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• Tuusulanjärven osavaluma-aluekokeessa selvitetään ravinnekuidun 
vaikutuksia vesistökuormitukseen. Luken peltoruutukokeissa Jokioisilla 
tutkitaan kuitulisäyksen vaikutuksia maassa ja kasveissa. Lisäksi 
ruuduilta otetaan maamonoliitteja sadesimulaattorikokeisiin, joissa 
tutkitaan kuidun vaikutuksia ravinnehuuhtoutumiin sekä 
eroosiokuormaan.

• Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana  
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys sekä Keski-
Uudenmaan ympäristökeskus.

• Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö vesiensuojelun 
tehostamisohjelman kautta.

Ravinnekuitu vesiensuojelussa



• Pellon vesitalouden tulee olla kunnossa, ja viljelymaan pH:n oltava vähintään 5,5.

• Kadmiumia saa kertyä peltomaahan enintään 1,5 g/ha/vuosi (yhteensä 7,5 g/ha 5 
vuoden jaksolla). Pidettävä kirjaa (Lannoitevalmistelaki 539/2006).

• Syyskuun alusta alkaen sängelle levitettäessä suurin sallittu liukoisen typen määrä 
on 35 kg/ha. Levitys tehtävä lokakuun loppuun mennessä.

• Maanparannuskuitujen kokonaisfosforimäärästä otetaan huomioon 60 % 
ympäristökorvauksen mukaisessa laskennassa (Valtioneuvoston asetus 
ympäristökorvauksesta 235/2015).

Mitä kuidun levityksessä tulee ottaa huomioon?
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Tuusulanjärven valuma-alueella 
tutkitaan pellolle levitettävän 

metsäteollisuuden 
maanparannuskuidun vaikutuksia 

valumavesien laatuun.

Tavoitteena on maan parempi
kasvukunto sekä ravinteiden ja 

orgaanisen aineksen säilyminen
pelloilla

Valuma-aluekoe

Soilfoodin kuva-arkisto



• Maanparannuskuitua (40 tn/ha) 
levitetään syksyllä 2020 (2021) 
sänkimaahan (80 ha) Noormarkinojan
valuma-alueella. Kuidun vaikutuksia 
valumavesiin seurataan automaattisilla 
vedenlaatuantureilla. 

• Noormarkinojan vedenlaatua verrataan 
Flinkinojan valuma-alueeseen, jota ei 
käsitellä kuidulla. 

• Vedenlaadun tarkkailu aloitettiin 
lokakuussa 2019 (kalibrointijakso).

Tuusulanjärven tutkimusalue



Parametrit: veden pinnankorkeus, sameus, 
TOC, NO3-N ja johtokyky
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• Perustettu 2015
• Kompostoitu sekaliete
• Kalkkistabiloitu sekaliete
• Nollakuitu

• Levityksessä on huomioitu syyslevityksen rajoitus 
liukoiselle typelle (30 kg/ha). Sen jälkeen tasattu 
hiilen lisäykset samalle tasolle kaikissa 
käsittelyissä.

• Koe kestänyt 5 vuotta.
• Täydentävä aineisto valuma-aluekokeeseen
• Kuitujen uusintalevitys tehty lokakuussa 2020 Rasa et al. (2020). Pulp and paper mill

sludges decrease soil erodibility. J. 
Environ. Qual. 2020:1–13.

Jokioisten kenttäkoe
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Keväisin kustakin käsittelystä (5 kerrannetta) on otettu 
traktorikairalla häiriintymätön maamonoliitti 
sadesimulaatioihin. (Maanäytteitä otettu tarvittaessa. Sadon 
määrä ja laatu syksyllä puintien yhteydessä.)

Rasa et al. (2020). Pulp and paper mill sludges decrease soil erodibility. 
J. Environ. Qual. 2020:1–13.
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Kiintoaines (SS)

Kokonaisfosfori 
(TP)

Kiintoainekseen 
sitoutunut 
fosfori (PP)

Liukoinen 
reaktiivinen 
fosfori (DRP)

Kuivat keväät

Käsittelyt:

• Kontrolli (Ctrl)

• 0-kuitu (FS) 

• Kalkkistabiloitu kuituliete (LPMS) 

• Kompostoitu kuituliete (CPMS)  

Rasa et al. (2020)  Pulp and 
paper mill sludges decrease
soil erodibility. 
J. Environ. Qual. 2020:1–13.        
https://doi.org/10.1002/jeq2.20170

Tuloksia
• Kuitukäsittelyt pienensivät 

kiintoaines- ja fosforipitoisuuksia.
• Teho väheni 4 vuoden kuluessa.
• Maa oli kuivaa 2018 ja 2019, 

jolloin myös kontrolli oli pienempi 
kuin edellisinä vuosina.



• Hankkeen verkkosivut: 
https://www.luke.fi/kuitu/

• Sivuille päivitetään

• hankkeen uutisia, 

• blogeja, 

• tietoa hankkeen tapahtumista,

• tuloksia, 

• esitysmateriaaleja, 

• hankkeen taustamateriaaleja

Verkkosivut

https://www.luke.fi/kuitu/


• Jaana Uusi-Kämppä; Luonnonvarakeskus, jaana.uusi-kamppa@luke.fi

• Kimmo Rasa, Mika Nieminen, Risto Uusitalo, Johanna Leppänen ja Helena Soinne; 
Luonnonvarakeskus, kimmo.rasa@luke.fi

• Janne Heikkinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus janne.heikkinen@tuusula.fi

• Paula Luodeslampi, Pasi Valkama ja Anu Oksanen; Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry, paula.luodeslampi@vantaanjoki.fi
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