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ALKUSANAT

Tuhkahanke käynnistyi vuoden 1996 lopulla ja kestää vuoden 1999 lop-
puun. Osa projekteista päättyy vuoden 1998 lopussa. Tuhkahanketta rahoit-
tavat Enso Oyj, Imatran Voima Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta,
Metsäteollisuus ry, Pölkky Oy, UPM-Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy ja
TEKES. Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset ovat Metsäntutkimus-
laitos, Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, VTT, Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Geologian tutkimuskeskus. Metsäteho
koordinoi hanketta. Hankkeen kustannukset ovat 2,9 milj. mk.

Tuhkahankkeen tarkoituksena on kehittää tuhkan käsittely- ja levitysketjua
sekä selvittää ympäristövaikutuksia, jotta voidaan perustella tuhkan
metsänparannusaineena käytön hyödyt, kustannukset ja haitattomuus.
Hankkeen osaprojekteja ovat tuhkan itsekovetus, levitys, analysointi,
ympäristövaikutukset, hyöty- ja kustannustarkastelu sekä tiedottaminen ja
markkinointi ja kansainvälinen yhteistyö. Ympäristövaikutustutkimuksissa
osaprojekteja ovat vesistövaikutukset, huuhtoutumisselvitykset, metsä-
vaikutukset, vaikutukset mykorritsoihin, mikrobistomuutokset ja kaasu-
päästöt.

Hankkeen väliraporteissa kerrotaan vuoden 1997 aikana aloitetuista
tutkimuksista ja saaduista tuloksista. Tämä raportti sisältää kustakin
projektista väliraportin.

Helsingissä 24.4.1998

Paula Anttila
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1  ITSEKOVETUS

Maarit Herranen
Oy Metsä-Botnia Ab
Äänekosken tehdas
Puh. 01046 62251

1 Tavoite

Kuorituhkan itsekovetuksen tehdaskokeiden tarkoitus oli selvittää, miten
itsekovetus toteutetaan tehdasmittakaavassa ja mitkä ovat täysimittaisen
toiminnan keskeiset kriteerit. Aiemmin kuorituhkaa oli käsitelty pölynä.

Tehdaskokeiden keskeisin tavoite oli selvittää, miten kuorituhkan kostutusta
voitiin hallita

• niin, että vesi sekoittuu tasaisesti ja riittävästi koko pölymäärään ja kos-
teus on tasainen ja haluttu

• niin että  tuotteen pölypitoisuus on minissä

• niin, että tuotteen  tarttuminen  kuljetuslavaan ei ole liiallista

Näiden kaikkien käytännön kriteerien  hallitseminen  riippuu seuraavista
parametreistä:

• tuhkan massavirtaus on lähes vakio tai hallittavissa

• vesimäärä on vakio tai sitä voidaan säätää riittävän tarkasti

• veden sekoittuminen tuhkaan on riittävän tehokasta  ja

• kosteus leviää koko pölymäärään tasaisesti

Kuorituhkan kostutuskokeilut alkoivat toukokuussa 1997.

Esiselvitykset oli tehty Äänekosken tehtaiden kuorituhkalla aiemmin VTT
Jyväskylän  toimesta ensin laboratoriokokeina, ja ennen tehdaskokeen
käynnistämistä tehtiin pienmuotoisia  kokeita voimalaitoksella. Näissä ha-
luttiin varmistaa kuorituhkan kovettuminen sen purkautuessa välittömästi
tuhkasiilosta vallitsevassa lämpötilassa.

2  Toteutus

Laboratoriototeutus

VTT:n laboratoriossa pölytuhkaa kokeiltiin  useita päiviä vanhana ja luon-
nollisesti vallitsevassa noin 20 oC lämpötilassa.  Tehdasoloissa vallitseva
tuhkan lämpötila oli noin 80 oC. VTT:n esikokeet osoittivat kovettumisen
tapahtuvan varsin nopeasti, kun tuhka  kostutettiin kuiva-ainepitoisuuteen
30 - 40 %. Itsekovetuksessa tuhkan kovuuden maksimi löytyi noin 35 %:n
kosteudessa.
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Tehdastoteutus

Kuorituhkan itsekovetus otettiin käyttöön 26.5.1997 siten, että tuhkaruuville
rakennettiin uudet kostutussuuttimet. Suuttimet mitoitettiin niin, että tuh-
kaan voitiin lisätä vettä 20 - 40 % kosteutta vastaava määrä.

Koetta käynnistettäessä kostutuksen hallinta perustui sekoitusruuvin  mas-
savirtauksen mittauksiin, joita tehtiin useita.  Käytettävissä olevalla auto-
vaa’alla punnittiin useita kuormia ja kuormien purkausajat pantiin tarkasti
ylös. Näin saatiin selville, että massavirtaus siilosta  oli melko vakio, vaih-
telun ollessa vain plus miinus 2 % keskiarvosta. Täten oli siis mahdollista
saavuttaa melko vakiokosteus kostutuksessa, kun vesimäärä säädettiin etu-
käteen vakioksi ja oikeaksi.

Kesän 1997 aikana tuhkan kostutusta pidettiin käytössä, ja tuhkan hyöty-
käyttö perustui kovetetun aineen ominaisuuksiin  kaatopaikan rakenteissa.
Käytännössä osoittautui kuitenkin vaikeaksi pitää kosteutta  kovuuden mak-
simissa, koska tuhkan nopeassa kovettumisessa aine pyrkii tarttumaan
kuormalavoihin. Tämän takia poistaminen lavalta kipatessa hankaloitui siinä
määrin, että vesimäärää oli pakko vähentää tarttumisen takia. Näin toimittiin
muutama kuukausi ja tuhkan kostutusta  voitiin hallita tyydyttävästi.

3 Tulokset

Yhteenvetona voidaan todeta, että jatkuvatoiminen tuhkan kostutus voitiin
hallita Äänekoskella kaikkien tavoitteessa esitettyjen kriteerien  toteutuessa
samanaikaisesti. Toisin sanoen kokeet onnistuivat teknisesti  täysin  suun-
nitellulla tavalla.

Onnistumisen edellytyksiä olivat:

1. purkautuminen tuhkasiilosta osoittautui hyvin tasaiseksi ja vakioksi
2. veden sekoitus tuhkaan oli riittävän hyvä ja tasainen
3. lämpötilat olivat riittävät

Olennaisimmat tulokset olivat:

Tehdasmittaisten kokeiden keskeiset tulokset on koottu taulukkoon 1 ja ku-
vaan 1, joista ilmenevät tutkimustulokset, rinnakkaismääritysten lukumäärä
ja eräät huomautukset.

Taulukossa on kaksi kosteutta tuhkalle, joista toinen perustuu keskimääräi-
seen lisätyn veden määrään ja tuhkan massavirtaan ja toinen näytepusseista
mitattuun.

Itsekovetuksen  onnistuminen riippuu tuhkan määrästä ja  veden sekoittumi-
sen onnistumisesta jatkuvassa prosessissa. Havaitut optimit ovat aina pai-
kallisia, sillä olosuhteet poikkeavat tuhkan  raaka-aineista, polttotapahtu-
masta, vallitsevasta lämpötilasta, tuhkan massavirtauksesta, kostutussuutti-
mista  ja kosteuden hallinnasta riippuen.
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TAULUKKO 1   Kuorituhkan itsekovetuskokeiden tulokset Metsä-Botnian
Äänekosken tehtaalla marraskuussa 1997.

Seulaosuus, %
Erä

Seulakoko,
mm

1 2 3 4 5 6 7
19 32 16 8 7 28 10 91
7,1 21 28 16 31 38 39 1

5 15 13 9 16 11 16 7
2 6 13 10 17 11 20 0

0,5 0 11 11 10 8 11 0
0,25 5 5 12 5 2 2 0

0 21 14 34 14 2 2 0

Keskim.
raekoko

13 10 5 8 14 10 27

Kosteus,
mitattu%

25 26 25 21,7*) 34 33 39

Kosteus,
laskettu %

23 25 28 31 33 34 35

Murto-
lujuus, kp

3,5**) 5,3 3,9**) 6,1 9,7 13,1 13,3***)

*) Tarkistusmittaus tehtiin seulontaan tarkoitetusta näytteestä,
kosteusmääritykseen tarkoitettu näytepussi oli rikki (tulos 13.5 %).

**)   Mitattu 1 vrk ilmakuivauksen jälkeen 30 asteessa, muut näytteet
olivat viikonlopun yli.

***)   Sopivia partikkeleita hyvin vähän, mittaukset tehtiin hieman
suuremmista partikkeleista (4 kpl).
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Kuva 1.  Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan itsekovetetun tuhkan
murtolujuus kosteuden mukaan.
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Kuva 2. Kostutettua tuhkaa kasassa kovettumassa Metsä-Botnian
Äänekosken tehtaalla. Valokuva Metsäteho Oy
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2 LEVITYS

Antti Korpilahti
Paula Anttila
Metsäteho Oy
PL 194
00131 Helsinki
Puh. (09) 132 521
Fax  (09) 659 202
antti.korpilahti@metsateho.fi
paula.anttila@metsateho.fi

1 Tehtävät

Projektissa tutkitaan tuhkan kuljetusta, levitystä metsään ja niihin liittyvää
varastointia. Tavoitteena on selvittää levityslaitteiden soveltuvuutta ja niillä
saavutettavaa levitystyön tuottavuutta eri tavoin esikäsitellyillä tuhkilla:
pöly-, itsekovetettu ja raetuhka. Tuottavuustutkimusten perusteella lasketaan
levitystyön kustannukset. Vastaavasti tarkastellaan vaihtoehtoisia kuljetus-
tapoja ja kuljetuksen kustannusten muodostumista. Projektissa tutkitaan
myös hyödyntämisketjun eri vaiheisiin liittyvän varastoinnin vaikutusta tuh-
kan käsiteltävyyteen ja ravinnepitoisuuksiin.

2 Toteutus

Levityskokeet

Maalevityskalustoa ovat maatalous- ja metsätraktoriperustaiset puhallin- ja
lautaslevittimet. Kokeiden pääpaino on tuhkan levityksessä turvemailla.
Lentolevitystä kokeiltaneen vain helikopterilla. Levityksestä tehdään kello-
aikatutkimuksia ja levitystasaisuutta mitataan keruusuppiloiden avulla.

Pölytuhkan levitystä maataloustraktorivetoisella puhallinlevittimellä tutkit-
tiin Oy Metsä-Botnia Ab:n Äänekosken tehtaan tuhkalla talvella 1997.
Raetuhkan helikopterilevityksestä saatiin havaintoja UPM-Kymmene Oyj:n
kokeilusta syksyllä 1996 ja lisää sitten kun Enocell Oy:n rakeistettua tuhkaa
levitetään. Savon Sellu Oy:n biolietteellä kostutetun tuhkan levitystä tutkit-
tiin talvella 1997 alkaen ja Äänekosken tehtaan vedellä kostutetun ja itseko-
vetetun tuhkan levitys ja aikatutkimus alkaa maaliskuussa 1998.

Kuljetus

Pölytuhkaa kuljetetaan metsään konteissa, käsiteltyä tuhkaa suursäkeissä ja
irtotavarana kuorma-autoilla. Kuljetusmatkan ohella tuhkan ominaisuudet,
ennen muuta tilavuuspaino, vaikuttavat käsittely- ja kuljetuskustannuksiin.
Tässä osatehtävässä tarkastellaan eri tavoin esikäsiteltyjen tuhkien kuljetuk-
sen ja siihen liittyvän käsittelyn ominaispiirteitä ja kustannuksia.
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Varastointi

Tuhka voidaan varastoida tehtaalla odottamaan kuljetusta metsään, ja aina-
kin esikäsiteltyä tuhkaa varastoidaan metsässä levityskohteen lähellä. Ti-
lanteesta ja olosuhteista riippuen varastointiajat voivat vaihdella muuta-
masta päivästä kuukausiin. Koska levitystä tehdään vain talvella, tuhkaa va-
rastoidaan kesän yli. Talvella varastointiajat ovat selvästi lyhyemmät. Met-
sässä varastointia ei juurikaan ole, vaan tuhka levitetään aika nopeasti met-
sään kuljetuksen jälkeen. Pölytuhkaa ei sinänsä varastoida tehtailla, ja pö-
lytuhka saattaakin kovettua ilman kosteuden vaikutuksesta eikä ole enää le-
vityskelpoista.

Pääosin tuhkan käsittely hoitunee irtotavarana, jolloin varastomuodostelma
on auma. Varastointitutkimuksessa seurataan tuhkan ominaisuuksien muut-
tumista avoimessa ja peitetyssä aumassa ja suursäkeissä. Ennen muuta
muutoksia arvioidaan tuhkan käsiteltävyyden suhteen, mutta myös ravintei-
den liukenemista tutkitaan. Käytännön levitysketjuista kerätään havaintoja.

3 Tulokset

Levitys

Äänekoskella tutkittiin pölytuhkan levitystä maataloustraktorikäyttöisellä
puhallinlevittimellä. Kyseessä oli urakoitsijoiden Heikki ja Timo Huuhan
rakentama levitin, jonka alustana oli metsäperäkärry. Tuhka tuotiin metsään
kuorma-autolla katetussa vaihtokontissa. Tuhka lastattiin kontista levitti-
meen traktorin puutavarakuormaimella, jossa kouran tilalla oli kauha. Le-
vittimen kuormatila oli noin 6 m3 ja kauhan tilavuus 700 litraa. Keskimää-
räinen kuorman koko oli 5,7 m3. Kun pölytuhkan tilavuuspaino oli noin 500
kg/m3, kuorma painoi noin 2,9 tonnia. Tuhkaa levitettiin kangasmaille 3 - 4
t/ha ja turvemaille noin 8 t/ha.

Kalusto soveltui hyvin kangasmaille levitykseen ja jäätyneen maan aikana
myös turvemaalle. Aikatutkimuksen aikana keväällä 1997 lunta oli 35 cm,
paikoin vähemmän, ja ajokeli siksi hyvä. Aikatutkimuksen tulosten perus-
teella 100 – 800 metrin kuljetusmatkoille lasketut ajanmenekit ja tuottavuu-
det ovat taulukossa 1. Eri syistä johtuvista keskeytyksistä vain alle 15 mi-
nuuttia kestäneet on otettu mukaan. Niiden osuus oli 18 %.
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TAULUKKO 1  Kuormakohtainen ajanmenekki ja tuottavuus pölytuhkan
levityksessä maataloustraktori-puhallinlevittimellä malli Huuha.

Ajomatka, m
100 200 300 400 500 600 700 800

min/kuorma 31,2 35,9 40,6 45,4 50,1 54,8 59,5 64,2
m3/h 11,0 9,5 8,4 7,5 6,8 6,2 5,7 5,3
t/h 6,6 5,7 5,0 4,5 4,1 3,7 3,4 3,2
ha/h 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
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Kuva 1.  Pölytuhkan levitystasaisuus, puhallinlevitin malli Huuha.
Koe maaliskuussa 1997

Levitystasaisuus mitattiin ensiharvennusmetsikössä tyynellä säällä. Tulos
(kuva 1) viittaa siihen, että vasemman puolen puhallin levitti tuhkaa enem-
män kuin oikeanpuoleinen.

Savon Sellu Oy:n tuhkan ja biolietteen seosta levitettiin Pielavedellä ura-
koitsija Kalevi Partasen rakentamalla kuormatraktoriperustaisella lautasle-
vittimellä. Alustakone oli Kockums 83-35, tuhkasäiliön tilavuus 9,6 m3 ja
kuormaimen kauhan 414 litraa.

Tuhkasta noin puolet oli turpeentuhkaa. Näytteestä mitattu kosteus oli 49 %
ja tilavuuspaino 549 kg/m3. Tutkimuksen aikana käytettiin vanhaa bio-
lietettä, joka oli varastoinnin aikana kompostoitunut ja kuohkeutunut.
Useimmiten seostuhkan tilavuuspaino on noin 700 kg/m3.

Levityskohde oli ojitettu turvemaa, joka oli harvennettu edellisenä vuonna
tai aiemmin. Lunta oli 45 cm. Tavoitteena oli levittää noin 20 tonnia/ha.
Kertalevityksellä annostus oli noin 9 t/ha, kun levityskaistan leveys oli 15
m. Kuormakohtainen ajanmenekki ja levitystyön tuottavuudet 100 – 800
metrin kuljetusmatkoilla ovat taulukossa 2. Alle 15 minuuttia kestäneiden
keskeytysten osuus oli 15 %.
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TAULUKKO 2.   Kuormakohtainen ajanmenekki ja tuottavuus tehtaan
biolietteellä kostutetun tuhkan levityksessä kuormatraktori-lautaslevittimellä
malli Partanen.

Ajomatka, m

100 200 300 400 500 600 700 800

min/kuorma 26,6 30,0 33,4 36,8 40,1 43,5 46,9 50,3

m3/h 19,6 17,4 15,6 14,2 13,0 12,0 11,1 10,4

t/h 10,8 9,6 8,6 7,8 7,2 6,6 6,1 5,7

ha/h 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
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Kuva 2. Tuhka-biolieteseoksen levitystasaisuus, Kockums-kuormatraktori-
lautaslevitin malli Partanen. Koe maaliskuussa 1998.

Levitystasaisuus voitiin mitata talvella 1998.  Mittaus tehtiin ensiharven-
nusmetsikössä tuulisella säällä (kuva 2).

Rakeistetun tuhkan helikopterilevitystä kokeiltiin ja esiteltiin marraskuussa
1996 Luumäellä. Levitettävänä oli UPM-Kymmene Oy:n rakeistuskokeilus-
sa tuotettua tuhkaa, joka oli säkitetty suursäkkeihin. Käytössä oli pieni heli-
kopteri, jonka kuljetuskyky oli 450 kg. Levityksessä käytettiin kahta levitys-
säiliötä, joissa kummassakin oli polttomoottorikäyttöinen lautaslevitin. Säi-
liöiden täytössä säkkejä nosteltiin kuorma-auton nosturilla. Työssä oli kaksi
miestä. Kun etäisyys levitysalueelle oli noin yksi kilometri, yhden lastin le-
vitysaika helikopterilla oli säiliön vaihto mukaan lukien vain noin kolme
minuuttia. Suuremman kuljetuskyvyn omaavan kopterin käyttö lisäisi tuo t-
tavuutta merkittävästi, koska levitysaika ei juurikaan muuttuisi.



Metsätehon raportti  56      25.5.1997 12

Kuljetus

Koska varsinainen käytännön toiminta on vasta alkamassa, kuljetuksista ei
vielä ole tehty selvityksiä. Voidaan kuitenkin todeta, että pölytuhka on kul-
jetettava umpinaisilla vaihtokonteilla, eri tavoin esikäsiteltyä tuhkaa voidaan
kuljettaa irtotavarana mutta sekin edellyttänee katettua kuormatilaa.

Kuljetuksen kustannuksiin vaikuttaa tuhkan tiheys, koska se vaihtelee suu-
resti riippuen tuhkan esikäsittelystä. Tällöin painavalla tavaralla voi kulje-
tuskaluston kantavuus nousta ratkaisevaksi tekijäksi. Tuhkalieteseos saattaa
sisältää jopa puolet vettä, jolloin veden kuljetuksesta maksetaan sama hinta
kuin tuhkan kuljetuksesta. Kuljetuksen hinta on sopimuskysymys, 0-80
km:n matkalla se on jotakuinkin sama ja 30-50 mk/t. Savon Sellun tuhka-
lieteseoksen kuljetus on muita kuljetusmuotoja edullisempaa, koska se kul-
jetetaan turveautoilla paluukuormina.

