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Turvetuotannon vesienkäsittelyratkaisut
• Perus-/esikäsittelymenetelmät

• Eristysojat
• Sarkaojat, varustettava lietteenpidättimillä ja lietesyvennyksillä
• Virtaaman säätö

• Suurten valumien aikaisen tuotantoalueelta tulevan kiintoainehuuhtouman laskeuttaminen 
sarka- ja kokoojaojiin virtausta rajoittamalla ja virtausnopeutta pienentämällä

• Laskeutusaltaat
• Kiintoaineen ja sen mukana kulkeutuvien ravinteiden poisto (roudattomana kautena 30-40 %)
• Ei poista liukoisia ravinteita

• Muita käsittelymenetelmiä
• Ojitetuille suoalueille rakennetut kosteikot, kasvillisuuskentät, haihdutus-/imeytyskentät jne.

• Parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) olevat menetelmät
• Pintavalutus

• Vedet johdetaan ojittamattomalle suoalueelle joko painovoimaisesti tai pumppaamalla
• Puhdistaa sekä kiintoainetta että ravinteita, myös liukoisessa muodossa olevia (esim. 

roudattomana kautena kiintoainetta noin 50 %, kokonaisfosfori noin 50 % ja kokonaistyppi 
noin 40 %)

• Kemiallinen puhdistus
• Kallis ratkaisu, suurille tuotantoalueille (2006 vain 11 kohteella)
• Roudattomana kautena puhdistaa esim. kiintoainetta noin 90 %,                     

kokonaisfosforia noin 85 %, ja kokonaistyppeä noin 35 %

Talviaikainen vesienkäsittely

• Laskeutusaltaat ja virtaamansäätö
• Pintavalutus, ojitetut kosteikot jne.

• Gravitaatiolla eli painovoimaisesti toimivat kohteet
• Kohteet, joissa vedet pumpataan pintavalutuskentille

• Kohteet toiminnassa joko vain sulan maan aikana tai ympärivuotisesti
• Ympärivuotiseen pumppaukseen päädytty esim.  tuotantoalueen kuivatuksen 

tehostamiseksi tai siksi että luvanantajat ovat vaatineet sitä vesienpuhdistuksen 
tehostamiseksi

– Etuna ollut mm. se että tuotantoalueella on keväällä vähemmän vesiä, jolloin tuotanto 
päästään aloittamaan aiemmin

• Varakenttä, jonne vesiä voidaan esim. tulva-aikana ohjata (ainakin Utajärven Korentosuolla)

• Kasvillisuuskenttä
• Esim. ruokohelpien juuristo ei kestä sitä, että kentälle tulisi vettä myös                                

talvella, joten kasvillisuus rajoittaa talvikäyttöä

• Kemiallinen vedenpuhdistus
• Alkuvaiheessa yksi kohde, ei ole muutoin käytetty talvella



Tuotanto- ja kuntoonpanovaiheen 
vesienkäsittelyratkaisujen osuuksien vertailu 
2008 turvetuotantohehtaareittain -koko Suomi

Muu = pelkät sarkaojarakenteet, kasvillisuuskentät ja haihdutus/imeytys

Tuotannossa/tuotantokunnossa vähän yli 70 000 ha, 
kuntoonpanovaiheessa noin 5 000 ha
Tiedot: VAHTI, 2010

Tuotantovaiheen vesienkäsittelyratkaisujen 
osuuksien vertailu 2008 turvetuotantohehtaareittain 
–Pohjois-, Itä- ja Länsi-Suomen välillä

Pohjois-Suomi = entisten PPO:n, KAI:n ja LAP:n ympäristökeskusten alueet (noin 26 000 ha)
Itä-Suomi = entisten KSU:n, PSA:n, ESA:n, PKA:n ja KAS:n ympäristökeskusten alueet ( noin 
18 000 ha)
Länsi-Suomi = entisten LSU:n, PIR:n, LOS:n, HAM:n ja UUS:n ympäristökeskusten alueet (noin 
28 000 ha)
Tiedot: VAHTI, 2010



Kuntoonpanovaiheen vesienkäsittelyratkaisujen 
osuuksien vertailu 2008 turvetuotantohehtaareittain 
–Pohjois-, Itä- ja Länsi-Suomen välillä

Pohjois-Suomi = entisten PPO:n, KAI:n ja LAP:n ympäristökeskusten alueet (noin 2 200 ha)
Itä-Suomi = entisten KSU:n, PSA:n, ESA:n, PKA:n ja KAS:n ympäristökeskusten alueet        
(noin 900 ha)
Länsi-Suomi = entisten LSU:n, PIR:n, LOS:n, HAM:n ja UUS:n ympäristökeskusten alueet 
(noin 1 700 ha)
Tiedot: VAHTI, 2010

Tuotanto- ja kuntoonpanovaiheen vesienkäsittely-
ratkaisujen osuuksien vertailu turvetuotantoheh-
taareittain vuosien 2006 ja 2008 välillä -koko Suomi

2006 2008

Vuonna 2006 vähän yli 70 000 ha ja 
vuonna 2008 vähän yli 75 000 ha
Tiedot: VAHTI , 2008 ja 2010



Turvetuotannon valunnat

• Sääolosuhteiden leudontuessa myös pohjoisessa talvella voi olla 
välillä voimakkaita virtaamia

