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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä tutkittiin ravinteiden ja raskasmetallien vapautumista erilaisista 
tuhkalannoitteista (pölytuhka, itsekovetettu tuhka, rakeistettu tuhka) kahdes-
sa kenttäkokeessa. Ensimmäisessä työssä suo- ja kivennäismaametsistä 
kolme ja viisi vuotta tuhkalannoituksen jälkeen kerättyjen tuhkarakeiden 
ainepitoisuuksia verrattiin rakeiden lähtöpitoisuuksiin. Toisessa kokeessa 
selvitettiin tuhkalannoituksen vaikutus ainejäännöksiin rehevän ja karun 
suon pintaturpeessa (0–10 cm) eri aikoina lannoituksen jälkeen.  
 
Tutkimus osoitti, että hyvin monet aineet ovat tuhkassa erittäin hidasliukoi-
sessa muodossa. Ainoastaan boori, rikki, kalium ja natrium liukenevat 
yleensä nopeasti. Myös kalsiumia, magnesiumia, sinkkiä, kuparia, kromia ja 
fosforia voi hieman vapautua joistakin tuhkalannoitteista jo ensimmäisinä 
vuosina lannoituksen jälkeen, mutta lyijyä, nikkeliä ja kadmiumia ei tuhkas-
ta näyttäisi vapautuvan muutaman vuoden aikajaksolla. Raudankin vapau-
tuminen on hyvin hidasta, mutta turvetuhkassa rauta näyttäisi olevan hieman 
liukoisempaa kuin puutuhkissa. Ravinteiden ja raskasmetallien hidasliukoi-
suus tuhkassa merkitsee mm. sitä, että tuhkalannoituksen ympäristövaiku-
tusten selvittämiseksi tarvitaan pitkäaikaisia tutkimuksia. 
 
Tuhkan rakeistaminen vähensi useiden aineiden (esim. kalsium, magnesium, 
kalium, natrium, rikki, boori) liukoisuutta itsekovetettuun ja/tai pölytuhkaan 
verrattuna, mutta itsekovetettujen tuhkalannoitteiden ja pölytuhkan välillä ei 
aineiden liukoisuudessa ollut merkittäviä eroja. Tuhkalannoitteiden liukoi-
suudessa ei havaittu merkittäviä eroja eri kasvupaikkojen välillä (suot/ 
kivennäismaat tai rehevä suo / karu suo). Turpeen tuhkassa rauta ja fosfori 
olivat hieman liukoisempia ja kalium sekä natrium merkittävästi hidas-
liukoisempia kuin puun tuhkissa. Kaliumin vähäinen määrä ja sen hidas liu-
keneminen selittäneekin sen, miksi turpeen tuhka on melko heikkotehoinen 
metsälannoite. 
 
Tuhkalannoitteiden fraktiointi eri fosforimuotoihin osoitti, että pääosa tuh-
kan fosforista on kalsiumfosfaattia ja nk. liukenematonta fosforia. Rauta- ja 
alumiinifosfaatteja tuhkassa on melko vähän samoin kuin helppoliukoista 
fosforia. Turpeen tuhkassa helppoliukoista ja alumiinin sitomaa fosforia on 
kuitenkin merkittävästi enemmän kuin puutuhkissa. Fosforia saattaa tuhka-
lannoituksessa huuhtoutua useimmiten hyvin vähän, koska tuhkassa on 
yleensä verraten paljon alumiinia ja rautaa, ja merkittävä osa tuhkasta liuke-
nevasta fosforista voi sitoutua maassa rauta- ja alumiiniyhdisteisiin. 
 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella haitallisia raskasmetalleja (esim. 
kadmium, lyijy, nikkeli) ei vapaudu erilaisista tuhkalannoitteista ainakaan 
muutamana ensimmäisenä vuotena lannoituksen jälkeen. Siten on todennä-
köistä, että tuhka ei aiheuta merkittäviä haitallisia raskasmetallivaikutuksia 
metsäekosysteemissä tai vesistöissä lyhyellä aikajaksolla lannoituksen jäl-
keen. Esimerkiksi sienten raskasmetallipitoisuudet voivat tuhkalannoitus-
alueilla kuitenkin kohota jo hyvin pian lannoituksen jälkeen, mikäli sienet 
joutuvat suoraan kosketukseen maaperässä olevan liukenemattoman tuhkan 
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kanssa. Samoin esimerkiksi maaperäeläimet voivat kontaminoitua raskas-
metalleilla maaperässä olevien tuhkajäännösten vuoksi. Maaperäeläimistä ja 
sienistä raskasmetalleja voi siirtyä ravintoketjun korkeammille tasoille. Pit-
källä aikajaksolla haitallisia raskasmetalleja voi myös alkaa vapautua tuh-
kasta liukoiseen muotoon ja kulkeutua kasvillisuuteen, mistä on osoituksena 
esimerkiksi pajun ja vaivaiskoivun kohonneet kadmiumpitoisuudet vanhoil-
la tuhkalannoituskokeilla. Näistä syistä on tärkeää, että metsänlannoitukses-
sa käytettävälle tuhkalle määritetään selkeä kadmiumpitoisuuden maksi-
miarvo. Toivottavaa tuhkan metsäkäytön edistämiseksi on myös etsiä erilai-
sia polttoteknisiä ratkaisuja, joilla tuhkan raskasmetallipitoisuutta voitaisiin 
vähentää.  
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1 TAUSTA JA TAVOITTEET 