Varastointi

Kostutettu tuhka on varastoitu tehtaiden läjitysalueille peittämättä. Kove t-
tumisreaktion vuoksi varastoinnin aikana tuhkasta on vapautunut vesi-
höyryä, ja tuhka on ollut helposti käyttöön otettavaa. Äänekoskella itseko-
vetettu tuhka murskataan pyöräkuormaajan seulakauhalla, jolla isommat
kovettumat ja kokkareet jauhautuvat rikki. Savon Sellu Oy:ssä bioliete ja
tuhka sekoitetaan tavallisella kauhalla varustetulla pyöräkuormaajalla läji-
tysalueella. Enocell Oy:n rakeistettu tuhka varastoidaan rakeistuslaitoksella
400 tonnin siilossa, josta se lasketaan kuorma-auton lavalle. Kaikki esikäsi-
tellyt tuhkat on toimitettu levitykseen irtotavarana, jolloin metsäpään va-
rasto on yksinkertaisesti peittämätön kasa.

Marraskuun lopulla Äänekoskelle perustettiin kahden auman koe, jossa toi-
nen aumoista peitettiin kevytpressulla. Aumoista mitataan lämpötilan ke-
hittymistä, ja tuhkanäytteistä määritetään alkuainepitoisuudet, joista voidaan
päätellä ravinteiden huuhtoutumista esimerkiksi pintaosasta. Kumpaankin
aumaan tuotiin kostutettua tuhkaa kaksi autokuormaa, noin 18 tonnia kum-
paankin. Tuhka kostutettiin noin 29 %:n alkukosteuteen. Aumojen korkeus
oli noin 160 cm. Tuhkan alkulämpötila oli yli 100 °C, ja se laski kummassa-
kin kasassa samalla tavoin (kuvat 3 ja 4). Tuhkien alkuainepitoisuudet mi-
tattiin kokeen alussa. Lämpötilamittaukset jatkuvat vielä ainakin huhtikuulle
1998, jolloin tehdään toinen alkuaineanalyysi.
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Kuva 4. Tuhkakasan lämpötilan kehittyminen itsekovetusmenete l-
mässä peitetyssä kasassa.
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3  ANALYSOINTI

Paula Anttila
Antti Korpilahti
Metsäteho Oy
PL 194
00131 Helsinki
Puh. (09) 132 521
Fax  (09) 659 202
paula.anttila@metsateho.fi
antti.korpilahti@metsateho.fi

1 Tehtävät

Projektin tavoitteena on harmonisoida tuhkien analysointi ja tehdä ohjeisto
metsään levitettävien tuhkien analysoitavista aineista ja ominaisuuksista se-
kä metsäkelpoisista pitoisuuksista. Projektin osaprojekteja ovat tuhkan ana-
lysointi sekä rakeiden murtumislujuuden mittaus.

Tuhkan analysointiin ei ole virallisia ohjeita. Lannoitelaki määrää lannoit-
teiden analysoinnista, mutta kuten raja-arvot, analysointiohjeet eivät koske
metsäkäyttöön menevää tuhkaa.

Tähän mennessä on analysoitu lähinnä pölytuhkaa. Nykyisin tuotetaan kui-
tenkin jo itsekovetettua ja rakeistettua tuhkaa tehdasmittakaavassa. Pölytuh-
kaakin levitetään jonkin verran. Esikäsittelyt vaikuttavat eri tavalla alku-
ainepitoisuuksiin ja mm. veden määrään tuhkassa.

Tuhkia on analysoitu tutkimuksissa ja muissa yhteyksissä eri menetelmin.
Analysointitulosten vertailukelpoisuutta vaikeuttaa käytettyjen menetelmien
erilaisuus. Vahvoilla hapoilla (mm. kuningasvesi ja väkevä typpihappo)
uutettaessa ja röntgenfluoresenssispektrometrillä saadaan aineiden lähes to-
taalipitoisuudet selville (paitsi pii kuningasvedellä), laimeampiin happoihin
liukenee vain osa yhdisteistä. Liuottamalla veteen saadaan vesiliukoiset
osuudet selville, mikä on tärkeää etenkin fosforin vesistöön huuhtoutumisen
kannalta. Analyysitulosten vertailukelpoisuuden parantamiseksi tuhkat pi-
täisi analysoida samalla menetelmällä.

Irtotuhkan analysointi kertoo myös tuhkan rakeistus- ja metsäkelpoisuudes-
ta. Rakeiden ja itsekovetetun tuhkan analysointi kertoo esikäsittelyn vaiku-
tuksista tuhkan liukenemisominaisuuksiin ja alkuainekoostumukseen. Ra-
keiden kovuus vaikuttaa ravinteiden liukenemisnopeuteen maaperässä.
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2 Toteutus

Analysointiprojektissa analysoidaan pöly-, itsekovetettua, raetuhkaa ja tur-
vetuhkaa. Tuhkahankkeessa tarvittavat analyysit pyritään tekemään yhdessä
paikassa jotta saavutetaan tulosten hyvä vertailukelpoisuus. Tarjousten pe-
rusteella analysoijaksi valittiin GTK. Tuhkista analysoidaan ennen muuta
puuston kasvulle tärkeät alkuaineet kuten P, K, Ca, Mg, Mn, B, S ja Cu, Zn,
Fe, Al sekä ympäristöseikkojen vuoksi tärkeät raskasmetallit, kuten Cd, Pb,
Hg, Cr, Ni, As, Mo ja V. Joistakin näytteistä analysoidaan myös N, C ja Si.
Röntgendiffraktometrillä analysoidaan CaO, Ca(OH)2 ja CaCO3, jotka ku-
vastavat kovettumisen potentiaalia ja edistymistä. Tuhkan CaO-pitoisuus
vaikuttaa rakeistumisominaisuuksiin ja vähän kalsiumia sisältävä tuhka on
vaikeasti rakeistettavissa. Tuhkan rakeistumisessa CaO reagoi seuraavasti:

CaO  +  H2O  →  Ca(OH)2

Ca(OH)2  +  CO2  →  CaCO3  +  H2O

Määritettävät tuhkan ominaisuudet ovat pH, raekoko, palamattoman ainek-
sen osuus, kosteuspitoisuus ja neutraloivakyky. Raekokona määritetään ja-
kauma < 0,06 mm, 0,06-0,5 mm, 0,5 mm - 2 mm ja > 2 mm. Neutraloivista
kyvyistä määritetään nopea neutraloiva kyky (Ca %) ja neutraloiva kyky
(Ca %). Neutraloiva kyky on kalkitusvaikutukseen verrattavissa oleva omi-
naisuus eli kyky nostaa maaperän pH:a. Nopeavaikutteinen neutraloiva kyky
määritetään jauhamattomasta näytteestä automaattisella potentiometrisellä
pH-staattimittauksella pH 5:ssä 24 tunnin aikana ja neutraloiva kyky jauhe-
tusta näytteestä ASTM-menetelmällä potentiometrisenä titrauksena pH
5,2:een. Neutraloivat kyvyt määrittää Kasvintuotannon tarkastuskeskus
ja/tai Nordkalk. Lannoitelain (232/93) mukaan maanparannustuhkan neut-
raloivan kyvyn tulee olla vähintään 10 % (Ca).

Koska tuhkien analysoinnista oli vähän kokemuksia ja systemaattisesti tuo-
tettua tietoa, päätettiin vuoden 1997 alussa kokeilla yhden pölytuhkan ana-
lysointia usealla eri uutolla. Tuloksien perusteella valittiin jatkossa käytettä-
vät menetelmät. Kokeiltavat uuttoliuokset olivat vesi, ammoniumasetaatti,
suolahappo, typpihappo, kuningasvesi ja fluorivetyhappo-typpihappo.
HNO3-uutto tehtiin mikroaaltohajotuksella ja ilman hajotusta. Totaalipitoi-
suuksien selville saamiseksi tehtiin myös röntgenfluoresenssispektrometrillä
analyysi. Koska Metsäntutkimuslaitos on käyttänyt paljon HCl-uuttoa tuh-
kalannoituskokeiden yhteydessä, tuli tarkastella sen suhdetta muihin uuttoi-
hin.

Tuhkien analysoinnilla selvitetään myös esikäsittelyn vaikutus tuhkan omi-
naisuuksiin ja pitoisuuksiin: liukoisuuden väheneminen tai ravinteiden liu-
keneminen rakeistuksen ja itsekovetuksen seurauksena. Tähän liittyen ana-
lyyseja tehdään myös varastointi- ja itsekovetusprojekteissa.
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Analyysiin otettiin näytteitä metsäkokeisiin lähetettävistä tuhkista kesällä
1997 yhteensä 33 kpl, ja ne olivat:

• pöly- ja itsekovetettu tuhka Metsä-Botnian Äänekosken tehtaalta
• pöly- ja raetuhka UPM-Kymmenen Voikkaan tehtaalta
• itsekovetettu- ja raetuhka UPM-Kymmenen Kymin tehtaalta
• turvepölytuhka IVOn Joensuun voimalaitokselta sekä
• kolme Metsäntutkimuslaitoksen vanhojen kokeiden tuhkanäytettä.

Rakeiden murtumislujuus

Rakeiden kovuus vaikuttaa ravinteiden liukenemisnopeuteen maaperässä.
Kovien rakeiden lannoitusvaikutus alkaa sitä myöhemmin, mitä hitaammin
ravinteet alkavat liueta kasvien käyttöön. Itsekovetetussa tuhkassa osa jää
pölyksi ja osa kokkaroituu, jolloin pöly liukenee nopeammin. Vuoden 1997
aikana murtumislujuutta mitattiin itsekovetuksen laboratorio- ja tehdasko-
keiden yhteydessä ja tammikuussa 1998 mitattiin Enocellin ja Kymin teh-
taiden rakeistettujen tuhkien lujuutta. Mittaukset teki VTT Energia Jyväs-
kylässä.

3 Tulokset

Jos tuhkia analysoidaan eri uutoilla, tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Al-
kuanalyysissä verrattiin Kymin pölytuhkalla tehtyjä analyysejä eri uutoilla
(taulukko 1).
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TAULUKKO 1 UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan pölytuhka-analyysi
eri uutoilla.

Alkuaine P K Ca Mg Mn S B Cd Cr Pb
Yksikkö g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg

röntgen 6,9 34 126 11 6,7 5,8 ¨ ¨ 118 60
fluorivety- ¨ 38 119 11 6,8 < 0,02 0,27 5,5 75 54
ja typpihappo
kuningasvesi 6,2 27 118 11 6,3 5,1 ¨ 3,9 53 30
typpihappo 7,2 25 144 13 7,7 ¨ 0,21 6,2 99 46
suolahappo 5,6 16 105 8,5 5,1 4,6 ¨ 3,5 41 32
ammoniumasetaatti 0,65 4,2 90 6,8 1,5 4,0 ¨ 3,4 5,1 5,9
vesi < 0,02 3,8 11 < 0,01 0,006 1,2 0,0003 < 0,002 5,8 0,16

Alkuaine Cu Zn Hg Ni As V Mo Fe Al Si
Yksikkö mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg g/kg g/kg

röntgen 130 1610 ¨ 31 77 31 0 ! 11,9 110 197
fluorivety- 123 1570 ¨ 19,6 82,1 21,7 3,02 10,9 101 205
ja typpihappo
kuningasvesi 99 1310 ¨ 18 64 14 < 5 9,47 40,2 ¨
typpihappo 131 1490 ¨ 24,2 92,5 17,9 3,54 11,3 61,5 < 1,00
suolahappo 84 1240 ¨ 14 57 13 < 5 8,19 34,7 ¨
ammoniumasetaatti 28 417 ¨ 7,5 21,6 1,24 < 0,25 0,03 0,5 ¨
vesi < 0,004 0,78 ¨ < 0,006 < 0,005 < 0,002 0,80 0,007 0,08 < 0,06
typpihappo ilman ¨ ¨ 0,32 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
hajotusta

Suolahappouutolla tulokset ovat jonkin verran alempia kuin muilla vah-
voilla hapoilla ja röntgenillä. Väkevällä typpihapolla pitoisuudet ovat yleen-
sä samaa luokkaa röntgenin ja fluorivety-typpihapon kanssa, vaikka vaihte-
lua eri alkuaineissa esiintyy puoleen ja toiseen. Kuningasveteen liukeni
yleensä vähemmän kuin typpihappoon. Booritulosten saaminen oli hankalaa
ICP-AES:llä, koska tuhkan suuret Ca-pitoisuudet häiritsevät B:a. Rönt-
genillä ei saada Cd:a ja määritysrajat saattavat ylittyä raskasmetalleilla.
Fluorivety- ja typpihappo-uutolla ei saada P:a selville. Vain röntgenillä ja
fluorivety-typpihapolla saadaan Si, muihin happoihin Si ei juuri liukene.
Koska Si ei ole olennaisin alkuaine (varsinkaan puutuhkassa, turvetuhkassa
sitä voi olla jopa 240 g/kg) ja P ja Cd ovat tärkeät, luovuimme röntgenin ja
fluorivety-typpihappo-uuton käytöstä.

Tuhkan ominaisuudet kuten korkea pH saattavat vaikeuttaa analysointia.
Ammoniumasetaatti-uutossa käytetään vähän liuosta (30 ml liuosta ja 3 g
näytettä), jolloin liuos kyllästyy ennen kuin kaikki (mm. Al ja Fe) ehtivät
liueta ja tuhkan pH nostaa liuoksen pH:n liian korkeaksi (pitäisi olla 4,5,
tuhkan kanssa noin 7). Siksi ammoniumasetaatti-uutolla ei saada puutuh-
kalle luotettavia tuloksia ja jollei liuosmäärää nosteta esim. 300 ml:aan, ei
kyseistä uuttoa kannata jatkaa. Ammoniumasetaatin sijaan otettiin jatko-
analyyseissä 2 %:n sitruunahappo. Siinä otetaan näytettä 2,5 g ja liuosta 250
ml.
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Tuhkan laatu ja koostumus vaihtelee eri tehtailla ja jopa tehtaan sisällä joh-
tuen käytetyistä polttoaineista (taulukko 2). Metsäteollisuudessa poltetaan
puunkuoren ohella myös turvetta, kivihiiltä, lietettä ja/tai öljyä. Öljystä ei
juuri jää tuhkaa, mutta muut aineet muuttavat pitoisuuksia. Puutuhkissakin
pitoisuudet vaihtelevat. Koska puut imevät ravinteet ja raskasmetallit maas-
ta, maaperän pitoisuudet vaikuttavat puiden saantiin. Tuhkan kadmium on
pääosin peräisin puista, turpeessa sitä on yleensä vähemmän. Koivu imee
kadmiumia hieman herkemmin kuin havupuut. Myös turvetuhkassa pitoi-
suudet vaihtelevat riippuen miltä turvesuolta raaka-aine on peräisin.

Polttotekniikka on kehittynyt ja parantanut siten tuhkan laatua. Arinakatti-
lassa jää osa palamatta eli on hiiltä, leijupetikattilassa hiilen osuus on erit-
täin pieni. Suuret voimalaitokset ovat pääosin siirtyneet leijupetipolttoon,
pienissä yksiköissä on arinakattiloita. Hiilen osuuden selvä väheneminen on
ilmeisesti vähentänyt myös tuhkamääriä. Metsäteollisuudessa syntyi tuhkaa
vuonna 1996 noin 216 000 tonnia, josta noin 100 000 tonnia on puuperäistä
(P. Anttilan kysely tammikuu 1997).

TAULUKKO 2  Yhteenveto metsäteollisuuden tuhkien analyysituloksista
vuosilta 1990 - 1996. Yhteensä 27 tehdasta, joista 16:n tuhka-analyysi on
vuodelta 1996. (P. Anttilan kysely tammikuu 1997).

Yksikkö g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Alkuaine P K Ca Mg Mn S B Cd Cr Pb

Keskiarvo 8,1 20,0 131 17,4 6,1 13,8 136 7,6 91 79
Mediaani 7 11,6 81 12,8 4 7,3 100 4 82 75
Minimi 1 1 36 2 0,01 0,4 5 0,2 0,1 2,9
Maksimi 21,6 77 326 126 19 47 400 30 290 250
Näytemäärä 23 25 21 25 23 19 15 25 21 25

Yksikkö mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg g/kg g/kg
Alkuaine Cu Zn Hg Ni As V Mo Fe Al Si

Keskiarvo 108 1159 0,2 66 36 95 41 43 49 110
Mediaani 103 521 0,24 56 12 62 36 20 60 120
Minimi 14 2,1 0 12 1,4 34 8 3,6 0,1 0,2
Maksimi 210 5100 0,48 135 220 200 82 173 110 234
Näytemäärä 23 24 16 21 17 6 4 17 19 7

jää
Yksikkö g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg kosteus palamatta
Alkuaine C N Cl Na Co Ba Sr pH % %

Keskiarvo 107 0,3 1,7 9,7 59 784 848 11,6 22,0 12,6
Mediaani 57 0,2 1,6 10,4 32 533 777 12 15 6,3
Minimi 5 0 0 4,4 19,6 270 430 6,8 0 0
Maksimi 260 0,7 4,3 14,7 150 1800 1410 12,8 68,6 50
Näytemäärä 3 8 5 8 4 4 4 11 15 9
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Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että puutuhkassa on kaliumia 10 - 60 g/kg,
fosforia 5 - 20 g/kg, kalsiumia jopa 360 g/kg, magnesiumia, mangaania,
booria, ym. ravinteita typpeä lukuunottamatta. Alustavien analysointitulos-
ten mukaan Savon Sellun biolietteellä kostutetussa tuhkassa on typpeä noin
5 g/kg. Typen määrä riippuu kuitenkin lietteen typpipitoisuudesta, joka
vaihtelee. Tuhkan esikäsittelyssä rakeisiin tai kokkareisiin jää jonkin verran
vettä, jopa 25 %, joten ravinnepitoisuudet voivat näyttää vähän pölytuhkaa
heikommilta (taulukot 3 ja 4). Tuhkan levitysmääristä puhuttaessa pitääkin
muistaa tuhkan erilaiset ravinnemäärät eikä mainita vain tonnia per hehtaari.
Jos halutaan sama määrä fosforia per hehtaari, turvemaille 45 kg/ha, eri tuh-
kia täytyy levittää eri määrä. Tällöin myös muut pitoisuudet vaihtelevat.

TAULUKKO 3  Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan pölytuhkan analyysi-
tulokset typpihappouutolla. 13 tuhkanäytettä analysoitu.

Yksikkö mg/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Alkuaine P K Ca Mg Mn S B Cd Cr Pb

Keskiarvo 9366 23,6 340 15,1 7842 12798 175 10,0 45,6 30,5
Keskihajonta 1143 4,0 16,1 1,3 1111 1768 12,2 0,7 5,4 20,9
Minimi 7370 18 302 13,1 5790 9970 156 8,9 37 11
Maksimi 10500 31,4 360 16,7 9130 15000 188 11,4 52 61
Näytemäärä 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13

TAULUKKO 4  Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan itsekovetetun tuhkan
analyysitulokset typpihappouutolla. 13 tuhkanäytettä analysoitu.

Yksikkö mg/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Alkuaine P K Ca Mg Mn S B Cd Cr Pb

Keskiarvo 6095 15,5 231 10,8 4868 8462 128 6,3 30,0 13,4
Keskihajonta 391 4,0 26,1 0,9 303 822 11,1 0,8 3,1 4,4
Minimi 5170 9,3 197 8,9 4170 6740 118 5,1 25 5
Maksimi 6480 21,1 264 11,8 5230 9740 146 8 34 20
Näytemäärä 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13

Pölytuhkassa kalsium on pääosin oksidina. Esikäsitellyissä tuhkissa Ca-
CO3:n osuus kasvaa (taulukko 5). Turvetuhkassa on fosforia yleensä enem-
män kuin puutuhkassa, mutta kaliumia ja muita ravinteita vähemmän. Tur-
vetuhkassa on paljon silikaatteja, jotka haittaavat tuhkan rakeistamista.
Myös kalsiumoksidin vähyys heikentää rakeistumismahdollisuuksia.
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TAULUKKO 5   CaO:n, Ca(OH)2:n ja CaCO3:n osuudet tuhkassa.