• Talvella virtaamat kuitenkin yleensä muita vuodenaikoja 
pienempiä ja nollavirtaamakausiakin voi esiintyä
ainakin pohjoisessa

• Vaihtelee vuosittain, vuodenajoittain ja kohteen sijainnin mukaan

Kuva: Pöyry, 2009

Turvetuotantoalueiden vuosivalunnan jakautuminen v. 2003–2008 
virtaamamittausaineistojen ja vuodenaikajaottelun perusteella

P-S E-S
Talvi 155 145
Kevät 35 30
Kesä 135 150
Syksy 40 40

Suuntaa-antavasti 
jaoteltuna 

keskimääräiset 
vuodenaikojen 
pituudet (vrk)

Keskimääräisten nettokuormitusten vaihtelu 
eri vuodenaikoina Pohjois- ja Etelä-Suomessa 

• Vuosien 2003-2008 virtaamatiedoista, kohteita

• Perustason vesiensuojelurakenteet sisältää sarkaojapidättimet ja laskeutusaltaat
• Nettokuormituksessa on mitatuista bruttokuormituksista vähennetty arvioidun 

luonnonhuuhtouman osuus (luonnonhuuhtouman taustapitoisuudet 2 mg/l kiintoainetta, 
20 µg/l fosforia ja 500 µg/l typpeä, paitsi Pohjois-Suomen vuoden 2003 aineistossa, jossa 
taustahuuhtoumat Vitmanojan valuma-alueen mitatuista kuormitustiedoista)

• Lähde: Pöyry, 2009

talvi kevät kesä syksy
P-S Pintavalutuskenttä 32 34 113 37
E-S Pintavalutuskenttä 13 14 41 15
P-S Perustaso 17 20 39 10
E-S Perustaso 73 72 90 73



Talviaikaisessa kosteikkojen käytössä
ongelmia
• Paannejään muodostuminen

à Mahdollinen penkereiden rikkoutuminen tai painuminen
à Kuivatusvedet eivät pääse kulkemaan välttämättä enää kentän pintaa 

myöten, ei kontaktia turpeen kanssa?
à Mahdollisesti vaikutusta kentän toimivuuteen myös muina vuodenaikoina?

• Muodostumiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä:
• Pumppaustapa
• Talviaikaiset plussakelit

• Tarvitaan jäiden poistoa pumppausaltaasta, jakoaltaasta tai 
ojista ainakin joinakin vuosina

• Talven sääolot vaikuttavat; ongelmia vain osana vuosista
• Osalla kohteista varsinaisesti ongelmia ei ole ilmennyt
• Biologisten prosessien toimimattomuus
• Sähköpumppaamo

• Ympärivuotisessa käytössä järkevin vaihtoehto
• Ongelma: kallista, jos kohde kaukana olemassa olevista          

sähkölinjoista



TuKos
Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely –projekti

Tutkimuksen osa-alueet ja tavoitteet:
Osatehtävä 1: Tavoitteena on selvittää, millaisin 

edellytyksin ojitetulle suoalueelle voidaan rakentaa 
turvetuotannon valumavesiä tehokkaasti puhdistava 
vesiensuojelukosteikko

Osatehtävä 2: Tavoitteena on tutkia, miten 
vesiensuojelukosteikon toimintaa voidaan parantaa 
sorptiomateriaalien tai muiden pidättymistä
tehostavien ratkaisujen, kuten veden 
alumiinilisäyksen avulla

Osatehtävä 3: Tavoitteena on saada selvitettyä ja 
kehitettyä sellaisia pumppaus- ja 
vedenjakoratkaisuja, jotka soveltuvat 
ympärivuotiseen vesien käsittelyyn mahdollisimman 
yleisesti

Osatehtävä 4: Tavoitteena on laatia menetelmille 
mahdollisimman kattavat mitoitus- ja 
suunnitteluohjeet ja sekä teknisen testauksen että
vuorovaikutteisen suunnittelun avulla saada 
menetelmistä yleisesti hyväksyttyjä

Yleistietoa TuKos-projektista

• Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama projekti 
vuosille 2009-2011, kokonaissumma 400 000 €

• Rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Tutkimus- ja toteuttajatahot:

• Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio
• Suomen ympäristökeskus, Oulun toimiyksikkö

• Yhteistyö ja rahoittajatahot:
• Vapo Oy
• Turveruukki Oy
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Oulun kaupunki
• Jyväskylän energia Oy
• Kuopion energia Oy
• Suomen turvetuottajat ry.
• Pohjois-Pohjanmaan liitto
• Keski-Suomen liitto



Ympärivuotisen vesienkäsittelyn osuus

• Mukaan kohteita sekä Pohjois-Suomen, Länsi-Suomen että Itä-
Suomen alueelta

• Selvitetään valittujen kosteikkojen:
• Ympärivuotista vesienpuhdistuksellista toimivuutta olemassa olevan vedenlaadun 

tarkkailutiedon perusteella
• Mahdollisia ongelmia ja niiden ilmenemisaikoja
• Kosteikon perustiedot, kuten vedenjakoratkaisut ja kaltevuudet 

• Kosteikon perustietojen lisäksi mm. sääolojen vaikutusta 
kosteikon toimivuuteen ja mahdollisten ongelmien esiintymiseen 
tarkastellaan

• Saada tietoa ympärivuotiseen toimivuuteen vaikuttavista 
tekijöistä, joiden perusteella voidaan tulevaisuuden rakenteita 
ohjeistaa
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