtana E kyseisen altaan sedimentin fosforinsidonta-

kyky oli samalla tasolla kuin vertailualtaan sedimentissä. Koealtaan NA4 sedi-

mentin fosforin sidontakyvyn heikkeneminen talven aikana oli merkittävä, sillä 

vielä syksyllä (C) fosforin tasapainopitoisuudessa 0,4 mg l−1 pidättyi sedimenttiin 

fosforia 7,6 mg l−1 ja vastaavasti seuraavana keväänä 0,1 mg l−1 pitoisuudessa 

enää 0,6 mg l−1. Havaittu tulos on nähtävissä myös muista koealtaista (Kuvio44). 

Tilastollisesti Nälkämölammen koealtaiden välillä ei havaittu merkitseviä eroja 

(F = 0,300, P = 0,825). Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut myöskään eri 

ajankohtien välillä (F = 0,151, P = 0,698). Huokosvesi ja fosforin adsorptiokyky-

havaintojen mukaan sedimentin kemikalointi lisäsi fosforin sitomiskykyä sedi-

menttiin vain lyhyen aikaa. Kemikaali sitoi levittämisen yhteydessä vapaata fos-

foria ja lisäksi orgaanista ainetta varastoiden ne sedimenttiin.  
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Kuvio 43. Nälkämölammen syvännealueen sedimentin huokosveden fosfaattifosforipi-

toisuudet eri näytteenottoajankohtina vuosina 2006 ja 2007. Näytteet otettiin  

19.–20.6.2006 (B), 15.8 ja 4.9.2006 (C) sekä 4.6.2007 (E). Kuvion allastunnisteina olevat 

NA1(100 g m−2), NA2(0 g m−2), NA3(300 g m−2) ja NA4(800 g m−2) kuvaavat sedimenttiin 

pöyhittyjä PAX-18-kemikaalin annoskokoja. Y-akselin nollakohta kuvaa sedimentti-

vesirajapintaa. Negatiiviset arvot kuvaavat sedimenttikerroksen etäisyyttä rajapinnas-

ta alaspäin ja positiiviset arvot etäisyyttä rajapinnasta ylöspäin alusveteen. 
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Taulukko 39. Nälkämölammen koealtaiden sedimentin fosfaattivuon keskiarvot ja  

-hajonta sedimentti-vesirajapinnan yli (Vuo 1) sekä kyseiseen rajapintaan (Vuo 2) eri 

tutkimusalueilla ja -ajankohtina vuosina 2006 ja 2007. Näytteet otettiin  

19.–20.6.2006 (B), 15.8 ja 4.9.2006 (C) sekä 4.6.2007 (E). Taulukon allastunnisteina 

olevat NA1(100 g m−2), NA2(0 g m−2), NA3(300 g m−2) ja NA4(800 g m−2) kuvaavat sedi-

menttiin pöyhittyjä PAX-18-kemikaalin annoskokoja. Kultakin näytteenottoalueelta ja 

kunakin näytteenottoajankohtana otettiin yksi sedimenttinäyte, joka jaettiin syvyyden 

mukaan osanäytteisiin. Niistä määritettiin sedimentin huokosveden fosfaattifosforipi-

toisuus. Laskennassa käytettiin porositeetin arvoina lukuarvoja 0,92, 0,97 ja 0,995 

sedimentin sisäisen vaihtelun huomioimiseksi sekä tortuositeetin neliölle lukuarvoa 

1,2.  

Näytteen-ottoalue/ 

aika 

Vuo 1 (µg m−2 d−1)  Vuo 2 (µg m−2 d−1) 

x 1) σ 2)  x 1) σ 2) 

NA1-B −249 9,9 −39 1,50 

NA1-C −260 10,3 889 35,3 

NA1-E 150 6,0 694 27,5 

NA2-B 477 19,0 −119 4,7 

NA2-C −571 22,7 682 27,1 

NA2-E 342 13,6 1 186 47,1 

NA3-B −171 6,8 8,9 0,4 

NA3-C −156 6,2 563 22,4 

NA3-E 405 16,1 800 31,8 

NA4-B 488 19,4 237 9,4 

NA4-C 109 4,3 445 17,7 

NA4-E 342 31,8 374 14,8 
1) x = Keskiarvo lasketuista tuloksista 
2) σ = Keskihajonta lasketuista tuloksista 
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Kuvio 44. Nälkämölammen koealtaiden sedimenttien fosforin adsorptioisotermit  

19.–20.6.2006 (B) sekä 15.8 ja 4.9.2006 (C). Taulukon allastunnisteina olevat tunnisteet 

NA1(100 g m−2), NA2(0 g m−2), NA3(300 g m−2) ja NA4(800 g m−2) kuvaavat sedimenttiin 

pöyhittyjä PAX-18-kemikaalin annoskokoja. Kuvissa olevat yhtälöt ovat isotermien 

Freundlih-sovituksia ja yhtälön ympärillä oleva kehys liittää yhtälön ja sovitetun ku-

vaajan toisiinsa.  



 142

 



 143

7 Laboratoriokokeet sedimentin 
kemikaalikäsittelyn tutkimiseksi 

Tutkimuksessa tehtiin laboratoriokokeita, joiden tavoitteena oli sedimentin kemi-

kalointimenetelmän mitoituksen ja tuloksellisuuden tutkiminen sekä tutkimuksen 

vedenlaatuaineiston täydentäminen. Kokeet olivat Nälkämölammen sedimentin 

kemikalointikoe (luku 4.5.1), Kevätönjärven sedimentin kemikalointikoe (luku 

4.5.2) sekä kemikaalien vertailukoe (luku 4.5.3). Kemikalointikokeiden aineisto 

ja tulokset on esitelty luvussa 7.1 ja vastaavasti kemikaalien vertailukoe luvussa 

7.2. Laboratoriokokeidentulokset on käsitelty luvussa 8 osana muita tutkimustu-

loksia. 

7.1 Nälkämölammen ja Kevätönjärven sedimentin 
kemikalointikokeet 

Sedimentin kemikalointikokeet olivat läpivirtausastiakokeita ja niissä käytettiin 

PAX-18-kemikaalia. Nälkämö- ja Kevätön-kokeiden tavoitteena oli testata PAX-

18-kemikaalin mitoitusta ja tuloksellisuutta osana sedimentin kemikalointimene-

telmän tutkimusta. Menetelmän soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin testattiin kemi-

kaloimalla kaksi eri tyyppistä sedimenttiä hallituissa laboratorio-olosuhteissa. 

Lisäksi kussakin koejäsenissä oli erilainen kemikaaliannos. Kokeissa seurattiin 

sedimentistä vapautuvan fosforin ja alumiinin määrää hapellisissa ja vähähappi-

sissa olosuhteissa.  

7.1.1 Koejärjestelymittausten tulokset 

Nälkämö-kokeen aikana lämpötila oli koejäsenissä 14,6–14,9 °C ja Kevätön-

kokeen aikana 18,2–19,6 °C.  

Koejäseniin lisätyt koevedet korvasivat näytteenotosta ja haihdunnasta johtu-

neen veden vähenemisen (Kuvio 45). Kummankin kokeen loppuvaiheessa käytet-

tiin koevetenä puhdistettua jätevettä. Tällä lisäyksellä pyrittiin selvittämään koe-

sedimenttien fosforinsidontakykyä vähähappisessa kuormitustilanteessa 50–60 

vuorokautta sedimentin kemikaloinnin jälkeen.  
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Kuvio 45. Lisäysveden määrä eri kokeissa. Nälkämö-koe tehtiin 13.11.2006–7.2.2007 ja 

Kevätön-koe 27.3–29.5.2007. 

7.1.2 Vedenlaatutulokset 

Laboratoriokokeiden yhteydessä mitattiin veden pH, Redox-potentiaali ja happi-

pitoisuus kenttämittarilla. Vedestä määritettiin kokonaistyppi-, rauta-, alumiinipi-

toisuus, orgaanisen kokonaishiilen pitoisuus sekä kokonaisfosfori- ja fosfaattifos-

foripitoisuus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa.  

pH-arvo 

Nälkämö-kokeen veden pH oli 3,3–7,4 eri koejäsenissä. Kemikaalin annosmäärä 

vaikutti koejäsenen veden pH tasoon. Kemikaalilla käsittelemättömän koejäsenen 

veden pH oli keskimäärin 6,5 ja vaihteli 5,8–7,4. Sitä vastoin isoimmalla kemi-
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kaaliannoksella koejäsenen veden pH laski keskimääräiselle tasolle 3,9 vaihdellen 

3,3–6,7 (Kuvio 46).  

Kevätön-kokeen veden pH oli 3,0–7,2 eri koejäsenissä. Kemikaalilla käsitte-

lemättömän koejäsenen veden pH oli 5,0–7,2 ja suurimmalla kemikaaliannoksella 

koejäsenen veden pH laski välille 3,0–6,0 (Kuvio 46).  

Muutokset koejäsenten veden pH-tasoissa näyttivät olevan nopeita, varsinkin 

kemikaalin lisäyksen jälkeen. Kokeen alussa olleen hapellisen jakson aikana ve-

den pH laski noin yhden pH-yksikön verran kemikaloiduissa koejäsenissä. Ilmiö 

oli havaittavissa molemmissa kokeissa, paitsi Kevätön-kokeen pienimmän kemi-

kaaliannoksen koejäsen noudatti lähes vertailusedimentin pH-vaihteluita hapelli-

sen koejakson jälkeen (Kuvio 46). Kemikaloimattomissa vertailukoejäsenissä 

vastaavaa muutosta ei havaittu. Pienillä kemikaalipitoisuuksilla pH-arvojen eroja 

selittää veden ja sedimentin yhteinen alkaliniteetti. Kevätön-kokeessa se puskuroi 

kemikaaliannoksen 100 g m−2:n lisäyksen. Lisättyjen vesien vaikutus koejäsenten 

veden pH-arvoihin näytti olevan vähäinen, puhdistettua jätevettä lukuun ottamatta. 

Tällöin lähes kaikkien koejäsenten veden pH-arvot kohosivat lähinnä puhdistetun 

jäteveden korkean alkaliniteetin vuoksi.  

Redox-potentiaali 

Nälkämö-kokeen veden Redox-potentiaali oli kokeen aikana +156…+539 mV eri 

koejäsenissä. Kemikaalin annosmäärä vaikutti koejäsenen Redox-potentiaalin 

keskimääräistä tasoa nostavasti lähinnä vähähappisella jaksolla ja kuormitusjak-

soilla (Taulukko 40). Kevätön-kokeen veden Redox-potentiaali oli kokeen aikana 

+90…+510 mV eri koejäsenissä. Myös Kevätön-kokeessa kemikaalin annosmää-

rä nosti koejäsenen Redox-potentiaalin keskimääräistä tasoa, joskin pienimmän 

kemikaaliannoksen koejäsenen Redox-potentiaaliarvot olivat varsin lähellä vertai-

luarvoja (Taulukko 40).  

Kokeiden eri koejäsenten vesien keskimääräisissä redox-potentiaaleissa ei ol-

lut suuria eroja. Suurimmat koejäsenkohtaiset vaihtelut havaittiin Kevätön-kokeen 

pienimmän kemikaaliannoksen koejäsenessä (100) kokeen vähähappisella jaksol-

la. Koejäsenissä vallitsi siis koko kokeen ajan hapettavat olosuhteet. Tämä ha-

vainto viitannee lähinnä typen denitrifikaation ja ferriraudan pelkistymiseen se-

dimentissä ja koealtaiden vedessä (Taulukko 4).  
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Happipitoisuudet 

Nälkämö-kokeessa kemikaalilla käsittelemättömän koejäsenen veden happipitoi-

suus oli hapellisen jakson aikana keskimäärin 9,36 mg l−1 sekä vähähappisen 

jakson ja kuormitusjaksojen aikana 3,14 mg l−1. Isoimman kemikaaliannoksen 

koejäsenen veden happipitoisuudet olivat vastaavasti 9,49 mg l−1 ja 4,25 mg l−1. 

Kevätön-kokeessa kemikaalilla käsittelemättömän koejäsenen veden happipitoi-

suus oli hapellisen jakson aikana keskimäärin 8,63 mg l−1 sekä vähähappisen 

jakson ja kuormitusjakson aikana 1,84 mg l−1. Sitä vastoin isoimman kemikaa-

liannoksen koejäsenen veden happipitoisuudet olivat 8,95 mg l−1 ja 3,26 mg l−1 . 

Kevätön-kokeen pienemmät happipitoisuudet selittyvät pääosin korkeammalla 

lämpötilalla kokeen aikana, eikä niinkään kemikaloinnin vaikutuksella.  

 

Kuvio 46. Koejäsenten veden pH-arvot kokeiden eri aikoina. Koealtaiden tunnisteet 

nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2 (100),  

300 g m−2 (300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton vertailuallas (0).  
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Taulukko 40. Koejäsenten Redox-potentiaaliarvot kokeiden eri jaksoilla. Jakson kesto 

sekä mittaustulosten jaksokohtainen keskiarvo (X) ja keskihajonta (δ). Koealtaiden 

tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2 (100), 

300 g m−2 (300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton vertailuallas (0).  

Jakso  Kesto n- Redox-potentiaali (mV) 

  (d) määrä 0  100  300  500 

   (kpl) X δ  X δ  X δ  X δ 

Nälkämö-koe              

Hapellinen jakso 14 8 339 84  353 81  388 98  380 95 

Vähähappinen 

jakso 

44 17 338 54  389 48  479 16  507 16 

Kuormitus jakso 28 11 233 69  257 59  304 62  391 68 

   

Hapellinen jakso 14 8 307 102  300 122  371 139  382 136 

Vähähappinen 

jakso 

34 13 318 104  279 153  435 42  450 34 

Kuormitus jakso 13 9 271 95  397 43  331 68  427 46 

Kokonaistyppipitoisuudet 

Nälkämö-kokeen koejäsenten veden kokonaistypen pitoisuus oli 340–11 000 µg l−1 

ja Kevätön-kokeessa 1 400–10 000 µg l−1. Kemikaloitujen koejäsenten veden 

typpipitoisuus kasvoi kokeen loppua kohden, mutta vertailukoejäsenten veden 

typpipitoisuus väheni vähähappisella jaksolla (Taulukko 41).  

Kemikaloitujen koejäsenten sedimenteistä vapautui kokeen aikana typpeä 

yläpuoliseen veteen, johon kemikaaliannoksen koolla ei näyttänyt olevan merki-

tystä. Sitä vastoin jätevesilisäys kohotti kaikkien koejäsenten kokonaistyppipitoi-

suutta merkittävästi, sillä lisäysvedessä oli runsaasti typpeä. Nälkämö-kokeeseen 

lisätyssä jätevedessä oli typpeä 71 000 µg l−1 ja Kevätön-kokeeseen 68 000 µg l−1. 

Havaintojen mukaan kemikaloitujen koejäsenten veden typpipitoisuudet jatkoivat 

kasvuaan jätevesilisäyksen jälkeen, mutta vertailukoejäsenten veden typpipitoi-

suudet lähtivät laskuun pian jätevesilisäyksen jälkeen.  
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Taulukko 41. Koejäsenten veden typpipitoisuudet kokeiden eri jaksoilla. Jakson kesto 

sekä mittaustulosten jaksokohtainen keskiarvo (X) ja keskihajonta (δ). Koealtaiden 

tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2 (100), 

300 g m−2 (300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton vertailuallas (0).  

Jakso  Kesto n- Typpipitoisuus (µg l−1) 

  (d) määrä 0  100  300  500 

   (kpl) X δ  X δ  X δ  X δ 

Nälkämö-koe              

Hapellinen 

jakso 

14 8 390 70  560 190  600 230  1000 860 

Vähähappinen 

jakso 

44 17 690 130  1400 510  1500 570  1700 540 

Kuormitus 

jakso 

28 11 5600 810  7200 520  7600 950  9400 1410 

Kevätön-koe              

Hapellinen 

jakso 

14 8 2200 520  3600 960  3500 1340  3900 1620 

Vähähappinen 

jakso 

34 13 1500 180  5800 710  6000 730  7100 760 

Kuormitus 

jakso 

13 9 3600 1100  9300 320  9300 230  10000 0 

Rauta- ja alumiinipitoisuudet 

Nälkämö-kokeen veden rautapitoisuus vaihteli yksittäisissä havainnoissa  

32–14 000 µg l−1 eri koejäsenissä ja Kevätön-kokeessa vastaavasti 88–14 000 

µg l−1. Kemikaalin annoskoon kasvaessa myös koejäsenten veden rautapitoisuudet 

pääosin kasvoivat (Taulukko 42). Raudan liukeneminen sedimentistä kokeiden 

aikana liittyy enemmän koejäsenten veden ja sedimentin happamoitumiseen (Ku-

vio 7) kuin happipitoisuuden muutoksiin. Havaintoa tukee Nälkämö-kokeen mak-

simiarvojen saavuttaminen kokeen hapellisen jakson loppupuolella ja koejäsenten 

veden pH- mittaustulokset. Kevätön-kokeen maksimiarvot havaittiin jätevesi-

lisäyksen yhteydessä.  

Nälkämö-kokeessa kemikaalilla käsittelemättömän koejäsenen veden rautapi-

toisuus oli keskimäärin 562 µg l−1 ja isoimman kemikaaliannoksen koejäsenen 

veden rautapitoisuus oli 2 700 µg l−1. Vastaavasti Kevätön-kokeessa koejäsenten 

veden rautapitoisuudet olivat keskimäärin 1 700 µg l−1 ja 6 300 µg l−1, joten Ke-
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vätön-kokeen sedimentistä liukeni keskimäärin 3 kertaa enemmän rautaa Nälkä-

mölammen sedimenttiin verrattuna.  

Nälkämö-kokeen veden alumiinipitoisuus vaihteli yksittäisissä havainnoissa 

7–9 800 µg l−1 eri koejäsenissä ja Kevätön-kokeessa vastaavasti 5–1 500 µg l−1 

(Taulukko 43). Nälkämö-kokeen sedimentistä, eli alumiinikemikaalilla käsitellys-

tä Nälkämölammen syvännealueen sedimentistä vapautui kokeen aikana alumii-

nia keskimäärin 5,5 kertaa enemmän kuin Kevättömänjärven sedimentistä. Sekä 

kemikaalin annosmäärä että kokeessa käytetty sedimentti vaikuttivat siis koejä-

senten veden alumiinipitoisuuteen.  

Taulukko 42. Koejäsenten veden rautapitoisuudet kokeiden eri jaksoilla. Jakson kesto 

sekä mittaustulosten jaksokohtainen keskiarvo (X) ja keskihajonta (δ). Koealtaiden 

tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2 (100), 

300 g m−2 (300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton vertailuallas (0).  