Tuhkan
tuottaja Tuhkalaatu CaO

%
Ca(OH)2

%
CaCO3

%

Enocell pöly 70 - 30

Enocell rae 10 - 90

Kymi rae, säkissä 25 10 65

Kymi rae, kasassa 35 - 65

Kymi itsekovetettu,
murskattu

20 10 70

Voikkaa pöly 55 25 20

Voikkaa pöly 40 45 15

Voikkaa rae 25 15 60

Voikkaa rae 10 - 90

Äänekoski pöly 40 10 50

Äänekoski itsekovetettu 5 35 60

Äänekoski itsekovetettu 5 40 55

Äänekoski pöly, peittämätön
kasa

50 - 50

Äänekoski itsekovetettu,
peittämätön kasa

5 45 50

Äänekoski itsekovetettu,
peitetty kasa

5 50 45

Vesiliukoisia ovat K ja Na, jonkin verran Ca, S, Cr, Ba, Al ja Sr (taulukot 6
ja 7). Kaliumin vesiliukoisuus vaihtelee välillä 10 ja 100 %, se vähenee jon-
kin verran tuhkan esikäsittelyssä. Fosfori ei ole vesiliukoinen, joten vesistön
rehevöitymisvaara ollee pieni, ellei tuhkaa lennä suoraan ojiin. Myöskään
kadmium ei liukene veteen. Äänekosken tuloksissa rikki liukeni itsekovete-
tusta tuhkasta paremmin kuin pölytuhkasta, mutta muuten pölytuhkasta liu-
kenee yleensä enemmän alkuaineita. Eri puutuhkien vesiliukoisuuksissakin
on eroja, joten alustavista tuloksista ei voi tehdä kattavia johtopäätöksiä.

TAULUKKO 6  Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan pölytuhkan vesiuuton
tulokset, % typpihappouutosta. Keskiarvo 13 tuhkan analyysituloksista.

Yksikkö g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg
Alkuaine K Ca S Cr Ba Al Na Ni Sr

% 88 0,4 5 2,7 1,7 11,2 76 1,9 6,4
Näytemäärä 8 8 8 3 8 6 8 1 8
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TAULUKKO 7  Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan itsekovetetun tuhkan
vesiuuton tulokset, % typpihappouutosta.  Keskiarvo 13 tuhkan analyysi-
tuloksista.

Yksikkö g/kg g/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg g/kg mg/kg
Alkuaine K Ca S Cr Ba Al Na Sr

% 82 0,7 12 7,8 0,2 16,5 72 4,8
Näytemäärä 8 8 8 8 8 8 8 8

Pölytuhkan raekoko on pääosin < 0,5 mm, käsitellyssä tuhkassa voi olla jo-
pa 1 cm:n kokkareita (taulukko 8). Raekoko vaihtelee myös käsitellyissä
tuhkissa. Raetuhkassa ei ole paljon pölyä, koska pöly kierrätetään uudestaan
rakeistukseen. Itsekovetuksessa riippuen käytetyn veden määrästä ja sekoi-
tuksen tasaisuudesta osa tuhkasta jää pölyksi ja osa kokkaroituu. Tuhkan
tiheys vaihtelee etenkin itsekovetetulla tuhkalla, koska tuote ei ole homo-
geenista. Pölytuhkan tiheys on luokkaa 500 kg/m3, itsekovetetun 700-
800 kg/m3, raetuhkan 900-1100 kg/m3 ja biolietteellä kostutetun tuhkan noin
700 kg/m3.

TAULUKKO 8  Raekokofraktioiden suhteelliset määrät. Keskiarvo viidestä
näytteestä.

< 0,06 mm 0,06-
0,5 mm

0,5-
2 mm

> 2 mm

%
Metsä-Botnia,
Äänekoski

pöly 70 30 0 0

Metsä-Botnia,
Äänekoski

itseko-
vetettu

8 26 31 35

UPM-
Kymmene,
Voikkaa

pöly 42 50 7 1

UPM-
Kymmene,
Voikkaa

rae 3 23 30 44

IVO, Joensuu turve-
tuhka

43 55 1 1

Neutraloiva kyky

Neutraloiva kyky on yleensä tuhkalla hyvä (taulukko 9). Tuhkan esikäsittely
alentaa jonkin verran nopeaa neutraloivaa kykyä, mutta on odotettavissakin,
ettei käsitelty tuhka liukene yhtä nopeasti.
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TAULUKKO 9  Tuhkien neutraloivat kyvyt. Määrittänyt KTTK ja Nordkalk.

Tuhkan
tuottaja

Tuhkan laatu /
esikäsittely

Neutraloiva
kyky

Nopea neut-
raloiva kyky

Ca % Ca %
Pietarsaari pöly 21,1 15,7
Enocell pöly 28,0 23,8
Enocell rae 17,0 1,27
Kymi rae, säkissä 14,3 1,3
Kymi rae, kasassa 7,2 2,2
Kymi rae 21,3 1,42
Kymi itsekovetettu 19,5 7,5
Kymi itsekovetettu 17,0 5,02
Kymi bioliete + gra-

nuloitu
27,4 5,18

Voikkaa pöly 11,1 5,6
Voikkaa pöly 11,0 5,3
Voikkaa rae 7,6 1,9
Voikkaa rae 9,7 2,2
Äänekoski pöly 38,0 35,6
Äänekoski pöly 37,9 33,4
Äänekoski itsekovetettu 27,9 14,6
Äänekoski itsekovetettu 33,4 13,0
IVO, Joensuu turvetuhka 40,0 36,0

Dolomiittikalkki 30 15

Neutraloiva kyky määritetään jauhetusta näytteestä, joten sen määrittäminen
ei tuhkille vaikuta välttämättömältä. Nopeavaikutteinen neutraloiva kyky
tehdään jauhamattomasta näytteestä, mutta se laskee suoraan raekoon kas-
vaessa ja näytettä otetaan vain 1 g, mikä tarkoittaa mahdollisesti yhtä sattu-
manvaraista kokkaretta. Nopea neutraloiva kyky mitataan pH 5:ssä, eli lä-
hellä maan pH:a, joten uuttoliuoksesta määritettävät pitoisuudet voivat kor-
reloida maassa liukenevien määrien kanssa. KTTK tutkii, voiko uuttoliuok-
sesta tehdä analyysiä.

Rakeiden kovuus

VTT Energia Jyväskylässä määritti Enocellin ja Kymin rakeiden kovuudet
(taulukko 10). Itsekovetusprojektissa mitattiin itsekovetetun tuhkan kovuuk-
sia eri kosteuspitoisuuksilla.

TAULUKKO 10  Enso Oyj:n Enocellin tehtaan ja UPM-Kymmene Oyj:n
Kymin tehtaan rakeiden kovuudet. 10 näytteen keskiarvo.

Mitatun
rakeen
koko

Mitatun
rakeen
koko

Mitatun
rakeen
koko

2-5 mm

Kovuus
kg

5-8 mm

Kovuus
kg

8-22,5 mm

Kovuus
kg

Enocell 4,9 19,2 8 40,8 13,8 77,9
Kymi 5 17,5 7,6 26 12,3 48,3
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TAULUKKO 11  Enso Oyj:n Enocellin tehtaan ja UPM-Kymmene Oyj:n
Kymin tehtaan rakeiden seulontatulokset.

Massaosuudet seuloilla, %
pohja 0,25 mm 2 mm 5 mm 8 mm 22,5 mm

Enocell 1,19 0,15 1,9 22,9 73,1 0
Kymi 1,15 1,5 32,8 41,5 23,0 0

Enocellin rakeiden tiheys oli 1040 kg/m3 ja Kymin rakeiden 900 kg/m3. Ra-
keiden tiheys näyttää korreloivan kovuuden kanssa eli tiheyden noustessa
kovuus kasvaa.

Kovuuden tai murtumislujuuden mittauksiin on olemassa useita erilaisia
laitteita ja ne ilmoittavat tulokset eri yksiköissä (esim. kg, kp, N, N/cm2).
Rakeen koon muuttuessa kovuus muuttuu, jolloin pitäisi mitata useammasta
erikokoisesta kokkareesta. Kovuuteen vaikuttavat myös kostutuksen onnis-
tuminen sekä tuhkan, veden ja ilman lämpötila (ks. Itsekovetusprojekti).
Optimaalista kovuutta rakeille on vaikea määrittää. Peruskriteerit ovat tuh-
kan levityskelpoisuus ja ravinteiden liukeneminen kohtuullisessa ajassa.
Nämä kriteerit eivät edellytä erittäin kovia rakeita, koska myös itsekovetettu
tuhka pystytään hyvin levittämään (ks. levitysprojekti).

Raskasmetallit

Raskasmetallien reagoiminen maaperässä on vielä avoin kysymys. Tuhka-
lannoitus nostaa maaperän pH:a, jolloin esim. kadmium stabiloituu, mutta
pH:n jälleen laskiessa oletettavasti kadmiumia vapautuu kasvien käyttöön.
Tässä voi myös mykorritsojen rooli olla avainasemassa, suojelevatko ne
kasvia kadmiumilta vai imevät sitä (ks. Ympäristövaikutukset-projekti).
Myös kadmiumin olomuoto vaikuttaa, miten se reagoi maaperässä. Poltto-
lämpötilojen perusteella (noin 800°C) kadmium voi olla tuhkassa CdO,
CdSO4, CdS, CdF2, Cd3(PO4)2, CdSe, CdSiO 3, CdTe tai CdCl2 (Handbook
of Chemistry and Physics, 68th ed. 1987-88, CRC Press). Jos polttoaineissa
on paljon rikkiä, kadmium voi esiintyä sulfaattina. Myös kadmiumortofos-
faatti on mahdollinen, mutta oletettavasti kadmium on kuitenkin pääosin
oksidina. pH:n noustessa CdO karbonatisoituu. Kadmiumyhdisteet eivät ole
vesiliukoisia, mutta ne liukenevat happoihin ja osittain jopa ammoniumase-
taattiin. Kasvien kadmiuminottokyky vaihtelee. Kadmium esiintyy maape-
rässä tavallisesti sinkin kanssa yhdessä, joten mahdollisesti sinkin puute al-
tistaa kasveja enemmän kadmiumille. Tuhkan esikäsittely (itsekovetus tai
rakeistus) pienentää tai hidastaa raskasmetallien liukenemista.

Raskasmetallien analysointi on tärkeää ravinteiden määrittämisen ohella.
Tuhkalannoituksesta ja raskasmetalleista puhuttaessa tulee muistaa tuhkan
pitkäaikainen lannoitusvaikutus, jolloin uusintalannoitusta ei tarvita kuin
ehkä 30 vuoden kuluttua, peltojahan lannoitetaan tavallisesti kerran vuodes-
sa. Vaikka lannoitelaissa ei ole raja-arvoja tuhkan metsäkäytölle, on hyvä
tietää minkälaatuista tuhkaa levitetään metsiin.
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Päätelmät analyyseistä

Tuhkien analysoinnissa on tuhkahankkeessa vielä vuonna 1997 käytetty
useita eri uuttoja, lähinnä väkevää typpihappoa, suolahappoa, sitruunahap-
poa ja vettä. Tarkoituksena on kuitenkin yhdenmukaistaa analysointi, jolloin
ei ole tarkoituksenmukaista jatkuvasti tehdä useita analyysejä. Jatkossa teh-
täneenkin typpihappouutto ja mahdollisesti vesiuutto. Typpihappouutolla
saadaan piitä lukuunottamatta ne pitoisuudet, mitä tuhkan voi sanoa sisältä-
vän, lähelle totaalipitoisuuksia. Ammoniumasetaatti- ja sitruunahappouutto
eivät pysty suoraan kertomaan, kuinka nopeasti ravinteet ja raskasmetallit
liukenevat maassa, joten vesiuutto on selkeä vaihtoehto. Myös kaupallisista
lannoitteista määritetään vesiliukoinen osuus.
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4 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

4.1 Vesistövaikutukset

Tiina Tulonen
Lauri Arvola
Helsingin yliopisto
Lammin biologinen asema
16900 Lammi
Puh. (03) 631 111

1 Johdanto

Tuhkalannoituksen vesistövaikutukset -projekti alkoi keväällä 1997 osana
Metsäteho Oy:n käynnistämää tutkimus- ja kehityshanketta tuhkan laaja-
mittaiseksi hyödyntämiseksi metsän maanparannusaineena. Tuhkan tiede-
tään vaikuttavan edullisesti etenkin suopohjaisten metsien puuston kasvuun
(Issakainen ym. 1996, Silfverberg 1996), mutta tuhkan emäksisyys ja sen
ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet antavat syyn arvioida myös riskiä, mikä
tuhkan käytöstä lannoitteena voi aiheutua valuma-alue- ja järviekosystee-
meille. Vastaavia selvityksiä ei Suomessa ole aikaisemmin tehty (Leinonen
1996).

Tässä kaksivuotisessa (1.3.1997 - 30.6.1999) osaprojektissa selvitetään tuh-
kan sisältämien ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueelta vesistöön ja
lannoituksen vaikutuksia veden laatuun, eliöstöön sekä ravintoketjujen ra-
kenteeseen ja toimintaan. Erityishuomio kohdistetaan tuhkan sisältämien
haitallisten ympäristöyhdisteiden (mm. Cd, Hg, Pb, As) kulkeutumiseen ja
kertymiseen maa- ja vesiekosysteemeissä. Myös tuhkalannoituksen vaiku-
tuksia kenttäkerroksen kasvillisuuteen, puuston kasvuun sekä ravinteiden
kulkeutumiseen maaperässä seurataan kasvillisuustyypeiltään erilaisilla
koealoilla. Hankkeessa käytetään ns. itsekovetettua tuhkaa, jota tullaan le-
vittämään tutkittaville valuma-alueille talvilevityksenä n. 6 000 kg hehtaa-
rille. Tutkimusalue sijaitsee Hämeessä, Lammilla Evon metsäalueella, missä
aikaisemmin on tutkittu mm. kulotuksen ja kalkituksen vaikutuksia pien-
vesistöissä (Rask ym. 1993, Rask & Järvinen 1995) ja kulotuksen vaikutuk-
sia kasvillisuuteen (Vuorinen 1984). Kulotuksen ja kalkituksen vaikutukset
voivat olla melko samankaltaisia tuhkalannoituksen vaikutusten kanssa ja
näin aikaisemmat tutkimukset tarjoavat erinomaisen vertailukohdan tälle
tutkimukselle.

Ensimmäisenä tutkimusvuotena pääpaino on ollut tausta- ja vertailuaineis-
ton keräämisessä ennen varsinaista tuhkan levitystä, joka tapahtuu talvella
1998. Lisäksi pienemmässä mittakaavassa on suoritettu kokeita, joiden tar-
koituksena on ollut selvittää tuhkan välittömiä vaikutuksia järviveden kemi-
aan sekä kasviplanktonin vastetta eri tuhkapitoisuuksissa.
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2 Tutkimusalue

Tutkimukseen valittiin Evon metsäalueelta (61º 14’ N, 25º 12’ E) kolme
noin hehtaarin kokoista metsäjärveä valuma-alueineen. Aikaisempien tutki-
musten mukaan järvet ovat veden laadultaan ja eliöstöltään hyvin saman-
kaltaisia. Järvet ovat humuspitoisia ja osittain suorantaisia. Metsäisille
pienjärville tyypillisesti vesi sekoittuu syksyisin ja keväisin vain pintaker-
roksistaan, jolloin järvien alusvesi pysyy vähähappisena.

TAULUKKO 1 Tutkimusjärvet

Tavilampi Nimetön Horkkajärvi

Järven pinta-ala (ha) 0,8 0,4 1,1
Valuma-alueen pinta-
ala (ha)

11,0 25,0 -

Tuhkalevitysala (ha) 2,1 3,8 0
Tuhkalevitys % valuma-
alueesta

19 15 0

Tuhka tullaan levittämään Tavilammen ja Nimettömän valuma-alueille
Horkkajärven toimiessa vertailujärvenä (taulukko 1, kuva 1). Nimetön
koostuu kahdesta osavaluma-alueesta ja soveltuu siten hyvin ravinteiden
huuhtoutumien seurantaan, sillä osavaluma-alueiden purovesien huuhtoumat
voidaan analysoida erikseen ja lisäksi niitä voidaan verrata tuhkalevityksen
ulkopuolelle jäävän kuusivaltaisen turvekankaan huuhtoumiin. Tarkoitukse-
na on, että Nimettömällä tuhkaa levitetään molemmille osavaluma-alueille
yhteensä n. 4 hehtaarin alalle. Toinen levitysalueista on korpimaista, aikai-
semmin ojitettua turvemaata (n. 2 ha), ja toinen OMT-tyypin kivennäis-
maata (n. 1,8 ha).

Tavilammen ympärillä on n. 2 hehtaarin alue turvemaata käsittäen eri tyyp-
pisiä pienialaisia korpialueita sekä rämettä. Tavilammen valuma-alueella ei
ole selviä tulovirtaamia itse järveen, mutta poistuvan veden huuhtoumia ja
virtaamia voidaan seurata järvestä lähtevästä purosta. Tuhka levitetään tur-
vemaalle siten, että järven ja levitysalueen väliin jää selvä suojavyöhyke.

3 Vesistötutkimukset

3.1 Tuhkan välittömät vaikutukset planktoneliöstöön

Tuhkan välittömien vaikutusten tutkimuksilla saadaan perustietoa siitä, mi-
ten tuhka veteen joutuessaan muuttaa veden kemiallisia ominaisuuksia ja
kuinka herkästi planktoneliöstö reagoi näihin muutoksiin. Tuhkan huuhtou-
tumiseen vaikuttavat suuresti mm. lumen ja roudan paksuus, levitysajan-
kohta ja sääolosuhteet levityksen jälkeen sekä tuhkan laatu ja levitystapa.
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Kuva 1.  Nimettömän ja Tavilammen valuma-alue ja suunnitellut
tuhkalevitysalueet.
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Menetelmät. Tuhkan välittömien vaikutusten selvittämiseksi tehtiin kesällä
1997 kolme (kesä-, heinä- ja syyskuussa) koesarjaa Horkkajärven vedellä.
Isokokoinen eläinplankton poistettiin vedestä suodattamalla järvivesi haavin
(silmäkoko 50 µm) läpi. Kokeet tehtiin vaalean harmaissa 80 l Ortex muo-
visaaveissa. Osassa saaveista oli vain järvivettä ja osaan lisättiin järviveden
lisäksi itsekovetettua tuhkaa (Kuusankosken tehtaat) kahtena eri pitoisuute-
na. Kutakin käsittelyä varten tehtiin kolme toistoa. Avoimia näytesaaveja
pidettiin 8-10 vrk päädyistään auki olleessa muovikasvihuoneessa, joten ko-
keet suoritettiin luonnon valossa ja ulkolämpötilassa. Näytevesi sekoitettiin
päivittäin ja näytteet otettiin joka toinen aamupäivä. Näytevedestä määritet-
tiin lämpötila, pH, liukoinen kokonaisfosfori- ja klorofylli a -pitoisuus sekä
bakteeri- ja kasviplanktonmäärät ja kasviplanktonin perustuotanto (14C-
menetelmä). Lisäksi kokeen alussa ja lopussa määritettiin näytevesistä ve-
den väri, alkaliniteetti, johtokyky, epäorgaaniset ja kokonaisravinnepitoi-
suudet (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Al, SO4). Planktonyhteisön kokonaishengitys
mitattiin DIC-menetelmällä ja bakteerien kasvu 14C-leusiinimenetelmällä.

