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1 Johdanto
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vuonna 2012 perustetun Lielahden lumenkaatopaikan (pinta-ala 18 000
m2) biosuodatusalueen (pinta-ala 800 m2, kuva 1) toimivuutta lumensulamisvesien Näsijärveen aiheuttaman
kuormituksen vähentämisessä. Biosuodatusalueen toimivuutta seurattiin vuonna 2012 vedenlaatunäytteiden
avulla keväällä, kesällä ja syksyllä kerran kuussa haetuilla vesinäytteillä sekä vuosina 2013 ja 2015
jatkuvatoimisella mittarilla ja erillisillä vedenlaatunäytteillä 1,5 kuukauden ajan. Selvitys kuuluu osaksi
HULEhanketta (2012–2015), jossa tutkittiin erilaisten hulevesien hallintamenetelmien toimivuutta.

Kuva 1. Lumensulamisvesien käsittelyyn rakennetun laskeutusaltaan ja suodatuskentän muodostama
biosuodatusalue Lielahden lumenkaatopaikalla. Käsitellyt sulamisvedet ohjataan Näsijärveen.

2 Lielahden lumenkaatopaikan biosuodatusalue
Lielahden lumenkaatopaikka sijaitsee Näsijärven lounaisrannan välittömässä läheisyydessä Tampereen
länsiosassa. Alue on vanhaa paperiteollisuusaluetta. Vesien käsittelyrakenne koostuu kahdesta osasta. Lumen
sulamisvedet johdetaan ensin laskeutusaltaaseen, jonka tarkoituksena on pidättää karkein kiintoaines (lähinnä
hiekka) ja öljyt. Sen jälkeen vesi virtaa kasvillisuuden peittämälle suodatuskentälle, jossa vesi suodattuu
kasvillisuuden ja maakerrosten läpi. Samalla vedessä olevia ravinteita, hienompaa kiintoainetta ja muita haittaaineita pidättyy eri prosessien kautta. Rakenne myös hidastaa ja tasaa virtaamia. (Kuvat 2 ja 3).
Lielahden lumenkaatopaikan biosuodatusalue valmistui alkuvuonna 2012. Alue otettiin heti käyttöön, mutta
kasvillisuus istutettiin vasta keväällä 2012. Biosuodatusalueelle ohjatut vedet ovat suurimmaksi osaksi
lumenkaatopaikalta, mutta pieni osa tulee viereiseltä tiealueelta avo-ojia pitkin. Biosuodatusalueelta vesi
ohjataan salaojaan ja rumpuun, joka johtaa vedet Näsijärven Lielahteen.
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Kuvat 2 ja 3. Hiekan ja öljyn erotukseen rakennettu laskeutusallas ennen biosuodatusaluetta syyskuussa (kuva 2)
ja marraskuussa 2013 (kuva 3).

Kuva 4. Lumenkaatopaikka sijaitsee biosuodatusalueen vieressä.

2.1 Mitoitus
Biosuodatusalueen on suunnittelut Ramboll Oy. Suunnittelussa käytetyt vesitase ja hydrauliset mitoitusarvot on
esitetty taulukoissa 1 ja 2. Alue on toteutettu hieman suunniteltua pienempänä (todellinen pinta-ala 18 000 m2),
joten taulukon 1 arvot eivät aivan vastaa toteutumaa.
Taulukko 1. Lielahden lumen vastaanottopaikan mitoitusvesitase (Ramboll Oy 2010).
Läjitysalueen pinta-ala
Lumen keskimääräinen paksuus
Lumimäärä
Lumen vesiarvo
Lumen sulaminen
Valumavesimäärä keskimäärin
Valumavesimäärä keskimäärin
Valumavesimäärä maksimi
Valumavesimäärä maksimi

21 600
10
216 000
500
100
46
949
69
1 490

m2
m
m3/a
kg/m3
d
mm/d
m3/d
mm/d
m3/d
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Taulukko 2. Laskeutusaltaan ja suodatusalueen hydrauliset mitoitusarvot (Ramboll Oy 2010).
Rakenneosa
Hiekan- ja öljynerotusallas
Koko biosuodatusaluesysteemin viipymä keskivirtaamalla
Biopidätysaltaan pintakuorma

Viipymä
>2h
1 vrk
< 1,5 m/d

Kuva 5. Lasketusaltaassa on matalampi ja syvempi osio, jonne kiintoaines voi laskeutua.

