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Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry

1 YLEISTÄ

Lemin Kivijärven pohjoisosassa sijaitseva Kuuksenenselkä on välttävässä tilassa oleva järvialue.

Ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot ovat harmillisen yleisiä, kuin myös rehevöitymi-

sestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttaa rehevöitymis-

kehitystä entisestään.

Kolmivuotisen hankekauden (2016–2018) ensisijaisena tavoitteena on parantaa Kuuksenenselän

veden laatua ja vesialueen käyttökelpoisuutta. Yhtälailla hankkeella tähdätään pitkäjänteisen vesien-

suojelun jatkumiseen ja kehittymiseen Kivijärven alueella. Kuuksenenselän kunnostushanke painot-

tuu vahvasti käytäntöön. Valtaosa hankkeen resursseista käytetään vesiensuojelurakenteiden to-

teuttamiseen sekä hoitokalastukseen.

Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Lappeenran-

nan seudun ympäristötoimi sekä Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. Hanketta rahoittavat Etelä-Kar-

jalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Kivijärven kalastusalue, Pro Kivijärvi ry,

Savitaipaleen kunta, Uiminniemen osakaskunta, Ruomin osakaskunta, Suontakaisen osakaskunta,

Torviniemen osakaskunta, Etelä-Karjalan maataloussäätiön kalatalousrahasto, Lemin kotiseutuyh-

distys, Lemin kunta, Lemin Osuuspankki ja Luumäen kunta.

2 KÄYTÄNNÖN TOIMET

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat valuma-alueen vesiensuojelu-

rakenteiden toteuttaminen sekä järven ravintoverkkokunnostus (hoitokalastus). Valuma-alueen ve-

siensuojelulla pyritään vähentämään Kuuksenenselkään kohdistuvaa ulkoista ravinne- ja kiintoaine-

kuormitusta. Ravintoverkkokunnostuksella puolestaan pyritään pienentämään alueen särkikalastoa.

Erityisesti pyritään vähentämään pienikokoisia särkiä, salakoita ja lahnoja, jotka laiduntavat eläin-

planktonia ja osin myös pöyhivät pohjaa saaden sedimentin ravinteita uudelleen kiertoon.

2.1 VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU

Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli perustaa vuosittain 4-7 kosteikkoa. Joulukuun 2018 loppuun

mennessä kosteikkoja oli valmistunut 19, jonka lisäksi ennen hanketta vuonna 2015 alueelle on pe-

rustettu kaksi kosteikkoa. Tämän lisäksi kosteikkosuunnitelmia on valmiina 11, joita pannaan täytän-

töön mahdollisuuksien mukaan (lupa-asiat ja jatkorahoitus). Kohteita on valmisteilla siis varsin suuri

määrä. Kaikkia kohteita ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa käynnissä olevan hankkeajan puit-

teissa, joten suunnittelun alla olevat kohteet priorisoidaan vesiensuojeluvaikutusten mukaan. Han-

ketta on myös tarkoitus myös jatkaa toisella hankekaudella, jonka aikana jatketaan kosteikkoraken-

tamista alueille, joihin niitä ei ole vielä saatu vesiensuojelullisessa mielessä riittävästi.
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Kuva 1. Valuma-alueet ja sinne valmistuneet ja suunnitteilla olevat kosteikot.

Taulukko 1. Valmistuneet ja suunnitteilla olevat kosteikot.

nro nimi pinta-ala valmistunut eti hoitosuunnitelma
1 Ukonlahti 0,25 2015
2 Kintunlampi 0,85 2015 2016
3 Kapiala 0,75 2016 2017
4 Kapiala 0,05 2016
5 Kapiala 0,01 2016
6 Pitkäniemi 0,3 2016 2017
7 Alaislampi 1,25 2016 2017
8 Parkonsuo 0,1 2017 2017
9 Onnela 0,015 2019?
10 Mustalampi 0,01 2019?
11 Mullikko1 0,1 2019?
12 Mullikko2 0,1 2019?
13 Ahtola 0,1 2019?
14 Suntianlahti 1 2016-2017
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15 Peltola 0,25 2019?
16 Kontunen 1,3 2016 2017
17 Pitkälä 1,1 2018 2018
18 Hovi1 0,1 2019?
19 Hovi2 0,05 2019?
20 Hovi3 0,05 2019?
21 Karhula 0,05 2017
22 Peuhkuri1 0,4 2018 2018
23 Peuhkuri2 0,1 2018 2018
24 Kelveneenlahti 0,3 2018 2018
25 Vesalahti 0,5 2018 2018
26 Päivärinne 0,2 2018
27 Hangaslahti 0,3 2018
28 Kankaanranta 0,03 2018 2018
29 Mikonlahti 0,1 2018 2018
30 Mailaniitty 0,4 2019?
31 Uusitupa 0,1 2019
32 Korpela 2 2018

Vesiensuojelurakenteiden valmistelusta, suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta vastasi pää-

osin Lappeenrannan seudun ympäristötoimen PISARA-hanke, joten kustannuksia syntyi ainoastaan

käytännön toimista. Pisara hanke loppuu joulukuussa 2018, jonka jälkeen Kuuksenenselkä kuntoon

hankkeen täytyy itse vastata vesiensuojelurakenteiden valmistelusta, rakentamisesta sekä ohjauk-

sesta.

Paikallisväestö ja vaikutusalueen kunnat ovat olleet myötämielisiä valuma-alueen vesiensuojelura-

kenteiden toteutukselle, jonka ansiosta hankkeen määrällisten tavoitteiden täyttäminen viimeisenä-

kin toimintavuotena kävi toteen. Valmiita kosteikoita on nyt yli 11 hehtaarin edestä.

2.2 RAVINTOVERKKOKUNNOSTUS

Ammattimaisesti toteutettavat hoitokalastukset Kivijärven Kuuksenenselän alueella käsittivät osto-

palveluina toteutettavat sekä rysäpyynnit kesällä ja syksyllä että syysnuottaukset. Hoitokalastaja

Veikko Nevala on vastannut hoitokalastuksista kuten vuonna 2016 - 17. Edellisten vuosien tiedot

(2017/2016) on esitetty suluissa. Hoitokalastussaalis oli yhteensä 15.290 (15.180 /23.470) kiloa.

Kokonaissaalis oli edellisen vuoden (2017) tasoa. Rysäsaaliin osuus kilomääräisestä kokonaissaa-

liista oli yhteensä 12.940 (9.030 /17.610) kiloa (85 %/60 %/75 %) ja nuottasaaliin 2.350 (6.150

/5.860) kiloa (15 %/40 %/25 %). Rysäsaalis oli tarkastelujakson toiseksi paras kiloissa ja paras pro-

senteissa. Nuottasaalis oli tarkastelujakson heikoin, koska särkikala ei enää kunnolla parveutunut

syksyllä. Eri kalalajien osuudet kilomääräisestä kokonaissaaliista olivat seuraavat: salakka 3.187

(6.253/8.967) kg (20,8 %/41,2%/38,2 %), särki 6.114 (6.149 /7.548) kg (40 %/40,5 %/32,2 %), lahna

1.943 (981/4.573) kg (12,7 %/6,5 %/19,5 %), ahven 3.869 (1.637/2.339) kg (25,3 %/10,8 %/10 %)
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ja sorva 173 (159/43) kg (1,1 %/1,0 %/0,2 %). Tarkastelujakson aikana salakan määrä laski ja ah-

venen nousi. Särjen määrä pysyi melko vakiona ja lahnan määrä vaihteli. Hankealueen eri osista on

pyydetty kalaa (kg) alla olevan taulukon 2 mukaisesti:

Taulukko 2. Eri vuosina pyydetyt kalamäärät (kg).

Vuosi Kuuksenen-
selkä

Uimin kapia Ruomin kapia Yhteensä

2016 8530 12235 2705 23470
2017 4770 6230 4180 15180
2018 7890 4080 3320 15290
Yhteensä 21190 22545 10205 53940

Tarkastelujakson aikana saalista tuli melko saman verran Uimin kapialta ja Kuuksenenselältä.

Ruomin kapian kokonaissaalis oli puolet pienempi. Uimin kapian kokonaissaalis tippui vuosi vuo-

delta.

Eri pyyntimuotojen kilo- ja kappalemääriset saaliit on esitetty alla olevissa kappaleissa.

RYSÄKALASTUS

Rysien kokemiskerrat olivat yhteensä 309 (244/330) kappaletta jakaantuen kesäkauteen (109

kpl/108 kpl/204 kpl) ja syyskauteen (200 kpl/136 kpl/126 kpl).

Kesäkausi (29.5.– 13.6.2018)

Kesäkaudella rysiä (pyyntikorkeus 2 – 4 m) oli pyynnissä 5- 10 (11/11) kappaletta. Rysäsaaliit olivat

yhteensä 4.260 (4.160/10.390) kg. Rysäsaalis oli keskimäärin yhteensä 426 kg/päivä (416 kg/547

kg/päivä) ja 39 kg/päivä/rysä (39 kg/51 kg /päivä/rysä). Kesän rysän yksikkösaalis oli sama kuin

edellisenä vuotena. Salakan ja ahvenen yksikkösaaliit (YKS KG) laskivat ja särjen, sorvan ja lahnan

nousivat verrattuna edelliseen vuoteen. Rysäpyynnin lopetti piileväkukinto kuten edellisinä vuosina.

Rysäsaalis koostui alla olevan taulukon 3 mukaisesti:
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Taulukko 3. Rysäsaalis eri vuosina. Suluissa 2016 ja tummennettuna2018.

Salakka Särki Sorva Lahna Ahven Yhteensä

KG (4869)

1980

811

(3356)

1103

2047

(7)

147

170

(1423)

169

823

(735)

762

409

(10390)

4160

4260

% (46,9)

47,6

19,0

(32,2)

26,5

48,1

(0,1)

3,5

4,0

(13,7)

4,1

19,3

(7,1)

18,3

9,6

100

100

100

KPL (439216)

264859

115128

(179404)

183555

307726

(708)

1536

2303

(119302)

7621

41309

(68372)

115510

59673

(807002)

613080

526139

% (54,4)

43,2

21,9

(22,2)

29,9

58,5

(0,1)

0,3

0,4

(14,8)

1,2

7,9

(8,5)

25,4

11,3

(100)

100

100

YKS

KG

(24)

18

7

(16)

10

19

(0)

1

2

(7)

2

8

(4)

7

4

KP (11 g)

8 g

6 g

(19 g)

6 g

6 g

(16 g)

79 g

76 g

(11 g)

21 g

21 g

(11 g)

5 g

6 g

Lisäksi rysän koennan yhteydessä on laskettu takaisin järveen kuhaa 787 kpl (1.332 kpl/1686 kpl),

petoahventa 348 kpl (330 kpl/341 kpl), haukea 4 kpl (6 kpl/2 kpl), kirjolohta 0 kpl (0 kpl/3 kpl),

taimen 4 kpl (0 kpl/0 kpl) ja siika 3 kpl (0 kpl/0 kpl). ). Poisheitettyjen kuhien määrät laskivat edel-

leen, mutta petoahvenen määrät pysyvät samana verrattuna edelliseen vuoteen.

Syyskausi (05.-25.9.2018)

Syyskaudella rysiä (pyyntikorkeus 2 – 4 m) oli pyynnissä 10 kappaletta. Rysäsaaliit olivat yhteensä

8.680 (4.870/7.220) kg. Rysäsaalis oli keskimäärin yhteensä 434 (348/380) kg/päivä ja 43(36/57)

kg/päivä/rysä. Syksyn rysän yksikkösaalis oli parempi kuin edellisenä vuotena. Kohdelajien saalis-

määrät nousivat johtuen lähinnä suuremmasta pyyntiponnistuksesta. Salakan yksikkösaalis (YKS

KG) laski ja särjen ja ahvenen yksikkösaaliit nousivat verrattuna edelliseen vuoteen.
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Rysäsaalis koostui alla olevan taulukon 4 mukaisesti:

Taulukko 4. Rysäsaalis syksyisin eri vuosina. Suluissa 2016 ja tummennettuna 2018.

Salakka Särki Sorva Lahna Ahven Yhteensä

KG (2628)

2070

2238

(2707)

1997

3101

(36)

12

3

(701)

144

244

(1148)

646

3093

(7220)

4870

8680

% (36,4)

42,5

25,8

(37,5)

41,0

35,7

(0,5)

0,3

0,0

(9,7)

2,9

2,8

(15,9)

13,3

35,6

(100)

100

100

KPL (361768)

306197

253194

(187831)

284223

280351

(1584)

1343

167

(31103)

12243

13090

(286384)

154494

632292

(868670)

758500

1179094

% (41,6)

40,4

21,5

(21,6)

37,5

23,8

(0,2)

0,2

0,0

(3,6)

1,6

1,1

(33,0)

20,4

53,6

(100)

100

100

YKS

KG

(21)

15

11

(21)

15

16

(0)

0

0

(6)

1

1

(9)

5

15

KP (10 g)

8 g

9 g

(17 g)

7 g

12 g

(22 g)

19 g

14 g

(22 g)

11 g

11 g

(5 g)

4 g

3 g

Lisäksi rysän koennan yhteydessä on laskettu takaisin järveen kuhaa 1963 kpl (280 kpl/274 kpl),

petoahventa 976 kpl (222 kpl/184 kpl), haukea 10 kpl (11 kpl/10 kpl) ja taimenta 0 kpl (1 kpl/0 kpl).