Tulokset. Tuhkalisäykset muuttivat kaikilla koejaksoilla veden kemiaa sa-
maan suuntaan. Suurimmat muutokset tapahtuivat pH:ssa, puskurointiky-
vyssä, johtokyvyssä ja fosforipitoisuuksissa (kuva 2). Veden kokonaisfosfo-
ripitoisuudet osoittivat, että vain pieni osa tuhkan sisältämästä fosforista oli
järviveteen helposti liukenevaa. Myös veden väriarvot suurenivat hieman
tuhkaa lisättäessä. Osa kemiallisista määrityksistä (mm. K, Ca, Mg) on vielä
kesken.

Tuhkalisäyksen vaikutukset kasviplanktoniin olivat erilaisia eri koekerroilla
(kuva 3). Alkukesällä ja syyskuun alussa tehdyissä kokeissa tuhkalisäys
hieman vähensi kasviplanktonin kasvua, mikä näkyy sekä perustuotannossa
että klorofylli a -pitoisuuksissa. Heinäkuussa tuhkalisäykset lisäsivät kasvi-
planktonin kasvua, vaikka käytetyt tuhkamäärät olivat pienempiä kuin kesä-
ja syyskuussa. Tähän aikaan ravinteiden puute yleensä rajoittaa järvissä
kasviplanktonin kasvua ja siten tuhkan sisältämät hivenravinteet ja/tai fosfo-
riyhdisteet ovat ilmeisesti syynä kasviplanktonin lisääntyneeseen tuotan-
toon.

Koko planktonyhteisön (bakteerit, alkueläimet, kasviplankton, pienet eläin-
plankterit) hengitys pysyi kesäkuussa kaikissa altaissa samansuuruisena
(kuva 4). Heinä- ja syyskuussa tuhkan lisäys hieman nosti planktonyhteisön
hengitystä. Tuhka lisäsi bakteerien kasvua heinä- ja elokuussa, mutta kesä-
kuussa lisäkasvua ei ollut nähtävissä. Kokeiden bakteeri- ja kasviplankton-
näytteiden mikroskopointi on vielä osittain kesken.
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Kuva 2. Tuhkan välittömät vaikutukset Horkkajärven pintaveden laatuun
kesä-, heinä- ja elokuun 1997 allaskokeissa. Analyysit on tehty 8 vrk tuhka-
lisäyksen jälkeen.
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Kuva 3. Kasviplanktonin perustuotanto eri tuhkapitoisuuksissa
kesän 1997 allaskokeissa. Tuotanto on mitattu 4 vrk tuhkalisäyksen
jälkeen.
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Kuva 4. Planktonyhteisön hengitys ja bakteerituotanto eri tuhka-
pitoisuuksissa kesän 1997 allaskokeissa. Mittaukset on tehty
kokeen lopussa 8 - 10 vrk tuhkalisäyksestä.
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3.2 Valuma-alueen seurantatutkimus

Luotettavan tausta- ja vertailuaineiston saamiseksi tutkimusjärvien veden
laatua ja eliöstöä tutkittiin vuoden ajan ennen varsinaista tuhkalevitystä. Ra-
vinteiden huuhtoutumista puroihin selvitetään erityisesti Nimettömän valu-
ma-alueella. Tavilammen alueella pääpaino on järviekosysteemin tutkimi-
sessa. Myös Horkkajärven veden laatua ja eliöstöä seurattiin suunnitelmien
mukaisesti.

JÄRVIEN JA PUROJEN VEDEN LAATU

Menetelmät. Tutkimusjärvistä otettiin vesinäytteitä helmikuusta 1997 lähti-
en siten, että Nimettömän ja Horkkajärven näytteet otettiin kerran kuussa ja
Tavilammen näytteet joka toinen viikko. Talvella näytteenottovälinä on noin
yksi kuukausi. Nimettömän ja Tavilammen puroista otettiin näytteet joka
toinen viikko mittapatojen alapuolelta. Mittapatojen valmistuttua kesäkuus-
sa purojen virtaamat mitattiin aina näytteenoton yhteydessä. Järvistä näyte-
vesi otettiin Limnos-noutimella järven keskeltä 0, 1, 2 ja 6 m (Tavilampi 5
m) syvyydeltä. Happi- ja lämpötilaprofiilit mitattiin YSI happi- ja lämpöti-
lamittarilla. Vesinäytteistä määritettiin ravinnepitoisuudet (veden kokonais-
fosfori- ja kokonaistyppi, fosfaattifosfori, nitraatti-, nitriitti- ja ammonium-
typpi) pH, alkaliniteetti, johtokyky, väri sekä kokonaishiili- ja klorofylli a-
pitoisuus. Järvistä otettiin vuoden aikana neljä kertaa vesinäytteet  Ca, Na,
K, Fe, Mg, Al ja SO4-määrityksiin.

Tulokset. Tutkimusjärvet sekoittuivat keväällä noin neljän metrin syvyy-
teen, mutta alusveden happipitoisuudet jäivät melko alhaisiksi (< 2 mg/l).
Lämpötilakerrostuneisuuden vahvistuessa järvien alusveden happivarat
edelleen vähenivät päällysveden happipitoisuuksien pysyessä kuitenkin kor-
keina (kuva 5). Syystäyskierron seurauksena Tavilammen ja Horkkajärven
vesimassa hapettui n. kuuden metrin syvyyteen saakka. Nimettömän happi-
tilanne jää talvea vasten huonoksi, sillä koko vesipatsaan happipitoisuus oli
hyvin alhainen lokakuussa, jolloin järvi oli jo ohuen jään eristämä.
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Kuva 5. Tutkimusjärvien keskimääräinen happipitoisuus eri syvyyksillä
touko-syyskuun 1997 välisenä aikana.

TAULUKKO 2   Tutkimusjärvien veden laatu vuonna 1997. Tulokset ovat
keskiarvoja touko-syyskuun aikana otetuista pintavesinäytteistä (0 - 30 cm).

Määritys Tavilampi Nimetön Horkkajärvi
pH 5,7 5,5 5,6

Alkaliniteetti (mmol l-1) 0,03 0,06 0,05

Johtokyky (µS 25 ºC) 28 32 37

Veden väri (Pt mg l-1) 143 381 383

Fosfaatti P (µg l-1) 1 3 2

Nitraatti+nitriitti N (µg l-1) 13 9 19

Kokonais P (µg l-1) 13 32 13

Kokonais N (µg l-1) 426 712 681

Klorofylli a (µg m-2) 9,8 9,5 8,9

1980-luvulla tehtyjen tutkimusten mukaan järvet olivat veden kemiallisilta
ominaisuuksiltaan melko samankaltaisia ja tämän vuotisen seurannan mu-
kaan järvien tila on myös pysynyt samanlaisena (taulukko 2). Järvet ovat
humuspitoisia; pH on melko alhainen ja veden puskurointikyky heikko.
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Tavilammen vesi on väriltään kirkkaampaa ja järvessä typen määrä on hie-
man pienempi kuin Nimettömän ja Horkkajärven vedessä. Nimettömässä
veden fosforipitoisuus on selvästi toisia järviä korkeampi. Tavilammessa
näkösyvyyttä on noin kaksi metriä kun taas humuspitoisemmissa Nimettö-
mässä ja Horkkajärvessä valoisan vesikerroksen paksuus on alle metrin.
Järvien valoisasta vesikerroksesta touko-syyskuun välisenä aikana mitatut
keskimääräiset klorofylli a-pitoisuudet olivat hyvin samantasoisia. Suurim-
mat klorofylli a -pitoisuudet ajoittuivat järvissä hieman eri aikoihin (kuva
6).

Nimettömän osavaluma-alueilta virtaavan veden määrä sekä veden laatu
olivat melko samankaltaisia molemmissa tutkituissa puroissa (taulukko 3).
Purossa 1 ravinnepitoisuudet ovat hieman korkeammat kuin purossa 2.
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Kuva 6. Tutkimusjärvien klorofylli a -pitoisuudet touko-
lokakuussa 1997.

TAULUKKO 3  Nimettömän purojen keskimääräiset tulovirtaamat
(kesä-marraskuu 1997) ja purojen veden laatu (keskiarvot touko-syyskuun
1997 ajalta).

Puro 1 Puro 2
Virtaama l s-1 0,86 0,67

pH 5,97 5,59

Alkaliniteetti (mmol l-1) 0,10 0,06

Johtokyky (µS 25º C) 34 37

Veden väri (Pt mg l-1) 355 316

Fosfaatti P (µg l-1) 6 2

Nitraatti + nitriitti N (µg l-1) 25 12

Kokonais P (µg l-1) 18 11

Kokonais N (µg l-1) 594 520
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PLANKTONELIÖSTÖ

Menetelmät. Tutkimusjärvien bakteeri-, kasvi-  ja alkueläinplanktonin mää-
rittämiseksi näytteet otettiin samoin kuin kemiallisia analyysejä varten 0, 1,
2, ja 6 m syvyydeltä ja ne säilöttiin Lugolilla myöhempää mikroskopointia
varten. Bakteerit määritettiin järven pintavedestä (0 m) suodattamalla näyte-
vettä 0.2 µm suotimen läpi, värjäämällä suotimelle jääneet solut akrifla-
viinilla ja laskemalla näytteistä solumäärät ja keskimääräinen solukoko epi-
fluoresenssimikroskoopilla 1200-kertaisella suurennoksella. Yhdistetyistä,
0 ja 1 m:n syvyydeltä otetuista näytteistä määritettiin käänteismikroskoo-
pilla kasviplanktonin sekä alkueläinten lajisto ja biomassa. Eläinplankton-
näytteet otettiin Limnos-noutimelta 0-3 m syvyydeltä ja säilöttiin formalii-
nilla. Eläinplanktonnäytteistä määritetään lajisto ja lukumäärät talven aika-
na.

Raskasmetallimäärityksiä varten kaikista järvistä otettiin (haavin silmäkoko
50 µm) mahdollisimman edustava näyte eläinplanktonbiomassaa, joka pa-
kastettiin. Myöhemmin näytteet sulatettiin ja kuivattiin 48 h +60º C:ssa en-
nen määritystä. Tutkimusjärvien lisäksi eläinplanktonnäytteet otettiin kol-
mesta muusta Evolla sijaitsevasta järvestä.

Tavilammella mitattiin touko-syyskuun välisenä aikana myös kasviplankto-
nin tuotantoa 14C-menetelmällä ja planktonyhteisön kokonaishengitystä.
Tuotannon mittaamiseksi näytevettä otettiin 0, 0,5 ja 1 m syvyyksiltä, näyt-
teet yhdistettiin kokoomanäytteeksi, lisättiin radiohiiltä ja pidettiin näyte-
pulloja järvessä 0,5 m syvyydessä 24 tuntia. Yhteisöhengitystä varten ko-
koomanäytteestä otettiin erikseen näytteet, joista määritettiin veden epäor-
gaaninen hiilipitoisuus näytteenottohetkellä ja 24 tunnin kuluttua. Lisäänty-
nyt CO2 pulloissa kertoo planktonyhteisön hengityksen tason.

Tulokset.  Huhti- ja syyskuun välisenä aikana bakteereita oli Tavilammen
pintavedessä keskimäärin 2.27 milj. solua/ml ja Nimettömässä 2.70 milj.
solua/ml (kuva 7). Horkkajärven bakteeriplanktonnäytteet ovat vielä osittain
laskematta.
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Kuva 7. Tavilammen ja Nimettömän bakteerimäärät ja biomassat
huhti-syyskuussa 1997.
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Kuva 8. Kasviplanktonin määrä tutkimusjärvissä touko-syyskuussa 1997.

Kasviplanktonin määrä vaihteli hieman eri järvissä, pitoisuuksien ollessa
tasaisimmat kasvukauden aikana Tavilammessa (kuva 8). Kasviplanktonla-
jistoltaan järvet poikkesivat jonkin verran toisistaan (taulukko 4). Tavilam-
messa kasvukauden aikana oli suhteellisesti eniten nieluleviä ja kultaleviä.
Viherleviä oli enemmän kuin muissa järvissä. Nimettömässä yli 60 % kas-
viplankton biomassasta koostui nielulevistä. Horkkajärvessä kesän lopulla
yleistyi  yhtymäleviin kuuluva Closterium acutum var. variabile. Yhtymä-
levien ohella järvessä esiintyi yleisemmin kultaleviä.

TAULUKKO 4  Eri leväryhmien prosentuaaliset osuudet kasviplanktonin
kokonaisbiomassasta eri tutkimusjärvissä.

Leväryhmä (Luokka) Tavilampi Nimetön Horkka-
järvi

Sinilevät (Cyanophyceae) 0,7 0,9 0,1

Nielulevät (Cryptophyceae) 25,5 62,1 15,0

Panssarilevät (Dinophyceae) 15,2 11,9 0

Kultalevät (Chrysophyceae) 28,6 18,8 40,9

Piilevät (Diatomophyceae) 2,9 0,1 0

Silmälevät (Euglenophyceae) 1,2 0 0

Prasinophyceae 0,9 0,1 0

Viherlevät (Chlorophyceae) 16,4 2,6 2,5

Yhtymälevät (Conjugatophyceae) 0 0 31,0

Siimaeliöt (Protozoa) 8,6 3,6 10,4
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Kuva 9. Kasviplanktonin perustuotanto ja planktonyhteisön
kokonaishengitys Tavilammen pintavedessä (0 - 1 m) touko-
syyskuussa 1997.

Tavilammen pintavedessä (0 - 1 m) kasviplanktonin perustuotanto oli touko-
syyskuun välisenä aikana keskimäärin 97,9 mg C/m3/vrk ollen korkeimmil-
laan toukokuussa ja alhaisimmillaan syyskuussa (kuva 9). Vastaavasti
planktonyhteisön hengityksen keskiarvo oli 124,6 mg C/m3 /vrk. Suurim-
millaan hengitys oli toukokuussa ja elokuun lopussa ja aleni samoin kuin
perustuotantokin syyskuussa.

POHJAELÄIMET JA KALASTO

Tavilammen kalasto koostuu ahvenesta, hauesta ja ruutanasta. Ahven muo-
dosti suurimman osan biomassasta. Muiden lajien heikon pyydystettävyy-
den takia on kalatutkimukset keskitetty ahveneen. Horkkajärvessä ahven on
ainoa kalalaji.

Menetelmät
Populaatiokoko ja pituusjakauma
Tavilammen ja Horkkajärven ahvenpopulaatioiden koot on arvioitu mer-
kintä- ja takaisinpyyntimenetelmällä toukokuun aikana. Pyyntivälineenä on
käytetty katiskaa, jonka verkon silmäkoko on 10 mm (6 kpl/järvi) ja mer-
kintämenetelmänä on ollut eväleikkaus. Kalat merkittiin kolmessa eri mer-
kintäerässä, jonka jälkeen seurasi takaisinpyynti. Molempien järvien popu-
laatiokoko 95 % luotettavuusväleineen on arvioitu Schnabelin menetelmäl-
lä.
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Populaation pituusjakauma on tehty mittaamalla merkinnän yhteydessä
pyydetyt kalat (Tavilampi 699 kpl ja Horkkajärvi 725 kpl). Alle 8 cm:n ka-
loja ei huomioitu laskennoissa, koska niiden pyydystettävyys on alhainen
käytetyillä katiskoilla.

Ravintoanalyysi
Ahvennäyteet kerättiin kuukausittain (30 kalaa/kuukausi) toukokuusta syys-
kuuhun 1-3 m syvyydestä katiskoilla. Pyyntiaika oli 12 h ja näytteet ovat
satunnaisotantaa 6:n katiskan saaliista eri puolilta järveä. Kerätyt näytekalat
on mitattu, punnittu, sukupuoli on määritetty ja niistä on otettu iänmääritys-
näyte. Osasta kaloista otettiin lihasnäytteet, jotka pakastettiin myöhempiä
raskasmetallimäärityksiä varten.

Ahvenen ravintokohteet määritettiin valomikroskoopin avulla ja mahojen
täyteisyys arvioitiin silmämääräisesti pistemenetelmällä asteikolla 0-20, jos-
sa 0 edustaa tyhjää mahaa, 10 = ravintoa puolet mahan tilavuudesta ja 20 =
täysi maha.

Pohjaeläimet
Syyskuussa otettiin pohjaeläinten tiheyksien ja biomassojen arvioimiseksi
viisi näytettä Kajak-tyyppisellä putkinoutimella (54 cm2) 1 - 3 m syvyy-
destä viidestä eri näytepisteestä (1 näyte = 5 nostoa). Pohjaeläinnäytteet
seulottiin 0,5 mm seulalla ja säilöttiin 70 % etanoliin. Pohjaeläinnäytteet
määritetään talvella 1998.
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Kuva 10.  Ahventen lukumäärä eri kokoluokissa Tavilammessa ja Horkka-
järvessä vuonna 1997.

Lokakuussa pohjaeläimiä kerättiin rannalta käsin varsihaavilla alle 1 m sy-
vydestä raskasmetallipitoisuuksien mittausta varten. Kerätyt eläimet on pi-
detty 12 h puhtaassa vedessä suolen tyhjentymistä varten ja sen jälkeen las-
kettu, punnittu ja pakastettu.

Tulokset
Ahvenen populaatiokoko ja pituusjakauma
Tavilammen ahvenpopulaation koko oli 1485 yksilöä (95 %:n luotettavuus-
väli 1 091 - 2 232 yks.) yli 8 cm kalaa. Horkkajärven ahvenpopulaation lu-
vuksi tuli 2 216 yks. (1 602 - 3 310 yks.). Käytännössä yli 8 cm yksilöt ovat
yli 2-vuotiaita. Tavilammen ahvenen tiheydeksi tulee n. 1 850 yks./ha ja
Horkkajärven n. 2000 yks./ha (Kuva 10). Tavilammen yli 2 vuotiaiden ah-
venten keskip ituudeksi tuli 12,3 cm ja Horkkajärven 11,5 cm.
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Kuva 11. Tavilammen ja Horkkajärven ahventen kuukausittainen ravinnon-
käyttö (n. 30 kalaa/kk) vuonna 1997. Yhteenlaskettuina täyteisyyspisteinä
asteikolla 0 - 20.

Ravintoanalyysi
Ahvenen mahoista löytyi suhteessa enemmän pohjaeläimiä kuin eläin-
planktonia sekä Tavilammessa että Horkkajärvessä (kuva 11). Pohjaelä i-
mistä tärkeimmät ravintokohteet olivat vesisiira (Asellus aquaticus) ja sur-
viaissääsken (Chironomus sp.) toukat (kuva 12). Eläinplanktonista run-
saimmin ahvenen ravinnossa esiintyi hankajalkaisäyriäisiä (Copepoda) ja
vesikirpuista Daphnia sp. ja Ceriodaphnia quadrangula lajeja (kuva 13).
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Kuva 12. Tavilammen ja Horkkajärven ahventen pohjaeläinravinnon koos-
tumus kuukausittain vuonna 1997. Ase. = Asellus aquaticus, Chi. = Chi-
ronomidae, Tri. = Trichoptera, Odo. = Odonata.
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Kuva 13. Tavilammen ja Horkkajärven ahventen eläinplanktonravinnon
koostumus kuukausittain. Cyc. = Cyclops.sp., Lit. = litoraalisia vesikirppuja
(Chydoridae, Sididae), Dap. = Daphnia sp., Pol. = Polyphemus pediculus,
Cer. = Ceriodaphnia quadrangula, Bos. = Bosmina sp.