2.2 Rakenne
Koko biosuodatusalue on kooltaan noin 25 m x 70 m. Se on toteutettu allasmaisena rakenteena, jonka sisälle on
rakennettu sekä laskeutusallas että varsinainen suodatusalue. Koko rakenteen maksimitilavuus on noin 1 000 m3,
josta laskeutusaltaan osuus on noin 150 m3. Suodatusalueen mitat ovat noin 17 m x 47 m ja sen pinta-ala on noin
800 m2. Biosuodatusalueen pohja on eristetty savella vanhasta paperiteollisuusalueen maaperästä. Altaan ja
biosuodatuskentän luiskakaltevuudet ovat 1:2.
Biosuodatuskentän rakennekerrokset yläpinnasta lähtien ovat seuraavat (Kuva 6):
kasvillisuus
kasvualusta 300 mm: karkeahko hiekka/kivituhka, seassa 20 % humusta
suodatinkerros 400 mm: karkeahko hiekka/kivituhka
salaojakerros 300 mm: salaojasora/sepeli 8-16 mm
kyllästynyt kerros 200 mm: sepeli 16–32 mm
suodatinkangas N3
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Kuva 6. Lumenkaatopaikan biosuodatusalueen leikkaus B-B (ks. Kuva 7) (Ramboll Oy 2010).
Biosuodatusaltaan luiskissa on kolme rakennekerrosta (kuva 6):
kasvillisuus
kasvualusta 300 mm: karkeahko hiekka/kivituhka, seassa 20 % humusta
suodatinkerros 400 mm: karkeahko hiekka/kivituhka

Kuva 7. Biosuodatusalueen sijainti lumenkaatopaikalla (vasen kuva) ja vaakaleikkaus (oikea kuva). Todellisuudessa
läjitysalueen pinta-ala on pienempi kuin suunnitelmakuvassa (noin 18 000 m2) (Ramboll Oy 2010).
Biosuodatusalueelle on istutettu monipuolinen kasvillisuus, jossa on kosteutta ja suolaisuutta kestäviä kasvilajeja.
Lajeina alueella ovat rantakukka, kurjenmiekka, pikkutalvio, tyrni, paljakkapaju sekä viiruhelpi.
Biosuodatusalueelle tulevan veden virtauksen ohjausseinää korjattiin keväällä 2013, sillä virtaus oli uurtanut
seinämään oikotien suodatusalueen alaosaan. Myös kasvillisuutta istutettiin biosuodatusaluetta reunustavalle
kivetylle alueelle, sillä suurin osa vedestä ohjautui reunakivetystä pitkin alueelta pois eikä vesi levinnyt
biosuodatuskentälle. Tavoitteena oli tehostaa kasvillisuuden vaikutusta veden puhdistukseen sekä parantaa
imeytymistä ja suodattumista alueen rakennekerroksiin. Kasvillisuutta istutettiin suodatusalueelle lisää keväällä
2013. Syksyllä 2013 tutkimusten jälkeen kasvillisuus leikattiin ja vietiin alueelta pois.
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3 Biosuodatusalueessa tapahtuvat prosessit
Biosuodatusalueilla hulevesi suodatetaan biologisesti aktiivisen pintakasvillisuuden ja sen juuriston,
humuskerroksen ja mineraalimaan läpi, jolloin hulevesien sisältämiä epäpuhtauksia (mm. kemikaalit, ravinteet,
metallit ja muut haitalliset aineet) pidättyy maaperään ja kasvillisuuteen. Biosuodatusalueilla tapahtuu mm.
suodattumista, imeytymistä, pidättymistä sekä mikrobien aiheuttamaa hajoamista. Lisäksi kasvit käyttävät
ravinteita ja niiden kautta tapahtuu haihduntaa (Trowsdale & Simcock 2011). Biosuodatusalueiksi voivat soveltua
esim. tienvarsien painanteet ja ajoratojen väliset viherkaistat sekä pysäköintialueet, tai ne voidaan rakentaa
erillisinä suodatuskenttinä. Biosuodatusalueiden on osoitettu vähentävän vaihtelevasti, mutta toisinaan hyvin
tehokkaastikin hulevesien sisältämiä epäpuhtauksia (esim. Weiss ym. 2007; Trowsdale & Simcock 2011).