Metsäteollisuusyritysten aloitteesta vuonna 1997 käynnistettiin Metsäteho 
Oy:n koordinoimana tutkimuskokonaisuus, jonka tavoitteena oli luoda edel-
lytyksiä suurten voimaloiden pääosin puuperäisen tuhkan laajamittaiselle 
metsäkäytölle. Tässä raportissa esitetään Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan 
tutkimuskeskuksessa vuosina 2000–2003 tehdyt tutkimukset, joissa selvitet-
tiin ravinteiden ja raskasmetallien liukoisuutta erilaisissa tuhkalannoitteissa. 
 
Teollisuuslaitoksissa ja turvevoimaloissa syntyy Suomessa vuosittain      
200 000–300 000 tonnia puun ja turpeen tuhkaa. Syntyvää tuhkaa on käsi-
telty pääasiassa jäteaineena, vaikka erityisesti puun tuhka tiedetään hyväksi 
suometsien lannoitteeksi (Silfverberg 1996). Tuhkan metsäkäytön esteenä 
aiemmin ollut suuri pölyävyys levitettäessä on nykyisillä rakeistusteknii-
koilla voitu poistaa. Uudistuneen jätelainsäädännön ja tiukentuvien määrä-
ysten sekä positiivisten puuntuotannollisten vaikutusten vuoksi tuhkan käyt-
tö metsänlannoitteena onkin viime vuosina herättänyt suurta kiinnostusta. 
Ennen laajamittaista käytännön lannoitustoimintaa on kuitenkin selvitettävä 
tuhkalannoituksen ympäristövaikutukset. 
 
Tuhkan sisältämien haitallisten raskasmetallien (esim. kadmium) kertymi-
nen marjoihin, sieniin ja muuhun kasvibiomassaan on joitakin poikkeuksia 
lukuun ottamatta todettu vähäiseksi (Moilanen ja Issakainen 2000, Pihlström 
ym. 2000). Tuhkan sisältämä kadmium ei myöskään ole aiheuttanut haitalli-
sia vaikutuksia metsämaan mikrobistossa (Fritze ja Perkiömäki 1999). Li-
säksi vesistöjä rehevöittävien ravinteiden (esim. fosfori) huuhtoutuminen 
tuhkalannoitetuista metsistä on ollut vähäistä (Piirainen 2000, Tulonen ym. 
2000). Ravinteiden ja raskasmetallien liukenemisnopeutta tuhkasta ei kui-
tenkaan tunneta. Esimerkiksi vähäiset fosforihuuhtoumat muutamana en-
simmäisenä vuotena lannoituksen jälkeen voivat aiheutua siitä, että tuhkasta 
vapautuva fosfori sitoutuu tehokkaasti kasvillisuuteen ja maaperään. Toi-
saalta vähäisten huuhtoumien syy voi olla myös se, ettei tuhkasta vapaudu 
fosforia liukoiseen (huuhtoutumisalttiiseen) muotoon vielä ensimmäisinä 
lannoituksen jälkeisinä vuosina. Tämän tutkimuksen pääasiallisena tavoit-
teena onkin lisätä tietoa ravinteiden ja raskasmetallien vapautumisesta eri-
laisista tuhkalannoitteista helpottamaan johtopäätösten tekoa tuhkan ympä-
ristövaikutuksista. 
 
Suometsien lannoitukseen kaupallisilla lannoitteilla liittyy merkittävä fosfo-
rin huuhtoutumisriski. Tuhka kuitenkin eroaa kaupallisista lannoitteista mm. 
siten, että se sisältää huomattavia määriä fosforia sitovia alumiini- ja rau-
tayhdisteitä. Tässä tutkimuksessa selvitetään myös se, mikä merkitys tuhkan 
sisältämällä alumiinilla ja raudalla on fosforin pidättymiseen tuhkalannoite-
tuissa suometsissä. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 