Poisheitettyjen petokalojen, kuhan ja petoahvenen, määrät kasvoivat tuntuvasta verrattuna edellisiin

vuosiin. Lisäksi rysäsaaliissa oli runsaasti vuoden 2017 ikäluokan kuhapoikasia.

SYYSNUOTTAUKSET

Syksyllä (18.10 – 20.10) tehtiin neljä (4) nuotanvetoa jakaantuen Ruomin kapialle (Jalkosalmi) yksi

(1) kpl ja Uimin kapialle (Luidenselkä) kolme (3) kpl. Nuottasaaliit olivat yhteensä 2.350 (6.150/5.860)

kg. Nuottasaalis oli keskimäärin yhteensä 588 (1.025/1.172) kg/veto. Nuotan yksikkösaalis putosi

puoleen verrattuna edellisiin vuosiin. Salakan ja särjen yksikkösaaliit (YKS KG) laskivat ja lahnan ja

ahvenen yksikkösaaliit nousivat verrattuna edelliseen vuoteen. Nuottasaalis koostui alla olevan tau-

lukon 5 mukaisesti:
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Taulukko 5. Syysnuottaussaaliit eri vuosina. Suluissa 2016 ja tummennettuna2018.

Salakka Särki Sorva Lahna Ahven Yhteensä

KG (1470)

2203

138

(1485)

3050

965

(0)

0

0

(2449)

668

876

(456)

229

367

5860

6150

2350

% (25,1)

35,8

5,9

(25,3)

49,6

41,1

(0,0)

0,0

0.0

(41,8)

10,9

37,3

(7,8)

3,7

15,6

100

100

100

KPL (100772)

559907

13674

(68199)

582853

93702

(0)

0

0

(178333)

66730

42153

(76755)

52106

61324

(424059)

1261596

212945

% (23,8)

44,4

6,4

(16,1)

46,2

44,0

(0,0)

0,0

0.0

(42,0)

5,3

19,8

(18,1)

4,1

28,8

(100)

100

100

YKS

KG

(294)

367

35

(297)

508

241

(0)

0

0

(490)

111

219

(91)

38

91

KP (14 g)

3 g

7 g

(21 g)

6 g

11 g

(0 g)

0 g

0 g

(14 g)

11 g

23 g

(15 g)

5 g

9 g

Lisäksi nuotan vedon yhteydessä on laskettu takaisin järveen kuhaa 81 kpl (10 kpl/10 kpl) ja haukea

17 kpl (52 kpl/29 kpl).

2.3 TIEDOTTAMINEN

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen pääpaino on käytännön vesiensuojelutoimissa, mutta tiedotta-

minen on katsottu myös tärkeäksi osa-alueeksi. Tiedottamisen kautta pyritään vaikuttamaan ihmis-

ten asenteisiin vesiensuojelua kohtaan.

Hanke on ollut esillä lähes kaikissa alueen sanomalehdissä. Suurimpana yksittäisenä tiedotustoi-

mena oli Lemillä järjestetty Kuuksenenselkä kuntoon ilta (14.11.2018). Illan aiheena olivat Kuuk-

senenselän kunnostushankkeet, tietoa veden laadusta ja toteutetuista toimenpiteistä sekä NEUVO

2020 viljelijäneuvonnasta (kuva 2). Tilaisuudessa oli noin 50 osallistujaa. Tilaisuuden esitykset on

luettavissa hankkeen nettisivujen kautta: https://www.svsy.fi/hankkeet/kuuksenenselka-kuntoon-

hanke/
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Kuva 2. Kuuksene kuntoon -illan kutsu.
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2.4 TUTKIMUSTYÖ

Keväällä 2019 valmistuu hankekauden (I) 2016 - 2018 loppuraportti. Loppuraportin sisältö koostuu

mm. koko hankekauden aikana toteutetuista kunnostustöistä sekä valuma-alueen kuormituslasken-

noista joiden avulla voidaan arvioida, kuinka paljon ulkoista kuormitusta pitäisi vielä leikata, jotta järvi

saavuttaisi paremman tilan. Kuormituslaskentojen avulla voidaan myös kohdentaa tulevia vesien-

hoidon töitä juuri niille alueille, joista kuormitusta tulee eniten.

Hanke oli mukana yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Lappeenrannan seudun

ympäristötoimen kanssa toteutettavassa tutkimuksessa, jossa selvitetään niin sanottujen EM-muta-

pallojen (Effective Microorganism) toimivuutta kosteikkojen toiminnan tehostajana. Lappeenrannan

teknillinen yliopisto sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toteutti vuonna 2016 Lappeenran-

nan Sammonlahdessa pienimuotoisen kenttäkokeen, jossa hulevesikosteikon toimivuutta pyrittiin te-

hostamaan EM-mutapalloilla. Hyvien tulosten rohkaisemana mutapallojen tehoa testattiin laajem-

massa mitassa kesällä 2017 Lemillä Ylä-Kivijärveen vetensä laskevalla Nukkalammella. Tutkimuk-

sen tulokset raportoidaan liitteenä LUT:n opiskelijan laatiman kandityön (30.4.2018) muodossa.

3 HANKKEEN HALLINTO JA TALOUS

Vastuullisena toteuttajatahona toimiva Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry kokosi hankkeelle seuran-

taryhmän, jonka tarkoituksena on ohjata toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti. Lopullinen vastuu

niin toteutuksesta kuin taloudesta on kuitenkin Saimaan vesiensuojeluyhdistyksellä. Seurantaryhmä

on kokoontunut yhteensä kymmenen kertaa. Viimeisessä kokouksessa päätettiin jatkaa hanketta

toisella hankekaudella, mikäli hanke onnistuu saamaan riittävän rahoituksen vuosille 2019-2021.

Uuden hankekauden rahoista puolet pyritään saamaan ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon

sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen tarkoitetuista varoista.

Kolmannen toimintavuoden varoista on jäljellä vielä merkittävä osa, mutta tämä selittyy hankkeen

toiminnan jaksotuksella, eli toinen toimintavuosi päättyy toukokuun lopussa 2019. Talvella kosteik-

korakentaminen jatkuu täydellä teholla.
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pyritään tehostamaan ravinteidenpoistoa ja siten laskemaan veden typpi- ja fosforipitoisuuksia 
sekä sameutta tehokkaiden mikro-organismien avulla. EM-mutapalloista toivotaan uutta 
luonnonmukaista vesistöjen kunnostusmenetelmää. Työn kirjallisuusosassa esitellään vesistöjen 
ominaisuuksien ja rehevyystason luokittelemiseen käytettyjä vedenlaatumuuttujia sekä kolme 
rehevöityneiden järvien kunnostukseen yleisesti käytettyä menetelmää. Kokeellisessa osassa 
valmistettiin 700 EM-mutapalloa käytettäväksi Lemin Nukkalammen kunnostukseen, tarkistettiin 
mutapallojen toiminta laboratoriokokeella sekä tarkasteltiin kenttäkokeen seurantamittausten 
analyysituloksia.  
 
Tulosten perusteella EM-mutapallot eivät saaneet Nukkalammen vettä kirkastumaan eikä 
typpipitoisuuden taso laskenut kokeen aikana. Kokeen alussa typen kierto kuitenkin tehostui. Sen 
sijaan fosforipitoisuus laski suhteellisesti enemmän vertailuaineistoon verrattuna, eikä fosfaattia 
liuennut talvella sedimentistä veteen huonosta happitilanteesta huolimatta. Nukkalammen 
pehmeän pohjasedimentin, suurien virtaamien ja voimakkaan sisäisen ja ulkoisen kuormituksen 
takia EM-mutapallot soveltuisivat paremmin veden puhdistukseen pienemmissä ympäristöissä, 
kuten kosteikoilla ja lammikoissa, joissa vesi ei juurikaan virtaa ja vaihdu.  
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1 JOHDANTO 

 

Vesiensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa vesistöjen vedenlaatua ja ekologista tilaa 

erilaisin hoitokeinoin ja kunnostusmenetelmin. Toimenpiteillä vaikutetaan luonnonvesien yleiseen 

ongelmaan eli rehevöitymiseen, joka aiheutuu ulkoisesta ja sisäisestä ravinnekuormituksesta. 

Järven luonnollinen tasapaino järkkyy, kun ravinteiden kierto ja pitoisuudet muuttuvat lisääntyvän 

kuormituksen takia (Seppänen, 1986). Rehevöityminen johtaa etenkin vesien fosfori- ja 

typpipitoisuuksien kasvuun, eliöstön muutoksiin, kasvillisuuden lisääntymiseen ja veden 

samentumiseen, mikä vähentää myös järvien hyöty- ja virkistyskäyttöä. (Sarvilinna & 

Sammalkorpi, 2010) 

 

Järviä on kunnostettu jo pitkään erilaisin mekaanisin, kemiallisin ja biologisin menetelmin. 

Perinteisten menetelmien lisäksi tarvitaan uusia kustannustehokkaita ja luonnonmukaisia keinoja 

vesien puhdistukseen. Effective Microorganism- eli EM-teknologia ja sen sovellutus EM-

mutapallot hyödyntävät ympäristöstä luonnostaan löytyviä mikro-organismeja, jotka tehostavat 

ympäristön hyvänlaatuisten organismien toimintaa (Higa, 1998). EM-menetelmän on todettu 

parantavan veden ja maaperän laatua ja se on ollut käytössä etenkin Aasiassa (Zakaria et al., 2010). 

EM-mutapallojen toimivuudesta luonnonvesien puhdistajana Suomen olosuhteissa on vielä vähän 

tieteellisiä todisteita. Mutapalloista toivotaan helppokäyttöistä keinoa, jota kansalaiset voisivat 

käyttää itse omissa lammissa ja jopa mökkirannoilla. 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toteuttama 

kenttäkoe Sammonlahden hulevesikosteikolla kesällä 2016 antoi lupaavia tuloksia, joiden 

innoittamana EM-menetelmän soveltuvuutta luonnonvesien puhdistukseen haluttiin testata 

luonnonympäristössä (LUT, 2016). Seuraava kenttäkoe toteutettiin kesällä 2017 Lemillä 

sijaitsevalla rehevällä ulkoisesta ja sisäisestä ravinnekuormituksesta kärsivällä Nukkalammella. 

Kokeen tarkoituksena oli tehostaa järven ravinteiden poistoa EM-mutapallojen avulla. Kokeen 

etenemistä seurattiin säännöllisesti analysoimalla valittuja vedenlaatumuuttujia ja mittaamalla 

ulapan näkösyvyyttä sekä lähtevän ojan virtaamaa. Tutkimus toteutettiin Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimus Oy:n, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen sekä Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston yhteistyönä. Kustannukset kattoivat PISARA ja Kuuksenenselkä kuntoon –

hankkeet. 

 



3 

Tässä työssä esitellään lyhyesti vedenlaadun seurannassa käytetyt vedenlaatumuuttujat ja niiden 

ominaisuudet sekä muutama järven kunnostusmenetelmä, joita käytetään rehevöityneiden järvien 

kunnostuksessa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten EM-mutapallot vaikuttivat Nukkalammen 

rehevyystasoon eli pääpaino on kenttäkokeen tutkimustulosten tarkastelussa. Saatuja tuloksia 

vertaillaan ravinteiden yleiseen vuosikiertoon ja vertailuaineistoon, joka koostuu Läntisellä Pien-

Saimaalla sijaitsevan Maaveden alueen seurantamittauksista. Johtopäätöksissä arvioidaan EM-

menetelmän vaikutuksia ja soveltuvuutta Nukkalammessa sekä hyviä ja huonoja puolia muihin 

kunnostusmenetelmiin nähden. 

 

2 LUONNONVESIEN KUNNOSTUS 

 

Järvien kunnostuksella tähdätään vesistön vedenlaadun parantamiseen ja rehevöityneen vesistön 

luonnonmukaisen tilan palauttamiseen. Kunnostushankkeissa tulee huomioida 

kunnostusmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät, kuten kunnostettavan järven ominaisuudet ja 

kuormituksen luonne. Lisäksi valintaan vaikuttavat ne tulokset, joita menettelyllä tavoitellaan ja 

kuinka paljon resursseja on käytettävissä. (Lehtoranta, 2005) 

 

2.1 Vedenlaatumuuttujat 

 

Järven tilaa voidaan arvioida aistinvaraisten havaintojen lisäksi analysoimalla ja seuraamalla 

vedenlaatumuuttujia. Vedenlaatumuuttujilla on tiettyjä ohjeellisia raja-arvoja, joiden mukaan 

järvien ominaisuuksia ja kuntoa voidaan luokitella. Seurantamittauksissa tulee muistaa myös 

huomioida sääolosuhteet ja virtaama, koska ne vaikuttavat lyhyellä aikavälillä mittaustuloksiin. 

 

2.1.1 Happipitoisuus 

 

Hyväkuntoisessa järvessä veden riittävä happipitoisuus ylläpitää aerobisten organismien tärkeää 

hajotus- ja kulutustoimintaa sekä typen, fosforin ja hiilen normaalia kiertoa. Hapettomat olosuhteet 

saavat haitalliset anaerobiset prosessit ja kemialliset reaktiot käyntiin. Sellaisia ovat esimerkiksi 

fosforin ja ammoniumtypen liiallinen liukeneminen sedimentistä veteen, mikä kiihtyessään 

aiheuttaa järven sisäisen kuormituksen. Happivajetta etenkin järvien alusvesiin aiheuttavat 

lämpötilakerrostuneisuus, puutteelliset kevät- ja syyskierrot sekä talvella jääkerros. (Lappalainen 

& Lakso, 2005) 
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Hapen määrään vedessä vaikuttavat ilmasta liukeneva tai ilmaan haihtuva happi ja biologisen 

toiminnan kuten hajotuksen ja yhteyttämisen seurauksena käytetty tai vapautunut happi. 