KASVILLISUUS- JA MAAPERÄTUTKIMUS

Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Näytealat.  Nimettömän ja Tavilammen tutkimusalueille perustettiin alku-
kesästä 1997 18 kpl 100 m2:n kokoista näytealaa kasvillisuuden ja maape-
rän lyhytaikaisten muutosten seurantaan. Nimettömän alueelle tuli 10 näy-
tealaa, joista kuusi mineraalimaan näytealaa (VT 1, VT 2, MT 3 - MT 6)
paikannettiin kahdeksankymmentäluvun kulotustutkimusten mukaisiin
paikkoihin (Vuorinen 1984). Nimettömän uusista näytealoista kaksi sijoitet-
tiin kontrolliturvemaalle (TKg 7 ja TKg 8), yksi lannoitettavalle mineraali-
maalle (MT 9) ja yksi lannoitusturvemaalle (TKg 10). Tavilammen näy-
tealoista neljä sijoitettiin lammen lannoitettavalle turvemaalle (RhK 1, RhK
2, MrK 3 ja MKgK 4) ja kolme lannoitettavalle mineraalimaalle (MT 5,
MT 6 ja MT 7). Yksi näyteala sijoitettiin luonnontilaisen kaltaiseen  mus-
tikkatyypin metsään (MT 8).
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Kasvillisuus. Tutkimusalueiden kasvillisuus esikuvioitiin ilmavääräkuvien
ja peruskarttalehden 2134 09 Iso-Tarus antaman taustatiedon avulla. Esiku-
vioidut alueet tyypitettiin maastossa ja lopulliset rajaukset piirrettiin kartta-
pohjaan osin GPS- paikantimen antamien koordinaattien avulla. MAP
INFO- karttaohjelmalla tehtiin tutkimusalueista kasvillisuuskuviokartta (ku-
vat 14 ja 15). Kuvioista kirjattiin muuttujina: puuston ja pensaiden maahan
projisoidut peittävyydet 1 / 10 tarkkuudella, kehitysluokat, maaperä, eks-
positio ja kuvion erityispiirteitä.

Näytealojen kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus selvitettiin pienruutujen
avulla. Yhden neliön pienruutuja tehtiin seitsemän kullekin 18 aarin näy-
tealalle. Sijainti määrättiin satunnaislukujen antamilla lukupareilla, etäisyys
näytealan vasemmasta kulmapisteestä (eteläisin länsikulma). Saadut näyte-
ruudun paikat merkittiin muoviputken pätkillä näytealoille. Peittävyysas-
teikkona käytettiin prosenttiasteikkoa 0.25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20... 90,
95 ja 100 %. Tutkituista ruuduista laskettiin frekvenssi osa- ja koko tutki-
musaluetta kohti ja pienruutujen keskimääräinen peittävyys, dominanssi.
Pohjakerroksen peittävyyksien mukana saatiin myös karikekerroksen suh-
teellinen osuus.

Lajistoa kirjattiin kuvioittain tutkimusalueen kuvioittaisen- ja kokonaisdi-
versiteetin selvittämiseksi. Havaitusta kasvilajistosta etsittiin kasvillisuuden
päävaihtelusuunnat DCA-ordinaatioanalyysilla. Ordinaatiossa toisiaan
muistuttavat näytealat ja lajit tulostuvat lähekkäisinä pisteinä aineiston pää-
vaihtelusuuntia kuvaaville akseleille.

Lajimäärien muuttumista havainnoitiin tutkimusalueilta minimialoilta (4
kpl). Minimialat tehtiin seuraavan pinta-alasarjan  mukaisesti: 1, 2, 4, 8, 16,
32, 64 ja 100 m2, summaamalla aina edellisen näyteruudun pinta-ala itsel-
lään. Aloja tehtiin molempien alueiden tulevilta lannoitus- ja kontrollinäy-
tealoilta.

Puu- ja pensaskerroksen peittävyydet arvioitiin 50 x 50 m:n näytealoilta,
jotka rajattiin aiempien aarin näytealojen ympärille pääilmansuuntien mu-
kaisesti. Näytealattomilta kuvioilta arviointi suoritettiin satunnaisnäy-
tealoilta. Peittävyydet arvioitiin asteikolla: 10, 20, 30...90 ja 100 %. Sa-
moilta aloilta mitattiin hypsometrillä 3 - 5 puun valtakorkeus ja samojen
puiden rinnanympärysmitat. Puuston keskimääräisen tilavuuden selvittämi-
seksi näytealojen keskeltä otettiin relaskooppilukemat. Puuston kasvun seu-
rantaa varten tutkimusalueilta mitattiin satunnaisotannalla kuusen- ja män-
nyntaimien kolmen viimeisen vuosikasvaimen pituuksia. Mitattavia alle
kahden metrin taimia oli yhteensä 360 ja mittauksia tehtiin 1080 (3 x 360).
Mittaus suoritettiin rullamitalla 0.5 cm tarkkuudella.
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Metsätehon raportti  56      25.5.1997 45

Biomassanäytteet. Kasvukauden perustuotannon selvittämiseksi kerättiin
biomassanäytteitä elokuussa 1997 sekä Nimettömän että Tavilammen alu-
eella kolmesta maastokohdasta siten, että kaksi kohdetta sijaitsevat suunni-
tellulla lannoitusalueella ja yksi sen ulkopuolella (=kontrolli). Kenttäkerrok-
sen putkilokasvien biomassa kerättiin talteen neljältä puukehikolla rajatuilta
25 x 25 cm aloilta. Näytteet kuivattiin (3 vrk., +50 ºC), punnittiin ja jauhe t-
tiin metallimäärityksiä varten.

Maa- ja kasvinäytteet. Välittömästi kunkin näytealan ulkopuolelta otettiin
näytteitä humuksesta ja mineraalimaan yläosasta (B-horisontti). Humus-
näytteet otettiin tilavuusnäytteinä 250 ml terässylinterillä kahdestatoista
kohdasta. Mineraalimaan näytettä varten kaivettiin kaksi 30 - 40 cm syvää
kuoppaa, joiden seinämistä otettiin terässylinterillä kaksi 250 ml näytettä.
Näytteistä määritetään pH, johtokyky, helppoliukoinen fosfori- ja koko-
naistyppipitoisuus sekä emäskationit. Happouutosta määritettiin lyijy-,
kadmium-, nikkeli-, rauta- ja sinkkipitoisuudet AAS-menetelmällä.

Tulokset
Kasvillisuuskuviot
Tavilammen ja Nimettömän järven valuma-alueilta rajattiin kesän 1997
maastokartoituksissa yhteensä 29 kasvupaikkatyyppiä: Tavilampi 17 ja Ni-
metön 12 kasvupaikkatyyppiä (kuvat  14 ja 15, taulukko 5). Nimettömän
alueella turvealuekuvioiden suhde mineraalimaakuvioihin on 6 / 6 ja Tavi-
lammen alueella 11 / 6. Turvemaat ovat siten vallitsevia tutkimusalueilla.

Kasvillisuuskuvioiden ja näytealojen lajisto
Valuma-alueen kasvillisuuskuvioilta ja näytealoilta löydettiin yhteensä 155
putkilo- ja itiökasvia. Näytealojen ruuduilta havaittiin 89 lajia: puita ja pen-
saita 10, putkilokasveja 62, rahkasammalia 7, lehtisammalia 14, mak-
sasammalia 4 ja jäkäliä 4. Lajien kokonaismäärä vaihteli tutkimusalueen
kasvillisuuskuvioilla  14 - 29 välillä.

TAULUKKO 5     Kasvillisuustyypit tutkimusalueilla.

Tavilampi Nimetön

CT Kanervatyyppi VT Puolukkatyyppi

MT Mustikkatyyppi MT Mustikkatyyppi

MTkg Mustikkaturvekangas OMT Käenkaali-mustikkatyyppi

MKgK Mustikkakangaskorpi KiTkg Kuusiturvekangas

MrK Muurainkorpi KoTkg Koivuturvekangas

MkK Metsäkortekorpi MKgK Mustikkatyypin kangas-
korpi

RhK Ruoho- ja heinäkorpi IR Isovarpuräme

NK Nevakorpi TR Tupasvillaräme

LuN Luhtaneva LuN Luhtaneva

IR Isovarpuräme
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Havainnollisuuden vuoksi kullekin lajille laskettiin seitsemästä näyteruu-
dusta keskimääräinen näytealakohtainen peittävyys (dominanssin). Kenttä-
kerroksen suurimpia peittävyyksiä esiintyi Vaccinium myrtillus 25 % ja Ru-
bus chamaemorus 13 %. Pohjakerroksessa suurimmat peittävyydet esiintyi-
vät rahkasammallajeilla ja seinäsammalella: Sphagnum teres 23 %, Sphag-
num girgensohnii 32 %, Sphagnum angustifolium 63 % ja Pleurozium
schreberi 61 %.

Kasvun ja biomassan seuranta
Puista mitattiin kolmen viimeisimmän latvakasvaimen (1995 - 1997) pituus
(taulukko 6). Latvakasvaimien keskimääräisistä pituuksista näkyy kesän
1997 poikkeuksellisen suotuisat sääolosuhteet.

Kenttäkerroksen tuoton arvioimiseksi mitattiin kasvillisuuden biomassa se-
kä kontrollialueilta että tulevilta lannoitusalueilta. Havaitut keskimääräiset
biomassat olivat koealoilla melko samansuuruisia, n. 15 g mustikkaa ja
n. 30 g horsmaa/0,06 m2, mikä vastaa n. 1 200 - 2 400 kg/hehtaaria kohden.

TAULUKKO 6  Nimettömän ja Tavilammen taimikoiden kolmen viimeisim-
män vuoden latvakasvaimen keskimääräiset pituudet (cm) ja keskihajonta.
N = 60 puuta / kuvio. L = tuleva lannoitusalue.

X / cm SD / cm
Kuvio Puulaji

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Tavilampi

Mrk (L) kuusi 7,2 5,2 4,4 3,7 3,0 2,4

MT kuusi 8,4 9,0 7,1 4,8 6,4 5,0

Nimetön

kiTKg kuusi 10,1   9,7 10,5 6,0 3,8 4,9

kiTKg (L) kuusi 18,3 13,2   7,1 6,4 5,8 4,9

MT mänty 35,1 31,1 25,5 10,8 9,4 9,3

MT (L) mänty 39,6 36,0 26,2 9,6 7,4 7,5

Kasvi- ja maanäytteiden kemialliset analyysit
Kasvukaudella 1997 kerättyjen näytteiden pitoisuustasot muodostavat ver-
tailukohdan tuhkalannoituskäsittelyn vaikutukselle. Eri vuosien väliset
luontaiset erot (mm. maan pH:ssa) saattavat olla huomattavia, mitä voidaan
erikseen arvioida kontrolli-näytealoilla tuhkalevitysalueen ulkopuolella.
Kemialliset analyysit ovat vielä osittain kesken.
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5  Raskasmetallit maa- ja vesiekosysteemissä

Raskasmetallianalyyseissa on keskitytty ympäristömyrkkyjen mahdollisim-
man tarkkaan määrittämiseen eri näytemateriaaleista. Tarkoituksena on sel-
vittää haitallisimpien metallien (Cd, Pb, Hg, As) mahdollista rikastumista
maa- ja vesiekosysteemissä tuhkalannoituksen seurauksena. Näytteitä otet-
tiin maaperästä, kasvillisuudesta, planktonista, pohjaeläimistä ja kaloista.
Näytteet toimitettiin laboratorioon kuivattuina tai pakastettuina. Pakastetut
kala- ja pohjaeläinnäytteeet kuivattiin lämpökaapissa +40 ºC 1 - 2 vrk.

Evon kaltaisella tausta-alueella, missä kyseisten metallien pitoisuudet ovat
lähellä määritysrajaa ja odotettavissa olevat välittömät muutokset myös pie-
niä, on välttämätöntä pyrkiä luonnollisen tai satunnaishajonnan minimoin-
tiin sekä määritysherkkyyden maksimointiin. Tästä syystä laboratoriotyö-
vaiheen aluksi on selvitetty esikäsittelymenetelmien vaikutusta keskeisten
raskasmetallien saantiin.

Raskasmetallimääritykset ovat vielä osittain kesken. Tähän asti analysoi-
duissa näytteissä maitohorsman ja mustikan lehtien kadmiumpitoisuudeksi
on saatu 0.01 - 0.03. Mustikan varsissa oli 0.05 ppm kadmiumia, joten kas-
vinäytteiden kadmiumpitoisuudet ovat lähellä määritysrajaa.

6  Yhteenveto

Tuhkalannoituksen vesistövaikutukset -hankkeen ensimmäisenä tutkimus-
vuotena on keskitytty tausta- ja vertailuaineiston keräämiseen tutkimusalu-
eelta. Tutkimuskohteiksi valitut järvet, Tavilampi, Nimetön ja Horkkajärvi,
soveltuvat hyvin tutkimukseen, sillä ne ovat veden laadultaan lähes saman-
kaltaisia. Myös Nimettömän valuma-alueelta purkautuvat purot ovat virtaa-
miltaan ja veden laadultaan lähellä toisiaan. Vertailujärvistä Tavilammen ja
Horkkajärven ahvenkannat olivat hyvin samansuuruisia ja molemmissa jär-
vissä ahvenet käyttivät enimmäkseen pohjaeläimiä ravinnokseen.

Horkkajärven vedellä tehtyjen kokeiden mukaan tuhkalisäys lisää välittö-
mästi veden pH:ta, johtokykyä ja puskurointikykyä. Sen sijaan tuhkan si-
sältämä fosfori liukenee veteen vain osittain. Kasviplanktonin sekä baktee-
riplanktonin kasvussa ei ollut havaittavissa merkitseviä muutoksia.

Tutkimusalueelta kerättiin näytteitä raskasmetallimäärityksiä varten maape-
rästä, kasvillisuudesta, pohjaeläimistä, eläinplanktonista ja kaloista. Koska
metallien pitoisuudet ovat lähellä määritysrajaa ja odotettavissa olevat vä-
littömät muutokset  pieniä, näytteenotossa ja määrityksissä pyritään luon-
nollisen ja satunnaishajonnan minimointiin sekä määritysherkkyyden mak-
simointiin. Valuma-alueiden kenttäkerroksen kasvillisuus kartoitettiin ja
maaperän kemiasta tehtiin perusselvitykset.
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4.2 Huuhtoutumisselvitykset

Sirpa Piirainen
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema
PL 68, 80101 Joensuu
Puh.: (013) 251 4028
e-mail: sirpa.piirainen@metla.fi

1 Tutkimuksen tavoite

Hankkeessa tutkitaan ravinteiden ja eräiden alkuaineiden ja yhdisteiden
huuhtoutumista tuhkalannoituksesta pintavesiin. Tutkimus toteutetaan kah-
della ravinteisuudeltaan erilaisella turvemaalla, saraturpeella (runsasravin-
teinen) ja rahkaturpeella (niukkaravinteinen). Tutkimuksessa selvitetään
puuperäisen pölytuhkan sekä itsekovetetun ja rakeistetun puutuhkan huuh-
toutumista sekä kesä- että talvilevityksen jälkeen. Lisäksi tutkitaan pölymäi-
sen turvetuhkan huuhtoutumista kesälevityksen jälkeen. Tutkimuksessa et-
sitään vastausta seuraaviin kysymyksiin:

1. Huuhtoutuuko eri tuhkilla lannoitetuilta ojitetuilta turvemailta ravinteita
ja raskasmetalleja pintavesiin lannoitusvuonna ja sitä seuraavana vuonna
eli 0 - 1,5 vuotta lannoituksen jälkeen?

2. Kuinka huuhtoutuminen riippuu turvemaan ominaisuuksista (rahkai-
nen/sarainen)?

3. Kuinka itsekovetetun ja rakeistetun puutuhkan huuhtoutuminen eroaa
pölymäisenä levitetyn tuhkan huuhtoutumisesta?

4. Kuinka levitysajankohta (lumelle/sulaan maahan) vaikuttaa huuhtoutu-
miseen?

Tutkimuksessa selvitetään tuhkan välittömiä huuhtoumia pintavesiin lan-
noituksen jälkeen. Tuhka on kuitenkin hidasliukoinen ja pitkävaikutteinen
lannoite ja varsinkin rakeisena, tuhka voi olla entistä hidasliukoisempaa.
Jotta tuhkan huuhtoutuminen myös  pidemmän ajan kuluessa saataisiin sel-
ville, huuhtoutumisselvitystä olisi jatkettava tämän projektin jälkeenkin.

2 Toteutus

Tuhkan huuhtoutumista tutkitaan kolmella ojitusalueella, joista yksi sijaitsee
Luumäen kunnan alueella Taavetissa UPM-Kymmene Oyj:n mailla ja kaksi
Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen tutkimusaseman toimialueella. Ojitus-
alueille on rajattu keinotekoisesti ojittamalla valuma-alueita, joilta purkau-
tuvia vesiä sekä valuma-alueen pohjavesiä tutkitaan. Lisäksi valuma-
alueiden puuston määrä ja turpeeseen sidotut ravinnevarat selvitetään. Tut-
kimuksen rahoitus tulee pääosin Metsätehon kautta, mutta Taavetin kokeella
myös UPM-Kymmene on rahoittajana. Myös Metla osallistuu tutkimuksen
kustannuksiin vakituisen henkilökuntansa työpanoksella.



Metsätehon raportti  56      25.5.1997 51

Taavetin koe

Taavetin kokeessa tutkitaan sulan maan aikana levitetyn puukuorituhkan
huuhtoutumista. Koejäseninä ovat raetuhkalla ja itsekovetetulla tuhkalla
lannoitetut valuma-alueet sekä kontrollivaluma-alue (kuva 1). Alueet ovat
4,5 - 6 ha:n suuruisia paksuturpeisia rämeitä, joilla turvelaji on pääosin rah-
katurvetta ja pääpuulaji mänty. Kokeessa ei ole toistoja. Valuma-alueet pe-
rustettiin syksyllä 1996, jolloin vesinäytteiden otto padoilta aloitettiin. Ke-
väällä 1997 valuma-alueille rajattiin koealat puustomittauksia ja maaperä-
mittauksia varten. Kesällä koealoilta otettiin myös turvenäytteet, 60 cm sy-
vyyteen saakka, ja pohjavesiputket asennettiin. Tuhkalannoitus tehtiin elo-
syyskuussa (18.8 - 16.9.1997) alueille 1 ja 2. Alue 1 lannoitettiin raetuhkalla
käsin 5 tn/ha ja alue 2 itsekovetetulla tuhkalla käsin 5 tn/ha. Tuhkan vienti
valuma-alueille aiheutti jonkin verran puusto- ja maaperävahinkoja, sillä
turvemaa ei kestänyt kovinkaan hyvin metsäkoneilla ajoa sulan maan ai-
kaan. Levitetyt ravinnemäärät on esitetty karttaliitteessä 1. Vesinäytteiden
ottoa jatkettiin marraskuulle 1997 saakka kerran viikossa padoilta ja kerran
kuukaudessa pohjavesikaivoista.

Kokeessa käytettiin UPM-Kymmenen Voikkaan tehtaan itsekovetettua ja
rakeistettua kuorituhkaa. UPM-Kymmene huolehti tuhkan toimituksen ja
levityksen. Lisäksi UPM-Kymmene Taavetin paikallistoimiston henkilö-
kunta huolehti vesinäytteiden otosta.

Vesi- ja turvenäytteiden analysointi vuoden 1997 näytteistä on vielä kesken
ja niistä saadaan tuloksia kevään 1998 aikana.