Jakso  Kesto n- Rautapitoisuus (µg l−1) 

  (d) määrä 0  100  300  500 

   (kpl) X δ  X δ  X δ  X δ 

Nälkämö-koe              

Hapellinen 

jakso 

14 8 300 240  650 910  1800 1800  8400 6220 

Vähähappinen 

jakso 

44 17 360 360  230 220  750 380  2600 2120 

Kuormitus 

jakso 

28 11 820 290  290 170  160 57  242 287 

Kevätön-koe              

Hapellinen 

jakso 

14 8 580 300  1800 2400  5200 6750  6600 6220 

Vähähappinen 

jakso 

34 13 830 1260  3100 3100  1800 990  7300 4180 

Kuormitus 

jakso 

13 9 4670 611  10100 900  1200 620  3300 830 

Nälkämö-kokeessa vertailukoejäsenen veden alumiinipitoisuus oli keskimäärin 27 

µg l−1 ja Kevätön-kokeessa 20 µg l−1. Sitä vastoin isoimman kemikaaliannoksen 

koejäsenen veden alumiinipitoisuudet olivat Nälkämö-kokeessa keskimäärin 

4 380 µg l−1 ja Kevätön-kokeessa 796 µg l−1. Alumiinin vapautuminen sedimen-

tistä veteen on pääosin selitettävissä koejäsenten pH-arvoilla ja sitä vastaavalla 

alumiinin liukoisuudella (Kuvio 7). 
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Taulukko 43. Koejäsenten veden alumiinipitoisuudet kokeiden eri jaksoilla. Jakson 

kesto sekä mittaustulosten jaksokohtainen keskiarvo (X) ja keskihajonta (δ).). Koeal-

taiden tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan seuraavasti;  

100 g m−2(100), 300 g m−2(300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton vertailuallas (0).  

Jakso  Kesto n- Alumiinipitoisuus (µg l−1) 

  (d) määrä 0  100  300  500 

   (kpl) X δ  X δ  X δ  X δ 

Nälkämö-koe              

Hapellinen jakso 14 8 17 5  410 332  1580 1340  6130 5320 

Vähähappinen 

jakso 

44 17 8 1  194 168  1010 447  5250 800 

Kuormitus jakso 28 11 41 24  57 29  72 74  2970 450 

Kevätön-koe              

Hapellinen jakso 14 8 29 3  19 20  730 8  1260 381 

Vähähappinen 

jakso 

34 13 18 7  9 4  382 201  870 343 

Kuormitus jakso 13 9 21 4  26 13  28 23  292 122 

Fosfaattifosforipitoisuus 

Nälkämö-kokeessa koejäsenten veden fosfaattipitoisuus oli sitä pienempi, mitä 

suurempi oli kemikaalin annoskoko. Kevätön-kokeen tulokset olivat koejäsenen 

veden fosfaattifosforipitoisuuden ja sedimenttiin lisätyn kemikaalimäärän kesken 

ristiriitaiset lähinnä pienimmän kemikaaliannoksen (100) sedimentistä kokeen 

vähähappisella ja kuormitusjaksoilla vapautuneen fosfaatin vuoksi (Kuvio 47). 

Kyseisen koejäsenen veden ja sedimentin puskurikyky oli riittävä kemikaalin 

aiheuttamaa happamoitumista vastaan (Kuvio 46), joten koejäsen toimi kuten 

kemikaalilla käsittelemätön vertailukoejäsen.  

Nälkämö-kokeen veden fosfaattifosforipitoisuus vaihteli välillä 1–170 µg l−1 

eri koejäsenissä ja Kevätön-kokeessa vastaavasti välillä 1–640 µg l−1. Nälkämö-

kokeessa kemikaalilla käsittelemättömän koejäsenen veden fosfaattifosforipitoi-

suus oli keskimäärin 73 µg l−1 ja Kevätön-kokeessa vastaavasti 116 µg l−1. Näl-

kämö-kokeessa isoimman kemikaaliannoksen koejäsenen veden fosfaattipitoisuus 

oli keskimäärin 8 µg l−1 ja Kevätön-kokeessa vastaavasti 12 µg l−1. Kuitenkin 

pienimmät keskimääräiset pitoisuudet Kevätön-kokeessa havaittiin koejäsenessä 

300, eli 5 µg l−1 (Kuvio 47).  
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Kuvio 47. Koejäsenten veden fosfaattifosforipitoisuudet kokeiden eri jaksoilla. Koeal-

taiden tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan seuraavasti;  

100 g m−2 (100), 300 g m−2(300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton vertailuallas (0). 

Nälkämö-kokeen hapellinen jakso käsitti vuorokaudet 0–14, vähähappinen jakso vuo-

rokaudet 14–58 ja puhdistettua jätevettä lisäysvetenä käytetty kuormitusjakso vuoro-

kaudet 58–86. Kevätön-kokeessa jaksot olivat vastaavasti vuorokausina 0–14, 14–49 ja 

49–63. 

Koevesien laatu ja koejäsenten vedenlaatu kokeen lopussa 

Nälkämö-kokeen koevesinä 1 ja 2 käytettiin kokeen alkuvaiheessa PPO:n labora-

torion käyttämää ionivaihdettua vettä (Taulukko 44). Veden laboratoriomäärityk-

set ovat pääosin alle eri menetelmien määritysrajojen. Veden pH oli 5,4, mutta 

koska alkaliniteetti oli samanaikaisesti 0, veden pH muuttuu pienestäkin määrästä 

happoa tai emästä. Kokeen koevesi 3 oli Lakeuden Keskuspuhdistamolta haettua 

puhdistettua jätevettä ja se edustaa hyvin yhdyskuntajäteveden kuormittavuutta.  

Nälkämö-kokeen lopetuksen yhteydessä otetuissa näytteissä on merkillepan-

tavaa, että veden fosforipitoisuudet eivät olleet kemikaloiduissa koejäsenissä 



 152

korkeat, vaikka pH oli erittäin alhainen. Ainoastaan veden typpipitoisuudet olivat 

korkealla. Kokonaistyppi, ammoniumtyppi-, kloridi-, mangaani- ja alumiinipitoi-

suudet sekä sähkönjohtavuus lisääntyivät koejäsenen kemikaaliannoksen lisäänty-

essä. Sitä vastoin rauta- ja fosforipitoisuudet näyttäisivät vähenevän kemikaalian-

noksen kasvaessa. Muiden vedenlaatumuuttujien muutokset eivät näytä olevan 

suoraan suhteessa koejäsenen kemikaaliannokseen (Taulukko 44).  

Kevätön-kokeen koevetenä käytettiin kokeen alkuvaiheessa PPO:n laborato-

rion ionivaihdetulla vedellä laimennettua Oulujoen vettä (Taulukko 45). Myö-

hemmin kokeessa käytettiin Oulujoen vettä sellaisenaan (koevesi 3) ja Lakeuden 

keskuspuhdistamolta haettua puhdistettua jätevettä (koevesi 4). Kokeen aloituk-

sessa käytettiin koevettä 1 altaiden täyttämiseen. Koevedet 1–3 edustavat hyvin 

karun tai lievästi rehevän järven vedenlaatua ja koevesi 4 puhdistettua jätevettä.  

Kevätön-kokeen lopetuksen yhteydessä otetut vesinäytteet antavat varsin eri-

laisen kokonaiskuvan kemikaalin käytöstä fosforin sidontaan kuin Nälkämö-

kokeessa. Kevätön-kokeen kemikaloidun koejäsenen (100) veden kokonaisfosfo-

rista noin 97 % on fosfaattifosforia ja lisäksi kemikaloidun koejäsenen pitoisuus-

taso on yli 2-kertainen vertailutasoon verrattuna. Koejäsenten pH-tulosten (Kuvio 

46 ja Taulukko 45) mukaan koejäsenen (100) pH on ollut kokeen aikana korke-

ampi kuin vertailukoejäsenessä. Koejäsenen korkea alkaliniteetti (Taulukko 45) 

puskuroi koeveden niin, ettei kemikaali saosta optimaalisesti fosforia. Koejäsen-

ten 300 ja 500 veden pH on PAX-18-kemikaalin saostusominaisuuksien kannalta 

optimialueen alapuolella, mutta silti kemikaali sitoi fosforia. Koejäsenessä 500 oli 

kuitenkin havaittavissa fosforin ja alumiinin liukenemista veteen kemikaalin op-

timimaaliseen toimintaan verrattuna (Taulukko 45).  

7.1.3 Sedimenttitulokset 

Koejäsenten sedimentistä määritettiin pH, Redox-potentiaali sekä typpi-, koko-

naishiili-, kokonaisfosfori-, rauta- ja alumiinipitoisuudet. Sedimentti sekoitettiin 

mahdollisimman tasalaatuiseksi ennen koejäsenten valmistusta ja näytteenottoa, 

joten mittaustuloksia ja laboratoriomäärityksiä voidaan pitää vertailukelpoisina 

eri koejäsenten välillä.  
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Taulukko 44. Nälkämö-kokeen koejäsenten vedenlaatu kokeen päättyessä sekä lisäys-

vesien vedenlaatu. Koealtaiden tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mu-

kaan seuraavasti; 100 g m−2 (100), 300 g m−2 (300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloima-

ton vertailuallas (0). 

Muuttuja Yksikkö Koevesi 1 

ja 2 

Koevesi 3 Kokeen lopetus altaissa 

    0 100 300 500 

Alakaliniteetti mmol l−1 0,000 5,700 0,148 −0,028 −0,014 0,000 

Happipitoisuus mg l−1 0,1 3,6 2,4 0,0 7,6 8,3 

pH  5,4 7,2 6,0 4,7 4,9 3,9 

Sameus FNU < 0,01 3,40 5,50 0,78 0,81 0,46 

Väriluku mg PT l−1 < 5 65 35 5 < 5 < 5 

Sähkönjohtavuus mS m−1 0,1 120 12,8 22 31 52 

Kemiallinen hapen kulutus mg l−1       

CODMn  < 1,0 16,0 3,6 2,5 1,5 2,4 

Kemiallinen hapen kulutus mg l−1       

CODMn (suod.)  < 1,0  3,2 2,0 1,4 2,3 

Kokonaistyppi µg l−1 < 30 71 000 6 200 6 800 8 300 12 000 

NO2+NO3 typpi µg l−1 < 5 210 3 100 2 100 27 7 

Ammoniumtyppi µg l−1 < 2 68 000 1 900 3 500 3 800 9 500 

Kokonaisfosfori µg l−1 < 3 360 110 21 8 7 

Kokonaisfosfori (suod.) µg l−1 < 3  79 10 4 4 

Fosfaattifosfori µg l−1 < 2 260 100 17 7 3 

Rauta µg l−1 < 5 320 530 150 120 32 

Rauta (suod.) µg l−1 < 5  340 60 16 21 

Mangaani µg l−1 < 1 189 38 235 458 975 

Kloridi mg l−1 < 0,2 86 9,1 38 63 130 

Sulfaatti mg l−1 < 0,5 130 19 24 25 18 

klorofylli-a mg l−1 < 0,1  0,3 0,2 0,4 <0,1 

Orgaaninen kokonaishiili mg l−1 < 0,5 14 4,0 1,6 1,4 2,3 

Alumiini µg l−1 < 5 1300 9 32 34 2760 

Vedenlisäys ml       

Altaat 0, 100 ja 500  2010 959     

Allas 300   2410 959         



 154

Taulukko 45. Kevätön-kokeen koejäsenten vedenlaatu kokeen päättyessä sekä käytet-

tyjen koevesien vedenlaatu. Koealtaiden tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin an-

nosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2(100), 300 g m−2(300) ja 500 g m−2 (500) sekä 

kemikaloimaton vertailuallas (0). 

Muuttuja Yksikkö Koevesi 

1  

Koevesi 

2  

Koevesi 

3 

Koevesi 

4 

Kokeen lopetus altaassa 

    0 100 300 500 

Alakaliniteetti mmol l−1 0,078 0,071 0,125 4,450 0,068 0,327 −0,001 0,000  

pH  6,7 6,5 6,4 7,6 6,1 6,7 5,3 3,7 

Sameus FNU 0,52 0,71 3,80 1,8 52 190 4,3 22 

Väriluku mg PT l−1 35 35 130 55  300 900 15 55 

Sähkönjohtavuus mS m−1 2 2 3,8 106  8 17 25 41 

Kemiallinen hapen 

kulutus COD Mn 

mg l−1 5 5,6 16 10 7,0  8,4 1,4 1,8 

Kokonaistyppi µg l−1 250 230 630 68 000 2 100  8 400 9 700 

NO2-NO3 typpi µg l−1 64 61 130 640 2 000 430 5 5 

Ammoniumtyppi µg l−1 7 12 30  62 000 94 8 900 9 100 9 900 

Kokonaisfosfori µg l−1 9 8 25 83 320 640 17 48 

Fosfaattifosfori µg l−1 4 5 10 26 300 620 6 15 

Rauta µg l−1 190 240  1 000 190 5 000 12 000 480 4 100 

Mangaani µg l−1 9  58 82 1 490 1 910  8 760 14 200 

Kloridi mg l−1 1 0,9 1,3 78 5,3 31 58 91 

Sulfaatti mg l−1 2 2,1 5,0 150 12 7,1 7,2 5,8 

Piioksidi mg l−1 2,3 2,2 4,0 14 28 20 19 23 

Orgaaninen 

kokonaishiili 

mg l−1 4,3 4,6 13 13 6,9 10 3,5  3,5 

Alumiini µg l−1 38 50 325 250 16 29 6 158 

Veden lisäys ml  440  1 140 1 000 1 000         

Nälkämö-koe  

Nälkämö-kokeessa käytetyn sedimentin pH laski kokeen aikana keskimäärin 0,7 

pH-yksikköä. Koejäsenessä (500) oli pH:n alenema suurin, eli luokkaa 1,4 pH-

yksikköä (Taulukko 46). Sedimentin Redox-potentiaalin muutos oli varsin pieni 

kokeen aikana. Sedimentin Redox-potentiaali oli kokeen alussa tasolla −220 mV 

ja kokeen päättyessä eri koejäsenissä välillä −255…−200 mV (Taulukko 46).  

Sedimentin alumiinipitoisuus oli kokeen alussa tasolla 7,6 g kg−1 DW ja ko-

keen päättyessä eri koejäsenissä välillä 7,3–18 g kg−1 DW. Koejäsenten sediment-
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tien alumiinipitoisuudet lisääntyivät kemikaalin annoskoon mukaan. Sitä vastoin 

sedimentin rautapitoisuudet vaihtelevat varsin paljon, eli 52–78 g kg−1 DW. Eri-

koiseksi vaihtelun koejäsenten välillä tekee se, että pienimmät pitoisuudet havait-

tiin lähtötilanteessa ja suurimmat pitoisuudet koejäsenen 100 sedimentissä (Tau-

lukko 46). 

Sedimentin typpipitoisuus oli tasolla 35–36 g kg−1 DW lähtötilanteessa ja 

kaikissa koejäsenissä kokeen päättyessä. Samoin hiilipitoisuus oli kaikissa Näl-

kämö-kokeen näytteissä tasolla 350–365 g kg−1 DW. Sedimentin fosforipitoisuus 

näytti lisääntyneen lievästi kemikaaliannoksen kasvaessa. Sedimentin fosforipi-

toisuus oli lähtötilanteessa 3,6 g kg−1 DW ja kokeen päättyessä 3,8–4,1 g kg−1 

DW (Taulukko 46). 

Sedimentin hiili-typpisuhdeluku oli lähtötilanteessa 10,4 ja kokeen päättyessä 

eri koejäsenissä 10,0–10,3. Sedimentin hiili-fosforisuhdeluku oli lähtötilanteessa 

101 ja kokeen päättyessä eri koejäsenissä 88–92. Sedimentin rauta ja alumiini 

pitoisuuden summan suhde fosforipitoisuuteen oli lähtötilanteessa 17 ja kokeen 

päättyessä eri koejäsenissä 18–22. Sedimentin suhdeluvut, eivät kuitenkaan muut-

tuneet niin oleellisesti, että sedimentin fosforinsidontakyky olisi niiden perusteel-

la merkittävästi parantunut. 

Taulukko 46. Nälkämö-kokeen sedimentin pH, Redox-potentiaali sekä alumiini-, rauta-, 

typpi-, fosfori- ja kokonaishiilipitoisuudet ennen kokeen aloitusta (lähtötilanne) sekä 

koejäsenittäin kokeen päättyessä eri aikoina. Koealtaiden tunnisteet nimettiin PAX-18-

kemikaalin annosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2(100), 300 g m−2(300) ja 500 g m−2 

(500) sekä kemikaloimaton vertailuallas (0). 

Muuttuja Yksikkö Lähtötilanne  Kokeen lopussa 

        0 100 300 500 

pH  6,9  6,8 6,6 6,1 5,5 

Redox-potentiaali mV −220  −255 −235 −200 −210 

Alumiini mg kg−1 DW 7 600  7 300 9 800  14 000  18 000 

Rauta mg kg−1 DW 52 000   71 000  78 000  62 000  55 000 

Ntot g kg−1 DW 35  35 35 35 36 

Ptot g kg−1 DW 3,6  3,8 4,0 4,0 4,1 

Ctot g kg−1 DW 365   350 350 360 360 
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Kevätön-koe 

Kevätön-kokeessa sedimentin pH laski kokeen aikana keskimäärin 1,2 pH-

yksikköä. Kemikaloidun koejäsenen (500) pH:n alenema oli suuri, 1,6 pH-

yksikköä ja päätyen tasolle 5,4. Sedimentin Redox-potentiaali oli kokeen alussa 

tasolla −360 mV ja kokeen päättyessä eri koejäsenissä −209…−142 mV (Tauluk-

ko 47).  

Sedimentin alumiinipitoisuus oli kokeen alussa tasolla 17 g kg−1 DW ja ko-

keen päättyessä eri koejäsenissä 18–20 g kg−1 DW. Sedimentin rautapitoisuudet 

vaihtelivat varsin vähän, pitoisuudet olivat 55–56 g kg−1 DW. Sedimentin typpipi-

toisuus oli tasolla 7,6–8,5 g kg−1 DW, hiilipitoisuus tasolla 70–71 g kg−1 DW sekä 

fosforipitoisuus 2,6–2,7 g kg−1 DW. Muuttujilla ei ollut lähtötilanteen ja kemika-

loitujen koejäsenten annoskoon välillä mitään verrannollisuutta (Taulukko 47).  

Sedimentin hiili-typpisuhdeluku oli lähtötilanteessa 8,4 ja kokeen päättyessä 

eri koejäsenissä 8,2–9,3. Sedimentin hiili-fosforisuhdeluku oli 26–27 ja suhdelu-

vun tulkinnan mukaan sedimentistä liukenee fosforia. Kuitenkin sedimentin rauta- 

ja alumiinipitoisuuden summan suhde fosforipitoisuuteen oli tasolla 26–28, jossa 

metallit sitovat fosforin sedimenttiin. Toisaalta kemikaalilisäys ei riittänyt muut-

tamaan fosforin ja metallien suhdetta fosforin sidonnan lisäämiseksi sedimenttiin 

(Taulukko 47). 

Taulukko 47. Kevätön-kokeen sedimentin pH, Redox-potentiaali sekä alumiini-, rauta-, 

typpi-, fosfori- ja kokonaishiilipitoisuudet ennen kokeen aloitusta (lähtötilanne) sekä 

koejäsenittäin kokeen päättyessä. Koealtaiden tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin 

annosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2(100), 300 g m−2(300) ja 500 g m−2 (500) sekä 

kemikaloimaton vertailuallas (0).  