2.2 

Rakeiden keräyskoe 

Ravinteiden ja raskasmetallien vapautumista tuhkalannoitteista tutkittiin 
vertaamalla 3 ja 5 vuotta lannoituksen jälkeen maastosta kerättyjen tuhkara-
keiden pitoisuuksia rakeiden lähtöpitoisuuksiin. Tuhkarakeet kerättiin Moi-
lasen ja Issakaisen (2000) neljälle kasvupaikalle (karu suo, viljava suo, kui-
va kangas, tuore kangas) Muhoksen alueelle perustamilta nk. uusilta metsä-
kokeilta. Tutkitut tuhkalannoitteet olivat Oy Metsä-Botnia Ab:n Äänekos-
ken tehtaan itsekovetettu tuhka ja UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan 
rakeistettu tuhka. Rakeet kerättiin suokoealoilta, joille oli levitetty 15 000 
kg tuhkaa/ha ja kivennäismaiden koealoilta, joille tuhkaa oli levitetty 9 000 
kg/ha. Kokeiden ja tuhkalannoitteiden tarkempi kuvaus on esitetty Moilasen 
ja Issakaisen (2000) raportissa.  

Läpimitaltaan 4–12 mm:n suuruisia tuhkarakeita kerättiin kullakin koealalla 
(30 m x 30 m) 5 keräyspisteestä (koealan keskeltä ja lävistäjiltä 8 m:n etäi-
syydellä koealan kulmista, n. 15 g/keräyspiste) ja yhdistettiin koealakohtai-
seksi kokoomanäytteeksi. Laboratoriossa rakeet ilmakuivattiin huonelämpö-
tilassa ja jauhettiin huhmareessa. Märkäpolton (HNO3-HCl) ja mikroaalto-
uunihajotuksen jälkeen alkuperäisistä varastossa säilytetyistä lähtötilannetta 
edustavista näytteistä (12 kpl/lannoite) ja maastosta kerätyistä rakeista mää-
ritettiin raskasmetalli- ja ravinnepitoisuudet ICP/AES-laitteella. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös rakeiden tiheydet. Rakeiden tilavuus määri-
tettiin lisäämällä tuhkarakeita ja hienoa hiekkaa 50 ml:n mitta-astia aivan 
täyteen. Tämän jälkeen hiekka ja rakeet erotettiin seulomalla ja mitattiin 
hiekan tilavuus. Rakeiden tilavuus laskettiin vähentämällä kokonaistilavuu-
desta (50 ml) hiekan tilavuus ja rakeiden punnitsemisen jälkeen laskettiin 
niiden tiheys. Samasta tuhkanäytteestä 5 kertaa peräkkäin tehdyn tiheysmää-
rityksen vaihtelukerroin oli 2 %. 

Karu ja viljava suo yhdistettiin aineiston analysoinnissa yhdeksi ryhmäksi 
(Suot) samoin kuin kuiva ja tuore kangas (Kivennäismaat). Aineiston tilas-
tollisessa analyysissä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä ja Tukeyn 
testiä.  

Ainejäännöskoe 

Ravinteiden ja raskasmetallien vapautumista erilaisista tuhkalannoitteista 
tutkittiin myös selvittämällä ainejäännökset turpeessa eri aikoina lannoituk-
sen jälkeen. Tutkimuksessa käytetyt tuhkatuotteet ja niiden alkuainepitoi-
suudet on esitetty taulukossa 1. Oy Metsä-Botnia Ab:n Äänekosken tehtaan 
tuhka on syntynyt havupuun, koivun ja haavan kuoren (yhteensä 95 %) sekä 
biolietteen (5 %) ja Enocell Oy:n tuhka koivun kuoren poltosta. Turvetuhka 
(Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitos) syntyi turpeen (90 %) 
ja havusahanpurun (10 %) poltossa. Metsä-Botnian tuhkan rakeistaminen 
tapahtui nk. itsekovetusmenetelmällä, eli tuhka kasteltiin, sen annettiin ko-
vettua, ja lopuksi kovettunut tuhka hienonnettiin kuormaajan seulakauhalla. 
Enocellin tuhka rakeistettiin erillisessä rakeistamossa nk. lautasrakeistimel-
la. Tutkimuksessa käytetyn turvetuhkan ravinnepitoisuudet olivat selvästi 
pienemmät kuin puutuhkissa. Turvetuhkassa oli puutuhkiin verrattuna lisäk-
si erittäin vähän vesiliukoista kaliumia ja natriumia.   
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TAULUKKO 1  Ainejäännöskokeessa käytettyjen tuhkatuotteiden 
 alkuainepitoisuudet. Vesiliukoinen osuus prosentteina  
 kokonaispitoisuudesta on annettu sulkeissa.   
 (<M.R.) = pitoisuus määritysrajaa pienempi.  
 (-) = ei määritetty. 
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Jäännöskoetta varten kahdelle Leivonmäen Kivisuolla sijaitsevalle ojitusalueelle 
perustettiin kummallekin 15 koealaa (5 tuhkalajia x 3 toistoa) (kuva 1). Toinen 
ojitusalue oli ojikkovaiheen lyhytkorsiräme ja toinen puolukkaturvekangas 
(Heikurainen ja Pakarinen 1983). Lyhytkorsirämeellä kasvoi alle 10 metrin 
pituista mäntypuustoa ja puolukkaturvekankaalla 15–20 metrin pituinen hies-
koivikko. Ojitusalueista käytetään jäljempänä lyhenteitä MÄ ja KO niillä 
kasvavan puuston mukaan. 

