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1. Johdanto 
 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry:n, Pirkanmaan ELY-keskuksen  ja Maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskus toteuttivat (PIRELY/1223/07.2010) Urjalan kunnassa sijaitsevien 

Nuutajärveen laskevien ojavesien kemikaloinnin Ferrix-kemikaalilla. Kemikaalilla saostettiin ojavesistä 

erityisesti liukoisessa muodossa olevaa fosforia. Kemikalointiasemia oli yhteensä 11kpl. 

Sopimus koski vuosia 2011-2013. ELY-keskus rahoitti asemien perustamisen materiaalit sekä 

kemikaalin vuoden 2013 syksyyn saakka sekä seurasi omalla kustannuksellaan veden laatua 

Nuutajärvessä. Kemikalointiasemat siirtyivät yhdistyksen omistukseen, kun ne oli asennettu 

käyttötarkoitukseensa. 

Yhdistys osallistui kustannuksiin talkootyöllä.  

MTT seurasi kemikaloinnin vaikutusta ojissa erillisen ohjelman mukaisesti omalla kustannuksellaan. 

Parhaimmillaan saostamalla saatiin sulamisveistä poistettua jopa 80 % liukoista fosforia.  

Jatkohanke 

Suojeluyhdistys halusi jatkaa hanketta vielä vuodet 2014 -2016. 

Kaksi vuotta oli aivan liian lyhyt aika pysyvien tulosten aikaansaamiseksi. Pirkanmaan pintavesien 

toimenpideohjelman vuoteen 2015 mukaan Nuutajärven ekologinen kokonaisluokka on huono. 

Toimenpideohjelmassa Nuutajärven tilatavoitteeksi (hyvä tila) on määritelty fosforin osalta 55 

mikrogrammaa/l, kun se nyt on 140µg/l ja typen osalta 930 µ/l, nyt 2200 µg/l. Nuutajärveä kuormittaa 

eniten maatalous. 

Anoimme Pirkanmaan ELY-keskukselta rahoitusavustusta 50 % kemikaalikustannuksista kolmeksi 

vuodeksi 2014 - 2016. Kemikaalikustannukset arvioitiin 2300 €/vuosi (alv. 0%) käytön ollessa 

6 ton/vuosi. 

Suojeluyhdistys järjesti 16.11.2013 info- ja keskustelutilaisuuden Nuutajärvellä ranta-asukkaille, 

valuma-alueen maanviljelijöille ja vesialueenomistajille koskien vuoden 2013 kemikaloinnin tuloksia ja 

jatkosuunnitelmia vuodelle 2014. Tavoitteena oli, että valuma-alueen asukkaat ja mökkiläiset 

osallistuisivat kustannuksiin. 

 

2 . Saostusjaksot, kohteet ja käytetyt kemikaalimäärät 
 

Pelkän kevätvalunnan käsittelyyn on päädytty sen vuoksi, että annostelijoiden seurantaan tarvittava 

aika jää lyhyeksi, mutta kuitenkin osa järven vuotuisesta fosfaatti-kuormituksesta saadaan saostettua. 

Toisaalta kevätvalunta on olennainen Nuutajärven kesäaikaisen veden laadun kannalta, koska veden 

viipymä järvessä on lyhyt (noin 7 kk). Nuutajärven liukoisen fosforin kuormitus järven vesihehtaaria 

kohti on noin kymmenkertainen verrattuna alapuolisen Rutajärven kuormitukseen. Nuutajärvessä on 

ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana useina kesinä runsaita sinileväkukintoja. 

Kemikaalin annostelupaikkojen valinnassa käytettiin hyväksi 2012-2013 koejaksolle valitut paikat. 

Annostelijat oli asennettu erikokoisiin ojiin ympäri valuma-aluetta (Kuva 1 ) ja eri kuormitustason ojiin. 

Annostelupaikat sijoitettiin Nuutajärveen laskevien pääuomien sivuhaaroihin.  