Happipitoisuus voidaan ilmoittaa sekä yksikössä mg/l että kyllästysasteena. Happikyllästysaste 

riippuu paineesta ja lämpötilasta, joten vallitsevat olosuhteet tulee ottaa huomioon 

happipitoisuuden tarkastelussa, sillä kylmään veteen liukenee enemmän happea kuin lämpimään. 

Samalla 80-90 %:n kyllästysasteella talvella happipitoisuus on 12-13 mg/l ja kesällä 8-9 mg/l. 

(Oravainen, 1990) 

 

2.1.2 Sameus 

 

Sameus kuvaa saviaineksen ja levien kaltaisten pienten hiukkasten määrää vedessä. Voimakkuus 

riippuu myös hiukkaskoosta ja se vaikuttaa veden värin lisäksi näkösyvyyteen. Jokivedet ovat 

yleisesti järvivesiä sameampia voimakkaamman eroosion takia. (VANAJAVESIkeskus, 2014) 

Leväsamennus lisää veden sameutta kesäisin. Sameus ilmoitetaan yksikössä FTU (Formazin 

Turbitidy Units).  Kirkkaan veden raja-arvo on 1,0 FTU ja lievästi samealla vedellä sameuden arvo 

on 1-5 FTU. Syvänteissä sameus voi olla kirkkaissakin vesissä 5-10 FTU laskeutuvan ja pohjalle 

kertyvän aineksen takia. Sameuden vaihtelut riippuvat vuodenajasta ja sadannasta, ja kevättulvan 

aikana jokien sameus voi olla jopa yli 100 FTU. (Oravainen, 1999) 

 

2.1.3 Kiintoaine 

 

Vesistöissä oleva kiintoaine on maa- ja kallioperäistä sekä orgaanista ainesta, kuten savimaata ja 

levämassaa. Eroosio ja huuhtoumat tuovat vesistöihin luontaista kiintoainesta, mutta myös 

jätevedet, maan muokkaaminen ja maatalous lisäävät vesistöjen kiintoainepitoisuutta. Kesän 

leväsamennus näkyy sameuden lisäksi kiintoaineen määrässä. Kirkkaassa vedessä 

kiintoainepitoisuus on alle 1 mg/l. (Oravainen, 1999) 

 

2.1.4 Happamuus 

 

Vesieliöstön kannalta optimi pH-alue on 6,0-8,0. Happamammat vedet ovat haitallisia lajien 

elinvoimaisuudelle ja johtavat lopulta lajien katoamiseen. Suomen sisävedet ovat normaalisti 

melko neutraaleja tai hieman happaman puolella (6,5-6,8) humuskuormituksen takia. pH-arvo 

nousee kesäisin alkaneen levätuotannon seurauksena ja on yleensä korkeampi päällysvedessä, 
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koska alusveden pH-arvo laskee hajotustoiminnasta vapautuvan hiilidioksidin takia. pH:n 

muutosta vastustava puskurisysteemi muodostuu osin hiilihapon eri olomuodoista ja suoloista, 

kuten kalsiumista ja magnesiumista. Korkeat pH-arvot (8-10) voivat johtua esimerkiksi 

tehokkaasta (sini-)levätuotannosta. (Oravainen, 1999) 

 

2.1.5 Typpi 

 

Typpi on biologisesti aktiivinen aine, jonka monivaiheinen kierto riippuu pitkälti 

mikrobitoiminnasta. Tietyt olosuhteet ovat edullisemmat toisille mikrobeille, minkä seurauksena 

jonkun typen muodon pitoisuus kasvaa ja toisen muodostuminen voi hidastua tai estyä. (Seppänen, 

1986) Kokonaistyppipitoisuus pitää sisällään kaikki typen esiintymismuodot, joita ovat 

esimerkiksi orgaaninen typpi sekä epäorgaaniset ammonium-, nitriitti-, ja nitraattitypet. Typpeä 

tulee vesistöihin etenkin valumavesien mukana, ja peltojen lannoitteet nostavat typpipitoisuutta 

entisestään. Kokonaistyppeä on tavallisesti eniten talvikaudella tai runsassateisina kausina ja 

vähiten kesällä, kun typpeä kuluttava tuotanto on käynnissä. Typpipitoisuuden viitearvot 

vaihtelevat kirkkaiden järvien pitoisuudesta 200 µg/l aina ruskeiden ja viljelyalueiden vesistöjen 

tyypillisiin pitoisuuksiin, jotka ovat yli 1000 µg/l tai jopa 5000 µg/l. (Oravainen, 1990) 

 

Typen kierron keskeisiä vaiheita ovat ammonifikaatio, nitrifikaatio ja denitrifikaatio. 

Ammonifikaatiossa orgaanisen aineen typpi vapautuu kaloille myrkyllisenä ammoniakkina, joka 

ionisoituu hyvin ammoniumioniksi vedessä, kun pH on alle 8. Vaihe on välttämätön 

perustuotannon kannalta, koska se takaa orgaanisen typen muuntumisen ravinteeksi kelpaavaan 

epäorgaaniseen muotoon. Monet bakteerit, kuten kaikki heterotrofiset hajottajamikrobit, 

kykenevät ammonifioimaan orgaanista ainesta, joten kyseinen vaiheen tehokkuus ei kärsi 

olosuhteiden muutoksista tai muista häiriötekijöistä. (Seppänen, 1986) 

 

Nitrifikaatio kuluttaa vedestä happea, kun ammonium hapettuu välituotteena olevan nitriitin kautta 

nitraatiksi. Nitrifikaatiota ylläpitää vain tietyt bakteerit, joita ovat lähinnä Nitrosomonas ja 

Nitrobacter. Ympäristön muutoksilla on suuri vaikutus näiden bakteerien toimintaan ja 

epäsuotuisissa olosuhteissa nitrifikaatiota ei pääse tällöin tapahtumaan. Nitraattitypen loppuminen 

viestii voimakkaasta levätuotannosta, typenpoiston pysähtymisestä tai hapettomista olosuhteista. 

Typpi poistuu kokonaan vesistöstä ilmakehään denitrifikaatiossa, jossa nitraattityppi pelkistyy 

biologisesti lähinnä kaasumaiseksi typeksi. (Seppänen, 1986) 
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2.1.6 Fosfori 

 

Fosfori on oleellinen järven rehevöitymistä ja perustuotantoa säätelevä minimitekijä. 

Luonnontilaisissa karuissa järvissä fosforia on alle 15 µg/l ja ylirehevissä yli 100 µg/l. Rehevän 

järven kokonaisfosforipitoisuuden raja-arvona yleisluokituksessa pidetään 30 µg/l. Humusvesissä 

taso on luonnollisestikin korkeampi ohuemman valaistun tuottavan kerroksen takia. 

Kokonaisfosforipitoisuuden vuosivaihtelu näkyy talvella sedimentoitumisen seurauksena 

alhaisempana pitoisuutena ja kesällä kasviplanktonin takia vilkastuneen ravinteiden kierron 

seurauksena korkeampana pitoisuutena. (Oravainen, 1999)  

 

Epäorgaaninen fosfori on lähinnä sitoutunut kiintoaineeseen tai liuennut veteen fosfaattifosforina, 

jota kasviplanktonit käyttävät energiansiirrossa. Fosfaattifosforia ei esiinny suuria pitoisuuksia 

kesäaikaan, koska levät käyttävät sen nopeasti hyödyksi. Talvella tuotannon ollessa vähäistä 

fosfaattipitoisuus nousee. (Oravainen, 1999) Jatkuvan liian suuren ulkoisen fosforikuormituksen 

seurauksena saavutetaan sedimentin maksimipidätyskyky. Tämän jälkeen fosfori ei sitoudu enää 

pohjasedimenttiin ja siellä olemassa olevan fosforin pidättäytyminen ja järven sisäisen 

kuormituksen käynnistyminen riippuvat erityisesti veden happitilanteesta. Niukkaliukoiset 

epäorgaaniset yhdisteet pysyvät liukenemattomina sedimentissä, kunnes happea ei enää ole. 

(Seppänen, 1986)  

 

2.1.7 Rauta 

 

Rautapitoisuudet vaihtelevat paljon vesistön ominaisuuksien mukaan. Kirkkaissa ja karuissa 

järvissä rautaa on tyypillisesti 50-200 µg/l. Humukseen sitoutunut rauta nostaa humusvesien 

rautapitoisuuden 400-600 µg/l ja hyvin ruskeiden vesien pitoisuus voi olla jopa 1000 µg/l. 

Eroosion seurauksena maa-aineksen rauta voi nostaa vesinäytteiden rautapitoisuutta edelleen. 

Rautaa liukenee sedimentistä veteen etenkin heikon happitilanteen aikana, kun rauta pelkistyy 

helpommin liukenevaan kaksiarvoiseen muotoon. Hapettuessaan takaisin rauta sitoo osan veden 

fosforista mukanaan sedimenttiin. (Oravainen, 1999) 
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2.2 Kunnostusmenetelmät 

 

Vesialueella tehtävillä kunnostustoimenpiteillä voidaan parantaa nopeasti ja huomattavasti 

vedenlaatua. Monilla kunnostusmenetelmillä poistetaan järven sisäistä kuormitusta, mutta pitkällä 

tähtäimellä onnistuneen kunnostuksen edellytyksenä on kuitenkin vähentää ulkoista kuormitusta 

(Lehtoranta, 2005). Seuraavaksi perehdytään lyhyesti muutamaan rehevien järvien kunnostukseen 

sopivaan menetelmään. Näiden menetelmien lisäksi kunnostusta voidaan tehdä mm. 

ravintoketjukunnostuksella, vedenpinnan nostolla, vesikasvillisuuden poistamisella ja 

kalkituksella. 

 

2.2.1 Kemiallinen saostus 

 

Kemiallisessa saostuksessa liukoinen fosfori saostetaan saostuskemikaalien avulla vedestä. Veden 

fosforipitoisuuden laskemisen lisäksi kemikaalit lisäävät pohjasedimentin fosforinpidätyskykyä 

eli estävät fosforin liukenemista sedimentistä veteen. Samalla fosforia käyttävät leväkukinnot 

vähenevät tai katoavat kokonaan. (Oravainen, 2005) Saostuksessa voidaan käyttää niin rauta- kuin 

alumiinisuoloja, jotka reagoivat fosforin kanssa muodostaen niukkaliukoisia yhdisteitä. Fosfori 

absorboituu hydroksideihin ja saostuksen yhteydessä muodostuvaan flokkiin, kun se saostuu 

fosfaattiyhdisteiksi rauta- tai alumiini-ionien kanssa. (Oravainen, 1990) 

 

Rautayhdisteet vaativat toimiakseen hapellisen ympäristön. Hapettomissa olosuhteissa 3-arvoinen 

rauta pelkistyy ja haluttua fosforisaostumaa ei synny tai se liukenee takaisin veteen. Rautasaostus 

ei siis sovellu täysin järville, joissa esiintyy happikatoa. Raudan hyvä puoli on kuitenkin sen 

vähäinen toksisuus, jolloin ei ole yliannostuksen vaaraa. (Oravainen, 1990) Ferrosulfaatti (FeSO4) 

ja ferrikloridi (FeCl3) ovat saostuksessa käytettyjä rautayhdisteitä (Oravainen, 2005). 

 

Alumiiniyhdisteet toimivat sekä hapettomissa että hapellisissa ympäristöissä, mutta ne lisäävät 

veden happamuutta ja ovat myrkyllisiä kaloille pH-arvon ollessa alle 6,0. Alumiinisulfaatin 

(Al2(SO4)3) annostelun arvioimiseen käytetään yleensä titrausmenetelmää, jossa kemikaalia 

lisätään, kunnes pH saavuttaa arvon 6,0. Veden puskurikyky vaikuttaa täten kemikaalin 

menekkiin. (Oravainen, 1990) Alumiiniyhdisteistä alumiinikloridia (AlCl3) voidaan pitää tulosten 

kestävyyden kannalta parempana vaihtoehtona alumiinisulfaattiin verrattuna, sillä siinä ei ole 

haitallisia rikkiyhdisteitä, jotka vaikuttavat biologiseen kiertoon (Oravainen 2005). 
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Käytännössä saostaminen voidaan toteuttaa sekoittamalla nestemäiset kemikaalit veneestä käsin 

alus- tai päällysveteen alkukesästä. Vielä tehokkaampi, yksinkertaisempi ja edullisempi tapa on 

levittää kemikaali järven jäälle. Talvella lähes kaikki epäorgaaninen fosfori on liuenneena 

fosfaattifosforina ja saostuksen lopputulos on paras mahdollinen. (Oravainen, 1990) Saostuksen 

hyviä puolia ovat nopeasti aikaansaadut näkyvät parannukset veden laadussa ja kirkkaudessa. 