 
 Kuva 1. Koejärjestely ainejäämäkokeessa.  
 MB-pö = Metsä-Botnia pölytuhka 
 MB-ik = Metsä-Botnia itsekovetettu 
 E-pö = Enocell pölytuhka 
 E-ra = Enocell rakeistettu 
 T = turvetuhka 
 
 
 
Kummallakin ojitusalueella jokaiselle koealalle (15 kpl) perustettiin kah-
deksan lannoitusrypästä. Jokaisen ryppään kohdalla seitsemälle muoviput-
kesta sahatulla renkaalla maastoon merkitylle koeympyrälle (ø 14,8 cm) le-
vitettiin 8,655 g ilmakuivaa tuhkaa yhden koeympyrän jäädessä vertailu-
näytteeksi. Levitetty tuhkamäärä vastasi viiden tonnin hehtaariannosta kui-
vaa tuhkaa. Koealoilta on kerätty turvenäytteet kerran ennen lannoitusta 
(vertailunäytteet) ja neljä kertaa lannoituksen jälkeen. Jokaisella näytteenot-
tokerralla näytteet otettiin jokaisesta lannoitusryppäästä systemaattisesti yh-
den koeympyrän kohdalta ja kerätyt kahdeksan turvenäytettä yhdistettiin 
koealoittain kokoomanäytteeksi. Näytteet otettiin 0–10 cm:n turvekerrokses-
ta reikäsahasta (myös kuppiterä) valmistetulla näytteenottimella, jonka lä-
pimitta (15,5 cm) oli sen verran maastoon merkittyä koeympyrää suurempi, 
että koeympyrän alue jäi kokonaisuudessaan näytteenottimen sisään.  
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Laboratoriossa näytteet ensin kuivattiin (+60 oC) ja punnittiin sekä homo-
genoitiin jauhamalla 0,25 mm:n siivilän läpi. Märkäpoltetuista (HNO3-HCl) 
näytteistä määritettiin raskasmetalli- ja ravinnepitoisuudet ICP/AES-lait-
teella.   
 
Kun tiedettiin kokeessa lisätyn tuhkan ainepitoisuudet (taulukko 1), voitiin 
ravinteiden ja raskasmetallien jäännökset (%, annetusta määrästä) pintatur-
peessa eri aikoina lannoituksen jälkeen laskea seuraavalla kaavalla: 
 
Ainejäännös = 100 – (((Lis. + ICP0)-ICPt)/(Lis.)) x 100 
 
Lis. tarkoittaa tuhkalisäyksen vaikutusta tietyn alkuaineen pitoisuuteen tur-
venäytteessä (tuhkan mukana lisätty ainemäärä jaettuna turvenäytteen mas-
salla), ICP0 vertailunäytteiden avulla määritettyä alkuaineen taustapitoisuut-
ta ja ICPt turpeesta tiettynä aikana lannoituksen jälkeen määritettyä pitoi-
suutta. Joissakin tapauksissa ainepitoisuudet turpeessa olivat tuhkalannoi-
tuksen jälkeenkin niin alhaiset, ettei ainejäännöksiä voitu laskea luotettavas-
ti. Siksi jäännöksiä ei tuloksissa ole esitetty kaikille aineille eikä aina kaikil-
le lannoitteille. Varsinkin turpeen tuhkassa useita aineita lisättiin niin vähän, 
että ainepitoisuusmuutokset pintaturpeessa jäivät hyvin vähäisiksi.  
 
 
2.3 Fosforin fraktiointi 

Ainejäännöskoetta käytettiin myös sen selvittämiseen, miten tuhkalannoitus 
vaikuttaa turpeen epäorgaanisiin ja orgaanisiin fosforifraktioihin. Tätä tar-
koitusta varten vertailunäytteet ja kolmena kertana lannoituksen jälkeen ke-
rätyt näytteet uutettiin helppoliukoiseen (1 M NH4Cl) sekä alumiinin       
(0,5 M NH4F), raudan (0,1 M NaOH) ja kalsiumin (0,25 M H2SO4) sito-
maan fosforifraktioon nk. Chang ja Jackson –fraktioinnilla käyttäen Harti-
kaisen (1979) sovellusta.  Menetelmässä samaa turvenäytettä (1 g) uutettiin 
peräjälkeen em. uuttoliuoksissa (50 ml) ja liuoksista määritettiin epäorgaa-
ninen fosfori molybdeenisinimenetelmällä (Kaila 1955) ja kokonaisfosfori 
ICP/AES-laitteella. Orgaanisen fosforin pitoisuudet uuttoliuoksissa lasket-
tiin vähentämällä kokonaisfosforin pitoisuuksista epäorgaaninen fosfori. 
Turvenäytteistä laskettiin myös nk. liukenematon fosfori vähentämällä tur-
venäytteiden kokonaisfosforipitoisuudesta helppoliukoisen sekä alumiinin, 
raudan ja kalsiumin sitoman fosforin yhteenlaskettu määrä. 
 