Pienimpien ojien annosteluasemia ei kutenkaan käytetty lähes olemattomien virtaamien takia.  
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Kuva 1: Ferrisulfaatin annostelupaikkojen sijainti  

Taulukko 1: Annostelupaikkojen tietoja 

Kohde  Valuma-alue/ha  Kuormitus 

1   25 ha, peltoa < 5 ha Navetta, jaloittelutarhat 

2  250 ha, peltoa 50 ha Navetta, jaloittelutarhat 

3     1 ha Navetta-alue 

4 140 ha Metsää, oja johtaa jaloittelutarhan halki 

5     2 ha Navetta-alue 

6     5 ha Hevostarhat, asunto 

7     6 ha Peltoa, hevostarhoja 

8   60 ha Peltoa, hevostarhoja 

9   27 ha Peltoa, hevostarhoja 

10  0,2 ha Hevostarhat 

11   90 ha Peltoa 35 ha 
Lähde: MTT/A.Närväsen loppuraportti 2012-2013 

 

Toteutuneet saostamisajankohdat 2012 -2016 ja kemikaalimäärät 

       Helmikuu     Maaliskuu      Huhtikuu Ferix-määrä/kg 

2012                22>>>>>>>>>26                           4850 

2013                              15>>26         6340 

2014              26>>>>>>>>>>31         1560 

2015               27>>>>>13               9>>>>28 (5.5.)        3360 

2016              26>>>>>>>14                  2640  

Saostamisajankohdat vaihtelivat erivuosina merkittävästi johtuen sääolosuhteista. Esimerkiksi 2014 ja 

2015 lumen sulaminen alkoi jo helmikuussa. Tällöin saostamista haittasivat merkittävästi yöpakkaset, 

jolloin saostaminen keskeytyi saostussukkien ”holvaannuttua” niin, että sukan pintaan muodostui 

vettä läpäisemätön ”kittikerros”. Tällöin sukat piti nostaa pois paikaltaan ja pestä. Tämä edellytti, että 

kemikaalisäiliö piti tyhjentää, mikä oli hyvin työlästä ja aikaa vievää. Näitä pesuja piti tehdä useita 

kertoja vielä huhtikuunkin aikana vuosina 2015 ja 2016. Nämä holvaantumiset aiheuttivat aina 
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saostamisen keskeytymisen, mikä näkyy myös kemikaalin kulutuksessa. Tämän jatkohankkeen 

jokavuotisena ongelmana oli talvien sääolosuhteiden muuttuminen oleellisesti verrattuna vuosiin 2012 

ja 2013, joina vuosina Lumen sulaminen tapahtui maalis-/huhtikuun aikana ja yöpakkasia oli 

oleellisesti vähemmän. Ojien virtaamat jaksottuivat jatkohankkeen aikana koko talven ajalle eikä tätä 

saostusmenetelmää ole kehitetty ”ympärivuotiseen” käyttöön, näin ollen kemikaalin kulutukset jäivät 

keskimäärin puoleen sitä mitä ne olivat vuosina 2012 -2013. 

Asemakohtainen kemikaalin käyttö: (pienimmät asemat eivät olleet käytössä) 

pH-arvot ovat keskiarvoja ko saostusjaksolta 

 

Asema 1 

       
 Vain sukan kärki on vedessä! 

 
Asema 2 

   
2016 sukan kärki ulottuu veteen vain vähän        2012 käytössä oli 2 sukkaa 

 

 

 

 

 Ferix-määrä 
kg 

pH- 
tuleva 

pH- 
lähtevä 

2012        550                   6,9    4,7 
2013        215    6,7     5,3 

2014        120    6,0    4,3 
2015        160    5,9    4,7 

2016        380    5,8    4,1 

 Ferix-määrä 
kg 

pH- 
tuleva 

pH- 
lähtevä 

2012        940                  6,6    6,2 
2013      1400    6,5     5,4 

2014        320    6,3    5,5 
2015      1000    6,1    4,8 

2016        800    5,9    4,2 
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Asema 4 

    
2015 – 2016 pienehköä virtaamaa riitti koko jakson ajan 

 

Asema 6 

  
2016 virtaama pysähtyi jo 7.4. mennessä 

 

Asema 8 

 

 Ferix-määrä 
kg 

pH- 
tuleva 

pH- 
lähtevä 

2012                       
2013      1200    6,8     6,4 

2014        520    6,5    5,0 

2015        760    5,9    3,9 
2016        720    6,2    4,8 

 Ferix-määrä 
kg 

pH- 
tuleva 

pH- 
lähtevä 

2012                      

2013        120    7,2     6,5 
2014        200    6,2    4,1 

2015        160    5,6    3,7 
2016        120    5,4    4,2 

 Ferix-määrä 
kg 

pH- 
tuleva 

pH- 
lähtevä 

2012                      

2013        640    6,5     5,9 
2014        280    5,6    4,2 

2015        560    5,5    3,7 
2016        260    6,3    4,9 
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Asema 11 

   
2016 sukka ylti veteen juuri ja juuri               2012-2013 käytössä oli 2 sukkaa 

Näin voivat olla virtaamat erilaisia eri vuosina! 