Muuttuja Yksikkö Lähtötilanne 0 100 300 500 

pH  7 5,9 6,4 5,7 5,4 

Redox-potentiaali mV −360 −148 −142 −209 −159 

Alumiini mg kg−1 DW 17 000 18 000 19 000 18 000 20 000 

Rauta mg kg−1 DW 56 000 55 000 55 000 56 000 55 000 

Ntot g kg−1 DW 8,5 7,8 8 7,6 8,5 

Ptot g kg−1 DW 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 

Ctot g kg−1 DW 71 70 70 71 70 
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7.1.4 Fosforin desorptio- ja adsorptioisotermitulokset 

Käsittelemättömästä lähtötilanteen sedimentistä vapautui Nälkämö-kokeessa 5 

kertaa niin paljon fosforia kuin Kevätön-kokeessa, eli Nälkämö-kokeessa 3,64 

µg g−1 DW ja Kevätön-kokeessa 0,7 µg g−1 DW (Kuvio 48). Kummankin kokeen 

lähtötilanteen sedimentistä vapautui myös enemmän fosforia kuin mistään muusta 

koejäsenestä. Nämä havainnot on selitettävissä fosforin desorption dynamiikalla. 

Fosforin vapautumiseen vaikuttavat keskeisesti sedimentin pelkistävät olosuhteet 

sekä vapautumiskelpoisen fosforin määrä testauksen alkaessa.  

Kemikaloiduista koejäsenistä vapautui Nälkämö-kokeessa fosforia kemika-

loinnin annosmäärän suhteessa. Suurimmalla annosmäärällä vapautui eniten fos-

foria, eli koejäsenen (500) sedimentistä 1,97 µg g−1 DW, kun vertailukoejäsenestä 

vapautui vastaavasti 0,58 µg g−1 DW (Kuvio 45). Kevätön-kokeen vertailu-

koejäsenestä (0) vapautui fosforia 0,39 µg g−1 DW, koejäsenestä (100) 0,7 µg g−1 

DW ja koejäsenestä (500) vastaavasti 0,52 µg g−1 DW (Kuvio 45). 

Nälkämö- ja Kevätön-kokeen kemikaalikäsitellyissä koejäsenissä fosforin ad-

sorptio-ominaisuudet olivat yleensä heikommat kuin lähtötilanteen sedimentissä 

ja vertailukoejäsenessä fosforin eri tasapainopitoisuuksilla (Kuvio 49). Kuitenkin 

Nälkämö-kokeessa fosforin pienillä tasapainopitoisuuksilla, eli järven vesimassan 

normaaleilla pitoisuuksilla, koejäsenten (300) ja (500) fosforinsidontakyky oli 

parempi kuin vertailukoejäsenessä ja lähtötilanteen sedimentissä. Kuitenkin koe-

jäsenten väliset erot fosforin adsorptiokyvyssä olivat pienillä tasapainopitoisuuk-

silla vähäisiä ja samoissa koejäsenissä havaittiin myös fosforin vapautumista 

desorptiokokeessa (Kuviot 48 ja 49). Myös Kevätön-kokeen kaikissa käsitellyissä 

koejäsenissä fosforin adsorptio-ominaisuudet olivat heikommat kuin lähtötilan-

teen sedimentissä ja vertailukoejäsenessä. Kemikaaliannostuksen lisääminen 

näytti heikentävän sedimentin fosforinsidontakykyä, joskin tulosten väliset erot 

ovat erittäin pienet (Kuvio 49). Havainnot ovat selitettävissä ainakin osittain se-

dimentin happamoitumisella kemikaaliannoksen kasvaessa (Taulukot 46 ja 47).  

7.2 Kemikaalien vertailukoe 

Kemikaalien vertailukokeen tavoitteena oli testata eri kemikaalien soveltuvuutta 

sedimentin kemikalointiin. Erityisesti tutkittiin kemikaalin fosforinpidätyskykyä 

vähähappisissa, joskin virtauksettomassa ja lämpötilaltaan vakio-olosuhteissa. 

Kokeen koejärjestelyt on esitelty luvussa 4.5.3. 

Kokeessa oli mukana koejäseniä, joiden veteen oli lisätty fosforia (+P koejä-

senet / Taulukko 13). Fosforilisäyksen vaikutus koejäsenten tuloksiin oli vähäinen. 
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Tämän vuoksi fosforilisäyksen vaikutusta tuloksiin käsitellään vain koejäsenten 

Vedenlaatutulokset (7.2.1) ja Sedimenttitulokset (7.2.2) lukujen fosforitulosten 

yhteydessä.  

Kuvio 48. Fosforin desorptio sedimentin kemikalointikokeiden koejäsenten sedimen-

teistä. Koealtaiden tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan seuraa-

vasti; 100 g m−2 (100), 300 g m−2(300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton vertailual-

las (0) ja lähtötilanne ennen koejärjestelyjä (LT).  

7.2.1 Vedenlaatutulokset  

Koejäsenten vedestä analysoitiin pH, Redox-potentiaali, happi-, kokonaistyppi-, 

rauta-, alumiini- ja orgaanisen kokonaishiilen pitoisuus sekä kokonaisfosfori- ja 

fosfaattifosforipitoisuus. Tilastollisesti testattiin kemikaalien välisten erojen mer-

kitsevyyttä sekä koeveden fosforin lisäyksen merkitsevyys tuloksiin.  
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Kuvio 49. Sedimentin kemikalointikokeiden sedimenttien fosforin adsorptioisotermit 

koejäsenittäin. Kuvissa olevat yhtälöt ovat isotermien Freundlih-sovituksia ja yhtälön 

ympärillä oleva kehys liittää yhtälön ja sovitetun kuvaajan toisiinsa. Huomaa x-akselin 

logaritmisuus. Koealtaiden tunnisteet nimettiin PAX-18-kemikaalin annosten mukaan 

seuraavasti; 100 g m−2 (100), 300 g m−2(300) ja 500 g m−2 (500) sekä kemikaloimaton 

vertailuallas (0) ja lähtötilanne ennen koejärjestelyjä (LT).  
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pH-arvo 

Koeveden pH oli kokeen alussa 7,5–7,8 (X = 7,58 ja δ = 0,12). Kokeen käynnis-

tämisen, eli sedimentin, kemikaalin ja koeveden sekoituksen jälkeen pH aleni 1 

h:n aikana lähes kaikissa koejäsenissä. Ainoastaan koejäsenen NO, eli vain koe-

vettä sisältävän nollanäytteen veden pH säilyi samana.  

Koejäsenissä PAX, CFH, PIX ja VER (kemikaalikäsittelemätön vertailusedi-

mentti) veden pH:n alenema oli keskimäärin 0,8 pH-yksikköä. Tämä kokeen alus-

sa (1 h) havaittu pH-arvon alenema säilyi koko kokeen ajan, joskin rinnakkaisten 

mittaustulosten hajonta hieman lisääntyi ja vertailukoejäsenen happamuus kasvoi 

hieman (Taulukko 48).  

Koevettä sisältäneiden NO-koejäsenten pohjalle laskeutui ohut kerros sakkaa, 

joka oli pääosin koevedessä ollutta orgaanista ainesta. Vertailukoejäsenten veden 

pH-arvon lasku voidaan selittää pääosin sedimentin orgaanisen aineksen hapelli-

sella hajoamisella, sillä tällöin happamuus lisääntyy vedessä (Håkansson & Jans-

son 1983).  

Koejäsenten ALF ja FER veden pH:n alenema oli heti kokeen alkuvaiheessa 

(1 h) keskimäärin 2,3 pH-yksikköä. Näiden koejäsenten veden pH-arvo aleni 

kokeen edetessä edelleen. Alenema oli 28 päivää jälkeen keskimäärin 3,2 yksik-

köä ja 56 päivän jälkeen 3,6 yksikköä. Koejäsenten ALF ja FER veden pH-arvot 

laskivat kemikaloinnin vaikutuksesta merkittävästi, eli 2,5–4,1 pH-yksikköä. 

Rinnakkaisnäytteiden välinen ero oli kuitenkin varsin pientä keskihajonnan vaih-

dellessa 0,1–0,7 pH-yksikön välillä. Koejäsenten ALF ja FER pH-arvot poikkesi-

vat merkitsevästi (F = 27,516, p < 0,001) muiden koejäsenten tuloksista. Myös 

ALF + P, FER + P ja NO + P koejäsenten veden pH-arvot poikkesivat merkitse-

västi (F = 99,583, p < 0,001) muista koejäsenistä, kun testattiin koeveden fosfori-

lisäyksen merkitsevyyttä tuloksiin. Koejäsenten ALF ja FER veden pH-arvot 

olivat kokeen päättyessä tasolla, jossa alumiini on liukoinen eikä sido fosforia 

sedimenttiin (Stumm & Morgan 1996). 

Redox-potentiaali 

Koeveden Redox-potentiaali oli kokeen alussa koejäsenissä PAX, CFH, ALF ja 

FER keskimäärin +237 mV (δ = 40,7 mV) ja koejäsenissä PIX, VER ja NO kes-

kimäärin +98 mV (δ = 8,2 mV) (Taulukko 49). Välittömästi (1 h) sedimentin, 

koeveden ja kemikaalin sekoittamisen jälkeen koejäsenten redox-potentiaaleissa 

oli havaittavissa eroja. Sedimentin ja veden sekoittaminen laskee veden Redox-
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potentiaalin arvoja, joten koejäsenten PAX, CFH, PIX ja VER mittausarvojen 

aleneminen tasolle −121…−41 mV, vaikutti normaalilta vesi-sedimentti-

suspension reaktiolta. Tällöin koejäsenissä vallitsi sulfaattia pelkistävät olosuhteet 

(Reddy & D'Angelo 1994 / Taulukko 4) Sitä vastoin koejäsenten ALF ja FER 

veden Redox-potentiaali arvot olivat edelleen keskimäärin tasolla 187 mV (δ = 89 

mV) ja kuvasivat ferriraudan pelkistymistä (Faulkner & Richardson 1989 / Tau-

lukko 4). Näiden koejäsenten kemikaalissa on helposti liukenevaa rautaa, mikä 

selittänee suspension normaalia korkeammat Redox-potentiaalin arvot. 

Kokeen alussa koejäsenissä PAX, CFH, PIX ja VER havaitut negatiiviset Re-

dox-potentiaalin arvot olivat loogisia. Kun sedimenttiä ja vettä sekoitetaan keske-

nään, muodostuu suspensioon matala hapetus/pelkistystila sedimentin hapenkulu-

tuksen vuoksi. Sedimentin laskeutuessa vesimassan hapetustila kuitenkin kohenee, 

ellei sedimentti ole kuluttanut vesimassan happivarantoja. Sedimentin kemika-

lointi edistää sedimentin laskeutumista, mutta vesimassan Redox-potentiaalin 

mittaustuloksissa ei havaittu eroa kemikaloitujen koejäsenten PAX, CFH, PIX ja 

vertailukoejäsenen (VER) välillä.  

Taulukko 48. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten veden pH-arvojen keskiarvot 

lähtötilanteessa, sekä keskiarvo (X), keskihajonta (δ) ja muutos lähtötilanteeseen (∆) 

verrattuna 1 h, 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. Mittauksia tehtiin kunakin ajankoh-

tana 3 kutakin koejäsentä kohden. 

Koe- pH-luku 

jäsen Lähtötilanne 1h  28 d  56 d 

    X δ ∆   X δ ∆   X δ ∆ 

PAX 7,75 6,87 0,1 −0,88  6,61 0,2 −1,14  6,78 0,0 −0,97 

PAX+P 7,77 6,86 0,1 −0,91  6,62 0,0 −1,15  6,82 0,1 −0,95 

CFH 7,75 6,81 0,1 −0,94  6,43 0,1 −1,32  6,90 0,3 −0,85 

CFH+P 7,77 6,38 0,0 −1,39  6,56 0,1 −1,21  6,61 0,1 −1,16 

ALF 7,46 4,35 0,1 −3,11  4,35 0,1 −3,11  3,54 0,1 −3,92 

ALF+P 7,52 4,96 0,6 −2,57  4,08 0,3 −3,44  3,43 0,2 −4,09 

FER 7,46 5,38 1,1 −2,08  4,59 0,3 −2,87  4,95 0,7 −2,51 

FER+P 7,52 6,44 0,2 −1,08  4,31 0,2 −3,21  4,06 0,6 −3,46 

PIX 7,51 6,87 0,0 −0,64  6,63 0,3 −0,88  6,77 0,0 −0,74 

PIX+P 7,51 6,92 0,0 −0,59  6,77 0,1 −0,74  6,81 0,0 −0,70 

VER 7,51 6,78 0,0 −0,73  6,89 0,0 −0,62  6,94 0,0 −0,57 

VER+P 7,51 6,91 0,1 −0,60  6,92 0,0 −0,59  6,92 0,1 −0,59 

NO 7,51 7,51  0  6,51 0,1 −1,00  5,98 0,0 −1,53 

NO+P 7,51 7,51     0   6,50 0,1 −1,01   6,00 0,0 −1,51 
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Taulukko 49. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten veden Redox-potentiaalin arvo-

jen keskiarvot lähtötilanteessa, sekä keskiarvo (X), keskihajonta (δ) ja muutos lähtöti-

lanteeseen (∆) verrattuna 1 h, 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. Mittauksia tehtiin 

kunakin ajankohtana 3 kutakin koejäsentä kohden. 

Koe- Redox-potentiaali (mV) 

Jäsen Lähtötilanne 1h  28 d  56 d 

    X δ ∆   X δ ∆   X δ ∆ 

PAX 268 −109 26 −377  134 44 −134  182 7 −86 

PAX+P 282 −121 15 −403  65 75 −217  182 5 −100 

CFH 268 −53 27 −321  66 76 −202  197 4 −71 

CFH+P 282 −54 24 −336  30 78 −252  196 3 −86 

ALF 202 236 12 34  109 39 −94  368 28 166 

ALF+P 197 231 67 34  285 44 88  388 21 191 

FER 202 228 137 26  216 56 14  249 130 47 

FER+P 197 54 49 −143  270 20 73  291 98 94 

PIX 105 −92 6 −197  76 44 −29  200 8 95 

PIX+P 90 −75 25 −165  47 54 −43  84 98 −6 

VER 105 −41 15 −146  206 3 101  132 3 27 

VER+P 90 −46 42 −136  52 59 −38  109 30 19 

NO 105 105    126 43 21  150 10 45 

NO+P 90 90       119 23 29   183 9 93 

Happipitoisuus 

Veden happipitoisuus oli kokeen alussa 1,8–3,0 mg l−1. Kokeen aloittamisen jäl-

keen koejäsenten veden happipitoisuudet vaihtelivat paljon ja koejäsenten rinnak-

kaisten jäsenten happipitoisuuden vaihtelut olivat tilastollisesti merkitseviä  

(F = 5,057, p < 0,001). Koejäsenissä PAX ja CFH veden happipitoisuus laski 

kokeen edetessä ja muissa se lisääntyi (Kuvio 50). Veden happipitoisuuden kasvu 

viittasi joko vedessä tapahtuneeseen biologiseen tuotantoon tai typen prosesseihin 

(Taulukko 4). Kuitenkaan koeveden fosforinlisäys ei merkittävästi lisännyt koejä-

senten biologista tuotantoa, sillä veden happipitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä 

eroja eri kemikaalien koejäsenten välille (F = 2,491, p = 0,075).  

Kokonaistyppi- ja orgaanisen kokonaishiilen pitoisuudet 

Kokeen alussa veden kokonaistypen pitoisuus oli keskimäärin 415 µg l−1  

(δ = 5,2 µg l−1). Kokeen päättyessä koejäsenen NO veden typpipitoisuus oli tasol-
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la 470–570 µg l−1 ja tämän koejäsenen veden typpipitoisuus poikkesi muiden 

koejäsenten typpipitoisuudesta merkitsevästi (F = 6,515, p < 0,001). Koejäsenessä 

VER veden typpipitoisuus oli kokeen päättyessä tasolla 9 600–9 700 µg l−1, joten 

sedimentistä vapautui kokeen aikana merkittävästi typpeä yläpuoliseen veteen. 

Rinnakkaisten koejäsenten välillä hajonta oli suurta, eli koejäsenessä VER keski-

hajonta oli (δ) 2 000 µg l−1 ja koejäsenessä VER+P vastaavasti 1 300 µg l−1. Suuri 

hajonta viittaa siihen, että typpeä vapautui sedimentistä biologisen toiminnan 

seurauksena.  

Kuvio 50. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten veden happipitoisuus arvojen kes-

kiarvot lähtötilanteessa, 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. Rinnakkaisten mittaustu-

losten hajonta on myös esitetty mittaussarjoista 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. 

Mittauksia tehtiin kunakin ajankohtana 3 kutakin koejäsentä kohden. 

Koejäsenistä PAX, CFH ja ALF vapautui typpeä vähemmän kuin vertailukoejäse-

nestä. Kokeen päättyessä veden typpipitoisuus oli koejäsenissä CFH ja ALF tasol-

la 7 400–7 900 µg l−1 ja koejäsenessä PAX 9 000–9 200 µg l−1. Sitä vastoin koejä-

senistä FER ja PIX typpeä vapautui enemmän kuin käsittelemättömästä koejäse-

nestä, veden typpipitoisuuden ollessa tasolla 9 800–13 350 µg l−1.  

Koeveden orgaanisen kokonaishiilen pitoisuus oli keskimäärin 8,7 mg l−1  

(δ = 0,2 mg l−1). Kokeen päättyessä koejäsen NO veden orgaanisen kokonaishii-

len pitoisuus oli keskimäärin 8,9 mg l−1 (δ = 0,0 mg l−1) ja käsittelemättömän 

vertailusedimentin (VER) pitoisuudet olivat keskimäärin 9,9 mg l−1 (δ = 1,2 

mg l−1). Koejäsenessä CFH pitoisuudet olivat tasolla 6,8 mg l−1 (δ = 0,9 mg l-1). 

Koejäsenissä ALF ja FER orgaanisen kokonaishiilen pitoisuus oli merkittävästi 

pienempi ja koejäsenissä PIX ja PAX merkittävästi suurempi kokeen lopussa kuin 

muissa koejäsenissä (F = 28,475, p < 0,001). Koejäsenessä ALF pitoisuudet olivat 
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tasolla, 3,2 mg l−1 (δ = 0,8 mg l−1) ja koejäsenessä FER tasolla 5,7 mg l−1 (δ = 1,5 

mg l−1). Koejäsenten PAX ja PIX pitoisuudet olivat vastaavasti tasolla 11,8 mg l−1 

(δ = 1,7 mg l−1). Eri koejäsenten orgaanisen kokonaishiilipitoisuuden vaihtelut 

kuvaavat eri kemikaalien kykyä saostaa orgaanista ainetta vedestä kokeen aikana 

vallinneissa olosuhteissa. 

Rauta- ja alumiinipitoisuudet 

Kokeen alussa veden rautapitoisuus oli 450 µg l−1. Kokeen päättyessä koejäsen 

NO veden rautapitoisuus oli tasolla 341 µg l−1 (δ = 12 µg l−1) ja koejäsen VER 

veden pitoisuus vastaavasti 15 334 µg l−1 (δ = 4 359 µg l−1) (Taulukko 50). Ha-

vainnot kuvastavat raudan saostumista koevedestä ja vastaavasti raudan liukene-

mista sedimentistä veteen (Kuvio 7).  

Taulukko 50. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten veden rautapitoisuudet lähtöti-

lanteessa sekä pitoisuuden keskiarvo (X), keskihajonta (δ) ja muutos (∆) lähtötilantee-

seen verrattuna 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. Määrityksiä tehtiin kunakin ajan-

kohtana 3 kutakin koejäsentä kohden. 