4 Biosuodatusalueen toimivuuden seuranta
Tampereen kaupungin ympäristökeskus ja SYKE tutkivat yhteistyössä Lielahden lumenläjitysalueen
biosuodatusalueen toimivuutta sekä vedenlaatunäytteiden avulla että jatkuvatoimisilla mittareilla vuosina 2012,
2013 ja 2015. Tampereen kaupunki vastasi näytteenotosta ja SYKE raportoinnista.

4.1 Vesinäytteet
Yksittäisiä vesinäytteitä kerättiin sadetapahtumien yhteydessä vuonna 2012 kerran kuussa ja vuonna 2013 noin
kaksi kertaa kuussa loppukesän ja syksyn aikana. Vuonna 2015 näytteitä otettiin tasaisesti kahden viikon välein
loppukevään ja keskikesän välisenä aikana. Näytepisteitä oli kaksi: ennen biosuodatusaluetta (L1) ja
biosuodatusalueen jälkeen (L2). Näytekertoja oli vuonna 2012 seitsemän, vuonna 2013 kahdeksan ja vuonna 2015
kuusi em. kahdesta pisteestä. Vesinäytteistä analysoitiin standardien mukaisesti kokonaistyppi (Ntot), nitriitti- ja
nitraattitypen summa (NO23-N), ammoniumtyppi (NH4-N), kokonaisfosfori (Ptot), fosfaattifosfori (PO4-P), sameus,
kiintoaine, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sulfaatti (SO4), rauta (Fe), kloridi (Cl), Sinkki (Zn)
sekä bakteerit.

4.2 Jatkuvatoiminen seuranta
Virtaamaa ja vedenlaatua mitattiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla 4.9.–17.10.2013 ja 3.6.–21.7.2015 Luode
Consulting Oy:n toimesta. Mittauspaikat sijaitsivat biosuodatusalueelle tulevassa uomassa sekä alueen
alapuolisessa kaivossa (Kuva 7). Mittausväli oli 10 minuuttia. Tiedot siirrettiin konsultin datapalvelun www-sivuille
kaksi kertaa päivässä, jotta mittauksen laadunvarmistus pystyttiin tekemään lähes reaaliaikaisesti.
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Kuva 7. Jatkuvatoimiset mittarit sijaitsivat tierummussa ennen laskeutusallasta ja biosuodatusaluetta ja alueen
jälkeen olevassa kaivossa syksyllä 2013 ja kesällä 2015 noin 1,5 kk ajan molemmilla jaksoilla.
Biosuodatusalueelta lähtevää virtaamaa mitattiin lähtöuomassa olevan v-padon yhteyteen asennetulla
paineanturilla. Tulevaa virtaamaa ei voitu mitata jatkuvatoimisesti, koska alueella ei ole virtaamamittaukseen
soveltuvaa paikkaa. Vedenlaatumittaukset tehtiin YSI6600 -sondeilla. Tulevasta ja lähteäväst vedestä mitattiin
sameutta, johtokykyä ja lämpötilaa.

5 Seurannan tulokset
Tuloksissa esitetään ensin vuosien 2012, 2013 ja 2015 vesinäytteiden tulokset. Sen jälkeen käsitellään
jatkuvatoimisen mittauksen tulokset.