Myös ainejäännöskokeessa käytetyistä tuhkalannoitteista määritettiin fosfo-
rifraktiot em. menetelmällä ja tuloksia verrattiin kahden kaupallisen P-
lannoitteen (Siilinjärven apatiitti, Marokon raakafosfaatti) vastaaviin frakti-
oihin. Lannoitteista määritettiin eri P-fraktioiden kokonaisfosforipitoisuudet.   
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3 TULOKSET 

3.1 

3.2 

Tuhkarakeiden rapautuminen maastossa 

Maastosta 3 ja 5 vuotta lannoituksen jälkeen kerättyjen rakeiden tiheys ei 
juurikaan poikennut ennen lannoitusta otettujen näyterakeiden tiheydestä 
(taulukko 2). Ainoastaan kivennäismailta 5 vuotta lannoituksen jälkeen ke-
rättyjen itsekovettamalla valmistettujen rakeiden tiheys näytti hieman laske-
neen. Useiden alkuaineiden pitoisuudet sen sijaan alenivat selvästi rakeiden 
rapautuessa maastossa. Erityisesti kaliumin, natriumin, boorin, rikin ja ku-
parin pitoisuudet tuhkarakeissa laskivat huomattavasti. Kaliumin ja natriu-
min pitoisuudet alenivat nopeammin itsekovetetussa kuin rakeistetussa tuh-
kassa. Boorin, rikin ja kuparin kohdalla ei ollut selkeitä eroja tuhkalannoit-
teiden välillä. 
 
Myös kalsiumin, magnesiumin, kromin ja sinkin pitoisuudet alenivat rakei-
den rapautuessa maastossa. Kuitenkin vain itsekovetetussa lannoitteessa pi-
toisuuksien aleneminen oli huomattavaa ja tilastollisesti merkitsevää. Alu-
miinin, raudan, mangaanin ja fosforin konsentraatiot rakeissa näyttivät ensin 
hieman kasvavan (+3 v. rakeet), mutta viiden vuoden kuluttua lannoitukses-
ta kerätyissä näytteissä ei ollut enää selviä eroja lähtötilanteeseen. Kaikkein 
hidasliukoisimmat aineet rakeissa näyttivät olevan kadmium, nikkeli ja lyi-
jy, joiden konsentraatiot maastossa rapautumisen aikana koko ajan selvästi 
kasvoivat. 
 
 

Ainejäännökset 

Samoin kuin rakeiden keräyskokeessa myös ainejäännöskokeessa osoittau-
tui, että erityisesti kalium, natrium, boori ja rikki vapautuvat tuhkasta nope-
asti (kuva 2). Esimerkiksi Metsäbotnian pöly- ja itsekovetetussa tuhkassa 
sekä Enocellin pölytuhkassa lisätystä kali- ja rikkimäärästä vain 10–20 % 
oli enää jäljellä pintaturpeessa kahden vuoden kuluttua lannoituksesta. Eno-
cellin rakeissa boori ja erityisesti rikki olivat selvästi hidasliukoisempia kuin 
muissa puutuhkissa. Selvimmin muista tuhkatuotteista erosi kuitenkin For-
tumin turvetuhka, josta kali ja natrium näyttivät vapautuvan hyvin hitaasti.   
 
Myös kalsiumin, fosforin ja etenkin magnesiumin määrät olivat kokeen lo-
pussa alkaneet hieman laskea, mutta muiden aineiden osalta tuhkan mukana 
annettu ainemäärä oli vielä kokeen lopussa lähes kokonaisuudessaan löydet-
tävissä pintaturpeesta.  
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TAULUKKO 2  UPM-Kymmene Oyj:n Voikkaan tehtaan rakeistetun 
 tuhkan (R) ja Metsä-Botnian Äänekosken itsekovete-
 tun tuhkan (IK) ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet 
 sekä rakeiden tiheys (± keskihajonta) ennen lannoi-
 tusta otetuissa näytteissä (Ennen) ja maastosta kol-
 me (+3) ja viisi (+5) vuotta lannoituksen jälkeen kerä-
 tyissä näytteissä. Samalla kirjaimella merkityt arvot 
 samalla rivillä eivät poikkea toisistaan tilastollisesti 
 merkitsevästi (p>0.05). 
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 Kuva 2. Ainejäännökset (% tuhkassa annetusta) pintaturpeessa  
 (0–10 cm) rämemännikössä (Mä) ja turvekankaan koivikossa (Ko) 
 ensimmäisen kahden vuoden aikana lannoituksesta. Lannoitteiden  
 lyhenteet kuten kuvassa 1. 
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3.3 Fosforifraktiot 