Koe- Rautapitoisuus (µg l−1) 

jäsen Lähtötilanne 28 d  56 d 

      X δ ∆   X δ ∆ 

PAX 450  18 300 580 17 850  19 300 1 530 18 850 

PAX+P 450  18 700 580 18 200  19 300 580 18 850 

CFH 450  13 000 1 000 12 550  8 100 3 400 7 650 

CFH+P 450  14 000 2 000 13 550  4 200 960 3 750 

ALF 450  133 000 5 800  132 550  140 000  34 640  139 550 

ALF+P 450  120 000  10 000  119 550  115 300  22 480  114 850 

FER 450  173 000 5 800  172 550  193 300  15 280  192 850 

FER+P 450  157 000 5 800  156 550  183 300  20 820  182 850 

PIX 450  22 000 580 21 550  22 000 2 000 21 550 

PIX+P 450  22 000 1 160 21 550  26 000 4 360 25 550 

VER 450  13 000 2 650 12 550  15 000 4 360 14 550 

VER+P 450  15 000 3 610 14 550  15 700 3 060 15 250 

NO 450  250 12 −200  350 150 −100 

NO+P 450   250 6 −200   340 180 −110 



 166

Kemikaloiduista koejäsenistä alhaisimmat rautapitoisuudet olivat koejäsenessä 

CFH, kun pitoisuudet olivat maksimissaan tasolla 8 100 µg l−1 (δ = 3 396 µg l−1). 

Vaikka CFH0818 kemikaali on niin kutsuttu rautakemikaali, ei siitä vapautunut 

juurikaan rautaa veteen. Koejäsenten PAX ja PIX veden rautapitoisuus oli kokeen 

päättyessä lievästi korkeammalla kuin vertailukoejäsenessä. Pitoisuudet olivat 

tasolla 19 300–26 000 µg l−1. Sitä vastoin koejäsenten ALF ja FER veden rautapi-

toisuus oli tasolla 115 000–193 300 µg l−1, eli 255–430 kertaa suuremmat pitoi-

suudet kuin kokeen alussa (Taulukko 50). Näissä koejäsenissä käytetyt saostus-

kemikaalit sisältävät rautaa ja rauta on niissä helposti liukenevassa muodossa. 

Koejäsenten väliset veden rautapitoisuuden erot eivät kuitenkaan olleet tilastolli-

sesti merkitseviä (F = 2,616, p = 0,020). 

Kokeen alussa veden alumiinipitoisuus oli 83 µg l−1. Kokeen päättyessä koe-

jäsen NO veden alumiinipitoisuus oli keskimäärin tasolla 81 µg l−1 (δ = 31 µg l−1). 

Vastaavasti koejäsen VER veden pitoisuus oli maksimissaan tasolla 251 µg l−1  

(δ = 158 µg l−1) (Taulukko 51).  

Taulukko 51. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten veden alumiinipitoisuudet lähtö-

tilanteessa sekä pitoisuuden keskiarvo (X), keskihajonta (δ) ja muutos (∆) lähtötilan-

teeseen verrattuna 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. Määrityksiä tehtiin kunakin 

ajankohtana 3 kutakin koejäsentä kohden. 

Koe- Alumiinipitoisuus (µg l−1) 

jäsen Lähtötilanne 28 d  56 d 

      X δ ∆   X δ ∆ 

PAX 83  890 220 810  290 10 210 

PAX+P 82  740 24 660  290 47 210 

CFH 83  260 27 180  96 21 13 

CFH+P 82  200 39 120  95 22 12 

ALF 83  10 300 3 100 10 220  6 100 4 260 6 000 

ALF+P 82  17 100 6 036 17 020  6 100 4 670 6 000 

FER 83  330 93 250  100 116 20 

FER+P 82  240 190 160  120 62 40 

PIX 83  920 220 840  660 46 580 

PIX+P 82  880 110 800  910 247 830 

VER 83  180 76 100  170 21 90 

VER+P 82  300 160 220  250 158 170 

NO 83  61 9 −22  80 31 −3 

NO+P 82   51 2 −31   82 24 0 
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Kemikaloiduista koejäsenistä alhaisimmat alumiinipitoisuudet olivat koejäsenissä 

CFH ja FER, pitoisuuksien ollessa tasolla 95–123 µg l−1. Koejäsen PAX veden 

alumiinipitoisuus oli maksimissaan 290 µg l−1 (δ = 10 µg l−1) ja vastaavasti koejä-

senessä PIX tasolla 910 µg l−1 (δ = 10 µg l−1). Koejäsenten PAX ja PIX veden 

alumiinipitoisuus oli kokeen päättyessä korkeammalla kuin vertailukoejäsenessä. 

Koejäsenen ALF veden alumiinipitoisuudet olivat merkittävästi korkeammat kuin 

muissa koejäsenissä (F = 15,390, p < 0,001). Koejäsenen ALF veden alumiinipi-

toisuus oli tasolla 6 123 µg l−1 (δ = 4 674 µg l−1). Koejäsenessä veden alumiinipi-

toisuus oli kokeen päättyessä lähes 75 kertaa suurempi kuin kokeen alussa. Ha-

vainto kuvasti alumiinin liukenemista sedimentistä tai kemikaalista (Taulukko 51). 

Koejäsenten ALF ja PIX veden pH oli mittauksissa alueella, jossa alumiini on 

liukoinen (Stumm & Morgan 1996). Kyseisissä koejäsenissä havaittiin korkeim-

mat alumiinipitoisuudet (Taulukko 51). 

Fosfaattifosforipitoisuus 

Kokeen alussa koeveden fosfaattifosforipitoisuus oli 21 µg l−1 ja fosfaattilisätyssä 

koevedessä vastaavasti 150 µg l−1. Kokeen päättyessä koejäsenten NO veden 

fosfaattifosforipitoisuudet olivat 14 µg l−1(δ = 6 µg l−1) ja 140 µg l−1(δ = 15 

µg l−1), eli fosfaattia sedimentoitui sakan mukana. Sitä vastoin sedimentillisestä 

vertailukoejäsenistä (VER) vapautui fosfaattifosforia kokeen aikana. Koejäsenen 

veden fosfaattifosforipitoisuudet olivat kokeen lopussa 550 µg l−1(δ = 110 µg l−1) 

ja 870 µg l−1(δ = 380 µg l−1). Fosfaattifosforia vapautui 5–25 kertainen määrä 

lähtötilanteeseen verrattuna (Taulukko 52).  

Koejäsenten PAX ja PIX veden fosfaattifosforipitoisuudet olivat kokeen lo-

pussa vertailukoejäsenen (VER) arvoja suuremmat (Taulukko 52). Näistä kolmes-

ta koejäsenestä vapautui fosfaattia muita koejäseniä merkitsevästi enemmän  

(F = 18,691, p < 0,001). Lisäksi koejäsenten PAX ja PIX fosfaattilisäämättömien 

koejäsenten veden fosfaattipitoisuudet olivat kokeen lopussa suuremmat kuin 

fosforilisätyissä koejäsenissä. Pienempään lähtöpitoisuuteen oli siis vapautunut 

enemmän fosfaattia sedimentistä (Taulukko 52). 

Koejäsenten CFH, ALF ja FER veden fosfaattifosforipitoisuudet olivat pie-

nemmät kokeen päättyessä kuin vertailukoejäsenessä (VER). Koejäsenen CFH 

veden fosfaattipitoisuudet kasvoivat kokeen puolivälissä (28 d) ja laskivat jälleen 

kokeen lopussa (Taulukko 52). Koejäsenessä CFH kemikaali näyttää havaintojen 

mukaan sitovan paremmin fosfaattia silloin, kun sitä on vedessä enemmän liukoi-

sena. Samansuuntainen havainto on havaittavissa myös koejäsenissä ALF ja FER, 
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joskaan ei niin selvästi. Koejäsenen CFH fosfaattipitoisuudet olivat kokeen lopus-

sa 160 µg l−1 (δ = 130 µg l−1) ja fosfaattilisätyssä koejäsenparissa 59 µg l−1 

(δ = 23 µg l−1) (Taulukko 52).  

Taulukko 52. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten veden fosfaattifosforipitoisuu-

det lähtötilanteessa sekä pitoisuuden keskiarvo (X), keskihajonta (δ) ja muutos (∆) 

lähtötilanteeseen verrattuna 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. Määrityksiä tehtiin 

kunakin ajankohtana 3 kutakin koejäsentä kohden. 

Koe- Fosfaattifosforipitoisuus (µg l−1) 

jäsen Lähtötilanne 28 d  56 d 

      X  δ  ∆   X  δ  ∆ 

PAX 21  640 78 620  990 100 970 

PAX+P 150  640 10 490  840 240 690 

CFH 21  210 20 190  160 130 140 

CFH+P 150  240 32 90  59 23 −90 

ALF 21  9 3 −12  33 44 12 

ALF+P 150  19 12 −130  5 5 −145 

FER 21  21 15 0  53 17 32 

FER+P 150  44 21 −110  81 88 −69 

PIX 21  850 36 830  860 140 840 

PIX+P 150  880 40 730  840 540 690 

VER 21  550 110 530  550 110 530 

VER+P 150  610 160 460  870 380 720 

NO 21  9 1 −12  14 6 −7 

NO+P 150   120 – −30   140 15 −10 

7.2.2 Sedimenttitulokset 

Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten sedimentistä määritettiin pH, Redox-

potentiaali sekä typpi-, kokonaishiili-, kokonaisfosfori-, rauta- ja alumiinipitoi-

suudet. Lisäksi koejäsenten sedimentin huokosvedestä määritettiin kokonais- ja 

fosfaattifosforin sekä alumiinin pitoisuudet. Sedimentti sekoitettiin mahdollisim-

man tasalaatuiseksi ennen koejäsenten valmistusta ja näytteenottoa, joten mittaus-

tuloksia ja laboratoriomäärityksiä voidaan pitää vertailukelpoisina eri koejäsenten 

välillä.  
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pH 

Kemikaalien vertailukokeessa käytetyn sedimentin pH oli kokeen alussa tehtyjen 

mittausten mukaan 6,99 (δ = 0,04). Koejäsenten PAX, CFH, PIX ja VER sedi-

mentin pH-arvoissa ei havaittu juuri lainkaan muutosta kokeen aikana. Koejäsen-

ten sedimentin pH oli kokeen lopussa tasolla 7,1–7,3 (Taulukko 53). Koejäsenen 

ALF sedimentin pH laski alimmillaan tasolle 5,6 (δ = 0,1) ja koejäsenen FER 

sedimentin pH vaihteli 5,3 (δ = 0,2)–6,4 (δ = 0,1) (Taulukko 53). Koejäsenten 

ALF ja FER sedimentin pH-arvot olivat merkitsevästi pienemmät kuin muiden 

koejäsenten sedimentin pH-arvot (F = 27,516, p < 0,001).  

Taulukko 53. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten veden pH-arvot lähtötilanteessa. 

Lukuarvojen keskiarvo (X), keskihajonta (δ) ja muutos (∆) lähtötilanteeseen verrattuna 

28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta sekä nestemäisten kemikaalien ja sedimentin sus-

pensiossa kokeen alussa. Mittauksia tehtiin kunakin ajankohtana 3 kutakin koejäsentä 

kohden. 

 Koe- pH-arvo 

jäsen Lähtötilanne Suspensio  28 d  56 d 

    X δ ∆   X δ ∆   X δ ∆ 

PAX 7,04 6,80 0,1 −0,24  7,31 0,1 0,27  7,20 0,0 0,16 

PAX+P 7,04 6,80 0,1 −0,24  7,34 0,1 0,30  7,10 0,1 0,06 

CFH 7,04     7,15 0,2 0,11  7,10 0,1 0,06 

CFH+P 7,04     7,22 0,0 0,18  7,10 0,2 0,06 

ALF 6,96     6,04 0,2 −0,92  6,03 0,1 −0,93 

ALF+P 6,96     5,91 0,1 −1,05  5,63 0,1 −1,33 

FER 6,96     5,77 0,2 −1,19  6,40 0,1 −0,56 

FER+P 6,96     5,31 0,2 −1,65  6,43 0,1 −0,53 

PIX 6,96 6,76 0,0 −0,20  7,22 0,1 0,26  7,17 0,1 0,21 

PIX+P 6,96 6,87 0,0 −0,09  7,22 0,0 0,26  7,33 0,1 0,37 

VER 6,96     7,12 0,1 0,16  7,17 0,1 0,21 

VER+P 6,96         7,24 0,1 0,28   7,23 0,1 0,27 

Redox-potentiaali 

Sedimentin Redox-potentiaali oli kokeen alussa keskimäärin −290 mV (δ = 67 

mV) (Taulukko 54). Kaikkien koejäsenten sedimentin Redox-potentiaalin arvot 

kasvoivat keskimäärin 188 mV (δ = 52 mV). Koejäsenten ALF ja FER sedimentin 

Redox-potentiaalit kohosivat epäsäännöllisemmin kokeen aikana, sillä kumman-
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kin fosfaattilisätyssä koejäsenessä vallitsi kokeen puolivälissä hapettavat olosuh-

teet. Näiden koejäsenten sedimentin Redox-potentiaalin arvot olivat merkitsevästi 

suurempia kuin muiden koejäsenten Redox-potentiaalin arvot (F = 9,316,  

p < 0,001).  

Taulukko 54. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten sedimentin Redox-potentiaali-

arvot lähtötilanteessa. Lukuarvojen keskiarvo (X), keskihajonta (δ) ja muutos (∆) lähtö-

tilanteeseen verrattuna 28 d ja 56 d kokeen aloittamisesta. Mittauksia tehtiin kunakin 

ajankohtana 3 kutakin koejäsentä kohden. 

 oe- Redox-potentiaali (mV) 

jäsen Lähtötilanne  28 d  56 d 

     X δ ∆   X δ ∆ 

PAX −375  −150 17 225  −139 6 236 

PAX+P −375  −211 21 164  −138 11 237 

CFH −375  −184 25 191  −130 17 245 

CFH+P −375  −209 14 166  −110 20 265 

ALF −221  −7 21 214  −19 12 202 

ALF+P −221  22 29 243  1 9 222 

FER −221  −7 50 214  −64 10 157 

FER+P −221  86 20 307  −67 36 154 

PIX −275  −165 14 110  −139 7 136 

PIX+P −275  −171 10 104  −158 33 117 

VER −275  −154 8 121  −129 21 146 

VER+P −275   −166 3 109   −142 26 133 

Kokonaisravinne- ja hiilipitoisuudet 

Sedimentin kokonaisfosforipitoisuudet olivat kokeen lähtötilanteessa ja kokeen 

päättyessä lähes sama, eli tasolla 2,5–2,7 g kg−1 DW. Pääosassa koejäseniä, kuten 

myös vertailukoejäsenessä VER, pitoisuus oli lisääntynyt kokeen aikana  

0,1 g kg−1 DW. Pitoisuuden lisääntyminen voi kuvastaa fosforin sitoutumista 

sedimenttiin. Kun huomioidaan vedenlaatutulokset, niin todennäköisempi selitys 

fosforipitoisuuden kasvulle on sedimentin epähomogeenisuus ja siitä johtuva 

tuloksen pyöristäminen ilmoitustarkkuuden 0,1 g kg−1 DW mukaisesti.  

Sedimentin kokonaishiilen pitoisuus oli keskimäärin 71 g kg−1 DW ja keski-

hajonta 0,9 g kg−1 DW (δ) eri koejäsenissä. Kokeen päättyessä koejäsenten sedi-

mentin kokonaistyppipitoisuudet olivat 0,5–1,0 g kg−1 DW pienemmät kuin lähtö-

tilanteessa. Sedimentin kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin 7,9 g kg−1 
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DW (δ = 0,2 g kg−1 DW). Kun verrataan havaittua tulosta veden kokonaistyppi-

tuloksiin, voidaan päätellä typen vapautuneen sedimentistä yläpuoliseen veteen. 

Lähes kaikista kemikaloiduista koejäsenistä, mutta erityisesti koejäsenistä PAX ja 

CFH, vapautui enemmän typpeä kuin vertailukoejäsenestä VER. Koejäsenten 

hiili-typpisuhdeluku oli 9 ja vastaavasti hiili-fosforisuhdeluku 27. Hiili-

fosforisuhdeluvun mukaan sedimentistä on mahdollista vapautua fosforia (Bell & 

Ahlgren 1987, Tezuka 1990, Tuominen 1996).  

Rauta- ja alumiinipitoisuudet 

Sedimentin rautapitoisuus on kokeen lähtötilanteessa 54 g kg−1 DW ja alumiinipi-

toisuus vastaavasti 17 g kg−1 DW. Kokeessa käytetyn sedimentin rauta- ja alumii-

nipitoisuuden summan suhde fosforipitoisuuteen oli lähtötilanteessa 27. Suhdelu-

ku osoittaa jo lähtötilanteessa, että fosforin tulisi sitoutua hapellisissa olosuhteissa 

sedimenttiin hyvin. Kokeen kemikaalisäykset näkyvät pieninä lisäyksinä sedi-

menttien rauta- ja alumiinipitoisuuksissa. Sedimentin metallipitoisuuksissa on 

kuitenkin luontaisestikin eroja, kuten lähtötilanteen ja koejäsen VER sedimentin 

pitoisuuksia tarkastelemalla voi havaita (Kuvio 51).  

Kemikaalin lisäys koejäseniin vaikutti kuitenkin koejäsenten kykyyn sitoa 

fosforia hapellisissa olosuhteissa. Esimerkiksi CFH-koejäsenen sedimentin rauta- 

ja alumiinipitoisuuden summan suhde fosforipitoisuuteen oli kokeen päättyessä 

35, kun se muilla koejäsenillä oli välillä 27–29.  

 

Kuvio 51. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten sedimentin rauta- ja alumiinipitoi-

suudet (n = 1 / koejäsen). 
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Huokosveden fosfaattifosfori- ja alumiinipitoisuudet 

Koejäsenten sedimentin huokosveden fosfaattifosforipitoisuus oli lähtötilanteessa 

150 µg l−1. Kokeen kuluessa koejäsenen VER sedimentin huokosveden fosfaatti-

fosforipitoisuus ensin nousi ja sen jälkeen laski ja päätyi tasolle 240 µg l−1 (Kuvio 

52). Fosfaattilisätyssä koejäsenessä (VER+P) pitoisuuden vaihtelu oli voimak-

kaampaa ja päätyi kokeen lopussa tasolle 120 µg l−1.  

Koejäsenen PAX sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuudet olivat kokeen 

päättyessä tasolla 640–710 µg l−1 (Kuvio 52). Vedenlaatu-, sedimentti- ja huokos-

vesihavaintojen mukaan fosforia vapautui kemikaloinnin myötä koejäsenen sedi-

mentistä huokosveteen ja edelleen veteen. Koejäsenten CFH (44–53 µg l−1) ja 

ALF(50–53 µg l−1) sedimentin huokosveden fosfaattifosforipitoisuudet oli vertai-

luarvoja alempana kokeen päättyessä. Koejäsenten FER (92–200 µg l−1) ja PIX 

(180–280 µg l−1) sedimentin huokosveden fosfaattifosforipitoisuudet olivat sa-

malla tasolla kuin vertailukoejäsenessä (VER).  

Sedimentin huokosveden alumiinipitoisuus oli kokeen alussa 61 µg l−1. Koe-

jäsenen VER huokosveden alumiinipitoisuus puolittui kokeen aikana tasolle 31 

µg l−1 (Kuvio 52). Kaikkien koejäsenten sedimentin huokosveden alumiinipitoi-

suus väheni lähtötilanteesta tasolle 16–56 µg l−1 (Kuvio 53).  