5.1 Vesinäytteiden tulokset
5.1.1

Kiintoaine ja sameus

Vuonna 2012 suurimmat kiintoaine- ja sameusarvot mitattiin syyskuussa, jolloin ne olivat huomattavasti
suuremmat kuin kevään ja kesän näytteissä (Kuva 8). Syyskuussa 2012 satoi paljon, mikä lisäsi näiden määriä
vesinäytteissä. Kiintoainesta oli tulevassa vedessä keskimäärin (Kuva 9) 140 mg/l (vaihteluväli 9–810 mg/l) ja
lähtevässä 57 mg/l (vaihteluväli 2,4–340 mg/l). Ilman syyskuun näytettä keskiarvo oli tulevassa 53 mg/l ja
lähtevässä 22 mg/l.
Sameuden arvo vaihteli tulevassa vedessä välillä 16–680 FNU ja keskiarvo oli 142 FNU. Lähtevässä vedessä
vastaavasti arvot olivat 93 FNU ja vaihteluväli 8–520 FNU. Ilman syyskuun näytettä keskiarvo oli tulevassa 53 FNU
ja lähtevässä 22 FNU. Jos syyskuun 2012 näyte otetaan mukaan, olivat keskimääräinen sameus ja
kiintoainepitoisuus vuosina 2013 ja 2015 niin tulevassa kuin lähtevässäkin vedessä selvästi matalampia kuin
vuonna 2012. Kiintoainepitoisuuden keskiarvo (vaihteluvälit suluissa) oli vuonna 2013 tulevassa vedessä 16 mg/l
(3–77 mg/l) ja lähtevässä vedessä 4 mg/l (1–17 mg/l) ja vuonna 2015 tulevassa vedessä 36 mg/l (2–130 mg/l) ja
lähtevässä vedessä 9 mg/l (1–41 mg/l). Sameuden keskiarvo oli vuonna 2013 tulevassa vedessä 16 FNU (5–33
FNU) ja lähtevässä vedessä 9 FNU (2–38 FNU) ja vuonna 2015 tulevassa vedessä 63 FNU (4–250 FNU) ja lähtevässä
vedessä 19 (3–80 FNU).
Kiintoainesta oli lähtevässä vedessä vähemmän kuin tulevassa yhtä lukuun ottamatta jokaisella näytekerralla
(Kuva 9). Kaikkien havaintovuosien keskimääräinen pidätysprosentti kiintoaineelle on 64 %. Vastaavasti myös
sameus oli matalampi lähtevässä vedessä liki jokaisella näytekerralla verrattuna tulevaan veteen. Vähenemä oli
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keskimäärin 45 %. Suhteellisesti voimakkaimmin kiintoaine väheni vuonna 2013 (78 %) ja sameus vuonna 2015
(71 %)

Kuva 8. Lielahden biosuodatusalueelle tulevan ja alueelta lähtevän veden sameus ja kiintoainepitoisuus vuosina
2012, 2013 ja 2015.

Kuva 9. Lielahden biosuodatusalueen kiintoaineen ja sameuden keskiarvot vesinäytteissä vuosina 2012, 2013 ja
2015. Sameuden ja kiintoainepitoisuuden alenemaprosentit on esitetty kunkin tulevan veden pylvään alaosassa.
5.1.2

Fosfori

Vuoden 2012 suurimmat fosforipitoisuudet mitattiin syyskuussa ja ne olivat huomattavasti korkeammat kuin
kevään ja kesän näytteissä (Kuva 10). Kokonaisfosforin määrä oli tulevassa vedessä keskimäärin 172 µg/l
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(vaihteluväli 31–890 µg/l) ja lähtevässä vedessä 84 µg/l (vaihteluväli 13–430 µg/l). Ilman syyskuun näytettä
keskiarvo oli tulevassa 52 µg/l ja lähtevässä 27 µg/l.
Fosfaattifosforin (PO4-P) pitoisuudet (vaihteluvälit suluissa) olivat tulevassa vedessä keskimäärin 59 µg/l (14–180
µg/l) ja lähtevässä vedessä 38 µg/l (6–160 µg/l). Ilman syyskuun näytettä keskiarvo oli tulevassa vedessä 28 µg/l ja
lähtevässä vedessä 13 µg/l. Vuonna 2013 kokonaisfosforipitoisuus oli tulevassa vedessä keskimäärin 30 µg/l (14–
64 µg/l) ja lähtevässä vedessä 24 µg/l (12–65 µg/l) ja PO4-P pitoisuus vastaavasti tulevassa vedessä 12 µg/l (6–31
µg/l) ja lähtevässä vedessä 11 µg/l (6–26 µg/l). Vuonna 2015 kokonaisfosforipitoisuus oli tulevassa vedessä
keskimäärin 47 µg/l (11–160 µg/l) ja lähtevässä vedessä 31 µg/l (11–69 µg/l) ja PO4-P pitoisuus vastaavasti
tulevassa vedessä 28 µg/l (2–110 µg/l) ja lähtevässä vedessä 15 µg/l (6–50 µg/l).
Kuvasta 11 voidaan havaita biosuodatusalueen heikko toimivuus vuoden 2013 syysjaksolla. Muutoin alue toimi
fosforin poistajana varsin hyvin. Fosforin määrä oli useimmiten pienempi lähtevässä vedessä kuin tulevassa ja
kokonaisfosforipitoisuus aleni keskimäärin 44 % (vaihteluväli 22–51 %). Suoraan kasveille hyödynnettävissä oleva
fosfaattifosfori väheni suhteellisesti jonkin verran heikommin, keskimäärin 36 % (vaihteluväli 7–47 %).