3.3.1 Lannoitteet 

Eri tuhkalannoitteet muistuttivat ominaisuuksiltaan kaupallisia fosforilan-
noitteita siinä, että suurin osa fosforista oli kalsiumin sitomaa ja nk. liu-
kenematonta fosforia (taulukko 3). Toisaalta tuhkalannoitteet erosivat kau-
pallisista lannoitteista siinä, että helppoliukoista sekä raudan ja etenkin alu-
miinin sitomaa fosforia oli niissä enemmän. Turvetuhkassa helppoliukoista 
ja alumiinin sitomaa fosforia oli huomattavan paljon. Sen sijaan kalsiumin 
sitomaa fosforia oli turvetuhkassa vähän. 
 
3.3.2 Turvenäytteet 

Tuhkalannoitus näkyi turpeessa selvimmin kalsiumin sitoman epäorgaani-
sen fosforin (H2SO4-uutto) ja nk. liukenemattoman fosforin pitoisuuksien 
nousuna (kuvat 3 ja 4). Varsinkin heti lannoituksen jälkeen näiden fraktioi-
den pitoisuudet olivat korkeat, mutta ajan myötä pitoisuudet alkoivat var-
sinkin rämeellä laskea. Tuhkalannoitus kohotti myös helppoliukoisen fosfo-
rifraktion (NH4Cl-uutto) pitoisuuksia, vaikka turvetuhkaa lukuun ottamatta 
itse tuhkassa tätä fraktiota oli melko vähän (taulukko 1). Raudan sitoman 
fosforin (NaOH-uutto) pitoisuuksia tuhkalannoitus lisäsi melko vähän, mut-
ta alumiinin kanssa (NH4F-uutto) fosforia sitoutui paljon. 
 
 
TAULUKKO 3  Viiden tuhkalannoitteen ja kahden kaupallisen fosforilan-
 noitteen fraktiointi eri fosforiyhdisteisiin Chang & Jackson 
 -menetelmällä 
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 Kuva 3. Eri fosforifraktiot rämemännikön pintaturpeessa ennen 
 tuhkalannoitusta (8/00) sekä 2 (10/00), 9 (5/01) ja 21 (5/02) kuukautta 
 lannoituksen jälkeen. Lannoitteiden lyhenteet kuten kuvassa 1.
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 Kuva 4. Eri fosforifraktiot turvekankaan koivikossa ennen tuhka- 
 lannoitusta (8/00) sekä 2 (10/00), 9 (5/01) ja 21 (5/02) kuukautta  
 lannoituksen jälkeen. Lannoitteiden lyhtenteet kuten kuvassa 1. 
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4  TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä työssä tutkittiin ravinteiden ja raskasmetallien vapautumista erilaisista 
tuhkalannoitteista kahdessa kenttäkokeessa: 1) rakeiden keräyskokeessa ja 
2) ainejäännöskokeessa. Tuhkan liukenemista maastosta kerättyjen rakeiden 
perusteella ovat aiemmin tutkineet Steenari ym. (1998). Myös Hytönen 
(1999) tutki tuhkarakeiden hajoamista ja niiden ravinnepitoisuuksien muu-
toksia maasto-oloissa. Hän sijoitti verkkopusseihin suljetut rakeet maan pin-
taan suolla ja kangasmaalla noin vuoden ajaksi. Menetelmä soveltunee hy-
vin kestävien tuhkapellettien lyhytaikaiseen hajoamistutkimukseen, mutta 
pitkäaikaisessa kokeessa tuhkan mureneminen verkon silmäkokoa pienem-
miksi muruiksi vääjäämättä aiheuttaa ongelmia.  
 
Eniten tuhkan liukenemista on kuitenkin tutkittu laboratorio-oloissa (Eriks-
son 1998, Larsson ja Westling 1998, Steenari ym. 1998). Näiden tutkimus-
ten ongelmana on se, että hyvin useista ravinteiden liukenemiseen vaikutta-
vista tekijöistä ne ottavat huomioon yleensä vain yhden tai kaksi tekijää ker-
rallaan. Siten saatuja tuloksia ei voi suoraan soveltaa maasto-oloihin. Tässä 
työssä pyrittiinkin koejärjestelyihin, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat 
todellista tilannetta tuhkalannoitetussa metsässä. Keräämällä ja analysoimal-
la rakeita vanhoilta lannoituskokeilta ei kuitenkaan voida kuvata ravinteiden 
todellista vapautumisnopeutta (ainoastaan aineiden pitoisuusmuutoksia), 
koska rakeiden painon muuttumista kokeen aikana ei tiedetä. Ainejäännös-
kokeen tulokset puolestaan ovat luotettavia vain siinä tapauksessa, etteivät 
liukenemattomat lannoitteet kulkeudu näytteenottokohdan ulkopuolelle. 
Lannoitejäännösten vajoaminen näytteenottokerroksen (0–10 cm) alapuolel-
le oli hyvin epätodennäköistä, koska Niemisen ja Jarvan (2000) tutkimuk-
sessa lannoitteita ei kulkeutunut liukenemattomassa muodossa edes 0–5 
cm:n turvekerroksen alapuolelle. Liukenemattomien rakeiden vaakasuuntai-
nen liikkuminen estettiin tässä työssä levittämällä lannoitteet maan pintaan 
painetun, muoviputkesta sahatun renkaan sisälle.  
 