 

Kuvio 52. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten sedimentin huokosveden fosfaatti-

fosforipitoisuus kokeen eri aikoina. Kunakin ajankohtana tehtiin 3 määritystä kustakin 

koejäsenestä.  
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Kuvio 53. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten sedimentin huokosveden alumiini-

pitoisuudet kokeen eri aikoina. Kunakin ajankohtana tehtiin 3 määritystä kustakin 

koejäsenestä.  

7.2.3 Fosforiadsorptioisotermien muutokset sedimentissä 

Koejäsenten sedimenttien fosforin adsorptioisotermeissä oli eroja. Kaikissa koejä-

senissä fosforin adsorptio-ominaisuudet olivat paremmat kuin lähtötilanteen se-

dimentissä. Myös VER-koejäsenessä, eli kemikaalikäsittelemättömässä koejäse-

nessä, oli hyvät fosforin adsorptio-ominaisuudet, kuten sedimentin fosfori-

metallisuhdeluvun perusteella voitiin jo aiemmin todeta. 

Kemikaloidut koejäsenet voitiin asettaa fosforin sidontakyvyn mukaan pa-

remmuusjärjestykseen CFH, PAX, PIX, FER ja ALF (Kuvio 54). Havainto kuvas-

ti erityisesti kemikaalin CFH0818 hyviä adsorptio-ominaisuuksia ja oli looginen 

siltä osin muihin tutkimustuloksiin nähden. 
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Kuvio 54. Kemikaalien vertailukokeen sedimenttien fosforin adsorptioisotermit koejä-

senittäin. Kuvissa olevat yhtälöt ovat isotermien Freundlih-sovituksia logaritmiselle x-

akselille ja yhtälön ympärillä oleva kehys liittää yhtälön ja sovitetun kuvaajan toisiinsa.  
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7.2.4 Sedimentin kemikaalititraus 

Kemikaalien vertailukokeessa käytetyille kemikaaleilla ja Kevätönjärven sedi-

mentillä tehtiin titrauskoe (luku 4.5.3). Titrauksen tavoitteena oli määrittää käytet-

tävien kemikaaliannosten aiheuttama pH-muutos vesisedimenttisuspensiossa eri 

kemikaaleilla.  

Kemikaalilla käsittelemättömän sedimentti-vesisuspension pH oli keskimää-

rin 6,8 (6,7–6,9). Kevätönjärven sedimentti happamoitui kaikilla tutkituilla kemi-

kaaleilla. Nestemäisten PAX-18- ja Ferix-3-kemikaalien pienin annoskoko, eli  

20 g m−2, laski sedimentti-vesisuspension pH-arvon alle 5. Vastaavassa kemikaali-

titrauksessa Nälkämölammen sedimentillä pH-arvo oli keskimäärin 6,7 annos-

koolla 50 g m−2 (Kauppinen & Saarijärvi, 2004). Vastaavasti CFH0818-

kemikaalin ja sedimentin suspension happamoituminen oli maltillisempaa ja pää-

tyi kemikaalin 200 g m−2 annoskoolla pH-arvoissa tasolle 5,5 (Kuvio 55).  

Kuvio 55. Kemikaalien titrauskoe, eli sedimentti-vesi suspension pH eri kemikaalian-

nosten lisäyksien jälkeen. Testatut kemikaalit olivat samoja kemikaaleja, joita käytet-

tiin kemikaalien vertailukokeessa (Taulukko 13 / luku 4.5.3.).  
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8 Keskeisten tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä pohjasedimentin kemikaloin-

timenetelmän mitoituksesta ja tuloksellisuudesta järvikunnostusmenetelmänä. 

Tässä luvussa kootaan tutkimuksen eri osien keskeiset tulokset ja niitä käsitellään 

sedimentin kemikalointimenetelmän mitoituksen ja tuloksellisuuden arvioinnin 

kehittämiseksi. Mittaustuloksia tarkastellaan myös sedimentin kemikalointimene-

telmää laajemmin järvikunnostuksen yleisen tuloksellisuuden mittaamisen kehit-

tämiseksi. 

Tutkimuksen rajauksesta johtuen tutkimuksen tuloksia ei käsitellä kunnostuk-

sen kohdekohtaisen tuloksellisuuden arvioimiseksi. Myöskään tuloksista ei johde-

ta Kuusamon tutkimusjärvien kunnostamiselle järvikohtaisia suosituksia, vaikka 

sedimenttitutkimus toi uutta tietoa järvessä vallitsevista olosuhteista ja kunnos-

tusmahdollisuuksista. Kuusamon järvien kunnostaminen on jatkunut muussa yh-

teydessä, jossa tämän työn tuloksia on hyödynnetty. 

8.1 Huokosveden fosfaattifosforipitoisuus ja fosfaattivuo 
sedimentti-vesirajapinnassa 

Nälkämölammen sedimentti kemikaloitiin PAX-18-kemikaalilla vuonna 2004. 

Sedimenttitutkimuksissa vuosina 2006 ja 2007 ei kemikaloinnilla havaittu olevan 

järven sisäistä fosforikuormitusta vähentävää vaikutusta. Nälkämölammen sedi-

mentin huokosveden fosfaattipitoisuudet ja fosfaattivuo sedimentistä veteen olivat 

korkeita vertailuaineistoon nähden (Taulukot 31, 32, 33 ja 35). Nälkämölammen 

pintasedimentin huokosveden fosfaattipitoisuus oli alusveden vähähappisena 

aikana keskimäärin 380 µg l−1. Vertailujärvistä ylirehevässä Tuusulanjärvessä 

tehtiin vastaavia havaintoja ennen laajoja kunnostustoimia (Kuviot 40 ja 41).  

Nälkämölammen koealtaiden pintasedimentin huokosveden fosfaattipitoisuu-

det laskivat selvästi heti sedimentin kemikaloinnin jälkeen (Kuviot 43 ja 56). 

Fosforia sitoutui sedimenttiin, sillä sedimentin kokonaisfosforipitoisuudet kasvoi-

vat, kuten muissakin vastaavissa tutkimuksissa (Lewandoski ym. 2003, Rydin ym. 

2000). Tulosten mukaan kuitenkin kemikaaliannoksen liiallinen kasvattaminen 

näyttäisi heikentävän fosforin sitoutumista sedimenttiin. Koealtaasta, jonka kemi-

kaaliannos oli 800 g m−2, vapautui fosforia alusveteen niin kutsutun ylikemika-

loinnin vuoksi (Kuviot 43 ja 56 sekä Taulukko 39), vaikkakin sedimentin pH-

arvot olivat vain heti kemikaloinnin jälkeen alumiinia ja fosforia vapauttavalla 

tasolla (Stumm & Morgan 1996). Fosforin vapautuminen johtunee kemikaalin 
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toksisuudesta vesieliöille (luku 4.6) ja siten biologisesti sitoutuneen fosforin va-

pautumisesta (Boström ym. 1982, Tuominen 1996).  

Nälkämölammen koealtaiden sedimenttitutkimusten oleellisin havainto liittyi 

koealtaiden sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuuksien muutokseen. Kemika-

loinnin jälkeen kesäkuussa 2006 (ajankohta B) koealtaiden, joiden PAX-18-

annostus oli 100 ja 300 g m−2, sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuudet olivat 

alhaiset ja fosfaattia sitoutui altaiden vesimassasta sedimenttiin (Kuviot 43 ja 56 

ja Taulukko 39). Samana ajankohtana ylikemikaloidun koealtaan (800 g m−2) ja 

vertailualtaan sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuudet olivat samalla tasolla 

ja sedimentistä vapautui fosfaattia alusveteen (Kuviot 43 ja 56 sekä Taulukko 39). 

Ajankohtana C, eli elokuussa 2006 kaikkien altaiden huokosveden fosfaattipitoi-

suudet pintasedimentissä (0–2 cm) olivat samalla tasolla, eli 100–170 µg l−1 ja 

fosfaattia kulkeutui syvemmältä sedimentistä pintaan (Taulukko 39). Havaintojen 

mukaan noin kaksi kuukautta sedimentin kemikaloinnin jälkeen kemikaalin fos-

faatinsidontakyky oli lähes kokonaan käytetty (Kuviot 42 ja 56), vaikka Lewan-

dowskin ym. (2003) mukaan alumiinikemikaali sitoi vielä 7–8 vuotta levityksen 

jälkeen huokosveden fosfaattia (Kuvio 11). Ilmeisesti Nälkämölammen koealtai-

den sedimentin kemikalointiin käytetyn PAX-18-kemikaalin fosforinsidontapaikat 

olivat käytetty sedimentin huokosveden ja järven alusveden fosfaatin sekä sedi-

mentin orgaanisen aineksen sitomiseen ja varastoimiseen sedimenttiin (RIL 2004). 

Elijärven pintasedimentin huokosveden fosfaattipitoisuus vaihteli kesän 2006 

aikana. Se oli pienimmillään välittömästi syvännealueen vesimassan kemikaloin-

nin jälkeen ja suurimmillaan syyskesällä, noin 2,5 kuukautta kemikaloinnin jäl-

keen. Syyskesän havainto noudatti jo rehevän järven huokosveden fosfaattifosfo-

riarvojen vuotuista kiertoa (Håkansson & Jansson 1983, Vahtera 1991). Vesimas-

san kemikalointi ei myöskään katkaissut havaintojen mukaan järven sisäistä 

kuormitusta sedimentistä, sillä fosforia vapautui sedimentistä lähes kaikkina tut-

kimusajankohtina ja kaikilta tutkimusalueilta. Heti vesimassan kemikaloinnin 

jälkeen Elijärven pintasedimentin huokosvedessä oli fosfaattia 10 µg l−1, kun 

vertailujärvien pintasedimentin huokosvedessä fosfaattia oli keskimäärin 251 

µg l−1 (Taulukot 20 ja 35). Havaintojen mukaan vesimassan kemikalointi vähensi 

myös pintasedimentin huokosveden pitoisuuksia – ainakin välittömästi kemika-

loinnin jälkeen.  
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Kuvio 56. Nälkämölammen koealtaiden sedimentin huokosveden fosfaattifosforipitoi-

suudet eri kemikaaliannoksilla ja eri näytteenottoajankohtina vuosina 2006 ja 2007. 

Näytteet otettiin (B) 19.–20.6.2006, (C) 15.8. ja 4.9.2008 ja (E) 5.6.2007. 

Torankijärvessä, kaupungin edustan lahdella (alue T3 Kuviossa 26) sedimentistä 

vapautui fosfaattia yläpuoliseen veteen maksimissaan 1 500 µg m−2 d−1, joka oli 

vertailuaineistossa lähes maksimiarvo (Taulukko 35). Fosfaatin voimallista va-

pautumista selittivät havainnot alueen alusveden vähähappisuudesta ja ajoittaises-

ta hapettomuudesta sekä korkeat huokosveden fosfaattipitoisuudet (Taulukot 25, 

27 ja 28). Alueen sedimentistä vapautui fosfaattia, vaikka sedimentin pintakerrok-

sessa vallitsivat hapettavat olosuhteet. Havainnot selittyvät orgaanisten fosforiyh-

disteiden hajoamisella sekä muun muassa kalsiumiin sitoutuneen fosforin vapau-

tumisella orgaanisen aineksen hapettuessa. Hapellisten olosuhteiden fosfaattivuo 

voi ajoittain olla näiden fosfaattijakeiden vuoksi merkittävääkin (Sinha 1972, 

Ryding & Forsberg 1977, Stevenson 1982, Boström ym. 1982).  

Muilla Torankijärven tutkimusalueilla fosfori sitoutui pääosin sedimenttiin, 

joskin syvännealueella havaittiin ajoittain myös fosforin vapautumista hapellisissa 

olosuhteissa (Taulukot 25, 27 ja 28). Sedimentin ylimmän kerroksen huokosveden 

fosfaattipitoisuudet olivat selkeästi pienemmät kuin vastaavasti pitoisuudet sy-

vemmissä sedimenttikerroksissa. Havainnot liittyvät järviveden ja pintasedimen-

tin riittävään ilmastuksen sekä sedimentin hyvään fosforinsidontakykyyn, jota 

jätevedenpuhdistamolta tuleva ylijäämäkemikaali tehosti. Vertailuaineiston järvis-

tä myös Tuusulanjärvessä on havaittu vastaava järviveden hapetuksen vaikutus 

pintasedimentin huokosveden fosfaattipitoisuuksiin (Pekkarinen 2005). Myös 
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pintasedimentin Redox-potentiaali ja hapentunkeutumissyvyyden mittausarvot 

tukivat havaintoja, joissa fosfaattia sitoutuu sedimentin pintakerrokseen (Kuvio 

28 ja Taulukko 25). 

Kemikaalien vertailukokeessa oli mukana rinnakkaisia koejäseniä, joiden 

koevesiin oli lisätty fosfaattifosforia noin 100 µg l−1 (Taulukko 13). Kemikaalit 

sitoivat fosfaattia tehokkaammin kun koeveden fosfaattipitoisuus oli korkea. Täl-

löin kemikaalin lisäyksen yhteydessä vedessä oli välittömästi tarjolla sidottavaa 

fosfaattia, jonka kanssa kemikaali reagoi. Kemikaalit CFHF0818, ALF-30 ja Fe-

rix-3 sitoivat koeveden fosforin lisäksi myös huokosveden fosfaattia (Kuvio 52). 

Muut tutkitut kemikaalit sitä vastoin vapauttivat huokosveteen fosfaattia (Kuviot 

52 ja 57). Lisäksi alumiinipohjainen PAX-18- ja rautapohjainen PIX-111-

kemikaalit vapauttivat sedimentistä fosfaattifosforia huokosveden lisäksi myös 

koeveteen (Taulukko 52). Kuitenkin laboratoriossa tehdyissä Nälkämö- ja  

Kevätön-kokeissa PAX-18-kemikaalikäsitelty sedimentti sitoi jätevesilisäyksestä 

fosforia vielä 48–58 vuorokautta kemikaalin lisäyksen jälkeen (Kuvio 47) ilmei-

sesti koeveden pH muutosten vuoksi (Kuvio 46).  

 

Kuvio 57. Kemikaalien vertailukokeen koejäsenten koeveden ja sedimentin huokosve-

den fosfaattifosforipitoisuudet kokeen jälkeen. 
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8.2 Sedimentin pH-arvojen vaihtelun vaikutus fosforin 
vapautumiseen tai sitoutumiseen  

Kuusamon tutkimusjärvien sedimentin pH-arvot vaihtelivat välillä 4,5–7,3. Hap-

pamimmillaan sedimentit olivat vesimassan täyskierron jälkeen keväällä, jolloin 

vesimassa hapettaa alusveden ja pintasedimentin pelkistyneistä yhdisteitä (Wetzel 

1980). Aiemmin kemikaalilla kunnostettujen Elijärven ja Nälkämölammen pin-

tasedimentit olivat kuitenkin mittausten mukaan happamampia kevään täyskier-

ron jälkeen kuin Torankijärven pintasedimentti. Kemikaloinnin ja hapettumisen 

yhteisvaikutus laski pintasedimentin pH-arvot tasolla, jossa alumiini ja siihen 

sitoutunut fosfori vapautuvat sedimentistä veteen (Stumm & Morgan 1996, Kos-

ki-Vähälä 2001). Esimerkiksi kevään täyskierron jälkeen kemikaloidun Elijärven 

vesimassasta sedimentin pinnalle laskeutuva flokki oli hapanta, pH-arvojen olles-

sa tasolla 5–6 (Kuvio 23, ajankohta B).  

Avovesikauden edetessä rehevän järven pintasedimentin pH-arvot kohoavat 

pelkistävissä olosuhteissa (Håkansson & Jansson 1983), kuten tutkimusjärvilläkin 

havaittiin. Tällöin järvien pintasedimentin pH-arvot olivat pääosin alueella, jossa 

alumiini on liukenematon veteen (Kuvio 7) ja alumiiniin sitoutuva fosfori varas-

toituu sedimenttiin (Stumm & Morgan 1996). Järvien sedimenttien välinen hap-

pamuusero näytti tasoittuvan kesän edetessä (Kuviot 23, 27 ja 37), joten Elijärven 

vuosittainen (2005–2007) vesimassan kemikalointi ei näyttäisi happamoittavan 

pintasedimenttiä pysyvästi (Kuvio 23).  

Nälkämölammen allaskokeessa sedimentin kemikaloinnin ei havaittu vaikut-

tavan vesimassan pH-arvoihin. Sitä vastoin koealtaiden sedimentin pH-arvo laski 

kemikaaliannoksen kasvaessa (Kuvio 58). Alumiinin fosforinsidonnan optimialue 

(Stumm & Morgan 1996), eli pH-arvo 6, saavutettiin sedimentissä jo varsin pie-

nellä annoskoolla. Myös koealtaissa kemikaalin happamoittava vaikutus näytti 

tasaantuvan vuoden aikana (Kuvio 58).  

Laboratoriossa tehdyissä sedimentin kemikalointikokeissa koejäsenten veden 

pH-arvot olivat välillä 3,7–6,7 ja veden happamuus kasvoi kemikaaliannoskoon 

kasvaessa (Taulukot 44 ja 45). Sedimentin pH-arvot laskivat kokeen aikana alle 

6:n vain suurimmalla kemikaaliannoksella, ollen tasolle 5,5 (Taulukot 46 ja 47). 

Tällöin oli odotettavissa alumiinin ja siihen sitoutuneen fosforin vapautumista 

(Kuvio 7 ja Stumm & Morgan 1996). Kyseisten koejäsenten sedimentistä vapau-

tui alumiinia, mutta fosfaattia sitoutui sedimenttiin (Taulukot 44 ja 45). Sedimen-

tin rehevyyden ja erityisesti kuormittuneisuuden kasvaessa sedimentti pidättää 

fosforia happamissa olosuhteissa aina pH-arvoon 3 saakka. Tällöin negatiivisesti 
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varautuneelle fosfaatille on rehevässä sedimentissä tarjolla positiivisesti varautu-

neita sidospaikkoja (Jian ym. 2004). Myös hienojakoisesta ja eloperäisestä maa-

perästä on havaittu fosforin liukenemisen lisääntyvän vasta pH-arvojen laskiessa 

alle 5 (Murrmann & Peech 1969). Sitä vastoin sedimentin rehevöityessä ja pH-

arvon noustessa yli 8:n fosforia vapautuu sedimentin rauta- ja alumiinisidoksista 

hapettomissa olosuhteissa (Stumm & Morgan 1996). Tällöin sedimentin silikaatit 

sitoutuvat alumiinin ja raudan vapaisiin sidontapaikkoihin kilpaillen niistä fosfo-

rin kanssa olosuhteiden muuttuessa hapellisiksi (Koski-Vähälä 2001). Kemika-

lointikokeiden koevesistä sitoutui fosforia sedimenttiin, vaikka samanaikaisesti 

rautaa ja alumiinia vapautui sedimentistä veteen (Taulukot 42, 43 ja 44 sekä Ku-

vio 47). fosforin sitoutumista sedimenttiin ja metallien vapautumista sedimentistä 

veteen sääteli hapetus-pelkistysolosuhteiden lisäksi pH (Kuvio 7). Nämä ristik-

käiset ilmiöt olivat mahdollisia orgaanisen aineksen, lähinnä humuksen osallistu-

essa prosesseihin (Stumm & Morgan 1996, Wetzel 1983). 