Menetelmä on myös suhteellisen edullinen pienissä kohteissa. (Oravainen, 2005)  

 

Väärin mitoitettu kemikaalimäärä voi aiheuttaa kalakuolemia ja mutaatioita. Tosin joskus 

kemiallinen biomanipulaatio eli haitallisen kalakannan hävittäminen on perusteltua ja 

tarkoituksellista. Kemiallisen käsittelyn vaikutusaika on lyhyt, jos järven vesi korvautuu nopeasti 

uudella ravinteikkaalla valumavedellä, joten saatujen tulosten ylläpitämiseksi kemikaalikäsittely 

on uusittava. Pitkillä viipymäajoilla (yli 1-2 vuotta) tulokset ovat kuitenkin pitempiaikaisia. 

(Oravainen, 2005) Pidemmällä tähtäimellä saostus voisikin olla tehokas aputoimenpide muiden 

kunnostusmenetelmien tukena (Sarvilinna & Sammalkorpi, 2010). 

 

Menetelmää on käytetty fosforin saostukseen jo usean vuosikymmenen ajan ja se on yleinen myös 

jätevesien käsittelymenetelmänä (Oravainen, 2005). Kemiallinen käsittely soveltuu hyvin 

voimakkaasti rehevöityneisiin järviin, joissa rehevyys aiheutuu enimmäkseen fosforin sisäisestä 

kierrosta (Oravainen, 1990). Kirkkaat järvet ovat humuspitoisia vesiä parempia kemiallisen 

saostuksen kannalta, koska myös humus saostuu, jolloin kemikaalin kulutuskin kasvaa 

(Oravainen, 2005).  

 

2.2.2 Hapetus 

 

Hapetuksella tarkoitetaan yksinkertaisesti veden happipitoisuuden nostamista (Lappalainen & 

Lakso, 2005). Hapella on tärkeä osa monissa limnologisissa prosesseissa ja se vaikuttaa siten koko 

järven tilaan, sen kemialliseen laatuun, kasviplanktoniin ja kalastoon. Hapen puute on 

rehevöittävän ja happea kuluttavan kuormituksen ja niiden kasvun seurausta. Toisaalta 

hapettomuus on myös syy sisäisen kuormituksen kasvuun. (Wahlgren et al., 1990) Järven 

happitilanteen parantamisella edistetään aerobisten organismien toimintaa ja typpikiertoa sekä 

ehkäistään anaerobisten prosessien käynnistymistä ja fosforin, raudan ja mangaanin liukenemista 

veteen. (Lappalainen & Lakso, 2005) 



9 

Erilaisia hapetusmenetelmiä ja -laitteita on kehitetty maailmalla kymmeniä (Wahlgren et al., 

1990). Hankinta- ja käyttökustannukset vaihtelevat paljonkin menetelmästä riippuen. 

Hapettamista voidaan tehdä liuottamalla happea veteen suoraan ilmasta tai happisäiliöstä, 

johtamalla hapekkaampaa vettä vähähappisen alusveden sekaan, lisäämällä happea kemikaalina, 

purkamalla järven lämpötilakerrostuneisuutta tai juoksuttamalla alusvettä. (Lappalainen & Lakso, 

2005) Koska pohjasedimentillä on keskeinen osa sisäisessä kuormituksessa, hapetus voidaan 

kohdistaa myös suoraa siihen. Sedimentin nitraattihapetuksella eli Riplox-menetelmällä lisätään 

sedimentin fosforin ja rautayhdisteiden sitomiskykyä ja vähennetään orgaanisen aineksen 

aiheuttamaa kuormitusta (Oravainen, 1990). 

 

Järven morfologia, kuormitus ja kerrostuneisuus vaikuttavat tarvittavan hapetushoidon pituuteen 

ja ajankohtaan. Syvissä järvissä kerrostuneisuuden säilyttäminen on yleensä suotavaa, mutta 

alusveden hapettamista on syytä jatkaa ympärivuotisesti. (Lappalainen & Lakso, 2005) Akuutti 

hapettaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa talviajan happikato voi aiheuttaa kala- ja 

rapukuolemia (Sarvilinna & Sammalkorpi, 2010). Pitkät usean vuoden kestävät hapetukset 

soveltuvat aiemmin kuormittuneen järven elvyttämiseen. Menetelmällä ei saada korjattua 

rehevöitymistä yhtä tehokkaasti hyvin matalissa järvissä, joissa vesi sekoittuu kesällä jatkuvasti ja 

alusvesi on lämmintä, jolloin hajotustoiminta vilkastuu ja fosforia vapautuu sedimentistä veteen 

hapellisuudesta huolimatta (Wahlgren et al., 1990)  

 

2.2.3 Ruoppaus 

 

Ruoppaamalla poistetaan sedimenttiä tai maa-ainesta järven pohjasta. Sedimentti toimii 

rehevöitymistä edelleen kiihdyttävänä fosforivarastona ja sen orgaaninen aines kuluttaa paljon 

happea. Ruoppaus poistaa siis järven sisäisen fosforikuormituksen ja happiongelmat kerralla. 

Pysyvien tulosten aikaansaamiseksi ulkoinen fosforikuormitus on saatava kuitenkin hallintaan. 

Vedenlaadun parantamisen lisäksi ruoppausta käytetään vesialueen syventämiseen, tilavuuden 

lisäämiseen, vesikasvillisuuden poistamiseen sekä haitallisten aineiden poistamiseen. (Wahlgren, 

1990) 

 

Ruoppauksen haasteita ovat menetelmän kalleus sekä poistettavan sedimentin määrän 

määrittäminen. Koko pohjasedimenttiä ei ole järkevää poistaa, joten poistettavan kerroksen tulisi 

olla mahdollisimman ohut ja sen alla täytyisi olla hyvälaatuista sedimenttiä. Riittävien tutkimusten 
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ja suunnittelun tekeminen kuuluvat siten oleellisesti ruoppausprosessiin. Ruoppaus on tehokas 

kertatoimenpide sisäisestä kuormituksesta kärsivälle järvelle, jos suunnittelu ja toteutus on tehty 

harkiten. (Wahlgren, 1990) Lisäksi hankkeen koosta riippuen menetelmään liittyy lainasäädäntöä 

ja luvanvaraisuutta (Sarvilinna & Sammalkorpi, 2010). 

 

Varsinainen sedimentin irrottaminen ja nostaminen voidaan toteuttaa käytännössä monella eri 

tekniikalla. Tavallinen menetelmä on kaivukoneruoppaus rannasta, lautan tai jään päältä tehtynä. 

Imuruoppaus soveltuu pehmeiden pohjien laaja-alaiseen ruoppaukseen. Pienissä kohteissa 

onnistuu veden tilapäinen laskeminen ja ruoppauksen suorittaminen kuivatyönä. Ruoppauksen 

aikana vesistöön saattaa aiheutua hetkellisiä tai pitempiaikaisia haittoja kuten sedimentin 

sekoittumista veteen eli samentumista, eliöstön häiriintymistä ja raskasmetallien tai 

ympäristömyrkkyjen vapautumista. (Ihme, 1990) 

 

Ruopattu sedimentti tulee käsitellä asianmukaisesti ja sijoittaa uuteen ympäristöön. Suuret 

massamäärät lisäävät kuljetuksen ja läjitysalueen tarvetta. Läjityksessä tulee huomioida massojen 

pysyminen alueella, maisemalliset seikat sekä kuivatusvesien puhdistus. Imuruoppauksen 

vesipitoiselle massa tulee laittaa pengerretylle alueelle tai selkeytysaltaisiin. Optimitilanteessa 

sedimentti käytettäisiin maanparannusaineena esimerkiksi viljelysmailla tai viherrakentamisessa. 

(Viinikkala et al., 2005) Yleisesti ruoppausmassoja on sijoitettu vedenalaisille vesiläjitysalueille. 

Mereen sijoittaminen vaatii läjityskelpoisuuden ja pilaantumisen selvitykset. 

(Ympäristöministeriö, 2004) 

 

 3 KENTTÄKOKEEN TOTEUTUS 

 

Kenttäkokeen tarkoituksena oli parantaa Nukkalammen vedenlaatua EM-mutapallojen avulla. 

Mutapalloilla haluttiin olostaa tietyt osat lammesta ravinteidenpoiston kannalta edullisempaan 

tilaan tehostamalla mikrobitoimintaa. Kenttäkokeessa käytetyt EM-mutapallot valmistettiin 

kotimaisen valmistajan Viidakkotohtorin ohjeiden (liite I) ja materiaalien mukaisesti 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Mutapallojen määrä mitoitettiin niin, että 700 palloa, 

joiden keskimääräinen paino oli 300-400 g, jaettiin puoliksi suurimman tulevan ojan ja lähtevän 

ojan edustoille käyttötiheyden ollessa 1 kpl/m2.  
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3.1 Nukkalampi 

 

Kenttäkoe toteutettiin Lemin Häärän kylässä sijaitsevalla Nukkalammella. Liitteessä II on esitetty 

Nukkalammen sijainti kartalla. Nukkalampi on rehevä ja tummavetinen lampi, joka laskee vetensä 

Ylä-Kivijärveen. Lammen pinta-ala on 4,8 ha, keskisyvyys 70 cm ja tilavuus 33 600 m3. Lammen 

vesi on hyvin sameaa ja humuspitoista, joka värjää veden ruskeaksi. Lammen pohjalla on paksu 

kerros pehmeää sedimenttiä ja rantaan sekä etenkin ojien edustoille kasvaa korkea ja tiheä 

ruovikko. Kuvassa 1 on kuvamateriaalia Nukkalammelta kenttäkokeen alussa kesäkuussa. Lisää 

kuvia Nukkalammesta on liitteessä III. 

 

  

Kuva 1 Korkeaa ruovikkoa lähtevän ojan edustalla (22.6.) ja sameaa ruskeaa vettä ulapalla 
(15.6.). 

 

Järvien ulkoinen kuormitus on jokien tuoman ainevirtaaman, valuma-alueen luonnonhuuhtouman 

ja hajakuormituksen, sateen sekä jätekuormituksen summa (Lappalainen, 1990). Nukkalampeen 

laskee kolme ojaa, joista suurin sijaitsee lammen eteläpäässä. Valuma-alueen rajaustyökalu 

VALUEn mukaan lammen valuma-alue koostuu pääosin sulkeutuneista metsistä (49,3 %), 

viljelysalueista (26,6 %) sekä harvapuutoisista metsistä, pensastoista ja kankaista (19,3 %) 

maankäyttömuotojen Corine 2012/taso 2-luokituksen mukaan (SYKE, 2018). Valuma-alueen 

kokonaispinta-ala on lähes 3,35 km2 ja sen sijoittuminen kartalla on esitetty liitteessä II. Peltojen 

lannoitteet lisäävät valumavesien ravinnepitoisuutta ja metsäalueilta veden mukana tulee paljon 

orgaanista ainesta. Etenkin Ronkaansuolta, joka on ojitettua metsittynyttä suota, Nukkalampeen 

päätyy paljon humusta. 
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3.2 EM-mutapallot 

 

Effective microorganism -teknologia on japanilaisen Tohtori Teruo Higan 1970-luvun lopulla 

Okinawassa Ryukyusin yliopistossa kehittämä menetelmä (Higa, 1991). Menetelmää käytettiin 

aluksi lähinnä maanviljelyksen maanparannusaineena, mutta nykyään sillä on useampia 

sovellutuksia ja käyttökohteita. EM-materiaalit, kuten EM-mutapallot ja -liuos sisältävät 

elvyttäviä mikro-organismeja, joiden tehtävä on muuttaa puhdistettavan ympäristön 

mikrobiologinen tasapaino suotuisammaksi hyödyllisille lajeille. EM-menetelmä on luonnollinen 

ja haitaton. (Zakaria et al., 2010) 

 

Kenttäkokeessa käytetyt EM-mutapallot valmistettiin kolmesta raaka-aineesta. Käyttövalmis EM-

Active-liuos koostuu maitohappobakteereista, fotosynteettisistä bakteereista ja hiivoista. Liuos on 

aktivoitu lisäämällä melassia mikro-organismien ravinnoksi. (Viidakkotohtori, 2015) EM-

Keraaminen jauhe on savea, joka on käsitelty valituilla mikro-organismeilla, poltettu 1200-1300 C̊ 

asteessa ja jauhettu hienojakoiseksi jauheeksi. Jauhe edistää fermentaatiota ja poistaa hajuja. 

(Viidakkotohtori, 2018a) ZeoBas-jauhe, joka on zeoliitin ja basalttikivijauheen seos, toimii 

mutapallon sideaineena ja varastoi vettä sekä ravinteita. Lisäksi jauhe parantaa maaperän laatua ja 

stabilisoi sen pH:ta. (Viidakkotohtori, 2018b) 

 

Zeoliitti on alumiinisilikaateista, lähinnä natriumista, kaliumista, alumiinista, piistä ja hapesta 

koostuva mineraali. Luonnon zeoliitteja on olemassa yli 50 ja synteettisiä voidaan valmistaa 

teollisesti yli 150 erilaista. Kennomaisen rakenteen ja ominaisuuksien ansiosta zeoliiteilla on 

monia käyttökohteita esimerkiksi kemian- ja elintarviketeollisuudessa, maataloudessa sekä 

arkipäivän tuotteissa. Zeoliitteja käytetään mm. suodatuksessa, hajujen ja kaasujen poistoon, 

molekyyliseuloina, veden pehmennykseen pesuaineissa ja ioninvaihtajina. (Hexon, 2018) 

 

Basaltti on tumma, hienorakeinen vulkaaninen kivi, joka koostuu pääosin seuraavista 

mineraaleista: plagioklaasit (maasälpä), pyrokseenit sekä amfibolit (sarvivälke) ja oliviini. 