Muhoksen koe

Muhoksen ojitusalueille (Pelso ja Utajärvi) perustettiin kuusi valuma-aluetta
(à n. 3 ha) keväällä 1997 (kuvat 2 ja 3). Pelson suo edustaa saraturpeista
aluetta ja Utajärvi rahkaturpeista aluetta. Molemmilla soilla on seuraavat
koejäsenet: lannoittamaton, pölytuhkan kesälevitys, pölytuhkan talvilevitys,
itsekovetetun tuhkan kesälevitys, itsekovetetun tuhkan talvilevitys ja turve-
tuhkan kesälevitys. Tuhkan talvilevitys toteutetaan keväällä 1998 ja kesäle-
vitys kesällä 1998. Tuhkaa levitetään 5 t/ha ja  se tehdään käsityönä. Tuhka
viedään valuma-alueille roudan aikaan, jotta maaperävahingoilta vältyttäi-
siin.

Vesinäytteiden otto mittapadoilta aloitettiin ojitusjärjestelyjen jälkeen ke-
sällä 1997. Pohjavesinäytteenotto aloitettiin syksyllä 1997. Vesinäytteenotto
jatkettiin marraskuulle 1997 saakka. Lisäksi syksyn aikana valuma-alueille
perustettiin puustokoealat, joilta otettiin turvenäytteet 60 cm syvyyteen
saakka. Lisäksi valuma-alueille perustettiin lumi- ja routalinjat lumen pak-
suuden ja roudan syvyyden mittaamista varten. Näytteiden otosta ja havain-
noinnista huolehti Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen tutkimusaseman
henkilökunta. Vesi- ja turvenäytteiden analysointi on vielä kesken ja niistä
saadaan tuloksia kevään 1998 aikana.
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3 Tulokset

Varsinaisia tuloksia tuhkan huuhtoutumisesta ei vielä ole saatavilla, sillä
suurin osa tuhkalannoituksista tehdään vasta vuoden 1998 aikana. Taavetin
kokeelle tuhka levitettiin loppukesästä 1997, mutta näytteiden ja tulosten
analysointi on vielä kesken. Alustavia tuloksia Taavetin kokeesta saadaan
kevään 1998 aikana. Vuoden 1998 lopussa julkaistaan ensimmäiset tulokset
tuhkan huuhtoutumisesta myös Muhoksen kokeella. Päätulokset huuhtou-
tumisesta julkaistaan tammikuussa 2000.

Kuva 1. Huuhtoutumisselvitykset Taavetin koealueen ojitusalueilla
(N: 60°49´, E: 27°36´)

TAULUKKO 1  Tuhkan mukana levitetyt ravinnemäärät (kg ha-1) Taavetin
koealueella.

Ca Mg K P Mn Zn Cd Al Cu Fe

Raetuhka 640 40 76 30 21 5 0,02 201 0,30 42

Itsekove-
tettu tuhka 745 59 75 37 28 6 0,02 222 0,33 66
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Arvotut käsittelyt (kg/ha, suluissa kg/koeala):

Koeala
nro

Pinta-
ala, ha

Pölytuhka 1 Itsekovetettu
tuhka 1

Turvetuhka Levitys-
ajankohta

1 3,00 5000 (15000) - - kesä
2 2,96 - 5000 (14800) - kesä
3 2,69 - - - -
4 2,66 - - 5000 (13300) kesä
5 2,62 - 5000 (13100) - talvi
6 2,80 5000 (14000) - - talvi

Kuva 2. Huuhtoutumisselvitykset Muhoksen Pelson ojitusalueilla.
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Arvotut käsittelyt (kg/ha):

Koeala
nro

Pölytuhka 1 Itsekovetettu
tuhka 1

Turvetuhka Levitys-
ajankohta

1 - 5000 - kesä
2 5000 - - kesä
3 - - - -
4 - - 5000 kesä
5 5000 - - talvi
6 - 5000 - talvi

Kuva 3. Huuhtoutumisselvitykset Utajärven Rantosuon ojitusalueilla.
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4.3 Metsävaikutukset

Mikko Moilanen ja Jorma Issakainen
Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutkimusasema
Kirkkosaarentie 7
91500 Muhos
puh. (08) 531 2243

Osahankkeessa on selvitetty puu- ja turvetuhkien aiheuttamia lyhyt- ja pit-
käaikaisvaikutuksia maaperän alkuainepitoisuuksiin, sieni- ja marjasatoihin,
pintakasvillisuuteen ja puuston kehitykseen. Kesällä 1997 tuhkaa levitettiin
neljälle maastokokeelle, joista kaksi sijaitsee kangasmaalla ja kaksi ojite-
tulla suolla. Puutuhkia kokeiltiin sekä pölymäisenä että rakeistettuna. Lisäk-
si tutkittiin tuhkan kastelun aiheuttamia muutoksia tuhkan levityskelpoi-
suuteen (ns. itsekovetettu tuhka).  Uusien kokeiden lisäksi tutkimuksessa
hyödynnetään Oulun läänin alueelle 1970-luvulta lähtien etupäässä soille
perustettuja eri-ikäisiä vanhoja tuhkakokeita, joilla käytettyjen tuhkaerien
alkuainekoostumus on tiedossa ja joita on seurattu säännöllisin mittauksin.

Hanke käynnistettiin Metlan omana työnä syksyllä 1996. Koekohteiden tie-
dustelu, evaluointi ja valinta tehtiin marraskuun 1996 ja maaliskuun 1997
välisenä aikana. Yhteishanke pääsi käynnistymään varsinaisesti 1.3.1997 ja
päättyy tutkimussuunnitelman mukaan 31.3.1999.

Uudet tuhkakoealat

Muhoksen tutkimusaseman toimialueeseen perustettiin neljä tuhkalanno i-
tuskoetta alkukesällä 1997 (kuvassa 1 on yksi näistä koealueista). Kokeista
kaksi tuli rämeen ojitusalueelle (tupasvillasararäme ja ruohoinen sararäme)
ja kaksi kivennäismaalle (kanervatyypin ja mustikkatyypin männiköt). Koe-
alojen koko oli keskimäärin 0,09 ha. Kaikilla kokeilla puusto on mäntyva l-
taista nuorta tai varttunutta kasvatusmetsikköä.

Tuhkan käyttömäärät (neljä toistoa) olivat seuraavat:

• puutuhka kangasmailla 3 ja 9 t/ha, turvemailla 5 ja 15 t/ha
• turvetuhka kangasmailla 3 ja 9 t/ha

Kokeiden valmistelutyöt (linjojen avaus, koealojen rajaus, tuhkatarpeen
määritys) tehtiin huhti-toukokuussa. Tavoitteena oli viedä tuhkat lumi-
keleillä maastoon ja jakaa ne valmiiksi koealoille ennen lumien sulamista,
jotta levitykseen olisi päästy ennen kasvukauden alkua. Ensimmäinen tuh-
kaerä saatiin 26. toukokuuta ja viimeinen 16. kesäkuuta, jolloin kasvukausi
oli jo käynnistynyt. Sen ei kuitenkaan katsottu häiritsevän tutkimusjärjeste-
lyjä niin paljoa, että levitystä olisi lykätty kasvukauden yli.
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Tuhkat toimitettiin tehtailta maastokohteille autokuljetuksena suursäkeissä.
Kuormat purettiin järeällä maataloustraktorilla (raskaimmat säkit kaivinko-
neella) välivarastoon levityskohteen tuntumaan. Suursäkkien paino vaihteli
välillä 400 - 1 100 kg. Koska säkkien tarkka paino ei ollut tiedossa, tuhkat
punnittiin purkupaikalla uudestaan ja pakattiin pienempiin säkkeihin. Pun-
nitusvaihe vei yhdeltä työryhmältä aikaa yhdestä kahteen viikkoa. Tuhkien
maastokuljetukseen päästiin vasta sulan maan aikana, mikä tuotti suokoh-
teilla vaikeuksia. Tuhkat vietiin koealoille Farmi-Trac -telamaasturilla.

Punnituksen yhteydessä kustakin suursäkistä otettiin kaksi tuhkanäytettä
ravinne- ja alkuaineanalyysejä varten. Analyysit tehdään Muhoksen tutki-
musasemalla talvikaudella 1998. Tuhkien kosteusprosentti määritettiin kui-
tenkin välittömästi näytteenoton jälkeen. Osa rinnakkaisnäytteistä lähetettiin
GTK:lle yksityiskohtaisempiin analyyseihin.

Ennen tuhkien levitystä kaikilta koealoilta otettiin maanäytteet mykorritsa-
tutkimuksia varten. Levitystyö aloitettiin 29. toukokuuta ja päätettiin 4. he i-
näkuuta. Levitys tapahtui miestyönä kottikärryjä, muovisaaveja, ahkioita,
lapioita ja kauhoja apuna käyttäen. Levityshetken olosuhteet kirjattiin muis-
tiin. Pölyävää irtotuhkaa käsiteltäessä jouduttiin työturvallisuuden ja -
hygienian varmistamiseksi käyttämään pölysuojaimia. Kuivan ja kuuman
alkukesän vuoksi työ oli erittäin raskasta ja uuvuttavaa.

Eri tuhkalaatujen vaihteleva kosteuspitoisuus ei ollut tiedossa kevättalvella
1997, kun koe- ja koealakohtaisia tuhkatarpeita määritettiin. Koejärjestelyi-
hin tuhka-annokset laskettiin lähtien siitä, että kutakin tuhkalajia tulee koe-
aloille sama määrä vedettömänä, kuivana tuhkana. Aiempien lähinnä irto-
tuhkiin perustuvien tietojen perusteella arvioitu kosteuspitoisuus osoittautui
itsekovetetun ja raetuhkan osalta selvästi aliarvioksi. Irtotuhka oli lähes ve-
detöntä, mutta rae- ja itsekovetettu tuhka sisälsi vettä 25 - 30 %. Sen vuoksi
käsittelyjen ravinnesisältö on viimeksimainituilla tuhkalajeilla pienempi
kuin alkuperäisessä koesuunnitelmassa.

Toiselle Muhoksen kivennäismaakokeelle (CT-kangas) rakennettiin
21. - 22. elokuuta ”mesokosmokset”, joiden avulla selvitetään Voikkaan
pölytuhkan vaikutusta maaperän mikrobiyhteisöihin. Koealoille asennettiin
25 lysimetriä, jotka tyhjennetään säännöllisin väliajoin.

Syys-lokakuussa kerättiin kangasmaakokeilta puolukka- ja mustikkanäytteet
alkuaine- ja satomäärityksiä varten. Sieninäytteitä ei saatu kesän 1997 he i-
kon sadon vuoksi. Suokokeilla myös marjasadot osoittautuivat heikoiksi.
Vain karulta suolta kerättiin juolukka- ja viinihaperonäytteet (taulukko 1).
Näytteet analysoidaan Muhoksella alkuvuoden 1998 aikana.

Maastokauden 1998 työohjelmaan kuuluvat maanäytteiden keruu- ja analy-
sointi, pintakasvillisuuskuvaukset ja marja- ja sieninäytteiden keruun tois-
taminen. Neulasnäytteet kerätään joulukuussa 1998. Syksyllä 1998 selvite-
tään myös uusien tuhkakokeiden puustonkasvussa tapahtuneet muutokset.
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Kaiken kaikkiaan uusien kokeiden perustaminen, näytteiden otto ja mittauk-
set sujuivat vuonna 1997  hyvin. Työt toteutuivat alkuviiveen jälkeen suun-
nitelmien mukaisesti. Koealat onnistuttiin myös sijoittamaan ja rajaamaan
maastoon niin, että koejärjestelyt hyvin täyttävät tilastokäsittelyn ja malli-
tuksen edellytykset mittausaineistojen testauksessa.

Vanhat pölytuhkakoealat

Metlan Muhoksen tutkimusaseman 1970 - 1980-luvuilla perustamista tur-
vemaiden kenttäkokeista mitattiin elo-marraskuussa 8 puutuhkakoetta ja
6 turvetuhkakoetta. Kaikki mitatut metsiköt olivat männiköitä. Lisäksi mi-
tattiin yhden tuhkaa saaneen pellonmetsityskohteen (Pyhäntä Kamula) ja
yhden suonpohjan metsityskohteen puustot (Kihniö Aitoneva). Tulokset
puustomittauksista saadaan kevääseen 1998 mennessä. Ensimmäiset tulok-
set vahvistavat aiempia havaintoja tuhkan positiivisesta ja pitkäaikaisesta
vaikutuksesta suopuuston kasvuun (kuva 2). Vanhojen kokeiden puusto-
mittauksia jatketaan vielä lyhyen aikaa kevätkaudella 1998.

Neljältä vanhalta tuhkakokeelta otettiin Muhoksen tutkimusaseman toimesta
kesällä 1997 (kolme ajankohtaa) ilmanäytteet, joista mitattiin dityppioksi-
din, hiilidioksidin ja metaanin erittymistä maaperästä. Kaasuanalyysit tehtiin
Kansanterveyslaitoksella Kuopiossa. Marjanäytteitä kerättiin 10 kokeelta ja
sieninäytteitä 3 kokeelta (taulukko 1). Kuivan kesän vuoksi sienisadot jäivät
kuitenkin vähäisiksi ja näytteitä oli paikoin vaikea saada. Marjoja sensijaan
saatiin kohtalaisesti, jopa runsaasti.

Talvella 1998 näistä samoista metsiköistä otetaan neulasnäytteet. Seuraavan
maastokauden ja syksyn 1998 työohjelmaan kuuluvat maanäytteiden keruu
ja analysointi, pintakasvillisuuskuvaukset ja marja- ja sieninäytteiden ke-
ruun toistaminen.

Kaikki kesäkaudelle 1997 kaavaillut vanhojen kokeiden mittaukset ja näyt-
teiden otot eivät toteutuneet aivan suunnitelman mukaisesti. Maanäytteiden
keruu ja pintakasvillisuuskuvaukset jäivät seuraavaan vuoteen. Syynä oli
uusien kokeiden perustamisen aiheuttama laskettua suurempi ajanmenekki.
Hankkeen tavoitteita ajatellen tästä ei ollut haittaa, mutta se lisää jossain
määrin kenttäkauden 1998 toimintaa.
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Arvotut käsittelyt (kg/ha):

Käsittely Tuhkalaatu Annostus,
kg/ha Koealat

1 Lannoittamaton 4, 19, 29 ja 40
2 Pölytuhka 1 3000 7, 18, 32 ja 38
3 Pölytuhka 1 9000 8, 13, 28 ja 39
4 Itsekovetettu tuhka 1 3000 3, 12, 23 ja 43
5 Itsekovetettu tuhka 1 9000 2, 17, 26 ja 36
6 Pölytuhka 2 3000 9, 21, 31 ja 44
7 Pölytuhka 2 9000 1, 20, 33 ja 35
8 Rakeistettu 2 3000 6, 22, 25 ja 34
9 Rakeistettu 2 9000 11, 14, 30 ja 42

10 Turvetuhka 3000 5, 16, 24 ja 41
11 Turvetuhka 9000 10, 15, 27 ja 37

Kuva 1.  Muhoksen Lummelammen uudet koealat metsävaikutusten
tutkimuksiin.
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TAULUKKO 1  Vuonna 1997 kerätyt marja- ja sieninäytteet vanhoilta ja uusilta
koealoilta.

Koe
Kasvu-
paikka

Tuh-
ka-
laji

Käyt-
tömää-
rä, t/ha

Levi-
tys-

vuosi

Puo-
lukka

Mus-
tikka

Juo-
lukka Hilla

Viini-
hape-

ro

Kan-
gas-
sieni

1. Muhos 1421 TRmu puu 0 ja 4 1983 4

2. Paltamo 9/80 TRmu seka 0 ja 10 1980 8 4

3. Pyhäntä, Vesikkosuo Ptkg seka 0, 7 ja
14

1984 12 12 9 6

4. Puolanka, Paljakka
12/81

Mtkg seka 0, 10 ja
20

1981 12

5. Kolari 1/80 SsRmu puu 0 ja 10 1981 8

6. Oulu, Korpilampi2 VMT puu,
turve

0 ja 10
0 ja 20

1988 60

7. Muhos 251 PsRmu puu 0 ja 5 1982 6 6

8. Muhos 2/80 Ptkg puu 0 ja 8 1981 6 6

9. Simo, Lolju SsRmu seka 0 ja 5 1979 10

10. Muhos 557 EVT-
ECT

puu,
turve

0 ja 5
0, 5, 10
ja 20

1979 18

11. Oulu, Sadinselkä3 EVT+ puu,
turve

0, 3 ja
9

1997 28 28 28

12. Muhos,
      Lummelampi3

ECT- puu,
turve

0, 3 ja
9

1997 28

13. Muhos, Pelso 13 TRmu puu 0, 5 ja
15

1997 20 20

Yht. 98 124 28 21 30 38

1 Näytettä niukasti
2 Sadon määrä mitattavissa
3 Vain pölytuhka-aloilta
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Näytteitä kaikkiaan 339 kpl. Keräyskohteista kahdeksan on turvemaalla,
neljä kivennäismaalla ja yksi soistuneella kankaalla.
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PK
Tuhka

Kasvu, m3/ha

Kuva 2. Männyn kasvu PK-lannoksen, tuhkalannoituksen ja ilman lannoi-
tuksen vaikutusta, Muhos Varissaari, koe 257. Lannoitus on tehty keväällä
1982. Kyseessä oligotrofisen rämeen ojitusalue.
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4.4 Vaikutukset mykorritsoihin

Hannamaria Tuohenmaa ja Rauni Ohtonen
Oulun yliopisto, Biologian laitos
PL 333
90571 Oulu
puh. (08) 5531 530

Johdanto

Mykorritsa eli sienijuuri on kokonaisuus, jonka muodostavat kasvin juuri ja
sen kanssa symbioosissa elävä sienirihmasto. Sieni tehostaa juuren ravintei-
den ja vedenottoa saaden vastavuoroisesti isäntäkasvilta hiilihydraatteja.
Ektomykorritsa on tavallinen havupuulajeillamme, ja sekä puu että sieni
ovat täysin riippuvaisia symbioosista. Mykorritsan merkitys puiden ravin-
netaloudelle havaittiin jo 1930-luvulla, jolloin Hatchin totesi mykorritsan
parantavan minkä tahansa niukasti saatavilla olevan ravinteen ottoa (Roitto
1990). Voimakkaan mykorritsanmuodostuksen edellytyksenä on, että puu
tuottaa hiilihydraatteja enemmän kuin käyttää omaan kasvuunsa. Lievän ty-
pen puutteen on todettu lisäävän mykorritsanmuodostusta (Hacskaylo
1973).

Maan pH:n nousu vaikuttaa mykorritsoihin ensisijaisesti typen lisääntyneen
mobilisaation kautta. Kalkituksen on todettu vaikuttavan voimakkaasti eri
mykorritsasienilajien suhteisiin ei niinkään mykorritsainfektioiden määrään
(Lehto 1984). Tutkimuksissa on myös havaittu hajottajasienten määrän ja
elinvoiman lisääntyvän symbionttien taantuessa käytettäessä typpi- ja kalk-
kilannoitusta (Ritter & Tölle 1978 ja Fiedler & Hunger 1963 Lehdon 1984
mukaan). Typpilannoituksen on kuitenkin todettu vaikuttavan myös edulli-
sesti joihinkin mykorritsanmuodostajiin, esimerkiksi pulkkosieniin (Paxillus
involutus) (Laiho 1970).