Kuvio 58. Nälkämölammen koealtaiden pintasedimentin pH-arvot eri näytteenottoajan-

kohtina ja eri kemikaaliannoksilla vuosina 2006 ja 2007. Näytteet otettiin (B)  

19.–20.6.2006, (C) 15.8. ja 4.9.2008 ja (E) 5.6.2007.  

Kemikaalien vertailukokeessa koejäsenten ALF ja FER veden pH-arvot poikkesi-

vat merkitsevästi (F = 27,516, p < 0,001) muiden koejäsenten tuloksista ja niiden 

veden pH-arvot olivat kokeen päättyessä alle 6:n. Kemikaalien vertailukokeen 

sedimentin pH-tulokset ovat hieman ristiriidassa kemikaalititrauksen tulosten 

kanssa. Kummassakin tutkimuksessa kemikaalin CFHF0818 happamoittava vai-
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kutus sedimenttiin oli vähäinen. PAX-18-kemikaali happamoitti sedimentin ke-

mikaalititrauksessa jo pienellä annoksella, ja kemikaalien vertailukokeessa vas-

taavaa ei havaittu. Sedimentin kemikaalititraus on kuitenkin oleellinen osa sedi-

mentin kemikaloinnin mitoitusta, varsinkin, kun eri kemikaalit tuottavat yksilölli-

sen pH-vasteen järven sedimenttiin (Kuvio 55) ja myös eri sedimenttien pH-vaste 

on erilainen. Sedimenttien välinen ero on havaittavissa selvimmin kemikalointi-

kokeiden sedimenttien tulosten eroista (Taulukot 46 ja 47). 

8.3 Sedimentin hapenkulutus sekä hapetus-pelkistysolosuhteet  

Elijärven sedimentin hapenkulutus vaihteli järven eri osissa kesän aikana  

50–250 mg m−2 d−1. Myös sedimentin hapetus-pelkistystila vaihteli. Hapettavat 

olosuhteet havaittiin välittömästi vesimassan kevään täyskierron jälkeen, mutta 

myös vielä vesimassan kemikaloinnin jälkeen (Kuvio 24). Järven vesimassan 

kemikalointi näytti parantavan, ainakin hetkellisesti sedimentin happitilannetta, 

lisäävän orgaanisen aineksen hapellista hajoamista ja siten myös sedimentin ha-

penkulutusta (Taulukot 4 ja 18). Vesimassan kemikalointi vähentääkin orgaanisen 

aineksen määrää vedessä (Oravainen 2005), jolloin vesimassan hapenkulutus 

vähenee (Wetzel 1983) ja sedimentin hapenkulutus voi lisääntyä vesimassan hap-

pivarantojen mukaan.  

Torankijärven sedimentin hapenkulutus oli vertailuaineistoon verrattuna al-

hainen ja sedimentissä vallitsivat pääosin hapettavat olosuhteet (Taulukko 25 ja 

Kuvio 28). Alueellisesti järven eri osissa sedimentissä vallitsi kuitenkin varsin 

erilaiset happiolosuhteet. Järven ilmastetuilla syvännealueilla fosforia pääasialli-

sesti sitoutui hapellisissa olosuhteissa sedimenttiin, joten ilmastus näytti toimivan 

varsin hyvin. Sitä vastoin kaupungin edustan lahdella sedimentin happitilanne oli 

pääosin huono ja fosforia vapautui sedimentistä (Taulukot 25 ja 28). Alue on ma-

talaa, joten alusveden ja sedimentin pintakerroksen tulisi normaalisti hapettua 

avovesikaudella, kuten esimerkiksi vertailuaineiston Ranuan Takajärvellä (Puro 

ym. 1997). Alueelle purkautui kuitenkin kaupunkialueen hulevesiä, joiden vaiku-

tus sedimentin hapenkulutukseen voi olla suurikin.  

Nälkämölammen tila oli tutkimusjärvistä heikoin, sillä sen vedenlaatuhavain-

not ilmensivät rehevän tai erittäin rehevän järven tunnuslukuja (Kuviot 32, 33 ja 

35 sekä Taulukko 3). Myös sedimentin tila oli heikko, sillä sen hapenkulutus oli 

maksimissaan 500 mg m−2 d−1 ja sedimentissä vallitsi pääosin pelkistävät olosuh-

teet (Taulukko 29 ja Kuvio 37). Vertailuaineistossa vastaavia arvoja havaittiin 

vain ylirehevässä Tuusulanjärvessä (Taulukko 34). 
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Nälkämölammen syvännealueen kemikaalipöyhintä sekoitti sedimentin ker-

rosrakenteen, lisäsi sedimentin metanogeneettistä kaasuntuotantoa ja osaltaan 

siten edisti järven rehevöitymistä (vrt. Huttunen ym. 1998 ja Saarijärvi 2005). 

Kemikaloitujen koealtaiden Redox-potentiaalin arvot olivat korkeimmillaan ke-

mikaloinnin jälkeen (B) ja matalimmillaan seuraavan kesän alussa (E), ennen 

järven vesimassan täyskiertoa (Kuvio 37). Kemikaloinnin annoskoolla ei ollut 

havaintojen mukaan vaikutusta sedimentin hapetus-pelkistystilaan, varsinkin kun 

Nälkämölammen syvännealueen sedimentin hapetus-pelkistysolosuhteet olivat 

heterogeeniset sedimenttiin vuonna 2004 tehdyn pöyhinnän vuoksi. Nälkämö-

lammen altaiden ja syvännealueen sedimentin Redox-potentiaalin havainnot ku-

vasivat vertailuaineiston mukaan erittäin rehevän järven pääosin pelkistäviä ja 

metanogeneettisiä olosuhteita (Taulukot 4, 34 ja 35 sekä Kuvio 37). 

Nälkämö-koneen ja Kevätön-kokeen koevesissä vallitsivat hapettavat olosuh-

teet. Mittausten mukaan olosuhteet olivat hapettavat lähinnä nitraatin pelkistymi-

sen vuoksi myös kokeen vähähappisen jakson aikana (Taulukot 4 ja 36). Sedi-

mentistä vapautui kokeiden aikana typpeä ja kemikaalin annoskoon kasvaessa 

lisääntyi myös ammoniumtypen määrä sedimentin yläpuolisessa vedessä. Tämä 

johtui siitä, ettei typpi hapettunut nitraatiksi. Ilmiö on havaittu myös vesihuolto-

tekniikassa ja sen on arveltu johtuvan alumiinin inhiboivasta vaikutuksesta typen 

nitrifikaation (RIL 2004). Sitä vastoin kokeiden sedimentissä vallitsi pääosin 

sulfaattia pelkistävät olosuhteet (Taulukot 46 ja 47 sekä Reddy & D'Angelo 1994 

ja Särkkä 1996). Sulfaatin pelkistyminen koejäsenten sedimentissä oli havaitta-

vissa myös sedimentin värin muuttuessa mustasta vaalean ruskeaksi kokeen aika-

na. Sedimentin Redox-potentiaalin muutos Nälkämö-kokeen aikana oli vähäinen, 

joskin kemikaaliannosten 300 ja 500 g m−2 koejäsenien sedimentti hieman hapet-

tui ja vastaavasti kemikaaliannosten 0 ja 100 g m−2 koejäsenien sedimentti hieman 

pelkistyi kokeen aikana (Taulukko 46). Sitä vastoin Kevätön-kokeen sedimentti 

hapettui kokeen aikana 150–210 mV, mutta hapettumisen suuruus ei ollut riippu-

vaista sedimentin kemikaaliannoksesta (Taulukko 47).  

Kemikaalien vertailukokeessa veden happi- ja Redox-potentiaalimittausten 

mukaan koejäsenissä vallitsivat hapettavat olosuhteet. Myös koejäsenten sedi-

mentti hapettui Redox-potentiaalimittausten mukaan kokeen aikana. Koejäsenten 

PAX, CFH, PIX ja VER veden Redox-potentiaaliarvot nousivat kokeen edetessä 

tasolle +30…+206 mV (28 d) ja edelleen kokeen lopussa tasolle +84…+200 mV  

(56 d). Redox-potentiaaliarvot kuvasivat orgaanisen ainekset anaerobista hajoa-

mista ferriraudan pelkistyessä (Faulkner & Richardson 1989 / Taulukko 4). Koe-

jäsenen ALF veden Redox-potentiaalin arvot olivat kokeen päättyessä tasolla 
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+370…+390 mV, koejäsenen FER arvot olivat +250…+291 mV. Arvot kuvasivat 

orgaanisen aineksen hapellista hajoamista ja typen denitrifikaatiota (Cooke & 

White 1987, Reddy & D'Angelo 1994 / Taulukko 4). Koejäsenten ALF ja FER 

Redox-potentiaaliarvot poikkesivat merkitsevästi (F = 15,234, p < 0,001) muiden 

koejäsenten tuloksista. Koejäsenen NO arvot olivat kokeen päättyessä tasolle 

+150…+180 mV (Taulukko 49). Kokeen aikana kemikaloitujen koejäsenten se-

dimenteistä vapautui typpeä ja rautaa yläpuoliseen veteen, joten orgaaninen aines 

hajosi hapellisesti.  

8.4 Sedimentin suhdelukujen tulkinta kemikaalikäsitellyssä järvessä 

8.4.1 Sedimentin hiili-typpisuhdeluku 

Elijärven pintasedimentin hiili-typpisuhdeluku oli 7,1–11,6, Torankijärvessä  

9,1–10,9 ja Nälkämölammella 9,1–11,4. Järven levämassan hiili-typpisuhde on 

normaalisti tasolla 5–6 (Redfield ym. 1963, Lepistö ym. 1992, Lehtoranta 2001), 

jolloin vastaava suhdeluku pintasedimentissä kuvaa rehevää sisäkuormitteista 

järveä (Hansen 1961, Håkansson & Jansson 1983). Järvien hiili-typpisuhdeluku 

kasvoi avovesikauden aikana ja se kuvaa ainakin ajoittaista ulkoista kuormitusta 

(Redfield ym. 1963, Lepistö ym. 1992, Lehtoranta 2001). 

Kemikaloinnilla tai kemikaaliannoksella ei ollut Nälkämölammen allaskokei-

den mukaan vaikutusta sedimentin hiili-typpisuhteeseen. Kemikaloinnin vaiku-

tuksesta kuitenkin Nälkämölammen ja Elijärven pintasedimentistä vapautui typ-

peä, kuten tämän tutkimuksen allas- ja laboratoriotutkimuksissa havaittiin. Lisäksi 

PAX-18-kemikaali sitoi Elijärven vesimassasta fosforin lisäksi myös orgaanistan 

ainesta (Kuusamon kaupunki 2006). Elijärven vesimassan kemikaloinnin vaiku-

tuksesta typpeä vapautui ja orgaanista ainesta pidättyi pintasedimenttiin. Vastaa-

vasti Nälkämölammella sedimenttiin kohdistunut kemikalointi vähensi sedimentin 

kokonaistyppipitoisuutta. Kemikaloinnin vaikutuksesta hiili-typpisuhdeluvun 

normaali tulkinta vääristyi. Edellä esitetyt näkökohdat huomioiden Elijärvi olisi-

kin pääasiassa sisäkuormitteinen järvi ja Nälkämölampi entistä selvemmin ulkoi-

sesti kuormittunut lampi.  

Nälkämö-kokeen sedimentin hiili-typpisuhdeluku oli tasolla 10 ja Kevätön-

kokeessa vastaavasti suhdeluku oli tasolla 9, eikä kemikaalin annoskoolla näyttä-

nyt olevan vaikutusta suhdelukuun (Taulukot 46 ja 47). Kuitenkin havaintojen 

mukaan kemikaloitujen koejäsenten sedimentistä vapautui typpeä koko kokeen 
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ajan, mutta vertailukoejäsenten veden typpipitoisuudet lähtivät laskuun pian myös 

jätevesilisäyksen jälkeen. Havainnot liittynevät typen mikrobiologiseen kiertoon 

sedimentti-vesirajapinnassa sekä kierron estymiseen kemikaloinnin vuoksi (Hå-

kansson & Jansson 1983, Tuominen 1996).  

8.4.2 Sedimentin hiili-fosforisuhdeluku 

Sedimentin hiili-fosforisuhdeluku kuvaa sedimentin fosfori- ja hiilipitoisuuksien 

vaikutusta sedimentin biologiseen toimintaan. Suhdeluvun ollessa alle 56:n on 

sedimentissä fosforia enemmän suhteessa hiilimäärään kuin bakteerit ja mikrobit 

pystyvät kasvuunsa käyttämään, ja fosforia voi tällöin vapautua sedimentistä 

yläpuoliseen veteen, mikäli olosuhteet vapautumiselle ovat olemassa (Bell & 

Ahlgren 1987, Tezuka 1990, Tuominen 1996).  

Elijärven pintasedimentin hiili-fosforisuhdeluku oli 71–95, Torankijärvellä 

33–61 ja Nälkämölammella 44–65 vastaavasti. Suhdelukujen mukaan Elijärven 

sedimentistä ei pitäisi vapautua fosforia, mutta havaintojen mukaan sedimentistä 

vapautui fosforia (Taulukko 21). Torankijärven syvännealueiden sedimenttiin 

sitoutui fosforia (Taulukko 28), vaikka sitä suhdeluvun mukaan voisi vapautua. 

Nälkämölammen sedimenttiin sitoutui ja sedimentistä vapautui fosforia eri ajan-

kohtina (Taulukko 32).  

Sedimentin hiili-fosforisuhdeluvun tulkintaan liittyy ongelmia kemikaloiduis-

sa järvissä. Kemiallisesti varastoitunut fosfori on poissa fosforin biologisesta 

kierrosta (Wetzel 1980, Saarijärvi ym. 2001) ja osaltaan vääristää luontaista sedi-

mentin hiili-fosfori suhdetta. Esimerkiksi kemikaaliin sitoutunutta fosfori varas-

toitui Nälkämölammen ja Elijärven pintasedimenttiin, sillä näiden järvien pin-

tasedimentin kokonaisfosforipitoisuudet olivat 1,5–2 kertaa suuremmat kuin To-

rankijärvessä. Lisäksi sedimenteistä, joissa bakteeri- ja mikrobitoiminta on esty-

nyt voi vapautua fosforia, pääosin orgaanista fosforia (Tuominen 1996). Sedimen-

tin kemikaloinnin vaikutuksesta pintasedimentin pH-taso laskee (Kuvio 55) ja se 

estää ainakin hetkellisesti sedimentin bakteeri- ja mikrobitoiminnan (Håkansson 

& Jansson 1983) 

Sedimentin hiili-fosforisuhdeluku oli Nälkämö-kokeessa tasolla 88–104 ja 

Kevätön-kokeessa tasolla 26–27. Suhdelukujen mukaan Kevätön-kokeen sedi-

mentistä voi vapautua fosforia orgaanisen aineksen hajotessa mikrobiologisesti, 

mutta Nälkämö-kokeen sedimentistä ei (Coldman ym. 1987, Tezuka 1990, Tuo-

minen 1996, Sinke & Cappenberg 1988). Sekä Kevätön- että Nälkämö-kokeiden 

kemikaloidut sedimentit varastoivat fosforia sedimenttiin kokeen aikana pelkistä-
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vissäkin olosuhteissa (Taulukot 46 ja 47), kun sedimentin pH oli kemikaalin op-

timialueella (Kuvio 7 sekä Taulukot 46 ja 47).  

8.4.3 Sedimentin (FE+AL)/P-suhdeluku 

Elijärven pintasedimentissä oli raudan ja alumiinin pitoisuuksien summan suhde 

fosforin pitoisuuteen 12 välittömästi kemikaloinnin jälkeen. Nälkämölammella 

suhdeluku oli 14 ja Torankijärvessä raudan ja fosforin suhdeluku oli 19. Suhdelu-

vun ollessa 10–15 on metalleja riittävästi, ettei järvessä esiinny haitallista sisäistä 

fosfori kuormitusta (Jensen ym. 1992, Reitzel ym. 2005, Rydin ym. 2000).  

Alumiinin lisääminen sedimenttiin ei oleellisesti muuttanut sedimentin fosfo-

rin ja metallien välisiä suhdelukuja. Lisätty alumiinimäärä on kuitenkin varsin 

pieni mitattuun sedimentin alumiinipitoisuuteen nähden. Riittävästä metallimää-

rästä huolimatta Nälkämölammen ja Elijärven sedimenteistä vapautui fosforia. 

Metallit sitoutuvat pelkistävissä ja happamissa olosuhteissa humukseen ja muo-

dostavat kompleksiyhdisteitä sen kanssa (Boström ym. 1982). Tältä osin metallit 

ovat poissa fosfaatin sidonnasta, vaikka suhdeluvun mukaan tilanne olisi fosfaatin 

sidontaa edistävä. Torankijärven lähes kaksinkertainen suhdeluku kirjallisuusar-

voihin nähden näytti riittävän fosforin sitomiseen sedimenttiin hapellisissa olo-

suhteissa. 

8.5 Kemikaloinnin vaikutus sedimentin fosforinsidontakykyyn 

Kemikalointi lisää sedimentin fosforinsidontakykyä ja alumiinipohjaisella kemi-

kaalilla sidottu fosfori pysyy sedimentissä, mikäli sedimentin pH-olosuhteet eivät 

muutu oleellisesti (muun muassa Lewandoski ym. 2003). Kemikaalin fosforinsi-

dontakyky on kuitenkin rajallinen. Kun kemikaali sitoo huokosveden ja sedimen-

tin sidottavissa olevan fosforin, käynnistyy tämän seurauksena fosforin diffuusio 

alemmista sedimenttikerroksista. Fosforia sitoutuu kemikaaliin, kunnes kemikaa-

lin sidontakyky on käytetty. Alumiinikemikaaleja käytettäessä on huomattava, että 

alumiiniin sitoutuu fosforin lisäksi myös orgaanista ainesta ja esimerkiksi sulfiit-

tia. Lisäksi kemikaali muodostaa sidokset varsin nopeasti – kuten alun perin vesi-

laitoskemikaaliksi suunnitellun kemikaalin tuleekin (Kemira 2007).  

Nälkämölammen allaskokeissa havaittiin, että sedimentin fosforin sidontaky-

ky on parhaimmillaan PAX-18-kemikaalin annoskoolla 100–300 g m−2 ja ajalli-

sesti välittömästi kemikaloinnin jälkeen. Tämän jälkeen, eli yli 2 kuukautta kemi-

kaloinnin jälkeen allaskokeen eri sedimenttien fosforinsidontakyky vaihteli eri 
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näytteenottoajankohtina, ja aiheutti enemmän vaihtelua aineistoon kuin kemikaa-

liannoskoko (Kuvio 59).  

Sedimentin kemikalointi alumiinikemikaalilla ei oleellisesti lisää sedimentin 

fosforinsidontakykyä, sillä tutkimuksen tulosten mukaan kemikaaliannoksen liial-

linen kasvattaminen näyttäisi heikentävän sedimentin fosforinsidontakykyä. Alu-

miinikemikaalin lisäystä merkittävämmin fosforinsidontakykyyn vaikutti sedi-

mentin muut ominaisuudet, kuten laboratoriossa tehdyistä kemikalointikokeista 

voi havaita (F = 22,134, P < 0,001). Keskeisimmät näistä lienevät sedimentin 

happamuus, hapetuskyky sekä kokonaismetallipitoisuus. Laboratoriokokeiden 

sisällä eri kemikaaliannosten välillä merkittäviä eroja sedimentin fosforinsidonta-

kyvyssä ei havaittu (F = 0,923, P = 0,452).  