Jäännöskokeen tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että tietyn alku-
aineen jäännös pintamaassa (kaava 1) ei kuvaa pelkästään aineen liukene-
misnopeutta, koska jäännösprosenttiin tuhkassa jäljellä olevan ainemäärän 
lisäksi vaikuttaa aineen sitoutumisvoimakkuus näytteenottokerrokseen. Ai-
nejäännösten perusteella voidaan kuitenkin hyvin arvioida tuhkan sisältämi-
en eri alkuaineiden mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi vesistöihin huuh-
toutuviin ravinteisiin tai puuston ja metsämarjojen ainepitoisuuksiin. Niin 
kauan kun tietty tuhkassa annettu alkuaine on suurimmalta osin löydettävis-
sä pintamaasta (joko liukenemattomana tuhkassa tai liuenneena ja sitoutu-
neena maahan), suuria muutoksia vastaanottavan vesistön tai puiden ja mar-
jojen ainepitoisuudessa ei ole odotettavissa.   
 
Tutkimus osoitti, että hyvin helppoliukoisia ravinteita tuhkalannoitteissa 
ovat kalium, natrium, rikki ja boori. Turpeen tuhkassa kalium ja natrium 
olivat kuitenkin selvästi vaikealiukoisempia kuin puutuhkissa. Tässä työssä 
havaittu kaliumin vaikealiukoisuus turpeen tuhkassa lienee yleinen ilmiö, 
sillä eräissä muissakin tuhka-analyyseissä turpeen tuhkan kaliumin on ha-
vaittu olevan pääosin veteen liukenematonta (GTK, julkaisematon aineisto). 
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Kaliumin vähäinen määrä turpeen tuhkassa ja sen vaikealiukoisuus selit-
tänevätkin sen, miksi turpeen tuhka on melko heikkotehoinen metsänlannoi-
te.    
 
Helppoliukoisten aineiden (S, K, Na, B) lisäksi esimerkiksi kalsiumia, mag-
nesiumia, kuparia ja kromia vapautui joistakin tuhkalannoitteista vähäisiä 
määriä. Sen sijaan alumiini, kadmium, nikkeli ja lyijy näyttivät olevan tuh-
kassa hyvin vaikealiukoisessa muodossa. Saadut tulokset helpottavat usei-
den aiempien tuhkatutkimusten tulosten tulkintaa. Ei esimerkiksi ole yllättä-
vää, että Moilanen ja Issakainen (2000) havaitsivat 1–2 vuotta tuhkalannoi-
tuksen jälkeen selvästi kohonneita marjojen kalium-, boori-, rikki- ja natri-
umpitoisuuksia (tuhkassa helppoliukoisia ja maahan huonosti pidättyviä), 
mutta eivät havainneet muutoksia alumiini-, kadmium-, nikkeli-  ja lyijypi-
toisuuksissa (tuhkassa vaikealiukoisia). Tuhkalannoituksen on havaittu li-
säävän ensimmäisinä vuosina lannoituksen jälkeen lähinnä rikin ja kaliumin 
huuhtoumia, kun taas esimerkiksi kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksissa va-
lumavesissä ei ole tapahtunut muutoksia (Piirainen 2000, Tulonen ym. 
2000). Myös nämä huuhtoumatulokset ovat ymmärrettäviä, kun otetaan 
huomioon em. aineiden liukoisuus tuhkassa.  
 
Pihlströmin ym. (2000) havaitsemaa noin 10-kertaista nousua maitohorsman 
kadmiumpitoisuuksissa jo toisena kesänä lannoituksen jälkeen on kuitenkin 
tämän tutkimuksen perusteella vaikea selittää, kun tuhkasta ei näyttäisi va-
pautuvan lainkaan kadmiumia vielä toisena vuotena lannoituksen jälkeen.  
Mahdollinen selitys suureen kadmiumpitoisuuden nousuun on kasvin suora 
kontaminaatio maaperässä olevan tuhkan kanssa, mikä ainakin sienten osal-
ta voi selittää joidenkin vaikealiukoisten aineiden pitoisuuksien nousun hy-
vinkin pian lannoituksen jälkeen. Esimerkiksi Moilasen ja Issakaisen (2000) 
havaitsemaan alumiinipitoisuuksien nousuun sienissä voi olla syynä se, että 
sienet kasvavat suoraan alumiinipitoisten tuhkajäännösten läpi. 
 