Tuhkaa voidaan käyttää lannoitteena, koska se sisältää runsaasti puiden tar-
vitsemia kivennäisaineita. Tuhkalla lannoitettujen alueiden korkeat puuston
tuotokset sekä kasvuhäiriöiden menestyksekäs torjunta (Veijalainen ym.
1984) ovat tehneet siitä varteenotettavan vaihtoehdon väkilannoitteiden rin-
nalle käytännön metsälannoitukseen. Puuntuhkalannoitus on todettu hyväksi
etenkin runsastyppisillä turvemailla ja sillä on havaittu olevan pitkäaikaisia
biologisia vaikutuksia kasvualustaan (Malmström 1935, 1952 Silfverbergin
& Hotasen 1989 mukaan, Silfverberg & Huikari 1985). Puuntuhkalannoitus
lisää turpeen fosfori, kalium ja hivenravinteita sekä nostaa turpeen pH:ta.
Tällöin maan mikrobitoiminta vilkastuu ja kasvupaikan ravinnetalous tulee
puuston kasvulle suotuisammaksi (Huikari 1953, Karsisto 1979). Myös tur-
peen ravinteisuustunnuksiin tuhkalannoituksella on ollut pitkäaikaisia va i-
kutuksia. Tuhkalannoituksen vaikutus turpeen happamuuteen ja ravinnepi-
toisuuksiin on ollut nähtävissä vielä 30 - 40 vuotta lannoituksen jälkeen
(Silfverberg & Huikari 1985).

Turpeentuhkalla tehdyt kokeet ovat pääsääntöisesti saman suuntaiset puun-
tuhkalla saatujen kanssa. Kuitenkin turpeentuhkan soveltuvuutta metsälan-
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noitukseen heikentävät sen alhaiset ravinnepitoisuudet ja ravinteiden va i-
kealiukoisuus (Silfverberg 1988). Turvemaille tehdyissä lannoituskokeissa
turpeentuhkan aikaansaama kasvureaktio on ollut huomattavasti heikompi
kuin puuntuhkan. Kasvureaktion aiheutti lähinnä fosfori, joten turpeentuh-
kaa on pidettävä ennen kaikkea fosfori-lannoitteena (Issakainen ym. 1994).

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää puun- ja turpeentuhkan vaikutusta
männyn mykorritsan sienibiomassaan. Ensimmäisessä vaiheessa oli tarpeen
selvittää näytteiden ottoon ja analysoimiseen tarvittavaa aikaa, toisaalta ha-
jontalukuja ja sitä kautta arvioida tarvittavaa näytemäärää varsinaisiin ana-
lyyseihin. Tätä varten otettiin näytesarja keväällä 1997 ennen tuhkalanno i-
tusta. Myös lähtötilanne eli mykoritsasienibiomassa ennen lannnoitusta ha-
luttin selvittää, jotta osataan oikein arvioida tuhkalannoituksen vaikutukset.

Aineisto ja menetelmät

Sienibiomassa kasvien juurissa analysoidaan mittaamalla ergosterolin määrä
(Salmanowicz & Nylund, 1988, Nylund & Wallander, 1992). Tätä varten
kerättiin kesäkuussa 1997 turve- ja metsämaanäytteet Metsäntutkimuslai-
toksen Muhoksen toimipaikan tuhkalannoituskoealoilta (Pelso ja Lumme-
lampi), 10 näytettä jokaiselta koeruudulta (Pelsolla 36 kpl ja Lummelam-
mella. 44 kpl) 15 cm:n syvyyteen 3 cm läpimittaisella maasylinterillä.
Näytteet kerättiin systemaattisella otannalla ruudun läpi kulkevilta linjoilta.
Kivennäismaalla otettiin lisäksi 10 näytettä ravinneanalyysejä varten. Näyt-
teet pakastettiin välittömästi työpäivän päätyttyä.

Jatkokäsittelyssä jokaisesta näytteestä eroteltiin männynjuuret mikroskoop-
pia apuna käyttäen. Kivennäismaanäytteiden eri horisonttien paksuus mitat-
tiin ja juuret eroteltiin horisonteittain. Turvemaalla näytteet jaettiin 5 cm
kerroksiin. Puhdistuksen jälkeen juuret pakastettiin välittömästi. Pakastetut
näytteet kuivattiin kylmäkuivurissa, mitattiin näytteiden kuivapainot, jau-
hettiin ja säilytettiin pakastimessa. Tämän jälkeen tehtiin ergosteroliuutto
ohjeen mukaan. Ergosterili analysoidaan HPLC:llä myöhemmin talvella.

Ensimmäisen vaiheen tulokset

Juurten erottelu maasta tai turpeesta osoittautui hyvin hitaaksi, ja sen vuoksi
päätettiin käyttää erotteluun maksimissaan kaksi tuntia/horisontti. ‘Saaliiksi’
laskettiin näin saatavan 85 % juurista. Turvemaanäytteissä tähän menette-
lyyn ei ollut tarvetta, koska erottelu oli nopeampaa.

Työn hitaudesta johtuen valittiin lannoituskokeeseen vain pölytuhka- ja tur-
vetuhkaruudut, ja päätettiin jatkossa analysoida 5 näytettä/koeruutu. Käy-
tettäessä pölytuhkaa mahdollisten vaikutusten oletetaan tulevan nopeammin
näkyviin kuin rakeistetulla tai kovetetulla tuhkalla.
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4.5 Mikrobistomuutokset

Hannu Fritze
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimusasema
PL 18
01301 Vantaa
Puh. (09) 8570 5407

Metsämaan sienet ja bakteerit ovat vastuussa orgaanisen aineen hajotuksesta
ja kierrättävät siten karikkeeseen, ja humukseen sitoutuneet ravinteet kasvi-
en käyttöön. Metsämaan mikrobit ovat tottuneet toimimaan happamassa
ympäristössä sillä Suomessa metsämaan humuksen luontainen pH on n. 4.
Tuhka on emäksinen ja nostaa humuksen pH:ta 1 - 2 yksikköä lannoitus-
tasosta riippuen. Humuksen pH:n muutos vaikuttaa mikrobien aktiivisuu-
teen ja lajistoon.

Tutkimuksen tarkoitus on verrata pölytuhkan ja itsekovetetun tuhkan aihe-
uttamat muutokset humuksen mikrobistoon kahdelta ravinteisuudeltaan eri-
laiselta kivennäismaalta. Koealat ovat Lummelammen ja Sadinselän kont-
rolli, pölytuhka 3 ja 9 t/ha sekä itsekovetettu tuhka 3 ja 9 t/ha. Toistoja on
kolme eli koealoja on yhteensä 30. Näytteet otetaan kertanäytteenottona ke-
sällä 1998. Näytteistä määritetään mikrobien aktiivisuus, mikrobien biomas-
sa, sieni/bakteeri suhde sekä bakteerien yhteisömuutokset suhteessa käsit-
telyihin.

Mikrobien aktiivisuutta määritetään kaasukromatografisesti mittaamalla
humusnäytteen CO2-tuottoa tietyssä aikayksikössä. Juurihengityksen osuus
on poistettu näytteestä seulomalla humuksen 4 mm seulan läpi. Mikrobi-
biomassa, sieni/bakteeri-suhde ja bakteeriyhteisön muutokset dokumentoi-
daan uuttamalla humusnäytteistä mikrobeille spesifiset solukelmun rasva-
hapot joiden lopullinen identifiointi tapahtuu kaasukromatografisesti. Jos
käsittelyt ovat muuttaneet mikrobiyhteisöä niin se näkyy rasvahappo-
spektreissä.

Tulokset käsitellään tilastollisesti ja ovat tulkittuja marraskuussa 1998. Met-
säteholle kirjoitetaan loppuraportti joulukuussa 1998.
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4.6 Kaasupäästöt

FK Hannu Nykänen1

MH Mikko Moilanen2

Dos. Pertti Martikainen1
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2Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutkimusasema
Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos
puh: (08) 531 2243
fax: (08) 531 2211
e-mail: Mikko.Moilanen@metla.fi

Taustaa

Metsätalouden vaikutuksista soiden kaasuvirtoihin saatiin runsaasti tietoa
SILMU-tutkimuksissa. Tutkimustulosten mukaan metsäojitus muuttaa mer-
kittävästi kaasuvirtoja. Metaanipäästöt (CH

4
) vähenevät, mutta hiilidioksidi

(CO
2
)- ja dityppioksidi (N

2
O)-päästöt kasvavat (esim. Martikainen ym.

1993, Martikainen ym. 1995, Regina ym. 1996). Tuhkalannoituksen on ha-
vaittu lisänneen hiilidioksidin vapautumista turpeesta joissakin metsitetyissä
suoekosysteemeissä (Silvola ym. 1985). Tämä liittyy kiihtyneeseen turpeen
hajoamiseen. Tuhkalannoitus lisää myös typen mineralisaatiota, joten on
mahdollista, että dityppioksidipäästöt lisääntyvät. Dityppioksidi on tehokas
kasvihuonekaasu. 100 vuoden aikajaksolla tarkasteltuna (IPCC 1994) se on
ainemäärää kohti 320 kertaa tehokkaampi kuin hiilidioksidi. Turpeen ravin-
netasolla saattaa olla suuri merkitys siihen, miten dityppioksidin tuotto tur-
peessa muuttuu tuhkaa lisättäessä. Tuhkan vaikutus metaanivirtoihin on
tuntematon. Tuhkalannoitus voi vaikuttaa turpeessa sekä metaanin tuottoon
että sen hapettumiseen - nettovaikutus metaanivirtaan on näiden kahden
prosessin summa. Puuston lisääntyneen kasvun ja vedenkäytön seurauksena
pohjavesipinta laskee, millä myös on vaikutusta kaasuvirtoihin.

Tuhka voi lisätä dityppioksidin ja hiilidioksidin tuotantoa myös mineraali-
mailla. Tuhkan vaikutukset kasvihuonekaasujen mikrobiologiaan saattavat
riippua myös mineraalimailla metsäekosysteemin ravinnetasosta. Mineraa-
limaat ovat globaalisti merkittäviä metaanin nieluja johtuen metsämaapro-
fiilissa toimivista metaania hapettavista mikrobeista. Tuhkan vaikutus tähän
prosessiin on tuntematon.
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Kaasuvirtatutkimukset tuhkaprojektissa

Kaasuvirtatutkimukset toteutetaan METLAn ja Kuopion yliopiston yhteis-
työnä siten, että kenttätyöstä vastaa METLAn Muhoksen koeaseman kenttä-
henkilöstö ja kaasuanalytiikasta Kuopion yliopisto/Kansanterveyslaitos.
Vuonna 1997 tutkittiin vanhat ja vuonna 1998 tutkitaan uudet tuhkalanno i-
tuskoealueet.

Kaasuvirtatulokset kytketään myöhemmin koealueilta saatavaan fysikaalis-
kemiallis-biologiseen tietoon.

Menetelmät

Koealueiksi valittiin kaksi viljavuustasoltaan erilaista kivennäismaan
kohdetta (kuivan kankaan männikkö ja tuoreen kankaan kuusikko) ja kolme
metsätalouskäyttöön ojitettua turvemaakohdetta (entinen ruohotason neva,
tupasvillatason räme ja suursaratason räme). Ruohotason neva oli
tuhkalannoituskokeista vanhin eli 50 vuotias. Muut alueet on käsitelty 14 -
18 vuotta sitten (taulukko 1).

TAULUKKO 1   Tutkimuksen koealat, niiden kasvupaikkatyyppi, tuhkan
alkuperä, lisäysmäärä ja lisäyksen ajankohta.

Paikka Tyyppi Tuhkan
alkuperä

Annos
(tonnia/ha) Levitysaika

Leppiniemi Rh-suo Koivupuu 8 IV 1947

Varissaari Ss-suo Puu (OYKS) 5 V 1982

Oisava Tn-suo Puu (OYKS) 4 VI 1983

Kylmälä CT-kangas Puu (OYKS) 5 1979

Paljakka MT-kangas Puunkuori 10 IX 1981

Kasvupaikkatyypin luonnehdinta:
Leppiniemi: entinen ruohotason neva
Varissaari: suursaratason räme
Oisava: tupasvillatason räme
Kylmälä: kanerva-puolukkatyypin kangas
Paljakka: mustikkatyypin kangas

Kaasujen päästöt mitattiin suljetun kammion menetelmällä. Metallilieriöt
(halkaisija 30 cm, korkeus 35 cm) upotettiin maahan, imuletku yhdistettiin
kammioon ja näytteet otettiin kolmitiehanoilla suljettaviin ruiskuihin 5, 15,
ja 25 minuutin kuluttua lieriöiden asennuksesta. Mittauksen aikana mitattiin
kammion lämpötila ja maanlämpö läheltä kammiota pinnasta 30 cm
syvyyteen 5 cm väleillä. Tutkittujen kaasujen pitoisuudet ruiskuissa
mitattiin seuraavana päivänä Kansanterveyslaitoksella Kuopiossa
kaasukromatografilla, jossa oli EC-detektori N2O:n ilokaasun mittaukseen,
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TC-detektori hiilidioksidille ja FI-detektori metaanin mittaamiseen.
Standardina käytettiin paineilmaa, jonka pitoisuus määritettiin tarkkoja
standardeja vastaan. Kaasujen päästöt laskettiin pitoisuusmuutoksen,
kammion lämpötilan ja kammion koon mukaan neliömetripäästöiksi
(Nykänen ym. 1995). Hiilidioksidin päästön lämpötilariippuvuus on suuri.
Kun tässä työssä tuhkalannoitettu ja tuhkalannoittamaton pari mitattiin 3
tunnin kuluessa, ovat tuhkalannoitettun ja lannoittamattoman parin erot
seurausta käsitteltyjen alueiden muuttuneesta luonteesta eikä eri
lämpötilassa tapahtuneesta näytteiden keräämisestä.

Tulokset ja niiden tarkastelu

Dityppioksidi

Ravinnerikkaiden tuhkalannoitettujen turvemaiden N2O -päästöt (taulukko
2, kuva 1) olivat kesällä 1997 hieman alhaisempia kuin mitä aiemmin on
mitattu ravinteikkailta ojitetuilta turvemailta. Karun turvemaan vähäinen
päästö vastaa aiempien tutkimusten tuloksia (Martikainen ym. 1993, 1995,
Regina ym. 1996). Myös kangasmaiden päästöt ovat samalla tasolla
aiempien tulosten kanssa (Martikainen ym. 1994).

Tuhkalisäys ei ole aiheuttanut merkittävää N2O -päästön kasvua missään
tutkituista ekosysteemeistä. Runsaimmin dityppioksidia tuottavalla
Leppiniemen kokeella tuhkalannoittamattoman koealan päästö oli suurempi
kuin tuhkalannoitetun koealan. Tämä lienee seurausta tuhkalannoitetun
koealueen nopeammasta muuttumisesta turvekangasmaiseksi. Ei tiedetä
oliko tuhkalannoitusalueella alkuaikoina ”piikki” dityppioksidipäästössä.
On myös mahdollista, että tuhkalannoitus laskee dityppioksidin osuutta
denitrifikaatiossa (muodostuu suhteessa enemmän typpikaasua).
Leppiniemen tuhkalannoittamattoman koealan päästö N2O-N typpenä
vuodessa lienee 0,7-1,0 kg hehtaarilta. Aiemmissa tutkimuksissa
ravinteikkaat ojitetut suot ovat olleet selkeitä N2O -päästäjiä: päästö on ollut
0,5-1,3 kg N2O-N ha/vuosi (Martikainen et al. 1993).

Muillakaan kohteilla tuhkalannoituksen  mahdollinen typen mineralisaatiota
lisäävä vaikutus ei heijastunut vahvasti N2O -päästöön. Ainoastaan
Varissaaren koealueella tuhka oli ehkä hieman lisännyt dityppioksidin
päästöä. Turvemailla dityppioksidin emissiot kasvoivat syksyä kohti (kuva
1).

Kangaskoealoilla dityppioksidipäästöt olivat pieniä eivätkä lisääntyneet
tuhkan käytön seurauksena. Mittauksissa vasta yli 100 µg:n
vuorokausipäästöt/m2 ovat luotettavia.
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TAULUKKO 2  Dityppioksidin, hiilidioksidin ja metaanin päästöt tuhka-
lannoitetuilta ja lannoittamattomilta koealoilta kesällä 1997 Metlan
Muhoksen koealoilla. Kesän keskiarvot, standardi poikkeama (S.E.)
ja erillisten mittausten määrä.

Tuhkalannoitus Ei käsittelyä
Paikka, (tuhkalisäys) Keski-

arvo S.E n. Keski-
arvo S.E n.

Leppiniemi (Rh-suo)
(8 000 kg)
:g N2O m-2 vrk-1 193 53 16 703 219 16
mg CO2 m-2 vrk-1 357 41 16 288 27 16
mg CH4 m-2 vrk-1 -1,35 0,27 16 23,01 11,4 16
maan lämpö -10 cm °C 7,53 1,7 16 11,85 0,78 16

Varissaari (Ss-suo)
(5 000 kg)
:g N2O m-2 vrk-1 197 91 12 47 20 12
mg CO2 m-2 t-1 509 66 12 392 32 12
mg CH4 m-2 vrk-1 -0,05 0,87 12 0,26 0,7 12
maan lämpö -10 cm °C 6,98 1,52 12 7,98 1,39 12

Oisava (Tn-suo)
(4 000 kg)
:g N2O m-2 vrk-1 111 109 12 39 33 12
mg CO2 m-2 t-1 400 26 12 293 31 12
mg CH4 m-2 vrk-1 2,22 0,49 12 3,72 0,8 12
maan lämpö -10 cm °C 10,2 1,23 12 11,25 0,96 12

Kylmälä (CT-kangas)
(5 000 kg)
:g N2O m-2 vrk-1 70 40 12 45 12 12
mg CO2 m-2 t-1 244 22 12 215 18 12
mg CH4 m-2 vrk-1 -1,69 0,12 12 -0,63 0,14 12
maan lämpö -10 cm °C 13,37 1,29 12 13,85 1,02 12

Paljakka (MT-kangas)
(10 000 kg)
:g N2O m-2 vrk-1 53 23 12 81 46 12
mg CO2 m-2 t-1 272 27 12 215 22 12
mg CH4 m-2 vrk-1 -0,33 0,15 12 -0,44 0,13 12
maan lämpö -10 cm °C 9,52 0,41 12 8,08 1,41 12
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Kuva 1. Dityppioksidin, hiilidioksidin ja metaanin dynamiikka sekä maan-
lämpö 10 cm syvyydeltä eri mittauskertoina kesällä 1997 suo- ja kangas-
koealoilla.
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Metaani

Leppiniemen lannoittamaton sekä Oisavan lannoittamaton sekä lannoitettu
koealue olivat metaanin lähteitä, muut tutkitut kohteet puolestaan metaanin
nieluja. Leppiniemen ja Oisavan metaanipäästöt olivat verrattavissa
ombrotrofisten soiden metaaniemissioihin (Nykänen ym. (painossa).
Varissaaren turvemaassa metaanivirrat olivat lähellä nollaa.
Tuhkalannoitettu koeala oli keskimäärin heikko metaanin nielu ja
lannoittamaton alue vähäinen metaanin lähde (taulukko 2, kuva 1).

Tuhka lisäsi karulla CT-kankaalla metaanin nielua, MT-kankaalla
vaikutusta ei juurikaan ilmennyt (taulukko 2, kuva 1). Tuhkalannoitus ei siis
näyttäisi laskevan kangasmaiden metaaninielua kuten typpikuorma tekee
(esim. Saari ym. 1997).