Kuva 10. Lielahden biosuodatusalueelle tulevan ja alueelta lähtevän veden kokonais- ja fosfaattifosforipitoisuudet
vuosina 2012, 2013 ja 2015.
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Kuva 11. Lielahden biosuodatusalueen kokonais- ja fosfaattifosforipitoisuuksien keskiarvot vesinäytteissä vuosina
2012, 2013 ja 2015. Pitoisuuksien alenemaprosentit on esitetty kunkin tulevan veden pylvään kohdalla.
5.1.3

Typpi

Vuoden 2012 havaintojaksolla typen pitoisuudet laskivat keväästä kohti kesää ja jälleen kasvoivat syyskuussa
(Kuva 12). Suurimmat pitoisuudet mitattiin biosuodatusalueelta lähtevästä vedestä. Erityisesti 13.4. lähtevässä
vedessä oli suuri määrä typpeä, mikä nosti keskiarvoja. Tuolloin kokonaistyppeä oli 10 000 µg/l, nitriitti- ja
nitraattityppeä 3 300 µg/l ja ammoniumtyppeä 4 400 µg/l. Huomioimatta kyseisen päivän näytteitä
kokonaistypen keskipitoisuus (vaihteluvälit suluissa) oli tulevassa vedessä 1 527 µg/l (550–3 300 µg/l) ja
lähtevässä vedessä 1 193 µg/l (410–3 300 µg/l). Siten ilman huhtikuun 13. päivän näytteitä kokonaistypen
pitoisuudet vähenivät keskimäärin 22 %, mutta ottamalla 13.4. näyte mukaan kokonaistyppipitoisuus kasvoi jopa
66 % (Kuva 13). Nitriitti- ja nitraattitypen (NO23-N) pitoisuus oli vuoden 2012 seurantajaksolla tulevassa vedessä
keskimäärin 316 µg/l (150–760 µg/l) ja lähtevässä vedessä 831 µg/l (210–820 µg/l). Siten kasveille suoraan
hyödynnettävissä olevan nitraatti- ja nitriittitypen (NO23-N) määrä kasvoi biosuodatusalueella keskiarvon mukaan
jopa 163 % (Kuva 13) ja 13.4. näyte poistettunakin 40 %. Niin ikään kasveille suoraan käyttökelpoisen
ammoniumtypen (NH4-N) keskipitoisuus oli vuonna 2012 tulevassa vedessä 466 µg/l (64–1 800 µg/l) ja lähtevässä
vedessä 1 027 µg/l (30–4 400 µg/l), joten senkin pitoisuus kasvoi biosuodatusalueella yli kaksinkertaiseksi (Kuva
27). Huhtikuun 13. päivän näyte poistettuna NH4-N keskipitoisuus (tulevassa 494 ja lähtevässä 465 µg/l) hieman
aleni (6 %).
Vuosien 2013 ja 2015 havaintojaksoilla typen keskipitoisuudet olivat matalammat kuin vuoden 2012 jaksolla
(Kuvat 12 ja 13). Vuonna 2013 kokonaistypen keskipitoisuus (vaihteluvälit suluissa) oli biosuodatusalueelle
tulevassa vedessä 570 µg/l (340–1 100 µg/l) ja alueelta lähtevässä vedessä 538 µg/l (290–1 100 µg/l). Vastaavasti
NO23-N keskipitoisuus oli tulevassa vedessä 241 mg/l (130–380 µg/l) ja lähtevässä vedessä 321 µg/l (140–690 µg/l)
ja NH4-N keskipitoisuus tulevassa vedessä 156 µg/l ja lähtevässä vedessä 33 µg/l. Siten kokonaistyppipitoisuus
aleni vuonna 2013 keskimäärin 6 %:lla ja NH4-N pitoisuus jopa 79 %:lla, mutta NO23-N pitoisuus kasvoi 33 %:lla
(Kuva 13).
Vuonna 2015 kokonaistyppipitoisuus (vaihteluvälit suluissa) oli biosuodatusalueelle tulevassa vedessä keskimäärin
470 µg/l (200–1 100 µg/l) ja lähtevässä vedessä 358 µg/l (200–690 µg/l). NO23-N keskipitoisuus oli vastaavasti
tulevassa vedessä 157 µg/l (26–480 µg/l) ja lähtevässä vedessä 139 µg/l (18–510 µg/l). NH4-N keskipitoisuus oli
vuonna 2015 biosuodatusalueelle tulevassa vedessä keskimäärin 74 µg/l (7–240 µg/l) ja alueelta lähtevässä
vedessä 34 µg/l (4–99 µg/l). Kahdesta edellisestä havaintojaksosta poiketen vuonna 2015 kaikkien typpijakeiden
pitoisuudet alenivat biosuodatusalueella: kokonaistypen 24 %, NO23-N:n 12 % ja NH4-N:n 54 % (Kuva 28).
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Kuva 12. Lielahden biosuodatusalueelle tulevan ja alueelta lähtevän veden kokonais- ja nitraatti- ja
nitriittityppipitoisuudet vuosina 2012, 2013 ja 2015.