2014 asema ei ollut käytössä lainkaan, koska 

virtaamaa ei juurikaan ollut.  

 

 

 

3. Tulosten tarkastelua 
 

Pirkanmaan ELY-keskus otti Nuutajärvestä vesinäytteitä 4…5 kertaa /vuosi vuosina 2012 – 2014. 
ELY lopetti vesinäytteiden oton v. 2015. KVVY otti vesinäyttiet’ vuosina 2015  2 krt. ja vuonna 2016 2 
krt lähinnä COOLOX-hankkeet seuraamista varten. 
 

Kemikaloinnin vaikutusta ei ole havaittavissa järvivesinäytteiden pohjalta. Levä-esiintymiä on ollut 
vuosittain paitsi kesällä 2013. Vuoden 2010 kaltaista leväkesää ei ole kuitenkaan ollut.  
 

Alla asiaan liittyvät mielenkiintoisimmat vesinäytteiden tulokset:  
 

 

 Ferix-määrä 
kg 

pH- 
tuleva 

pH- 
lähtevä 

2012      1200           6,4     5,8 
2013      2240    5,9     5,3 

2014              
2015        560    5,6    3,7 

2016        200    5,5    4,9 
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Vesinäytteiden tuloksista voidaan päätellä, että ojavesien kemikaloinnista edellä kuvatussa 
laajuudessa ei ole vaikutuksia järvivedessä. Lisäksi sääolosuhteet ovat muuttuneet merkittävällä 
tavalla. Marras-joulukuiset vesisateet ovat tulleet tavanomaisiksi. Myös helmi-maaliskuiset 
”lämpöaallot” ovat saaneet aikaan lumien sulamista. Nämä MTT/A.Närvänen malliset saostusasemat 
eivät toimi yöpakkasten aikaan. Erityisesti on huomioitava, että jatkohankkeen aikana käsitellyt 
ojavesimäärät ovat jääneet murto-osaan kokonaisvaluntaan nähden.  
 
 
4. Kustannukset 
 

Koejakson 2012 -2013 jäljiltä jäi kemikaalia varastoon yhteensä 2900 kg. Tästä määrästä kyettiin 
käyttämään vuonna 2014 vain 1560 kg. Vuoden 2015 käyttöä varten tilattiin Ferx-3:a 3600 kg, minkä 
kustannukset olivat: 3600 kg x 0,38 €/kg (alv 0%) =  1368,00 € + alv 24 % = 1.696,32 € vapaasti 

Nuutajärvellä.  
Vuoden 2015 käytön jälkeen varastossa oli 1600 kg. KVVY lahjoitti yhdistykselle Hulaus-hankkeessa 
ylimääräiseksi jääneen erän 1040 kg. Näin ollen vuotta 2016 varten käytettävissä oli 2640 kg. 
Alkutalven sääolosuhteista johtuen suojeluyhdistys päätti olla tilaamatta lisää kemikaalia, vaan 
tyydyttiin varastossa olleen määrän käyttöön, mikä määrä onnistuttiinkin käyttämään 
kokonaisuudessaan, joten koko jatkohankkeen kustannuksiksi jäi siis 1.696,32 €, josta PirELY 

maksoi yhdistykselle 50 %:n osuuden. 
 
 
5. Ferix-asemien purku maastosta 
 

Ferix-asemien purku maastosta toteutettiin kahdessa vaiheessa. 28.7.2016 vietiin annostelusäiliöt 
jäteasemalle kahden miehen talkoilla. Työtunteja kertyi yhteensä 14.  
 

  
Annostelusäiliöt vietiin jäteasemalle kahdella peräkärrykuormalla. 
 