Kontaminaatio maaperässä olevan tuhkan kanssa ei kuitenkaan voi olla seli-
tyksenä Moilasen ja Issakaisen (2003) havaitsemiin korkeisiin männyn neu-
lasten kadmiumpitoisuuksiin jo toisena vuotena lannoituksen jälkeen. Vielä 
monimutkaisemmaksi asian tekee se, että samoilta tuhka-aloilta 5 vuotta 
lannoituksen jälkeen otetuissa neulasnäytteissä kadmiumpitoisuudet olivat 
laskeneet selvästi kontrollialojen pitoisuuksia alemmiksi. Näistä tuloksista 
saa sen käsityksen, että tuhkasta alkaisi nopeasti lannoituksen jälkeen liueta 
kadmiumia ja kulkeutua neulasiin, mutta myöhemmin tämä liukeneminen ja 
kulkeutuminen kokonaan loppuisi. Koska tämän tutkimuksen mukaan tuh-
kasta ei kuitenkaan vapaudu kadmiumia nopeasti lannoituksen jälkeen, kor-
keat kadmiumpitoisuudet neulasissa eivät voine olla peräisin tuhkan sisäl-
tämästä kadmiumista. Moilasen ja Issakaisen (2003) havaitsema Cd-
pitoisuuksien nousu voikin aiheutua esimerkiksi siitä, että puiden sisäinen 
ainekierto häiriintyy tuhkalannoituksen aiheuttaman pH-shokin vuoksi. Ajan 
myötä kadmiumia voi tuhkasta kuitenkin vapautua liukoiseen muotoon ja 
kulkeutua kasvillisuuteen, mistä on osoituksena vanhoilla tuhkakokeilla ha-
vaittu kadmiumpitoisuuden nousu esimerkiksi vaivaiskoivuissa (Moilanen 
& Issakainen 2000). Kasvillisuudesta kadmiumia voi siirtyä ravintoketjun 
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korkeammille tasoille, joten metsänlannoituksessa käytettävän tuhkan kad-
miumpitoisuus olisi pyrittävä pitämään mahdollisimman alhaisena. 
 
Tuhkalannoituksen vaikutus fosforin huuhtoutumiseen on tähän mennessä 
tehdyissä selvityksissä todettu hyvin vähäiseksi (Piirainen 2000, Tulonen 
ym. 2000). Todennäköisenä syynä vähäiseen huuhtoutumiseen on se, että eri 
tuhkatuotteet sisältävät yleensä huomattavia määriä fosforia sitovia alumii-
ni- ja rautayhdisteitä. Monissa kokeissa alumiinin tai raudan lisäämisen yh-
dessä fosforin kanssa on havaittu selvästi vähentävän fosforin huuhtoutu-
mista (Larsen ym. 1959, Fox ja Kamprath 1971, Nieminen 2002). Turve-
näytteiden fosforifraktioinnissa (kuvat 3 ja 4) ei havaittu, että merkittäviä 
määriä fosforia olisi sitoutunut tuhkalannoituksen jälkeen rautayhdisteisiin 
(NaOH-uutto), mutta alumiinin (NH4F-uutto) kanssa fosforia sitoutui verra-
ten paljon. Korkeat Ca-yhdisteisiin sitoutuneen fosforin pitoisuudet (H2SO4-
uutto) ja nk. liukenemattoman fosforin osuudet olivat odotuksen mukaisia, 
koska näytteisiin sisältyivät turpeen lisäksi liukenemattomat tuhkarakeet, 
joissa fosfori on pääasiassa Ca-fosfaattia ja liukenematonta fosforia (tauluk-
ko 3). Sen sijaan helppoliukoisen fosforin (NH4Cl-uutto) korkea pitoisuus 
oli hieman yllättävä, koska suuri helppoliukoisen fosforin määrä merkitsee 
usein suurta huuhtoutumisriskiä. Todennäköisesti tämä ammoniumkloridiin 
uuttuva fosfori ei tutkituissa näytteissä kuitenkaan ollut vapaana maanes-
teessä liikkuvaa, herkästi huuhtoutuvaa fosfaattia, vaan esimerkiksi mikro-
bibiomassaan tai kasvillisuuden juuristoon sitoutunutta helppoliukoista fos-
foria. Vaikka tuhkan fosforin sitoutuminen esimerkiksi rautayhdisteisiin oli 
fosforifraktioinnin perusteella suhteellisen vähäistä, tähän mennessä saadut 
tulokset fosforin huuhtoutumisesta tuhkalannoitteista viittaavat siihen, että 
alumiini- ja rautapitoiset tuhkalannoitteet ovat vesistöjen suojelun kannalta 
parempi ratkaisu kuin pelkästään kalsiumfosfaattia sisältävät lannoitteet. 
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