Basalttia esiintyy maankuoressa muita kivilajeja enemmän, etenkin valtamerialueilla, 

mannerlaattojen saumakohdissa ja ns. kuumissa pisteissä (hotspot). Basalttia hyödynnetään 

lähinnä rakennusaineena, mutta myös sisustuksessa ja mahdollisesti hiilidioksidin 

varastoimisessa. (King, 2018) 
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3.2.1 Valmistus 

 

Yhden erän eli n. 25-30 pallon valmistukseen käytettiin 10 kg ZeoBas-jauhetta, 0,5 kg EM-

Keraamista jauhetta ja 2,5 l EM-Active-liuosta. Ensimmäiset kuusi erää valmistettiin lisäämällä 

EM-Active-liuos keskenään sekoitettuihin jauheseoksiin käsin sekoittaen. Valmistusprosessin 

nopeuttamiseksi sekoitusjärjestystä ja -tapaa kuitenkin muutettiin. Loput erät valmistettiin siten, 

että jauheseokset sekoitettiin liuokseen sähkösekoittimen avulla 80 l saavissa. Sekoitusvaiheita on 

havainnollistettu kuvassa 2. Kun aineet olivat sekoittuneet keskenään ja massa oli 

koostumukseltaan homogeeninen ja muovattavissa, sekoitus lopetettiin. Massa levitettiin pöydälle 

ja siitä kasattiin mahdollisimman samanlaisia noin tennispallon kokoisia palloja. Kuvassa 3 on 

esitetty massan pyörittelyä palloiksi. Jokaisesta erästä valmistettiin myös yksi halkaisijaltaan noin 

3 cm kokoinen koepallo, jonka avulla voitiin tarkastaa laboratoriomittakaavassa pallojen 

toimivuus ja vertailla onko tehdyissä erissä vaihteluja mutapallojen toiminnan suhteen. 

 

  

Kuva 2 ZeoBas-jauheen, EM-Keraamisen jauheen ja EM-Active-liuoksen sekoitus 
muovattavaksi massaksi käsin sekä sähkösekoittimen avulla. 
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Kuva 3 Massan pyörittely mutapalloiksi. 

 

Muovauksen jälkeen pallot siirrettiin fermentoitumaan. Ohjeen mukaan pallojen tulisi antaa 

fermentoitua vähintään 2-4 viikkoa, kunnes pallon pintaan on muodostunut ruskeita pilkkuja. 

Paikalta edellytettiin hyvää ilmanvaihtoa sekä suojaa auringonvalolta. Laboratorion ikkunat 

verhottiin peitteillä ja palloille rakennettiin fermentointikatokset pahvista sekä jätesäkeistä. 

Kuvassa 4 on esitetty yksi fermentointikatoksista. Kohdeilmanpoistimet asetettiin pallojen 

lähettyville tehostamaan ilmanvaihtoa. 

 

  

Kuva 4 Mutapallojen fermentoituminen (2 vko) auringonvalolta suojaavan katoksen alla ja 
 fermentointijakson aikana kukkimaan alkaneita palloja.  
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3.2.2 Sijoittelu Nukkalampeen 

 

Ensimmäiset kuusi erää (yhteensä 171 mutapalloa) valmistuivat 24.-30.5.2017 ja ne vietiin 

Nukkalampeen torstaina 15.6. Suurin osa palloista laskettiin silloin tulevan ojan edustalle. Toisen 

valmistusmateriaalierän saavuttua loput 533 mutapalloa valmistettiin 7.-8.6. ja laskettiin lampeen 

torstaina 22.6. Pallot pakattiin kuljetusta varten pehmustettuihin muuttolaatikoihin, joihin oli 

rakennettu pahvista ristikkorakenne estämään pallojen kolhiintumista. Pallojen asettelu 

Nukkalampeen tapahtui soutuveneellä. Veneellä soudettiin suoria linjoja ojien edustalla ja palloja 

laskettiin veteen veneen molemmilta puolilta noin metrin päähän toisistaan. Asettelussa 

sovellettiin osittaista satunnaisotantaa, jossa keskimäärin yhden neliömetrin alueella olisi yksi 

pallo. Mutapallojen asettelua lampeen on havainnollistettu kuvassa 5. Mutapallojen sijainti 

järvessä on esitetty liitteen II kartassa. 

 

  

Kuva 5 Mutapallojen asettelu Nukkalampeen veneestä käsin LUT:n tutkimusapulaisen 
Samu Lehtosen kanssa. 

 

3.2.3 Toiminnan testaus 

 

Laboratoriokokeen tarkoituksena oli tarkistaa mutapallojen toimintakyky, jota arvioitiin 

ionikromatografilla analysoitavan nitraatin avulla. Valmistuserien koemutapallot laitettiin omiin 

dekantterilaseihin, joihin lisättiin pipetillä Nukkalammen ulapalta haettua vettä L/S-suhteessa 
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10:1. Erien 20-23 koepallot halkaistiin ennen veden lisäämistä, jotta voitaisiin kokeilla, 

vaikuttaako pallon rikkoutuminen sen toimintaan. 

 

Dekantterilasien päälle laitettiin muovikelmut, jotta vesi ei pääsisi haihtumaan näytteistä 

tarkastelujakson aikana. Referenssinäytteenä oli vesinäyte, jonka nitraatinpoistoa ei tehostettu 

EM-mutapallolla. Dekantterilasit on esitetty kuvassa 6. Laseista otettiin 5 ml:n näyte yhden ja 

neljän päivän kuluttua kokeen alkamisesta. Näyte otettiin mikropipetillä vesifaasin keskeltä ja 

pakastettiin ionikromatografin näytepurkissa. Pakastetut näytteet analysoitiin Thermo Scientific 

Dionex ICS-1100-ionikromatografilla ja eluenttina käytettiin 4.5 mM Na2CO3:n sekä 1.4 mM 

NaHCO3:n seosta virtauksen ollessa 1.2 ml/min. Kolonnina toimi Dionex IonPac AS22-

anionikolonni. 

 

 

Kuva 6 Laboratoriokokeen järjestely mutapallojen testausta varten. Dekantterilaseihin 
laitettiin pieni koemutapallo ja Nukkalammen vettä 10-kertainen määrä pallon 
massaan verrattuna. EM-erien pitoisuuksia verrattiin mutapallottomaan referenssiin. 
Näytteistä mitattiin ionikromatografisesti nitraattipitoisuudet yhden ja neljän päivän 
kuluttua kokeen alkamisesta. 

 

3.3 Näytteenotto 

 

Näytteenottopisteitä oli kaksi: ulappa (EM1) ja lähtevä oja (EM2). Vesinäytteiden ottamisen 

lisäksi mitattiin ulapan näkösyvyys ja lähtevän ojan virtaama mittarilla Schiltknecht MiniAir20. 

Näytepisteet on merkitty liitteen II karttaan. Näytteenottoaikataulu on esitetty kuvan 7 

kalenterissa. Lokakuun 30. päivä Nukkalampi oli jo jäässä, joten kyseiset näytteet eivät ole 
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vertailukelpoisia muiden kanssa. Kesän seurantanäytteiden lisäksi Nukkalammen tilasta haluttiin 

saada tietoa myös talvella. Talvinäyte otettiin tiistaina 20.2.2018. Näytteenottohetkellä ulapan 

jääkerroksen paksuus oli 25 cm ja lunta oli 15 cm. Vastaavasti lähtevässä ojassa oli sekä jäätä että 

lunta 15 cm.  

 

 

Kuva 7 Nukkalammen seurantanäytteet on otettu vihreällä merkittyinä päivinä. Punaisella 
 on merkitty EM-mutapallojen vienti Nukkalampeen. 
 

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy otti näytteet sertifioidulla näytteenottorutiinilla. 

Molemmista näytepisteistä otettiin neljä eri vesinäytettä: 1 litran, 500 ml:n ja 250 ml:n muovipullot 

sekä happipitoisuuden määrittämiseen oma lasipullo. Näytteet otettiin veneestä käsin, 

poikkeuksena jäältä otetut talvinäytteet. Pullon pohjalla pyyhkäistiin enimmät roskat veden 

pinnasta, minkä jälkeen pullo upotettiin veteen ja annettiin täyttyä noin 15 cm syvyydessä. 

Kuvassa 8 ja liitteen III kuvissa on havainnollistettu näytteenottoa. Lämpötila mitattiin välittömästi 

yhdestä näytepullosta. Happi sakattiin näytteenottopaikalla lasipulloista mangaani(II)- ja jodidi-

ioneja sisältävällä natriumhydroksidiliuoksella. Kokonaisfosforinäytteet kestävöitiin 4 

molaarisella rikkihapolla, kun ne oli kuljetettu laboratorioon. Lappeenrannan teknilliseen 

yliopistoon tuodut näytteet pakastettiin myöhempää analysointia varten. 

  

Kuva 8 Vesinäytteiden ottaminen (16.8.) veneestä käsin lähtevästä ojasta sekä ulapalla 
SVYT:n näytteenottajan Arto Eteläpään toimesta. 
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3.4 Analytiikka 

 

Nukkalammen seurantanäytteet analysoitiin SVYT:n akkreditoidussa vesilaboratoriossa heidän 

analysointiaikataulun ja rutiinien mukaisesti. Taulukossa I on SVYT:n tekemät analyysit. 

 

Taulukko I SVYT:n tekemät analyysit Nukkalammen näytteistä. 
Analyytti Standardi Määritysraja Laitteisto 

Happi SFS-EN 25813:1993 - Metrohm 905 Titrando 

Sameus SFS-EN ISO 7027:2000 0,15 FTU Hach 2100N 

Kiintoaine SFS-EN 872:2005 0,60 mg/l - 

pH SFS 3021:1979 - Metrohm 905 Titrando, 

Metrohm combined glass 

electrode -pH-elektrodi 

Kokonaistyppi SFS-EN ISO 11905-1:1998 200 µg/l FIASTAR 5000 

Nitraattityppi SFS-EN ISO 13395:1997 20 µg/l FIASTAR 5000 ja Hitachi 

U-2000 UV/VIS 

Nitriittityppi SFS 3029:1976 2,0 µg/l Hitachi U-2000 UV/VIS 

Kokonaisfosfori SFS-EN ISO 6878:2004 2,0 µg/l Hitachi U-2000 UV/VIS 

Fosfaattifosfori SFS-EN ISO 6878:2004 2,0 µg/l Hitachi U-2000 UV/VIS 

TOC* SFS-EN 1484:1997   

*Analysointi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratoriossa. 

 

Yliopistossa analysoitiin EM-mutapallojen laboratoriokokeen näytteet ja joistakin Nukkalammen 

näytteistä metallipitoisuuksia. Taulukossa II on yliopistossa tehdyt analyysit. Kokonaistyppi- ja 

ICP-näytteet suodatettiin 45 µm ruiskusuotimilla. IC-näyteputkien korkeissa on valmiina 

vastaavanlaiset suotimet. Nukkalammen näytteistä vain 5.7. otettu näyte ei ollut pakastettu ennen 

analysointia. 
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Taulukko II Yliopistossa tehtyjen analyysien tiedot. 
Analyytti Menetelmä Laitteisto 

Kloridi, nitraatti, fosfaatti ja 

sulfaatti 

Ionikromatografi Thermo Scientific ICS-1100, 

Thermo Scientific Dionex 

IonPack AS22-anionikolonni 

Kokonaistyppi TOC/TN-analysaattori Shimadzu TOC-L, TNM-L 

moduuli 

Liukoinen kokonaisfosfori 

sekä eri metallien pitoisuuksia 

ICP-MS Agilent Technologies 7900 

 

3.5 Tulosten käsittely 

 

Nukkalammen kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuuksia verrataan Läntisen Pien-Saimaan 

Maaveden Piispalanselältä yhden metrin syvyydestä otettujen seurantanäytteiden mittaustuloksiin. 

Alueella on hajakuormitusta, jota aiheuttavat asutus, maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto ja 

siellä on tehty mm. sedimenttitutkimuksia ja kalaston selvityksiä. Näytteet on otettu ja analysoitu 

SVYT:n toimesta ja aineisto on saatavissa ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertasta. 

 

Mitatun virtaaman avulla voidaan laskea järven teoreettinen viipymä yhtälön (1) mukaan: 

 

푡= 푉
푀푄

,   (1) 

 

jossa t teoreettinen viipymä 

 V järven tilavuus 

 MQ keskimääräinen virtaama. 

 

4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

4.1 Havainnot EM-mutapallojen valmistusprosessista ja käytöstä Nukkalammella 

 

Ensimmäisen mutapalloerän valmistus oli tutustumista valmistusohjeeseen ja materiaaleihin. 

Pohdintaa aiheuttivat erityisesti pallon huokoisuuden ja pinnan sileyden vaikutus pallon 

toimintaan sekä lisättävän veden määrä. Kun raaka-aineet sekoitettiin käsin, vettä täytyi lisätä 



20 

sekaan enemmän kuin jos sekoittamisessa käytettiin sähkösekoitinta. Massa haluttiin pitää 

mahdollisimman kiinteänä ja kuivana niin että muovattavuus kuitenkin säilyi. Palloja ei jääty ikään 

kuin vaivaamaan, vaan pallon valmistus lopetettiin, kun sen koko oli sopiva ja se oli yhtenäinen 

pallo. Useamman ihmisen tehdessä palloja käsin, niiden koko ja massa vaihtelivat hieman. 