Ferix-asemien siltarakenteet purettiin 2.8.2016. Purku- ja kuljetustöissä oli 4 miestä ja 3 peräkärryä. 
Työtunteja kertyi yhteensä 32. Puutavara vietiin pääosiltaan Nokoorin koskelle padon siltarakenteiden 
kunnossapitoa ajatellen. 
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6. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 
 

Ojavesien liukoisen fosforin saostaminen Ferix-3 kemikaalilla onnistuu ideaalisissa sääolosuhteissa 
hyvin, mutta käytännössä kevättalviset sääolosuhteet ovat muuttuneet niin, että lumien sulaminen 
saattaa alkaa jo helmikuussa, jolloin yöpakkaset ovat normaaleja. Yöpakkaset kuitenkin 
”holvaannnuttavat” saostussukan pintaan kemikaalikerroksen, joka ei liukenekaan virtaavaan veteen, 
kuten edellä on kerrottu. Aikaiset lämpöaallot sulattavat lumia useaan otteeseen kevään aikana, 
jolloin virtaamat jäävän vähäisiksi ja pitkittyvät koko kevään ajaksi. Tästä seuraa, että saostus-
menetelmä pitäisi olla ympärivuotista ja kestää pakkasjaksoja. Kevään 2016 virtaamat alkoivat ojissa 
jään alla. 
   

   
Saostamisen aloitus 26.3.32016 jään alle           Saostussäiliö tyhjennytty ja sukka pesty 
 
Kolmen viimevuoden aikana käsiteltyjen vesien määrä jäi olemattoman vähäisiksi, joten sillä ei ollut 
odotettavissakaan vaikutusta järviveteen. Vuosina 2012-2013 saostamiseen käytetty kemikaalimäärä 
oli kaksinkertainen, ei silläkään ollut vaikutusta järviveteen vesinäytteiden tuloksiin verrattuna. 
Leväesiintymiä on ollut kaikkina kesinä lukuunottamatta kesää 2012. Ei kuitenkaan siinä määrin kuin 
vuonna 2010, joka antoi alkusysäyksen tälle kemikalontihankkeelle ja sen jatkolle.  
Ojavesien saostustoimenpiteillä ei ole myöskään vahaittu tapahtuneen mitään kielteisiä vaikutukasia 
ympäristön suhteen. Ranta-asukkaat ovat uskollisesti luottaneet yhdistyksen kunnostustoimenpiteisiin 
järven hyväksi ja ovat tukeneet yhdistystä ”Ferix-kummien” ominaisuudessa. 
Suojeluyhdistyksessä ollaan nyt sitä mieltä, että ympärivuoseen saostamiseen kehitetyt laitteet ja 
niiden käyttö ovat kustannuksiltaan niin suuret, että siihen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia.  
 

Jatkotoimenpiteenä kokeillaan nyt KVVY:n kehittämää COOLOX-menetelmää, jossa järvivettä 
hapetetaan talviaikana ns. virrankehittimien avulla. Esimmäisen talven jälkeen voidaan todeta: 
Happitilanne oli vertailuvuosiin nähden hieman parempi. Olennaista oli pohjanläheisen veden 

hapellisuus, joka estää raudan pelkistymisen ja sisäisen kuormituksen käynnistymisen. Ainakin 

fosforipitoisuus laski selvästi kevättä kohti. Valitettavaa on, että fosforipitoisuus palautui kesän aikana 

edellisvuosien tasolle, joten virkistyskäytön kannalta tärkeään kesätilanteeseen tällä ei ollut 

vaikutuksia. 

Kokeiluja on syytä jatkaa muutamia vuosia pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. Järven suuren koon 

takia laitemäärä oli jo ennakolta arvioituna aivan liian pieni. Pinta-alan perusteella arvioituna 

laitemäärän tulisi olla luokkaa 10 kpl eri puolille sijoitettuna. Toistaiseksi kokeilua voidaan jatkaa 

nykyisillä tai yhdellä lisälaitteella. 
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7. Allekirjoitukset ja päiväys 

Urjalassa  15.11.2016 

 

   

                     040 702 9721                                050 542 9247  

               joukokkokko@gmail.com       riku.rantala@neptunusweld.fi  
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