Hiilidioksidi

Pimeällä kammiolla mitattu hiilidioksidin päästö oli ojitetuilta turvemailta
suurempi kuin kangasmailta (taulukko 2, kuva 1). Tuhkalannoitus on
lisännyt hiilidioksidin päästöä kaikilla koealueilla, sekä turve- että
mineraalimailla (taulukko 2). Tulokset viittaavat tuhkan lisäävän orgaanisen
aineksen hajotusta (vrt. Silvola ym. 1985). Tuhkan vaikutusta korostaa vielä
se, että Paljakan kangaskohdetta lukuunottamatta maan lämpötila oli tuhka-
aloilla mittaushetkellä matalampi kuin vertailualoilla. Kun hiilidioksidin
tuoton tiedetään lisääntyvän lämpötilan noustessa (Silvola ym. 1996), niin
on pääteltävissä, että tuhkan CO2-emissiota lisäävä vaikutus tuli
aliarvioiduksi; tuottivathan tuhka-alat matalammasta maaperän lämpötilasta
huolimatta enemmän hiilidioksidia kuin lannoittamattomat koealat.
Lämpötilan muutos on seurausta muuttuneesta kasvillisuudesta ja
hydrologiasta (Hökkä ym. 1997).
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1 Tehtävät

Projektin tavoitteena on selvittää tuhkan hyödyntämisen hyödyt ja kustan-
nukset pitkällä aikavälillä, tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tutkimustu-
loksista sekä markkinoida hyödyntämismenetelmää myös yksityisille met-
sänomistajille. Projektin osaprojekteja ovat hyöty- ja kustannusanalyysi se-
kä tiedottaminen ja markkinointi.

2 Toteutus

Hyöty- ja kustannusanalyysi

Hyödyntämisen suurin kustannusvaikutus on esikäsittelyllä eli rakeistuk-
sella ja itsekovetuksella sekä levityksellä. Kustannuksia pienentävät säästy-
neet kaatopaikka- ja käsittelykustannukset. Tuhkan hyödyntämisestä saata-
vat tuotot riippuvat lisääntyneestä puustonkasvusta, mikä vaihtelee riippuen
puuston iästä, tuhkan ravinnekoostumuksesta ja liukenemisesta sekä maape-
rän ja puuston tilasta. Tässä osaprojektissa koostetaan vaihtoehtoisten tuh-
kan esikäsittely- ja levitysmenetelmien kaikkien vaiheiden kustannukset ja
tehdään hyöty-kustannustarkastelu.

Tiedottaminen ja markkinointi

Tuhkahankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan hankkeen rahoittajia,
tutkijoita, yleisöä, yksityisiä metsänomistajia, lainsäätäjätahoja ja muita vi-
ranomaisia. Tiedottaminen palvelee samalla markkinointia. Tiedottamisen ja
markkinoinnin keinoja ovat mm. yrityskohtaiset tiedotustilaisuudet, semi-
naarit, tiedotusvälineiden hyödyntäminen, yhteydenpito metsäammattivä-
keen ja voimalaitosten ammattilaisiin.
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3 Tulokset

Hyöty- ja kustannusanalyysi

Tähän ensimmäiseen väliraportointiin mennessä ei vielä ole tehty uusia,
kattavia hyöty- ja kustannustarkasteluita. Laskelmien ja arvioiden mukaan
tuhkan koko käsittelyketjun kustannukset ovat 150 - 250 mk tonni. Kustan-
nuksissa ei ole vielä laskettu hyödyntämisen todellisia kustannuksia, vaan
on huomioitu esim. levityskustannuksiksi ne hinnat, mitkä metsänomista-
ja/tuhkan tuottaja maksaa levitysurakoitsijalle. Samoin kuljetuskustannukset
ovat sopimuskysymys ja hinta muodostuu vallitsevan markkinatilanteen
mukaan ollen 30 - 50 mk/t 80 km:iin asti.

Metsäteollisuuden vuodessa tuottaman puutuhkan, 100 000 tonnia, hyödyn-
täminen maksaisi 15 - 25 milj. markkaa. Metsäntutkimuslaitoksen pitkäai-
kaisten kokeiden mukaan tuhkalannoitus lisää turvemailla puuston vuotuista
kasvua varovasti arvioiden 3 m3/ha. Sen mukaan vuotuisella kertalannoituk-
sella voitaisiin puuston kasvua lisätä 75 000 m3 vuodessa. Kun lannoitus-
vaikutus on pitkäaikainen, saataisiin esimerkiksi 20 vuoden kuluessa 1,5
miljoonan kuutiometrin lisätuotos, minkä arvo olisi 100 mk:n kantohinnalla
ilman korkovaikutuksia 150 milj. markkaa. Tuhkan levitystyö työllistäisi
talvikausina 40 - 50 levityskonetta.

Hehtaarikohtainen levitysmäärä riippuu tuhkan ravinnepitoisuudesta ja se
vaikuttaakin merkittävästi tuhkan hyödyntämisen kustannuksiin. Metsäteol-
lisuuden tuhkan ravinnepitoisuus vaihtelee samalla tehtaalla melko vähän,
mutta tehtaiden ja paikkakuntien väliset erot voivat olla suuria. Taulukossa
1 on esitetty eräiden voimalaitosten tuhkien analyysitietojen mukaan laske-
tut hehtaarikohtaiset annostukset, jotka vastaavat Kemiran metsän PK-
lannoituksen fosforimäärää.
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TAULUKKO 1  Keinolannoituksen fosforimäärää vastaavia tuhka-
annostuksia.

Kos-
teus

Annos P K Ca Mg Mn S B Cu Cd

% kg/ha g/ha

Metsän PK 500 45 80 110 0 0 7 1,5 1 ..

Äänek. pöly
-97 0 4 488 45 122 1475 70 39 58 0,79 0,30 45

Äänek. itse-
kov.,  -97 30 7 244 45 144 1478 83 36 66 0,92 0,27 40

Äänek. itse-
kov., -98 25 7 402 45 94 1833 77 36 62 .. 0,82 51

Kaskinen
pöly, -97 0 3 879 45 164 500 122 43 3 0,98 .. 23

Savon Sellu
seos -95, -97 44 11 239 45 61 324 189 .. 326 0,11 0,48 25

Pietarsaari
pöly, -98 0 2 695 45 83 539 68 24 61 .. 0,63 51

Voikkaa rae
-96/97 26 10 190 45 140 914 65 36 48 1,04 0,77 26

Kymi rae
 -96/97 25 7 582 45 116 971 60 32 57 0,75 0,45 23

Enocell rae
-97, -98 12 4 168 45 102 564 72 55 66 1,10 0,32 64

IVO Joensuu
turvetuhka 0 6 019 45 20 454 58 64 30 0,18 0,73 ..

Tiedottaminen ja markkinointi

Tuhkahankkeen käynnistymisestä ja sisällöstä on tiedotettu mm. seuraavasti.

Vuonna 1996
- Metsäteho -lehdessä
- Metsäteollisuus tiedottaa –tiedotteessa keväällä ja syksyllä
- kirjeellä eräille sidosryhmille, ei tiedotusvälineille
- Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen jär-

jestämässä seminaarissa Jyväskylässä 14.3.
- Tutustumismatkalla Ruotsissa 9.-11.7.
- metsäviikon tuoretorilla tietoisku
- Metsäteho-päivillä
- UPM-Kymmene Oy:n järjestämässä tuhkan rakeistuksen ja levityk-

sen demonstraatiotilaisuudessa Luumäellä 20.11.
- Metsäntutkimuslaitoksen metsäpäivillä Seinäjoella 11.12.
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Vuonna 1997

- NCASIn Forest Environmental Program Newsletterissä (englannik-
si)

- Metsäteho–lehdessä vuoden alussa ja lopussa
- UPM-Kymmene Oyj:n järjestämässä tiedotustilaisuudessa Luu-

mäellä
- laadittiin ja painettiin värikuvallinen esite, jota jaettiin 1 500 kpl
- kalvosarja johtoryhmän jäsenille yrityskohtaista ja muuta tiedotta-

mista varten
- esittelyt metsänhoitoyhdistysseminaareissa
- tilannekatsaus Metsätehon hallitukselle ja tutkimustoimikunnalle
- informaatiomateriaalia on toimitettu mm. eräille Metsäntutkimus-

laitoksen henkilöille heidän seminaaritilaisuuksiaan varten

Tiedonhankintaan ja yhteydenpitoon on kiinteästi liittynyt informointi tuh-
kahankkeesta, joskin informaatio lienee usein jäänyt henkilökohtaiseksi tie-
doksi. Informaatiota on annettu mm. Ruotsiin ja USA:han sekä yhteyden-
pitoon liittyvänä että erillisenä englanninkielisenä tiedotteena.

Vuoden 1998 alun tilaisuuksista voidaan mainita seminaaritapaaminen ke-
miallisia analyysejä tekeville asiantuntijoille ja hankkeen ensimmäinen väli-
seminaari.
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1 Tehtävät

Tuhkatutkimuksissa kansainvälinen yhteistyö etenkin ruotsalaisten kanssa
on tärkeää, sillä Ruotsissa on tietämystä ja kokemusta tuhkan itsekovetuk-
sesta ja analysoinnista sekä hyödyntämisestä ja ympäristövaikutuksista ki-
vennäismailla. Yhdysvalloissa on levitetty jonkin verran puutuhkaa pelloille
ja metsään mm. Mainen osavaltiossa.  Myös Itävallassa on tutkittu tuhkan
hyödyntämistä.

Tavoitteena on seurata muissa maissa tehtävää työtä tuhkan hyödyntämisek-
si sekä soveltaa niistä saatuja tuloksia suomalaisiin oloihin. Vastavuoroisesti
edistetään suomalaisen taitotiedon hyödyntämistä kansainvälisesti.

2 Toteutus

Toimitaan aktiivisesti ulkomaisen tiedon saamiseksi ja asiantuntijayhteyksi-
en luomiseksi varsinkin Ruotsiin. Pyritään järjestämään asiantuntijavierai-
luja ja hankkeen edettyä sopivassa vaiheessa yhteistyössä ruotsalaisten
kanssa kansainvälinen seminaari tuhkan hyödyntämisen tuloksista.

3 Tulokset

Jo tuhkahankkeen suunnitteluvaiheessa vuonna 1996 tehtiin kaksi tutustu-
mismatkaa Ruotsiin. Aiheina olivat aluksi tuhkan esikäsittely (itsekovetus)
ja myöhemmin myös ympäristövaikutustutkimukset. Hankkeen suunnittelu-
ja toteutusaikana on luotu runsaasti kontakteja tuhkan hyödyntämisen paris-
sa työskenteleviin asiantuntijoihin ja hankittu tutkimusraportteja.

Vuonna 1997 NSR (Nordiska Skogstekniska Rådet) pyysi tekemään ehdo-
tuksen yhteispohjoismaisesta tuhkaprojektista. Ehdotuksen toimeenpanijaksi
nimettiin tanskalainen tutkija  Niels Heding Forskningscentret for Skov &
Landskab –tutkimuslaitoksesta ja yhteisprojektin koordinaattoriksi esitettiin
tutkija Bengt-Olof Danielssonia SLU:sta (Ruotsin maatalousyliopistosta).
Suomen osalta ehdotuksen tekivät tutkijat Antti Korpilahti Metsäteho Oy:stä
ja Mikko Moilanen Metsäntutkimuslaitoksesta. Ehdotus tuli tehtäväksi hy-
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vin pikaisesti, eikä koosteen sisältöä muokattu yhdessä. Projektiehdotuksen
käsitellyt SNS (Samarbetsnämnden för Nordisk Skogsforskning) ei hyväk-
synyt ehdotusta, mutta esitti, että osapuolet tarkistaisivat eräitä kohtia yh-
teistyössä ja myönsi suunnittelun vaatimaa kokoustamista varten avustusta.

Hankkeen väliseminaariin lupautui tutkija Bengt-Olof Danielsson esitel-
möimään tuhkan hyötykäytöstä Ruotsissa.

Vaikka kansainvälinen yhteydenpito on ollut pääosin tiedonhankintaa, sii-
hen on luonnollisesti liittynyt informointi tuhkahankkeesta. Yhteyksiä on
ollut mm. Ruotsiin, USA:han, Itävaltaan ja Ranskaan. Informointia on to-
teutettu sekä henkilökohtaisen viestinnän että erillisen englanninkielisen tie-
dotetekstin muodossa.

Tuhkan hyödyntämisen tilanne Ruotsissa

EnerChemin arvion mukaan (1996) Ruotsissa syntyy puupitoista sekatuhkaa
metsäteollisuudessa noin 40 000 t/a ja voimalaitoksissa 15 000 t/a, puhdasta
puutuhkaa metsäteollisuudessa 20 000 t/a ja voimalaitoksissa 20 000 t/a.
Vrt. Suomen metsäteollisuus vuonna 1996 noin 216 000 tonnia, josta noin
100 000 tonnia puutuhkaa. Arviot Ruo tsin tuhkamääristä tuntuvat pieniltä.

Etelä-Ruotsissa maaperän pH on laskenut jopa 4:ään ja happamoitumisen
pelätään etenevän myös pohjoisemmaksi. Tuhkan hyödyntämistä perustel-
laan maan elvyttämisellä (pH:n nostamisella) ja puupolttoaineen mukana
kulkeutuvien ravinteiden palauttamisella metsiin. Tuhka itsekovetetaan ja
sekoitetaan kalkin kanssa, seosta (2 + 2 t/ha) levitetään kesäisin kangas-
maille, koska turvemaita on vähän. Talvilevitystä ei harrasteta, koska pelä-
tään ravinteiden huuhtoutumista.

Ruotsissa on tutkittu tuhkan rakeistusta, mutta korkeiden kustannuksien
vuoksi on päädytty itsekovetukseen. Tuhkan itsekovetusta tekevät lähinnä
voimalaitokset (mm. Jönköping, Falun, Värnamo, Ljungby), metsäteollisuu-
desta ainakin Stora on kokeillut rakeistusta ja itsekovetusta, mutta ei ole
vielä laajemmin käynnistänyt toimintaa. Skogsstyrelsen hoitaa itsekovetetun
tuhkan ja kalkin sekoituksen sekä metsäänkuljetuksen ja -levityksen useim-
milla alueilla. Tuhka menee pääosin yksityisten metsiin. Metsänomista
maksaa levityskuluista vain 20 % eli 200-250 kruunua sisältäen kalkin hin-
nan ja valtio (Skogsstyrelsen) 80 %. Tuhkan tuottaja maksaa tuhkan esikä-
sittelyn. Falunissa kalkkia ei lisätä ja itsekovetetun tuhkan levittää yksi-
tyisyrittäjä. Levittimet ovat lautas- tai puhallinlevittimiä. Skogsstyrelsen on
lannoittanut 1.7.95 - 31.12.96 noin 5 500 ha, josta 5 000 ha tuhkan ja kalkin
seoksella. Skogsstyrelsen sai valtiolta 15 milj. kruunua vuodeksi 1997 tuh-
kalannoitusprojektiin ja levitti tuhkaa 3 t/ha itsekovetettuna noin 4 500 ha
eli noin 13 500 tonnia tuhkaa. Vuodeksi 1998 on suunnitelmissa levittää
sama määrä.

Ruotsissa on ollut ja on meneillään useita tuhkaprojekteja. Vattenfallilla ja
Sydkraftilla oli NUTEKin avustamana vuosiksi 1992-1996 21 milj. kruunun
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projekti tuhkan karakterisointiin ja käsittelysysteemien tutkimiseen. Skog-
Forsk koordinoi metsäteollisuuden (AssiDomän, Korsnäs, MoDo, SCA, Sto-
ra) ja NUTEKin rahoittamaa 2,15 milj. kruunun tuhkahanketta vuosille
1995-1998, jossa keskitytään tuhkalanno ituksen metsävaikutuksiin.

Skogsstyrelsen valvoo tuhkalannoitusta ja tekee suosituksia tuhkan laadulle
ja ominaisuuksille:

• palamattoman aineksen osuuden on oltava < 10 %

• polttoaineiden olisi oltava homogeenisia, jotta tuhkan laatu on tasaista,
tietty määrä turvetta tai muita polttoaineita sallitaan, mutta esimerkiksi
roskien polttoa ei sallita

• tuhka on hyvin kovetettua tai rakeistettua

• tuhkapartikkeleista korkeintaan 30 % saa olla alle 0,25 mm kokoa ja
korkeintaan 5 % yli 5 mm

TAULUKKO 1  Skogsstyrelsenin suositukset tuhkan
sisältämille alkuaineille.

Alin hyväksyttävä
pitoisuus

Ylin hyväksyttävä
pitoisuus

g/kg
P 5

K 20
Ca 100
Mg 15
Mn 5 30
B 0,1 0,5
N 0,2

mg/kg
Cd 30
Cr 250
Cu 50 500
Hg 5
Ni 200
Pb 250
Zn 500 6000
As 20
V 100
Co 2 100
Mo 0,3 10
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TAULUKKO 2  Skogsstyrelsenin suositukset raskasmetallien raja-arvoiksi
tuhkassa. Suurin sallittu tuhkan metallipitoisuus, jonka voi viedä metsään
100 vuoden aikana.

Raskasmetalli Etelä-Ruotsi Keski-Ruotsi Pohjois-Ruotsi

Suurin sallittu metallipitoisuus, g/ha

Kadmium 100 50 30

Kromi 1 000 400 300

Kupari 1 200 600 500

Elohopea 10 5 3

Lyijy 2 500 1 000 500

Sinkki 20 000 12 000 8 000

Tuhkan hyödyntämisen tilanne USA:ssa

USAn paperi- ja selluteollisuus tuottaa noin 3,4 milj. tonnia tuhkaa vuodes-
sa (1990), josta 1,7 milj. tonnia puutuhkaa ja saman verran kivihiilituhkaa.
Tuhkasta arviolta 5 % on levitetty metsiin ja pelloille (1992). Tuhkan levi-
tystä on tehty ainakin 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa, nykyisin ei
tiettävästi tuhkaa hyödynnetä. Muista polttolaitoksista syntyy 1,2 milj. ton-
nia puutuhkaa (1990). Pohjois-USAssa ja Kaakkois-Kanadassa on todettu
kaliumin ja magnesiumin puutoksia kuusissa ja männyissä, Etelä-USAssa
fosforin puutoksia männyissä. Vuonna 1994 Etelä-USAssa P-lannoitettiin
188 000 ha mäntymetsää.

Puutuhkalla on tehty kasvihuonekokeita jopa 640 t/ha annostuksella veh-
nälle, maissille ja pinaatille (1991). Kasvu parani 40 t/ha saakka. Kasvu lak-
kasi > 320 t/ha annostuksella, koska maan pH nousi yli 8, jolloin kasvien
fosforin saatavuus heikkeni. Puutuhkan pohjavesivaikutuksia on tutkittu 11,
22 ja 44 t/ha annostuksilla. Tällöin ei havaittu suuria muutoksia kontrolliin
verrattuna.

Mainen osavaltio on asettanut rajoitukset ja määräykset lannoitukseen so-
veltuvalle tuhkalle (pelto- ja metsälevitys):

• maaperätestit, jotka sisältävät mm. pH, P, K, Ca, Mg, kationinvaihtoka-
pasiteetti ja emästyydyttyneisyys

• tuhkasta on analysoitava pH, kuiva-aine, N, orgaaninen N, N-NH4, N-
NO2, P, K, Ca, Mg, Fe, Cl, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, Na, Al, As, Ba,
B, Mo, Se ja V jokaisesta 4000 tuhkatonnin erästä tai ainakin kaksi ker-
taa vuodessa

• jäälle ja lumen peittämälle alueelle ei saa levittää

• puskurivyöhykkeet levitettävälle alueelle, ei järven tai vesistön lähistölle

• raskasmetalliraja-arvot
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TAULUKKO 3  Tuhkan raskasmetalliraja-arvot
Mainen osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Raskasmetalli Raja-arvo,
mg/kg

Cd 10

Cr 1000

Cu 1000

Pb 700

Hg 10

Ni 200

Zn 2000