 

Fermentointivaiheessa mutapalloista haihtui nestettä pois ja ne kovettuivat. Ensimmäisten erien 

palloissa näkyi jo kahdeksannen päivän kohdalla selkeitä ruskeita kohtia, mutta erien ja saman 

erän pallojen välillä oli myös eroja riippuen fermentoitumispaikasta. Toisiin palloihin muodostui 

ruskeiden täplien lisäksi valkoisia homepilkkuja, jotka olivat Viidakkotohtorin (2017) mukaan 

hiivasienen muodostamia hiivahiutaleita. EM-teknologiayhteisön (2004) mukaan valkoisen 

homekerroksen syntyminen pallon pinnalle on myös merkki onnistuneesta fermentaation 

käynnistymisestä. Kuvassa 9 on eri erien mutapalloja fermentoitumisvaiheessa. 

 

  

Kuva 9 Vasemmalla kuvassa on ensimmäisten erien mutapalloja, joiden pintaan oli 
muodostunut toivottuja ruskeita pilkkuja kahdeksan päivän fermentoitumisen 
jälkeen. Oikealla on toisen erän palloja, joihin ilmestyneet valkoiset pilkut havaittiin 
viiden päivän kuluttua valmistuksesta. Pallot valmistettiin raaka-aineiden eri eristä 
ja eri sekoitustavalla. 

 

Erot mutapallojen ulkonäössä voivat johtua käytettyjen materiaalien eroista. EM-Active-liuoksen 

sisältämien mikro-organismien määrät voivat mahdollisesti poiketa eri erissä. Mikro-organismien 

määriä tai suhteita ei ole esitetty tarkemmin tuotteen tiedoissa. Käytetty sekoitustapa voi myös 

vaikuttaa siihen, mikä mikro-organismi pääsee valloilleen. Sähkösekoittimella EM-liuokseen 
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sekoittui enemmän ilmaa, mikä on voinut suosia aerobisia mikrobeja. Kasvuolosuhteet kuten 

kosteus vaikuttavat lisäksi kasvun laatuun. Valkoisia pilkkuja esiintyi enemmän pallorykelmien 

keskellä, missä ilmanvaihto ei ollut yhtä hyvä kuin reunassa. 

 

Laboratoriokokeessa koemutapallot saivat hajotessaan veden hetkeksi kuplimaan. Kuvassa 10 on 

nähtävillä muodostuneet kuplat ja lasin pohjalle hajonnut pallo. Vasemmalla puolella olevassa 

kuvassa veden sameus johtui enimmäkseen siitä, että vesi oli juuri lisätty pallon päälle ja pallo 

alkoi hajota nopeasti. Ulapalta tuotu vesi ei ollut sellaisenaan noin sameaa. Vesi kirkastui 

kiintoaineen laskeuduttua.  

 

  

Kuva 10 Mutapallo sai veden kuplimaan laboratoriokokeen alussa ja hajosi samalla lasin 
pohjalle. 

 

Kuvissa 11 ja 12 on laboratoriokokeessa mitatut nitraattipitoisuudet näytteistä yhden ja neljän 

päivän kuluttua kokeen alkamisesta. Lähtötilanne kaikissa dekantterilaseissa oli kokeen 

aloittamispäivänä Nukkalammen ulapalta haettu vesi. Suurimmassa osassa eriä nitraattipitoisuus 

oli laskenut ensimmäisen päivän jälkeen nopeammin kuin referenssissä. Referenssinäytteessä 

lammen oma mikrobikanta hoitaa nitraatinpoistoa. Kolmessa näytteessä nitraattipitoisuus oli 

noussut ensimmäisenä päivänä, mutta kaikissa erissä nitraattipitoisuus oli laskenut neljässä 

päivässä alle ionikromatografin määritysrajan (merkitty kuviin 0,1 mg/l). Denitrifikaatio oli 

tehostunut toivotulla tavalla, joten mutapallot todettiin toimiviksi sekä käyttökelpoisiksi 

Nukkalammen kokeeseen. Nitraattityppipitoisuuden laskeminen voi johtua myös epäsuorasta 

denitrifikaatiosta, jossa nitraattityppi pelkistyy ammoniumtypeksi. Ammoniumia syntyy 

käymisprosessin tuotteena. 
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Kuva 11 Laboratoriokokeen ensimmäisten mutapalloerien sekä mutapallottoman referenssin 
nitraattipitoisuudet yhden ja neljän päivän jälkeen.  

 

 

Kuva 12 Laboratoriokokeen toisten mutapalloerien sekä mutapallottoman referenssin 
nitraattipitoisuudet yhden ja neljän päivän jälkeen. 

 

Vaikka myöhemmin valmistuneiden pallojen testauksessa käytetyn veden nitraattipitoisuus oli 

aloitushetkellä korkeampi, nitraatti poistui silti samassa 4 päivän tarkastelujakson ajassa. Erien 20-

23 mutapallot halkaistiin ennen veden lisäämistä. Erien 20, 22, sekä 23 näytteissä nitraatinpoisto 

käynnistyi hitaammin muihin verrattuna, mutta neljännen päivän lopputulokseen pallojen 

halkaisemisella eli rikkoutumisen demonstroimisella ei ollut vaikutusta. 

 

Näytteistä määritettiin ionikromatografilla myös kloridi-, fosfaatti- ja sulfaattipitoisuudet. 

Joistakin satunnaisesti valituista EM-eristä ja referenssistä metalli- ja fosforipitoisuudet viidennen 

päivän näytteistä ICP-MS:llä, mutta liuennutta kokonaistyppeä näytteistä ei voitu määrittää 
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luotettavasti. Mittaustulokset löytyvät taulukoituna liitteestä IV. Fosfaattia ei havaittu yhdessäkään 

näytteessä. Sen sijaan EM-mutapalloa sisältävien näytteiden kloridi- ja sulfaattipitoisuudet 

nousivat huomattavasti referenssiin verrattuna. Tämä ja joidenkin metallien pitoisuuksien nousu 

selittyy mutapallojen hajoamisella, kun yhdisteitä alkaa liueta veteen. ZeoBas-jauheesta on 

aiemmin tehty myös yksivaiheinen materiaalien ympäristökelpoisuuden arvioinnissa käytetty 

ravistelutesti (EN 12457-1 ja 2), jonka tulokset löytyvät liitteestä V. Testi kuvaa palloista 

liukenevia yhdisteitä ja sen mukaan EM-materiaali ei ylitä inertin kaatopaikkajätteen raja-arvoja. 

Ionikromatografi havaitsi lisäksi kahta tuntematonta anionia, joista toinen todettiin fluoridiksi ja 

toinen vastasi retentioajaltaa asetaattia. Asetaattipiikit havaittiin EM-mutapalloerien neljännen 

päivän näytteissä ja se on merkki mikro-organismien käynnistämästä käymisprosessista. 

 

Pallojen tasainen sijoittaminen Nukkalampeen oli haastavaa veneen nopeuden muutosten, 

tuuliolosuhteiden ja GPS:n tarkkuuden takia. Sijaintia on vaikea arvioida keskellä lampea, mistä 

syystä pallot sijoittuivat hieman aiottua harvemmin. Pallojen asettelun aikana ja jälkeen veden 

pintaa tarkasteltiin, mutta selkeästi erottuvaa kuplintaa ei havaittu. Kuplinta on voinut olla hyvin 

vähäistä ja jäädä huomaamatta, kun veneen liike on sekoittanut veden pinnan. Isommat pallot 

saattavat myös hajota pienempiä hitaammin, jolloin kuplia ei synny välittömästi. Koska lammen 

pohja on hyvin pehmeää, painavat pallot upposivat todennäköisesti sedimenttiin. Mutapallojen 

tarkoitus oli puhdistaa lammen vesipatsasta, mutta ne ovatkin voineet vaikuttaa sedimentin 

ominaisuuksiin ja olostaa sen. Kokeen aikana pohdittiin myös pohjan pöyhimistä, mutta sitä ei 

päätetty toteuttaa. Pallomateriaali olisi saattanut sekoittua syvemmälle sedimenttiin ja pöyhimisen 

seurauksena pohjasta olisi lähtenyt kiintoainesta ja sedimenttiin sitoutuneita yhdisteitä liikkeelle, 

mikä olisi vaikeuttanut EM-menetelmän aikaansaamien vaikutusten tarkastelua. 

 

4.2 Kenttäkokeen analyysitulokset 

Kuvassa 13 on esitetty lähtevän ojan virtaaman vaihtelu tarkastelujakson aikana. Virtaaman 

voimakkuuteen vaikuttaa mittaushetkeä ja -päivää edeltäneet sateet. Runsaista sateista johtuen 

suurin virtaama on yli kymmenkertainen pienimmän virtaaman arvoon verrattuna. Pienillä, alle 10 

l/s virtaamilla Nukkalammen viipymä olisi yhtälön (1) mukaisesti yli 40 päivää. Suurimman 

virtaaman mukaan lammen viipymä olisi vain alle 8 päivää. Keskimääräisen virtaaman (23 l/s) 

mukaan laskettu teoreettinen viipymä on kuitenkin noin 17 päivää. Virtaaman vaihtelut näkyvät 
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selvästi monien vedenlaatumuuttujien arvoissa ja siitä keskustellaan erikseen kunkin muuttujan 

kohdalla. 

 

 

Kuva 13 Mitattu virtaama lähtevässä ojassa kenttäkokeen aikana. 

 

Kuvassa 14 on nähtävillä Nukkalammen happipitoisuudet ja -kyllästysasteet kenttäkokeen aikana. 

Happitilanne ulapalla oli tyydyttävä, kyllästysasteen ollessa keskimäärin 70 % pois lukien kaksi 

ylikylläistä ajankohtaa. Etenkin lähtevässä ojassa happipitoisuus nousi suurien virtaamien mukana 

elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen korrelaatiota ei enää ole. Ulapan happipitoisuus nousi 26.7. 

selkeästi ilman virtaaman vaikutusta. Kyseinen ylikyllästystila viittaisi käynnissä olleeseen 

fotosynteesiin. EM-mutapallojen välillistä vaikutusta happitilanteeseen on vaikea arvioida, koska 

pitoisuuteen vaikuttavat vesistön oma ekosysteemi ja monet tekijät kuten lämpötila. Ulapan 

happipitoisuudessa on kuitenkin nähtävissä hienoista nousevaa trendiä jo ennen veden 

viilenemistä. Mitatut veden lämpötilat on esitetty liitteessä IV. Helmikuun 2018 loppupuolella 

otetut talvinäytteet osoittavat jäätymisen aiheuttamasta happivajeesta, kun pitoisuudet ja 

kyllästysasteet olivat ulapalla 6,2 mg/l, 44 % ja lähtevässä ojassa 2,9 mg/l, 22 %. Talven jatkuessa 

kyseisen näytteenoton jälkeen Nukkalammen happitilanne ehtii vielä huonontua lisää. 
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Kuva 14 Happipitoisuus ja -kyllästysaste ulapalla ja lähtevässä ojassa kenttäkokeen aikana. 

 

Kuvassa 15 on esitetty Nukkalammen veden pH:n muutokset kenttäkokeen aikana. pH-arvo liikkui 

neutraalin molemmin puolin, eikä haitallisia liian korkeita tai matalia arvoja esiintynyt. Syksyn 

edetessä pH-laski enemmän happaman puolelle. Talvinäytteiden pH-arvot (6,4 ja 6,3) eivät olleet 

muuttuneet lokakuun lopusta merkittävästi. pH laskee yleensä silloin, kun hajotustoiminta on 

käynnissä ja veteen vapautuu hiilidioksidia ja nousee nitrifikaation ja fotosynteesin johdosta. 

Hapen ylikyllästys ja pH:n nousu ulapalla osuivat hyvin samaan ajanhetkeen (26.7.). 

Ravinnepitoisuuksien tarkastelun yhteydessä tarkastellaan myös pH:n muutoksia lisää. 

 

 

Kuva 15 pH:n muuttuminen ulapalla ja lähtevässä ojassa kenttäkokeen aikana. 

 

Kuvasta 16 nähdään, että Nukkalammen typpipitoisuudet ovat korkeat verrattuna Piispalanselän 

pitoisuuksiin. Korkea typpipitoisuus on seurausta valuma-alueen laadusta ja kertoo 
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ravinnepitoisesta kuormituksesta, mikä huomataan myös siitä, että typpipitoisuuksissa on selkeät 

piikit suurien virtaamien aikana. Mitä enemmän alueella on ollut sateita, sitä enemmän 

Nukkalampeen on tullut valumanveden mukana ravinteita. Kokeen alussa on nähtävissä selkeä ero 

ulapan ja lähtevän ojan kokonaistyppipitoisuuksissa. 28.6. oli ensimmäinen suurempi virtaama, 

jolloin ulapan pitoisuus kasvoi. Kun oletetaan kyseisellä aikavälillä viipymä ulapalta lähtevään 

ojaan noin viikoksi, saadaan tässä ajassa poistuneen typen pitoisuudeksi 300 µg/l. Samanaikaisesti 

lähtevän ojan pH-arvo nousi, mikä selittyisi typen kierron ja etenkin nitrifikaation vilkastumisella. 