Kemikaalien vertailukokeessa tehtiin sedimentin fosforin adsorptio-

ominaisuuden määrittäminen eri kemikaaleille. Fosforin tasapainopitoisuuksien 

mukaan kemikaalit voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen CFH, PAX, PIX, FER 

ja ALF (Kuvio 50). Tulokset kuvastivat erityisesti CFH0818-kemikaalin hyviä 

adsorptio-ominaisuuksia ja soveltuvuutta järvikunnostuskemikaaliksi myös lähes 

neutraalin pH-vasteensa vuoksi (Kuvio 55).  

 

 

Kuvio 59. Sedimentin fosforin adsorptiokokeen tulokset, kun tasapainopitoisuus on 

rajattu alle 10 mg l-1. Sarjojen tunnisteet nimettiin sedimentin PAX-18-kemikaalin an-

nosten mukaan seuraavasti; 100 g m−2 (100), 300 g m−2 (300) ja 500 g m−2 (500) sekä 

kemikaloimaton sedimentti (0).  
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8.6 Tuloksellisuuden mittaaminen 

Sedimentin kemikalointikäsittelyn tuloksellisuuden mittaamisen yhteydessä on 

kehitetty myös yleisempää järvikunnostuksen tuloksellisuuden mittaamista. Järvi-

kunnostuksen tuloksellisuutta on tässä työssä mitattu menetelmillä, joista keskei-

simmät ovat sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuus (luvut 2.3.3 ja 4.1), pin-

tasedimentin pH ja Redox-potentiaali (luvut 2.3.4 ja 4.2.2 sekä Taulukko 4) sekä 

hapen tunkeutumissyvyys sedimenttiin (luku 4.2.1).  

Rehevän järven sedimentin huokosveden fosfaattipitoisuus vaihtelee järven 

rehevyyden, sedimentaatioalueen sekä limnologisen vuosikierron mukaan varsin 

paljon (Taulukko 35 ja Kuvio 4). Kun tunnetaan lisäksi sedimentin happi- ja hap-

pamuustilanne (Taulukko 35), joka sitoo huokosveden fosfaattihavainnot järven 

tilaan, voidaan tuloksia käyttää järvikunnostuksen tuloksellisuuden arvioimisessa. 

Määritykset on tehtävä kunnostustoimia ennen ja niiden jälkeen, jotta kunnostuk-

sen tuloksellisuutta voidaan mitata. Muutoin tuloksellisuutta voidaan arvioida 

vertailuaineiston perusteella (Taulukko 35). Vertailujärvien sedimentin huokosve-

den fosfaattitulokset sekä sedimentin happamuus- ja happitilannetiedot on kerätty 

pääosin heinä-elokuussa niin kutsutun järven kesäkerrostuneisuuden aikana. Ky-

seisen ajankohdan mittaustulosten keskiarvoa ja hajontaa voidaan verrata vertai-

luaineistoon (Taulukko 35). Samalla voidaan arvioida järven sisäistä fosforikuor-

mitusta ja kuormituspotentiaalia esimerkiksi seuraavien havaintojen perusteella:  

– Sedimentin ylimmän kerroksen huokosveden fosfaattipitoisuudet ovat selväs-

ti pienemmät kuin vastaavasti pitoisuudet syvemmissä sedimenttikerroksissa. 

Lisäksi sedimenttiin tunkeutuu happea ja pintasedimentissä vallitsevat hapet-

tavat olosuhteet. Tällöin sedimentin fosforikuormitus järveen on pieni, mutta 

sedimentin hapenkulutuksen kasvaessa ja järven happivarantojen ehtyessä 

järvessä voi esiintyä voimakasta sisäistä fosforikuormitusta. Mikäli jär-

visyvännettä ilmastetaan tai hapetetaan, tulee sitä jatkaa saavutetun tilan yllä-

pitämiseksi (vrt. Torankijärven tulokset).  

– Sedimentin ylimmän kerroksen huokosveden (ja alusveden) fosfaattipitoisuu-

det ovat samalla tasolla kuin pitoisuudet syvemmissä sedimenttikerroksissa. 

Lisäksi pintasedimentissä vallitsevat yleensä pelkistävät olosuhteet ja hapen-

tunkeutumissyvyys on vähäinen tai sedimentti on hapeton. Tällöin sedimentin 

fosforikuormitus järveen on suuri. Mikäli järvisyvännettä ilmastetaan tai ha-

petetaan, tulee sitä tehostaa sedimentin pintakerroksen happi/hapetustilanteen 

parantamiseksi (vrt. Nälkämölammen ja Tuusulanjärven tulokset).  
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– Huokosveden fosfaattipitoisuuden vaihtelu pintasedimentissä ja vapautumi-

nen järven vesimassaan johtuu pääosin sedimentin happi/hapetustilasta tai se-

dimentin pH-arvoista. Hapekkaasta sedimentistä voi vapautua fosforia huo-

kosveteen ja edelleen alusveteen, mikäli sedimentti on liian hapan (pH alle 

6:n) tai liian emäksinen (pH yli 8:n) (Stumm & Morgan 1996). Tällöin vapau-

tuu erityisesti orgaanisesti sitoutunutta fosforia (Coldman ym. 1987, Tezuka 

1990, Tuominen 1996, Sinke & Cappenberg 1988). Sedimentin pH-arvojen 

ollessa välillä 6–8 voi fosfori sitoutua alumiiniin ja hapettavissa olosuhteissa 

rautaan (Stumm&Morgan 1996, Wetzel 1980).  

– Hapen tunkeutumissyvyyden mittaustulokset ja sedimentin Redox-

potentiaalin mittaustulokset olivat eri mittauksissa loogisia toisiinsa nähden 

eri tutkimusjärvissä sekä vertailuaineistossa. Tutkimusjärvissäkin havaittu 

Redox-potentiaalitason siirtyminen pelkistävään suuntaan avovesikauden 

edetessä kuvaa orgaanisen aineksen hajotustoiminnan etenemistä hapellisesta 

hajotuksesta hapettomaan hajoamiseen (Håkansson & Jansson 1983 ja Tau-

lukko 4) ja samalla sedimentin hapenkulutuksen kasvavan, mikäli vesimassan 

happivarannot ovat riittävät.  

Järvikunnostuksen tuloksellisuuden mittaamiseen ja arvioimiseen liittyy oleelli-

sesti vertailujärvien mittaustulosten käyttö (luku 5.4). Mittaustentulosten laatua 

voidaan parantaa kehittämällä mittaustekniikoita ja tuloksellisuus arvioiden laatua 

laajentamalla vertailuaineistoa eri tyyppisissä järvissä.  
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9 Johtopäätökset 

Rehevän järven keskeinen ongelma on sisäinen kuormitus. Tällöin sedimentissä ja 

sedimentin huokosvedessä on sedimentin yläpuoliseen vesimassaan helposti siir-

tyvää fosforia. Sedimentin kemikalointimenetelmä perustuu kemikaalin kykyyn 

sitoa ja varastoida fosforia sedimenttiin – eli vähentää järven sisäistä kuormitusta. 

Pääosa tästä tutkimuksesta on tehty PAX-18-kemikaalilla, sillä se oli kirjallisuu-

den ja vesihuollosta saatujen kokemusten perusteella soveltuva kemikaali sedi-

mentin kemikaalikäsittelyyn. 

Sedimenttikemikaloinnin mitoitus 

Alumiinisuolat, kuten PAX-18-kemikaali, sitovat järven alusveden ja erityisesti 

sedimentin huokosvedestä fosforia itseensä. Kemikaalin fosforinsidontakyky on 

kuitenkin käytetty järviolosuhteissa varsin nopeasti, sillä se sitoo fosforin lisäksi 

myös orgaanista ainesta. Nälkämölammen allaskokeissa kemikaalien fosforinsi-

dontakyky oli käytetty kahden kuukauden kuluessa, sillä tällöin sedimentin huo-

kosveden fosfaattipitoisuudet olivat palautuneet entiselleen ja sisäinen kuormitus 

sedimentistä jatkui. Nälkämölampi edustaa erittäin rehevää järveä. Laboratorio-

kokeissa sedimenttiin sekoitettu kemikaali sitoi yläpuoliseen veteen lisättyä fosfo-

ria 20–30 päivää kemikaalin lisäyksen jälkeen. Kun sedimentin kemikaloinnissa 

käytetään PAX-18-tyyppistä kemikaalia sen fosforinsitomiskyky ei säily useita 

vuosia, joka oli alun perin sedimentin kemikaloinnin tavoite kirjallisuuden perus-

teella.  

Kemikaaliin sitoutunut fosfori varastoitui sedimenttiin ja pysyi varastoitu-

neena, mikäli sedimentti ei happamoitunut alle pH-arvon 6. Sedimentin happa-

moituessa esimerkiksi kemikaalin yliannostuksen johdosta siitä vapautui alumii-

niin sitoutunutta fosforia, kuten allas- ja laboratoriokokeet osoittivat. Laborato-

riokokeissa havaittiin fosforia vapautuvan myös varsin pienillä happamuuden 

muutoksilla. Tällöin vapautui pääosin orgaanista fosforia, sillä kemikaali toden-

näköisesti inhiboi sedimentin mikrobiologista toimintaa.  

Kemikaalin lisääminen sedimenttiin lisäsi sedimentin fosforinsidontakykyä. 

Kuitenkin sekä Nälkämölammen allaskokeissa että laboratoriokokeissa havaittiin 

suurilla kemikaaliannoksilla myös niin kutsuttu sedimentin ylikemikalointitila. 

Tällöin sedimentin fosforinsidontakyky oli heikko ja sekä alumiinia että fosforia 

vapautui sedimentin yläpuoliseen vesimassaan. Nälkämölammen allaskokeiden ja 

laboratoriokokeiden mukaan sedimentin fosforinsidontakyky oli parhaimmillaan, 



 192

kun PAX-18-kemikaalia oli lisätty sedimenttiin noin 100 g m−2. Tällöin myös 

sedimentin pH-arvo oli noin 6. 

Rehevän järven sedimentin kemikaalikunnostukselle ei löytynyt PAX-18-

kemikaalin yleispätevää annosmäärää. Laboratoriokokeiden perusteella eri järvien 

sedimentit reagoivat kemikaaliannoksiin eri tavoin, eikä tutkituilla parametreilla 

voinut ennustaa sedimentin happamoitumista. Myös fosforinsidontakyky oli eri-

lainen eri sedimenteillä ja eri kemikaaliannoksilla. Havaintojen perusteella sedi-

mentin kemikalointi on mitoitettava järvikohtaisesti sedimentin kemikaalititrauk-

sella, jolloin sedimentin pH-vaste kemikaaliannokseen on ratkaiseva mitoitusteki-

jä. 

Sedimentin pH-arvon vuosivaihtelu voi olla rehevässä järvessä suurta, sillä 

järven alusveden vähähappiset jaksot nostavat sedimentin pH-arvoa lähelle neut-

raalia tai jopa hieman emäksiseksi. Vastaavasti sedimentin hapettuessa järviveden 

täyskierron aikana on pintasedimentti happamimmillaan. Tämä vuotuinen sedi-

mentin pH-arvojen dynamiikka havaittiin tutkimuksen järvikohteilla. Sedimentin 

titrauskoe on tehtävä heti järviveden täyskierron jälkeen otetusta sedimenttinäyt-

teestä. Tällöin tuoreesta näytteestä tehty kemikaalititraus johtaa kemikaaliannok-

sen mitoitukseen, missä sedimentin liiallisen happamoitumisen riski, eli ylikemi-

kaloinnin riski on minimissään. 

Sedimenttiin lisätty PAX-18-kemikaali vapautti sedimentistä typpeä. Tämä on 

huomioitava reunaehtona kemikaloinnin mitoituksessa, mikäli typpi vaikuttaa 

oleellisesti järven tuotantoon ja rehevyyteen. Sedimenttiin lisätty alumiini toden-

näköisesti inhiboi typen nitrifikaation, kuten laboratoriokokeiden tuloksista ha-

vaittiin. Kemikaalin annoskoon kasvaessa kasvoi myös vapautuvan ammonium-

typen määrä sedimentin yläpuolisessa vedessä.  

Sedimenttikemikaloinnin toteutus ja soveltaminen käytäntöön 

Nälkämölammella vuonna 2004 tehty sedimentin kemikalointi ei näkynyt sedi-

mentin huokosvesitutkimuksissa vuonna 2006, toisin kuin esimerkiksi vastaavissa 

keskieurooppalaisissa tutkimuksissa. Sedimentin kemikalointi parantaa sedimen-

tin fosforinsidontakykyä melko lyhyen ajan – korkeintaan avovesikauden ajaksi. 

Rehevässä järvessä kemikaloitu sedimentti myös peittyy 1–2 vuoden kuluessa 

uudella sedimenttiaineksella. Tällöin kemikaloitu sedimentti ei ole enää aktiivi-

sessa vuorovaikutuksessa järven alusveden kanssa. Havainto perustuu Tuusulan-

järven usean vuoden kestäviin sedimenttitutkimuksiin, joita on käytetty tämän 

tutkimuksen vertailuaineistona.  
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Sedimentin kemikaloinnin mitoitukseen kuuluu oleellisesti myös kemikaalin 

levitysmenetelmän valinta. Nälkämölammella kemikaali levitettiin vuonna 2004 

sedimentin pöyhinnän yhteydessä. Myös allas- ja laboratoriokokeissa pyrittiin 

simuloimaan sedimentin pöyhintää kemikaalia levitettäessä. Pöyhintä on raju 

toimenpide, sillä se rikkoo sedimentin luontaisen kerrosrakenteen noin 20 cm:n 

paksuudelta. Nälkämölammen sedimentin pöyhintä vuonna 2004 selittänee aina-

kin osittain lammen ylirehevän tilan kesällä 2006. Sedimentin kerrosten sekoituk-

sen jälkeen tuoreen orgaanisen aineksen anaerobinen hajoaminen lisääntyy, ja se 

osaltaan edistää järven rehevöitymistä.  

Tässä tutkimuksessa ei erikseen vertailtu erilaisia kemikaalien levitysmene-

telmiä sedimenttiin, mutta esimerkiksi Nälkämölammelta saatujen mittaustulosten 

mukaan sedimentin tehokas pöyhintä kemikaloinnin yhteydessä lisäsi kuormitusta 

sedimentistä 2–3 vuoden kuluttua toteutuksen jälkeen. Sedimentin kemikaloinnis-

sa kemikaali tulisi lisätä sedimentin ja alusveden rajapintaan sekä korkeintaan 

muutaman cm:n syvyydelle sedimenttiin. Tulevissa tutkimuksissa olisi syytä tut-

kia kemikaalin levitysmenetelmän vaikutusta lopputulokseen.  

Eli- ja Torankijärvien kunnostustoimien pitkäjänteisyys ja tuloksellisuus oli-

vat vahva pohja suositella sedimentin kemikaloinnin tekemistä useana peräkkäi-

senä vuotena pienellä kemikaaliannoksella ja ilmastuksen tukemana. Tätä mitoi-

tuksen suositusta ei ole tutkimuksessa erikseen testattu, mutta se on johdettavissa 

tutkimuksen järvikohteiden tuloksista sekä käsitellyn sedimentin peittymisnopeu-

den havainnoista Tuusulanjärveltä.  

Kemikaalien testaus 

Pääosa tästä tutkimuksesta on tehty PAX-18-kemikaalilla, vaikkakin tutkimusten 

mukaan PAX-18-kemikaali ei ole ensisijainen järvikunnostuskemikaali. Se on 

kehitetty lähinnä vesihuollon tarpeisiin. Myöskään tutkitut kemikaalit Ferix-3, 

ALF-30 ja PIX-111 eivät sovellu hyvin järvikunnostuskemikaaliksi happamoitta-

van vaikutuksensa vuoksi. Kyseiset kemikaalit sitovat ja varastoivat fosforia, 

mutta eivät pidä yllä sedimentin fosforinsidontakykyä. Sitä vastoin laboratorioko-

keen tulosten perusteella adsorptiokemikaali CFH0818 sitoo ja varastoi sedimen-

tin fosforia itseensä ilman merkittäviä happamoitumisvaikutuksia. Lisäksi kemi-

kaalilla oli vielä kokeen päättyessä hyvä fosforinsidontakyky. Kemikaalien väliset 

erot fosforin sidonnassa olivat laboratoriokokeessa tilastollisesti merkitseviä. 

Näyttäisi siltä, että adsorptiokemikaalilla saadaan aikaiseksi vähintään sama tai 

parempi järven kunnostusvaikutus ilman happamoitumisriskiä kuin esimerkiksi 
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PAX-18-kemikaalilla. Jatkossa tutkimusta tulisi suunnata adsorptiokemikaalien 

käyttömahdollisuuksiin, erityisesti adsorptiokemikaalin ja ilmastuksen yhteisvai-

kutus järvessä ja menetelmän tuloksellisuus sisäisen kuormituksen vähentäjänä 

ovat keskeisiä tutkimuskohteita.  

Järvikunnostuksen tuloksellisuuden mittaaminen 

Tutkimuksessa on kehitetty järvikunnostuksen tuloksellisuuden arvioimiseen 

käytettäviä menetelmiä, joista keskeisimmät ovat sedimentin huokosveden fos-

faattipitoisuus, pintasedimentin pH ja Redox-potentiaali sekä hapen tunkeutumis-

syvyys sedimenttiin. Menetelmillä on tutkittu tässä työssä 19:ää järveä, jotka 

muodostavat varsin kattavan rehevien järvien kunnostamisen tuloksellisuuden 

vertailuaineiston myös jatkotutkimuksiin.  

Sedimentistä vapautuvan fosforikuormituksen lähtökohta on huokosveden 

fosfaattipitoisuus. Tällöin sedimentin fosforia on vapautunut huokosveteen ja 

kaikki fosforin vapautumismekanismit voivat siirtää fosfaatin sedimentistä järven 

alusveteen. Sedimentin huokosveden tutkimuksella on pitkät limnologiset perin-

teet. Tässä työssä on kehitetty huokosveden suodatusmenetelmän maastokelpoi-

suutta ja koottu vertailuaineistoa rehevän järven eri sedimentaatioalueilta. Vertai-

luaineiston jako sedimentaatioalueittain ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kuitenkin 

vertailuaineiston rehevien ja karujen järvien akkumulaatioalueiden tulokset eroa-

vat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Sedimentin eri kerrosten huokosveden 

fosfaattipitoisuuksien määrittäminen on käyttökelpoinen mittari järvikunnostuk-

sen tuloksellisuuden arvioinnissa, sillä se kuvaa järven sisäisen fosforikuormituk-

sen suuruutta ja potentiaalia. Määritysten avulla arvioidaan sedimentistä yläpuoli-

seen veteen vapautuvan fosfaatin määrää tai verrataan niitä vertailuaineiston tu-

loksiin. Huokosveden fosfaattipitoisuudet tulee määrittää järviveden eri happiti-

lanteissa sekä järven eri sedimentaatioalueilta, mutta erityisesti akkumulaatioalu-

eelta, ennen kunnostustoimia ja niiden jälkeen. 