Heinäkuusta eteenpäin virtaamat olivat kuitenkin niin suuret, että ulapan ja lähtevän ojan 

pitoisuudet olivat samat. 

 

 

Kuva 16 Kokonaistyppipitoisuudet Nukkalammen ulapalla ja lähtevässä ojassa sekä 
vertailuaineisto Läntiseltä Pien-Saimaalta Piispalanselältä. 

 

Nukkalammen kokonaistyppipitoisuudessa nähdään kesällä vastaavanlainen nouseva trendi kuin 

Piispalanselällä, mutta normaalisti järven pitoisuus on kesällä matalammillaan käynnissä olevan 

tuotannon takia, kuten Piispalanselän tuloksista nähdään. Nukkalammen helmikuun talvinäytteissä 

ulapan ja lähtevän ojan pitoisuudet olivat 1600 ja 1700 µg/l eli typpipitoisuus on laskenut edelleen 

lokakuun lopun arvoista. Ilmiötä voisi selittää kesän epätavallisen korkeat pitoisuudet ja lammen 

oman mikrobikannan kykenemättömyys käyttää ravinteita hyödyksi ja rehevöityminen, jonka 

seurauksena luonnollinen ravinteiden kierto on häiriintynyt. Pitoisuus ei ole tippunut kokeen 

aikana lähtöarvoja alemmas. 

 

Nitriitti- ja nitraattitypen pitoisuudet riippuvat kokonaistypen tapaan vahvasti virtaamasta. 

Pitoisuudet vaihtelivat seurantajakson aikana voimakkaasti, kuten kuvasta 17 nähdään. 
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Määritysrajan alle menevät arvot on merkitty kuvaajiin nitriittitypen osalta pitoisuudella 2 µg/l ja 

nitraattitypen osalta 20 µg/l. Kesä- ja heinäkuun vaihteessa voidaan nitraattitypen pitoisuudessa 

huomata sama tapahtuma kuin kokonaistypellä. 5.7. puuttuva nitraattitypen piikin huippu sopisi 

hyvin siihen tulkintaan, että typpeä on poistunut kaasuna. Nitraattityppeä oli hyvin käytettävissä, 

joten nitrifikaatiokin on ollut vilkasta. Nitriitti- ja nitraattityppipitoisuuksissa nähdään 

kokonaistypen tavoin nouseva trendi. Talvinäytteissä ulapalla oli nitriittiä ja nitraattia 8 µg/l ja 590 

µg/l sekä lähtevässä ojassa 15 µg/l ja 600 µg/l eli nitriittipitoisuudet olivat nousseet ja 

nitraattipitoisuudet laskeneet. 

 

  

Kuva 17 Nitriitti- ja nitraattitypen pitoisuudet Nukkalammen ulapalla ja lähtevässä ojassa 
kenttäkokeen aikana. 

 

Kuvassa 18 on esitetty vielä nitraattitypen osuudet kokonaistypestä kenttäkokeen aikana. Suurin 

osa typestä oli tämän pylväskaavion mukaan muussa muodossa kuten orgaanisena typpenä tai 

ammoniumina. Jos nitraattityppeä ei ole käytettävissä, ei toivottua denitrifikaatiota voi tapahtua. 

Toisaalta nitraatin kuluminen kertoo aktiivisesta tuotannosta, koska nitraatti on pysyvin typen 

muoto. Tuotantokauden loppuessa elokuun jälkeen nitraattia ei enää kulunut, ja osuus 

kokonaistypestä pysyi korkeammalla tasolla. 
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Kuva 18 Nitraattitypen prosentuaalinen osuus kokonaistypestä kenttäkokeen aikana. 

 

Orgaanista hiiltä tulee vesistöihin luonnostaan kasvien ja eliöstön hajoamistuotteena sekä 

humuksessa, mutta myös maatalouden lannoitteista ja torjunta-aineista. TOC sisältää kaikki 

liuenneet ja kiintoaineeseen sitoutuneet orgaaniset hiiliyhdisteet ja kuvaa vedenlaadun tarkkailussa 

vedessä olevien orgaanisten epäpuhtauksien määrää. (Bisutti et al., 2004) Nukkalammen 

kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuus on esitetty kuvassa 19. Pitoisuudet korreloivat hyvin pH:n 

kanssa. Kun pitoisuus nousee selkeämmin 16.8. ja 20.9., veden pH-arvo laskee samanaikaisesi, 

mikä viittaisi orgaanisen aineen hajoamiseen ja epäorgaanisen hiilidioksidin vapautumiseen. 

Talvinäytteiden TOC-pitoisuudet olivat ulapalla 24 mg/l ja lähtevässä ojassa 25 mg/l. 

  

 

Kuva 19 Orgaanisen kokonaishiilen pitoisuudet ulapalla ja lähtevässä ojassa kenttäkokeen 
aikana. 
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Kuvasta 20 nähdään, että Nukkalammen kokonaisfosforipistoisuudet ovat erittäin korkeat, kun 

yleisluokituksessa rehevän järven raja-arvona pidetään 30 µg/l. EM-mutapallojen viennin jälkeen 

lähtevän ojan kokonaisfosforipitoisuus lähti laskemaan. Yleisesti fosforipitoisuus kasvaa kesän 

alussa, kun kasviplankton ottaa talvella pohjaan sedimentoituneen fosforin käyttöön kuten 

Piispalanselän vertailuaineistosta nähdään. Kokonaisfosforipitoisuus heilahteli kesän aikana 

melko vähän ja riippui voimakkaasti lämpötilasta. Kokonaisuudessaan Nukkalammen 

fosforipitoisuus laski suhteessa enemmän kuin Piispalanjoen pitoisuus, kun tarkasteltiin kesän 

suurimman pitoisuuden ja syyskuun lopun arvojen suhdetta. Talvinäytteissä 

kokonaisfosforipitoisuudet olivat ulapalla ja lähtevässä ojassa samalla tasolla kuin lokakuun 

lopussa ulapalla eli 54 ja 52 µg/l. 

 

 

Kuva 20 Kokonaisfosforipitoisuudet Nukkalammen ulapalla ja lähtevässä ojassa sekä 
vertailuaineisto Läntiseltä Pien-Saimaalta Piispalanselältä. 

 

Kuvasta 21 nähdään, että kasvussa ollut fosfaattipitoisuus laski EM-mutapallojen viennin jälkeen 

ja pysyi melko tasaisena koko elokuun ajan suuresta virtaamasta huolimatta. Tuotannon käyttämää 

fosfaattifosforia oli tarjolla reilusti koko kesän ajan, mikä viestii järven sisäsyöttöisyydestä eli 

fosforin vapautumisesta pohjan sedimentistä veteen. Korkea fosfaattipitoisuus olisi ollut otollinen 

voimakkaallekin sinileväkukinnolle, mutta Nukkalammella ei havaittu sinileväkukintoja lainkaan. 

Kokonaisfosforipitoisuuden laskiessa fosfaattifosforin osuus pysyi kuitenkin muuttumattomana ja 

lähti taas kasvuun tuotantokauden loppuessa. Huomioitavaa on, että talvinäytteiden 

fosfaattifosforipitoisuudet (27 ja 25 µg/l) eivät ole nousseet lainkaan loppusyksyn pitoisuuksista 

eli talven aikana fosfaatin liukenemista sedimentistä veteen ei ole tapahtunut. 
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Kuva 21 Fosfaattifosforin pitoisuus sekä fosfaattifosforin prosentuaalinen osuus 
kokonaisfosforista ulapalla ja lähtevässä ojassa. 

 

Lammen näkösyvyys, jonka mittaustulokset on esitetty liitteessä IV, ei juurikaan muuttunut kesän 

aikana, vaikka EM-käsittelyllä toivottiin veden kirkastumista. Näkösyvyyteen vaikuttavat 

vallitsevat olosuhteet, sen mittaaminen on silmämääräistä ja tulokset ilmoitetaan yleensä 5 cm 

välein. Näytteenoton yhteydessä pallotetuilla alueilla käytiin tekemässä visuaalihavaintoja, mutta 

niissä ei havaittu eroa ulappaan verrattuna. Näkösyvyyttä heikentävät myös Nukkalammen korkea 

kiintoainepitoisuus sekä sameus, joiden analyysitulokset on esitetty kuvissa 22 ja 23. Sekä ulapan 

että lähtevän ojan kiintoainepitoisuudet ja sameus laskivat mutapallojen viennin jälkeen ja trendi 

oli kesän ajan laskeva. Talven pitoisuudet olivat laskeneet edelleen pitoisuuksiin 6,4 (ulappa) ja 

11 mg/l (lähtevä oja) sedimentoitumisen takia. 

 

 

Kuva 22 Kiintoaineen määrä ulapalla ja lähtevässä ojassa kenttäkokeen aikana. 
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Kuva 23 Veden sameus ulapalla ja lähtevässä ojassa kenttäkokeen aikana. 

 

4.3 SVYT:n ja LUT:n analyysitulosten vertailua 

 

Kuvassa 24 on vertailtavana SVYT:n ja yliopiston tekemät kokonais- ja nitraattityppipitoisuuksien 

mittaustulokset. Yliopiston analysoimat nitraattipitoisuudet olivat keskimäärin 75 % SVYT:n 

analysoimista pitoisuuksista. Liuenneen kokonaistypen osalta luku oli 78 %. Lisäksi näytteiden 

esikäsittelyllä, analyysilaitteistolla ja kalibroinnilla on vaikutusta tuloksiin. 12.6. ja 20.2. otetut 

näytteet pakastettiin yliopistolla ennen analysoimista toisin kuin 5.7. otetut näytteet. Vertailun 

kannalta pakastamisella ei näyttäisi olevan suurta merkitystä. 

 

  

Kuva 24 Vertailussa yliopistossa ja SVYT:lla analysoidut (liukoiset) kokonais- ja nitraatti-
typpipitoisuudet. 
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Kuvassa 25 on esitetty yliopistolla analysoitu liukoinen kokonaisfosfori ja SVYT:n analysoima 

fosfaattifosfori. Samaa suuruusluokkaa olevat tulokset todentavat hyvin sen, että liukoinen fosfori 

on vedessä lähinnä fosfaattifosforina. 

 

  

Kuva 25 Vertailussa yliopistossa analysoitu liukoinen kokonaisfosfori ja SVYT:n analysoima 
fosfaattifosfori. 
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vesikerros on puhtaampi. Raudan pitoisuus pitäisi nousta samassa suhteessa fosfaatin kanssa, jos 

metalli olisi pelkistynyt sedimentistä heikon happitilanteen takia. Nukkalammen fosfaattipitoisuus 

ei ollut kuitenkaan noussut talvella eli muut yhdisteet ovat hajonneet tai liuenneet. 
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Taulukko III Nukkalammen näytteistä analysoidut metallipitoisuudet yksikössä µg/l. Kalibrointi- 
  raja 5-500 µg/l.  

12.6.2017 22.6.2017 5.7.2017 20.2.2018 
Alkuaine ulappa oja ulappa oja ulappa oja ulappa oja 

B - - - - - - 10,02 10,33 
Na 3673 3371 3664 3740 3706 3904 2975 2687 
Mg 3105 2861 3269 3139 3503 3690 2985 2606 
Al 41,62 33,28 51,75 54,54 58,35 101,36 228,19 160,99 
S - - - - - - 2,33 2,38 
K 2286 2129 2196 2226 2187 2226 2275 2164 
43 Ca - - - - - - 9803 7985 
44 Ca - - - - - - 10120 8702 
Cr 0,53 0,46 0,48 0,49 0,45 0,53 0,76 0,58 
Mn 77,40 68,20 53,68 59,91 30,31 45,62 143,36 100,41 
Fe 272,85 248,83 216,38 279,30 203,84 270,46 878,81 534,24 
Co 0,38 0,38 0,30 0,32 0,22 0,28 1,15 0,66 
Ni 1,15 1,07 1,26 1,14 1,05 1,14 2,31 1,96 
Cu 2,94 4,86 6,69 3,71 2,96 4,51 10,57 14,03 
Zn 2,73 1,71 1,88 1,01 0,53 1,29 7,34 5,64 
As 0,81 0,78 0,83 0,76 0,85 0,84 0,72 0,55 
97 Mo - - - - - - 0,28 0,21 
98 Mo - - - - - - 0,30 0,24 
Y 1,23 1,10 0,99 1,13 1,07 1,19 - - 
111 Cd 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 
114 Cd - - - - - - 0,06 0,04 
Pb 4,29 0,71 0,88 4,61 0,67 3,02 0,25 0,17 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää, miten kenttäkoetta varten valmistetut EM-mutapallot soveltuivat 

Nukkalammen puhdistukseen ja vaikuttivat sen rehevyystasoon. Mutapallojen toimintaa testattiin 

laboratoriokokeella, jolla todistettiin näytteiden nitraattipitoisuuden lasku alle määritysrajan 

neljässä päivässä. Nukkalammen vedenlaadun muutoksia tarkasteltiin säännöllisten 

seurantamittausten avulla. Vedenlaatumuuttujista kiinnostavimpia olivat typpi, fosfori, sameus ja 

happipitoisuus. 

 

Kokonaistyppipitoisuus ei laskenut lähtötason alle kokeen missään vaiheessa, mutta kokeen 

alkuvaiheessa kesä-heinäkuun vaihteessa pitoisuudessa havaittiin alenema ulapan ja lähtevän ojan 

välillä. Mutapalloilla saatiin siis mahdollisesti tehostettua typen kiertoa, mutta suuren ulkoisen 
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kuormituksen ja virtaaman takia mutapallojen vaikutukset eivät olleet tarpeeksi tehokkaat 

rehevyystason laskemiseen typen osalta. Toisaalta mutapallojen pitäisi olla toimintakykyisiä 6 kk, 

ja Nukkalammen typpipitoisuus laski edelleen lokakuusta helmikuuhun, vaikka tavallisesti 

typpipitoisuudet nousevat talvella. 

 

Korkeiden kokonais- ja fosfaattifosforipitoisuuksien perusteella voidaan sanoa Nukkalammen 

kärsivän voimakkaasta sisäisestä kuormituksesta. Fosfaattipitoisuus laski mutapallojen viennin 

jälkeen ja pysyi melko tasaisena kesän läpi. Sisäinen kuormitus voi olla niin voimakasta, että veden 

vaihtumisella virtaaman ja tuulen vaikutuksesta ei ole juuri vaikutusta pitoisuuteen. Talven 

alhainen fosfaattipitoisuus voisi osoittaa, että EM-mutapallot ovat parantaneet sedimentin laatua 

ja siten sen fosforinpidätyskykyä. Nukkalammessa kokonaisfosforipitoisuus laski kesän 

huippuarvosta syyskuuhun mennessä suhteellisesti enemmän kuin vertailuna käytetyn Pien-

Saimaan Piispalanselän fosforipitoisuus.  

 

Lammen kirkkauteen ei saatu näkyvää muutosta EM-mutapalloilla. Sameuden arvossa oli 

kuitenkin selvä laskeva trendi. Toisaalta, jos lampi olisi saatu kirkastettua, korkean 

fosforipitoisuuden takia lampeen olisi saattanut puhjeta runsas sinileväkukinto. Sameudella on 

siinä mielessä hyvä suojaava ominaisuus myös haitallisen kasvuston kasvun estäjänä. 

Happipitoisuudessa voitiin nähdä ulapalla hienoista nousevaa trendiä. 

 

Tämän kenttäkokeen perusteella voidaan sanoa, että EM-mutapallomenetelmä toimii paremmin 

pienimuotoisemmassa kosteikkoympäristössä tai pienemmässä lammessa, jossa vesi ei juurikaan 

virtaa tai vaihdu. Myös näissä kohteissa toiminnan tehostaminen on tärkeää. Sammonlahden 

kosteikolla ja Nukkalammella on selkeitä eroja, jotka ovat ilmeisemmin vaikuttaneet menetelmän 

tehokkuuteen. Ensinnäkin vesistöjen pohjat olivat ominaisuuksiltaan hyvin erilaiset. Kosteikolla 

pohja oli kovempi, kun Nukkalammessa pohja oli paksu kerros hyvin huokoista ja pehmeää 

sedimenttiä. Kosteikolla oli myös oma viherleväkanta, joka osallistui aktiivisesti ravinteiden 

kiertoon. Nukkalammessa eliöstöstä ei ole tarkempaa tietoa, mutta se on luultavasti köyhempi. 

 

Kenttäkokeen aikana tuli esille muutama asia, joita voisi kehittää tai tehdä toisin. Mutapallojen 

sijoittaminen järveen olisi voitu toteuttaa toisella tavalla, jotta pallot eivät olisi uponneet 

sedimentin sekaan. Alustana olisi voitu soveltaa esimerkiksi lannoituslauttoja tai muita vastaavia 

rakenteita, jotka olisivat pitäneet pallot kosketuksessa enemmän veteen. Tai entä jos EM-
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materiaalia ei pyöriteltäisi palloiksi, vaan järven pohjaan voisi asettaa laattamaisen kappaleen, 

jossa olisi enemmän kosketuspinta-alaa veteen. Lisäksi Nukkalammen oman populaation kehitystä  

olisi voinut seurata lajistomääritysten avulla. Mikäli lammessa ei ollut alkuunkaan ravintoa 

hyödyntävää eliöstöä, sen elpyminen voi viedä 1-2 vuotta. 

 

EM-menetelmällä olisi paljon hyviä puolia muihin kunnostusmenetelmiin verrattuna. Menetelmä 

on varsin yksinkertainen toteuttaa. Valmiin EM-mutapallon voi heittää huoletta puhdistettavaan 

kohteeseen, eikä käyttö vaadi suuria resursseja tai ylimääräisiä työvaiheita, kuten ruoppaus. EM-

materiaalia on turvallista käyttää, sillä se sisältää vain luonnollisia yhdisteitä ja organismeja. Ne 

eivät aiheuta kemikaalikertymiä tai vesistön populaatiolle vaarallisia elinolosuhteita, kuten 

kemiallisen saostuksen seurauksena saattaa käydä. EM-mutapallot eivät ole kuitenkaan yhtä 

tehokas ja nopeasti näkyviä tuloksia aikaansaava menetelmä voimakkaasti kuormittuneen 

humuspitoisen järven kunnostuksessa. Menetelmällä on kuitenkin saatu todistetusti hyviä tuloksia 

Aasiassa. Mutapallon on tarkoitus vapauttaa EM pikkuhiljaa veteen, mutta hankalissa kohteissa 

EM-käsittely olisi suotavaa uusia. 
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Kuva 1 Nukkalammen sijainti ja sen valuma-alueen ulottuminen. 

 

 

Kuva 2 EM-mutapallojen, näytteenotto- ja mittauspisteiden sijainti. Yksi viiva vastaa n. 50 
palloa. 

 



LIITE III, 1(1) 

Kuva 1 Näkösyvyyden ja lämpötilan mittaus sekä happinäytepullot. 

 

  

Kuva 2 Virtaaman mittaus lähtevästä ojasta mittarilla MiniAir20. 

 

  

Kuva 3 Lähtevä oja lammelle päin kuvattuna ja suurimman tulevan ojan suu. 



LIITE IV, 1(3) 

Taulukko I Nukkalammen näytteistä ja laboratoriokokeen EM-eristä ionikromakografisesti 
analysoidut kloridi-, nitraatti-, fosfaatti ja sulfaattipitoisuudet yksikössä mg/l. 
Kalibrointialue 0,1-30 mg/l. 

Näyte Kloridi Nitraatti Fosfaatti Sulfaatti 

Mittauspäivämäärä 19.-20.6.2017 

Ulappa 12.6. 1,98 n.a. n.a. 5,67 
Lähtevä oja 12.6. 2,03 n.a. n.a. 6,55 
Ulappa 15.6. 2,12 0,96 n.a. 5,64 
EM erä 1 1 d 7,66 0,73 n.a. 9,95 
EM erä 2 1 d 5,66 0,96 n.a. 10,17 
EM erä 3 1 d 8,63 0,98 n.a. 10,99 
EM erä 4 1 d 3,81 0,64 n.a. 7,53 
EM erä 5 1 d 3,56 0,50 n.a. 8,67 
EM erä 6 1 d n.a. n.a. n.a. n.a. 
Referenssi 1 1 d 2,27 0,94 n.a. 6,44 
EM erä 1 4 d 12,66 n.a. n.a. 27,05 
EM erä 2 4 d 0,19 n.a. n.a. 0,58 
EM erä 3 4 d 11,83 n.a. n.a. 33,13 
EM erä 4 4 d 10,31 n.a. n.a. 19,24 
EM erä 5 4 d 11,43 n.a. n.a. 19,16 
EM erä 6 4 d 11,40 n.a. n.a. 21,93 
Referenssi 1 4 d 2,25 0,72 n.a. 6,40 

Mittauspäivämäärä 26.6.2017 

Ulappa 22.6. 1,97 3,46 n.a. 5,41 
Lähtevä oja 22.6. 1,83 0,20 n.a. 5,62 
EM erä 7 1 d 3,98 0,83 n.a. 11,51 
EM erä 8 1 d 9,23 1,02 n.a. 18,49 
EM erä 9 1 d 7,46 0,47 n.a. 14,01 
EM erä 10 1 d 4,81 0,67 n.a. 9,33 
EM erä 11 1 d 6,59 1,14 n.a. 11,74 
EM erä 12 1 d 5,00 0,74 n.a. 11,91 
EM erä 13 1 d 4,58 0,50 n.a. 8,79 
EM erä 14 1 d 5,22 0,60 n.a. 9,76 
EM erä 15 1 d 5,22 0,77 n.a. 9,48 
EM erä 16 1 d 12,20 1,84 n.a. 31,49 
EM erä 17 1 d 9,49 0,28 n.a. 17,36 
EM erä 18 1 d 14,01 n.a. n.a. 29,24 
EM erä 19 1 d 8,28 0,52 n.a. 15,96 
EM erä 20 1 d 8,96 3,32 n.a. 26,46 
EM erä 21 1 d 9,21 n.a. n.a. 27,51 
EM erä 22 1 d 11,56 3,64 n.a. 38,22 
EM erä 23 1 d 7,58 3,14 n.a. 19,33 



LIITE IV, 2(3) 

EM erä 24 1 d 10,54 0,79 n.a. 32,73 

EM erä 25 1 d 4,02 1,08 n.a. 9,59 
EM erä 26 1 d 6,41 1,10 n.a. 11,60 
Referenssi 2 1 d 2,12 2,96 n.a. 5,99 
EM erä 7 4 d 13,53 n.a. n.a. 56,03 
EM erä 8 4 d 11,41 n.a. n.a. 42,01 
EM erä 9 4 d 12,84 n.a. n.a. 53,77 
EM erä 10 4 d 12,37 n.a. n.a. 41,47 
EM erä 11 4 d 10,95 n.a. n.a. 30,41 
EM erä 12 4 d 13,05 n.a. n.a. 45,77 
EM erä 13 4 d 12,61 n.a. n.a. 32,10 
EM erä 14 4 d 10,83 n.a. n.a. 31,59 
EM erä 15 4 d 10,46 n.a. n.a. 23,23 
EM erä 16 4 d 11,70 n.a. n.a. 40,64 
EM erä 17 4 d 12,37 n.a. n.a. 29,64 
EM erä 18 4 d 14,32 n.a. n.a. 50,52 
EM erä 19 4 d 11,21 n.a. n.a. 37,83 
EM erä 20 4 d 8,73 n.a. n.a. 30,75 
EM erä 21 4 d 9,75 n.a. n.a. 33,78 
EM erä 22 4 d 13,33 n.a. n.a. 45,83 
EM erä 23 4 d 8,25 n.a. n.a. 29,02 
EM erä 24 4 d 10,81 n.a. n.a. 42,99 
EM erä 25 4 d 11,23 n.a. n.a. 27,96 
EM erä 26 4 d 11,99 n.a. n.a. 28,81 
Referenssi 2 4 d 2,07 3,41 n.a. 6,18 

Mittauspäivämäärä 5.3.2018 

Ulappa 20.2. 1,74 1,87 n.a. 5,61 
Lähtevä oja 20.2. 1,85 2,33 n.a. 6,04 

 

Taulukko II Satunnaisesti valituista laboratoriokokeen EM-eristä ja referenssistä analysoidut 
metallipitoisuudet yksikössä µg/l viiden päivän kuluttua kokeen alusta. 
Kalibrointialue 5-500 µg/l.  

Alkuaine EM erä 12 EM erä 16 EM erä 18 EM erä 22 EM erä 24 Ref 2 

Na 40282 54718 35694 135519 75616 4122 
Mg 5652 12299 4942 18858 14527 3299 
Al 190,40 249,89 113,81 117,94 136,08 152,34 
P 45,96 87,20 26,71 153,08 59,64 29,79 
K 2962 3888 2462 7659 4034 2237 
Cr 0,88 1,21 0,78 1,56 1,39 0,58 
Mn 99,20 282,98 108,21 660,89 371,85 10,28 
Fe 470,03 734,24 439,06 506,08 816,77 350,08 
Co 1,53 3,56 2,65 7,17 5,24 0,21 



LIITE IV, 3(3) 

Ni 29,62 76,86 45,60 167,50 117,93 13,22 

Cu 44,11 48,03 38,84 60,86 62,36 47,36 
Zn 12,76 8,67 6,17 9,72 8,83 6,40 
As 1,90 2,70 2,09 5,25 4,31 0,86 
Y 1,32 2,09 1,62 1,74 2,49 1,15 
Cd 0,04 0,06 0,04 0,08 0,11 0,02 
Pb 3,43 1,40 1,13 1,63 2,04 1,84 

 

 

Kuva 1 Ulapan ja lähtevän ojan mitatut veden lämpötilat kenttäkokeen aikana. 

 

 

Kuva 2 Nukkalammen ulapan näkösyvyys kenttäkokeen aikana. 
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LIITE V, 1(1) 

Taulukko I EM-mutapallojen ravistelutesti (EN 12457-1 ja 2): Liukoisuudet L/S-suhteessa 10:1
 (kahden rinnakkaisen keskiarvona). A, B ja C ovat valtioneuvoston asetuksen (VNA 
 202/2006) mukaiset raja-arvot. 

EM-pallo Jätteen kelpoisuus
pysyvän jätteen kaatopaikalle

Eräitä liukoisuuksia, joille ei ole raja-
arvoa

Arseeni

Barium

Kadmium

Kromi (kok.)

Kupari

Elohopea

Molybdeeni

Nikkeli

Lyijy

Antimoni

Seleeni

Sinkki

Kloridi, Cl-

Fluoridi, F-

Sulfaatti,
SO4

2-

 