Pintasedimentin pH ja Redox-potentiaali sekä hapen tunkeutumissyvyys se-

dimenttiin kuvaavat sedimentissä vallitsevia olosuhteita, joissa fosforia vapautuu 

huokosveteen tai sitoutuu sedimenttiin. Näiden olosuhdemittausten maastokelpoi-

suutta on kehitetty tässä työssä. Erityisesti hapen tunkeutumissyvyyden mittausta 

on pystytty nopeuttamaan ja tarkentamaan minielektrodeja käyttäen. Näitä sedi-

mentin olosuhdemittauksia tulisi käyttää sedimentin huokosveden fosfaattitulos-

ten tarkastelun apuna. Mittausten ja vertailuaineiston avulla arvioidaan fosforin 

vapautumista sedimentistä huokosveteen. Jatkossa tutkimusta tulisi suunnata 
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sedimentin jatkuvatoimisen pH:n ja Redox-potentiaalin mittausjärjestelmän kehit-

tämiseksi.  

Sedimentin fosfori-, hiili-, typpi-, rauta- ja alumiinipitoisuuksista laskettavilla 

suhdeluvuilla arvioidaan sedimentin rehevyyttä, sen kehittymistä sekä fosforin 

sitoutumismahdollisuutta sedimentin metalleihin. Suhdelukuja on käytetty limno-

logian ja geokemian tutkimuksessa jo pitkään. Suhdeluvut soveltuvat hyvin järvi-

kunnostuksen yleismittareiksi, sillä niillä voidaan arvioida järven rehevöitymisen 

kehityshistoriaa.  

Tutkimuksessa havaittiin, ettei kirjallisuudessa esitetty sedimentin kokonais-

fosforin ja metallien suhdeluku ollut sovellettavissa pohjoisiin järviin. Ilmeisesti 

humuksen vaikutuksesta pohjoisten järvien sedimentissä tulee olla metalleja 

(alumiinia ja rautaa) vähintään 20–25-kertaisesti fosforimäärään nähden, ettei 

sedimentistä vapautuisi merkittävästi fosforia. Kirjallisuudessa vastaava arvo on 

10–12, joten suhdeluvun soveltamista järvikunnostuksen tuloksellisuuden arvioi-

miseksi on tutkittava lisää. Sedimentin kemikaloinnin vaikutuksesta sedimentin 

fosfori-, typpi- ja hiilipitoisuudet muuttuvat. Tämä on huomioitava, kun kemika-

loidun sedimenttivyöhykkeen tuloksia verrataan aiempiin käsittelemättömiin 

sedimenttikerroksiin.  
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Liite 1 Vertailujärvien kohdekuvaukset ja niiden 
tutkimusten tausta 

Tuusulanjärvi 

Tuusulanjärvi sijaitsee Keski-Uudellamaalla Tuusulan ja Järvenpään rajalla (Ku-

vio 1). Järven pinta-ala on noin 6,0 km2 ja tilavuus 19 miljoonaa m3. Järven suu-

rin syvyys on 10 m ja keskisyvyys 3,2 m. Tuusulanjärvi kuuluu Vantaanjoen ve-

sistöön ja sen valuma-alueen pinta-ala on 92 km2. Tuusulanjärvi on rehevyydel-

tään hypereutrofinen ja tyypillinen savisamea järvi. Järven vaikutusalueella asuu 

noin 100 000 asukasta, joten järveen kohdistuu merkittäviä virkistyskäyttöpainei-

ta.  

Tuusulanjärveen on kohdistunut vuosien saatossa voimakasta ulkoista kuor-

mitusta. Erityisesti yhdyskuntien jätevesikuormitus sekä maatalouden valuma-

vesien ravinnekuormitus on ollut voimakasta. Esimerkiksi Järvenpään kaupunki 

laski jätevetensä Tuusulanjärveen aina vuoteen 1979 asti, jonka jälkeen ne johdet-

tiin Helsingin keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi. Järvenpään jätevesiä voi-

daan pitää yhtenä suurimmista rehevyyden aiheuttajista Tuusulanjärvellä. 1960-

luvun lopulla järvi oli niin huonossa tilassa, että se määriteltiin pilaantuneeksi. 

Järveen kohdistuva ulkoinen kuormitus on vielä nykyäänkin melko suuri, mikä 

johtuu maatalouden ja viemäröimättömien alueiden jätevesien kuormituksesta. 

Järven tila on kuitenkin kohentunut merkittävästi vesiensuojelun tehostuessa sekä 

kunnostustoimien myötä. 

Sedimentin savipeittokokeilu oli 1990-luvulla keskeinen tutkimuskohde Tuu-

sulanjärvellä (muun muassa Vahtera 1991, Sommarlund ym. 1998). Savipeittoko-

keilun jälkeen Tuusulanjärvellä aloitettiin syvännealueen tehohapetus ja laajamit-

taiset tehokalastukset (Olin & Rask 2000, Pekkarinen 2005).  

Ranuanjärvi, Luiminkajärvi ja Takajärvi  

Ranuan kunnan alueella eteläisessä Lapissa sijaitsevat Iijoen vesistöalueen latva-

järvet Ranuanjärvi, Takajärvi ja Luiminkajärvi (Kuvio 1). Järvien kunnostusmah-

dollisuuksia tutkittiin osana Siuruanjoen vesiensuojelua vuonna 1997. Ranuan- ja 

Takajärveä vaivasi vuosittaiset ja Luiminkajärveä satunnaiset sinileväkukinnot. 

Järvet ovat vedenlaadultaan reheviä. (Puro ym. 1999, Huttunen ym. 2006.) 
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Ranuanjärvi ja käytännössä sen luusuana toimiva Takajärvi sijaitsevat Ranuan 

taajaman välittömässä läheisyydessä. Ranuanjärven pinta-ala on 4,8 km2, kes-

kisyvyys 4,1 m ja veden laskennallinen viipymä 181 d. Vastaavasti Takajärven 

pinta-ala on 1,1 km2, keskisyvyys 1,1 m ja veden laskennallinen viipymä vain 11 

d. Järvien valuma-alueen pinta-ala on Takajärven luusuassa 101,5 km2. Järviin on 

kohdistunut aiempina vuosikymmeninä lähinnä yhdyskunnan jätevesikuormitusta, 

mutta myös haja-asutuksen sekä maa- ja metsätalouden hajakuormitusta. (Puro 

ym. 1999, Huttunen ym. 2006)  

Luiminkajärven pinta-ala on 3,5 km2, keskisyvyys 3,2 m ja suurin syvyys  

7,9 m. Järven valuma-alueen pinta-ala on 222 km2, josta lähivaluma-alueen osuus 

on 61,5 km2. Luiminkajärvellä on runsasta loma-asutusta, joka maa- ja metsäta-

louden hajakuormituksen lisäksi on järven keskeinen kuormituslähde. (Puro ym. 

1999, Huttunen ym. 2006.) 

Iijärvi, Soiviojärvi ja Saunajärvi sekä Siikalampi  

Koillismaan alueelta, johon väitöskirjatutkimuksen pääkohdealue Kuusamo kuu-

luu, on vertailuaineistoon otettu Kuusamon Soiviojärvi ja Iijärvi (Suoraniemi ym. 

1996, Suoraniemi 1997), Taivalkosken Siikalampi (Kuusela 2002, Halmeenpää 

ym. 2005) sekä Pudasjärven Saunajärvi (Halmeenpää ym. 2005, Vähänen ym. 

2006, Heikkinen ym.2006).  

Soiviojärvi sijaitsee Kuusamon kaupungin eteläosassa Iijoen valuma-alueella 

(Kuvio 1). Järven pinta-ala on 7,86 km2, keskisyvyys 3,2 m ja valuma-alueen 

pinta-ala on 63,5 km2. Järvi on ollut vedenlaadultaan rehevä 1980-luvulta lähtien 

ja siihen on kohdistunut vuosien kuluessa voimakasta ulkoista kuormitusta. Fos-

forikuormituksesta merkittävä osa on 1980-luvun alkuun saakka tullut kalankas-

vatuksesta, minkä vuoksi järven tilaa on seurattu osana velvoitetarkkailua. Järven 

kunnostustutkimusten taustalla vuonna 1996 oli virkistyskäyttöarvon vähenemi-

nen erityisesti leväkukintojen ja verkkojen limoittumisen myötä (Suoraniemi ym. 

1996, Suoraniemi 1997, Huttunen ym. 2006). 

Soiviojärven tutkimustuloksia verrattiin yläpuoliseen Iijärveen. Iijärven va-

luma-alueen pinta-ala on 87,1 km2 ja järven pinta-ala 20,6 km2. Iijärvi on veden-

laadultaan mesotrofinen (Suoraniemi 1997).  

Siikalampi sijaitsee Taivalkosken taajaman välittömässä läheisyydessä ja se 

laskee vetensä Iijoen vesistöön kuuluvaan Kostonjokeen (Kuvio 1). Siikalammen 

valuma-alueen pinta-ala on 5,31 km2, mutta lampeen purkautuu myös pohjavesiä 

Pitkänlamminkankaan pohjavesialueelta. Pohjavesialueen muodostumisalueen 
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pinta-ala on 9,93 km2. Siikalammen pinta-ala on 0,38 km2 ja keskisyvyys noin  

4,3 m. Lampi on ollut vedenlaadultaan mesotrofinen eli keskirehevä, ja siihen on 

kohdistunut Taivalkosken taajaman kehittyessä eri lähteistä ulkoista kuormitusta. 

Pääosa tutkimusvuosien ulkoisesta fosforikuormituksesta on peräisin hajakuormi-

tuksesta, lähinnä viemäröimättömästä haja- ja loma-asutuksesta. Järven kunnos-

tustutkimusten lähtökohtana vuosina 2000–2001 oli virkistyskäyttöarvon vähe-

neminen erityisesti leväkukintojen ja järveen levinnen vesiruton vuoksi. (Kuusela 

2002, Halmeenpää ym. 2005, Huttunen ym. 2006.) 

Saunajärvi sijaitsee Pudasjärvellä, kaupungin ja Yli-Iin kunnan rajalla. Järvi 

kuuluu Vengasojan valuma-alueeseen ja siten edelleen Siuruanjoen ja Iijoen ve-

sistöihin (Kuvio 1). Saunajärven pinta-ala on 0,8 km2, keskisyvyys 2 m ja valu-

ma-alueen pinta-ala 4,3 km2. Järvi on ollut vedenlaadultaan mesotrofinen ja siihen 

on kohdistunut lähinnä haja-asutuksen ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta 

vuosien saatossa. Erityisenä kuormituslähteenä voidaan pitää Pohjois-

Pohjanmaan partiopiirin käytössä ollutta Metsähallituksen leirialuetta aivan jär-

ven rannalla. Aina vuoteen 2006 saakka jatkuneen alueen leirikäyttö kaksinker-

taisti alueen yöpymisvuorokaudet ja siten loma-asutuksesta aiheutuneen kuormi-

tuksen. Järven kunnostustutkimusten lähtökohtana vuonna 2001 oli järven virkis-

tyskäyttöarvon aleneminen lähinnä leväkukintojen ja runsaan särkikannan vuoksi. 

(Halmeenpää ym. 2005.)  

Vuosina 2001–2007 Saunajärveä on kunnostettu teho- ja hoitokalastuksella 

sekä vesikasvien niitolla osana Siuruanjoki kuntoon -hanketta (Paananen 2001). 

Kunnostustutkimukset ennen merkittäviä särkikalojen nuottauksia tehtiin vuonna 

2001 (Halmeenpää ym. 2005, Vähänen ym. 2006). Kunnostustoimien tulokselli-

suutta pyrittiin arvioimaan uusimalla osa kunnostustutkimuksista vuonna 2006 

(Heikkinen ym.2006). 

Särkijärvi 

Utajärvellä, Särkijärven kylän välittömässä läheisyydessä sijaitseva Särkijärvi 

kuuluu Juorkunan vesistöalueeseen ja se laskee vetensä Särkijoen kautta Kiimin-

kijokeen (Kuvio 1). Järven valuma-alueen pinta-ala on 38,6 km2. Särkijärven 

pinta-ala on 1,23 km2, keskimääräinen syvyys 1,2 m ja veden keskimääräinen 

viipymä järvessä 50 d. Järveen tulee kuormitusta maa- ja metsätaloudesta, haja-

asutuksesta sekä turvetuotannosta. Järvi on vedenlaadultaan rehevä. (Kellokoski 

1996.) 
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Järven mataluuden ja siitä johtuvan sedimentin resuspensioherkkyyden sekä 

ajoittaisten levähaittojen vuoksi alueen asukkaat ja maanomistajat olivat valmiita 

uuden kunnostusmenetelmän kokeilemiseksi Särkijärvellä 1990-luvun puolivälis-

sä. Särkijärvellä kokeiltiin sedimentin kuivatusta ja jäädyttämistä. Menetelmässä 

järvi tyhjennetään ja sedimenttiä kuivatetaan vuoden ajan (Kuvio L1). Tällöin 

pintasedimentti jäätyi ja tiivistyi jään painon alla. Kunnostusmenetelmän kehittä-

miseen liittyen järven pohjasedimenttiä tutkittiin vuonna 1997 (Lehmikangas 

1998, Väisänen 1997D). Kunnostustoimien tuloksellisuutta arvioitiin uusimalla 

pääosin samat tutkimukset kesällä 2007.  

Kuvio 1. Utajärven Särkijärvi kuivattuna kesällä 1998. (valokuvat T. Väisänen) 

Haapajärvi, Iso Vatjusjärvi ja Pieni Vatjusjärvi 

Oulun läänin lounaisosassa, Haapavedellä sijaitsevat Haapajärvi sekä Iso ja Pieni 

Vatjusjärvi. Järvet kuuluvat Pyhäjoen valuma-alueeseen (Kuvio 1).  

Haapajärvi on käytännössä Pyhäjoen laajentuma. Järven pinta-ala on noin 0,4 

km2 ja suurin syvyys on 11,5 m. Haapajärveä säänönstellään tulvasuojelun tarpei-

siin. Järven kunnostustutkimukset aloitettiin vuonna 1997, koska järvi oli liettynyt 

ja osittain umpeenkasvanut. Kunnotustutkimusten tavoitteena oli tarkentaa kun-

nostusmenetelmäksi valitun ruoppauksen mitoitusta määrittämällä vesikasvuston 

juurivyöhykkeen paksuus sekä arvioimalla fosforin vapautumista eri sedimentti-

kerroksista. (Väisänen & Riihimäki 1997.) 

Ison Vatjusjärven pinta-ala on 381 ha, keskisyvyys 3 m ja valuma-alueen pin-

ta-ala 45 km2. Iso Vatjusjärvi laskee vetensä Pienen Vatjusjärven kautta Mylly-
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ojaan ja edelleen Pyhäjokeen. Pienen Vatjusjärven pinta-ala on 102 ha, suurin 

syvyys 4 m ja valuma-alueen pinta-ala 54 km2. Vatjusjärvien sedimenttitutkimuk-

set tehtiin vuonna 2000 osana järvien kunnostuksen yleissuunnittelua. (Viirret.) 

Lokka ja Porttipahta 

Lokan ja Porttipahdan tekojärvet sijaitsevat Kemijoen vesistössä pohjoisessa 

Lapissa (Kuvio 1, Taulukko L1). Tekojärvet muodostavat Pohjois-Euroopan suu-

rimman ihmistoiminnan tuloksena syntyneen vesimuodostuman. Tekojärvien 

vedenlaatu on vaihdellut merkittävästi vuosien kuluessa, joskin varsinaisia veden-

laatuongelmia, eli hapettomuutta on ilmennyt vain Lokassa. Molemmissa tekojär-

vissä on käynnissä karuuntumiskehitys, sillä järvien veden kokonaisfosforipitoi-

suus on laskenut 1970-luvun alun tasosta (80–100 µg l−1) Porttipahdassa tasolle 

15 µg l−1 ja Lokassa tasolle 30 µg l−1.  

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kasvihuonekaasutaseita tutkittiin 1990-

luvulla suunnitellun Vuotoksen tekojärven kasvihuonekaasupäästöjen arvioimi-

seksi. Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin kaasunmuodostuksen lisäksi myös 

muita pohjasedimenttien ominaisuuksia (Martikainen ym. 1996, Huttunen ym. 

2002). 

Taulukko L1. Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ominaisuuksia Virtasen ym. (1993) 

mukaan. 

Ominaisuus Lokka Porttipahta 

Täyttö aloitettu 11.7.1967 17.9.1970 

Valuma-alue (km2) 2 280 2 573 

Pinta-ala ylärajalla (km2) 417 217 

Pinta-ala alarajalla (km2) 216 62 

Säännöstelyväli (m) 5 11 

Keskisyvyys ylärajalla (m) 4,95 6,32 

Keskisyvyys alarajalla (m) 2,31 4,41 

Maksimisyvyys 10 34,5 

Viipymä Vmax/MQ (d) 901 559 

Viipymä Vmin/MQ (d) 218 62 

Postilampi ja Valkjärvi 

Nilsiän Postilammella tutkittiin vuonna 1996 järven pohjasedimentin pöyhintä-

menetelmän soveltuvuutta järven kunnostusmenetelmäksi (Huttunen ym. 1997). 
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Vuonna 1997 tutkittiin Nurmijärvellä sijaitsevan Valkjärven kunnostusmahdolli-

suuksia (Lappalainen & Väisänen 1997). Postilammen ja Valkjärven tutkimukset 

liittyivät limnologitoimisto Vesi-Eko Oy:n toimeksiantoihin (Kuvio 1).  

Postilammen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pöyhinnän vaikutusta 

sedimentin kaasuntuotantoon, ravinnevirtoihin sekä happitilanteeseen. Postilampi 

kuuluu Nilsiän reitin Juurusveden vesistöön. Lampi on pinta-alaltaan noin 3 ha ja 

keskisyvyydeltään 3,2 m. Maksimisyvyys lammessa on 4,2 m, joskin lammen 

pohja on varsin tasaisen laakea. Veden laskennallinen viipymä lammessa on noin 

7 kk valuma-alueen pinta-alan ollessa noin 0,5 km2. Postilampea kuormittavat 

peltoviljely, metsätalous sekä valuma-alueen soilta valuvat vedet. Postilammen 

tilaa on kuvattu ylireheväksi, joskaan lammesta ei ole säännöllistä vedenlaadun 

seurantaa. Lampea on 1980-luvulta alkaen vaivanneet leväkukinnot, pienimuotoi-

set kalakuolemat sekä happikadot. (Huttunen ym. 1997.)  

Valkjärvi sijaitsee Nurmijärven kunnassa. Järven pinta-ala on 162 ha ja kes-

kisyvyys 6,8 m. Maksimisyvyys järvessä on 13 m, joten järvi on suomalaisittain 

kohtuullisen syvä. Veden laskennallinen viipymä järvessä on noin 3,2 a. Lähiva-

luma-alueen pinta-ala on noin 6,5 km2 ja peltojen osuus valuma-alueesta on 33 %. 

Järveä kuormittaa peltoviljelyn lisäksi haja-asutus. Järvi on ollut vedenlaadultaan 

rehevä jo 1960-luvulta lähtien. Järven rehevöitymisen vuoksi aloitettiin kunnos-

tustutkimukset kunnostusmahdollisuuksien selvittämiseksi, jolloin mitattiin sedi-

mentin laatua. (Lappalainen & Väisänen 1997.) 
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