Kuva 13. Lielahden biosuodatusalueen kokonais- ja NO23- typpipitoisuuksien keskiarvot vesinäytteissä vuosina
2012, 2013 ja 2015. Pitoisuuksien alenemaprosentit on esitetty kunkin tulevan veden pylvään kohdalla.
5.1.4

Metallit, sulfaatti ja kloridi

Taajamissa ja maanteillä käytetään natriumkloridia tien pinnan jääkerroksen ja lumen sulattamiseen.
Lumenkaatopaikalle tuotu lumi ja sen sulamisvedet sisältävät klorideja sekä muita epäpuhtauksia, kuten teiden
pinnoilta ja autoista irtoavia metalleja sekä öljynjäämiä. Kloridin määrä voi nostaa sulamisvesien
sähkönjohtokyvyn arvoja. Maaperästä saattaa myös vapautua metalleja hapettomissa olosuhteissa.
Biosuodatusalueelta seurattiin tavallisimmin hulevesissä esiintyvistä metalleista raudan (Fe) ja sinkin (Zn)
pitoisuuksia sekä lisäksi sulfaatin (SO4) ja kloridin (Cl) pitoisuuksia.
Vuoden 2012 mittausjaksolla raudan pitoisuus (vaihteluvälit suluissa) aleni biosuodatusalueen vaikutuksesta
keskimäärin noin 51 % ollen tulevassa vedessä keskimäärin 9 973 µg/l (790–54 000 µg/l) ja lähtevässä vedessä 4
913 µg/l (200–26 000 µg/l) (Kuvat 14 ja 15). Suurin rautapitoisuus mitattiin 27.9., mikä vaikutti keskiarvoihin,
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koska tuolloin tulevassa vedessä oli rautaa 54 000 µg/l ja lähtevässä 26 000 µg/l (Kuva 14). Vuosina 2013 ja 2015
rautapitoisuudet olivat 27.9.2012 havaituista korkeista pitoisuuksista johtuen keskimäärin ensimmäistä
mittausjaksoa matalammat. Vuoden 2013 mittausjaksolla biosuodatusalueelle tulevan veden keskimääräinen
rautapitoisuus oli vain 560 µg/l (200–1 300 µg/l) ja lähtevän veden 301 µg/l (140–940 µg/l). Vuonna 2015
rautapitoisuudet olivat edellisvuotta korkeammat, lähinnä koska 8.7. alueelle tulevassa vedessä havaittiin
suhteellisen korkea (9 600 µg/l) rautapitoisuus, mikä nosti vuoden 2015 keskipitoisuuden 2 305 µg/l:aan.
Rautapitoisuuden prosentuaalinen alenema biosuodatusalueella oli jokaisena tutkimusvuotena korkea.
Sinkkiä oli vuoden 2012 mittausjaksolla biosuodatusalueelta lähtevässä vedessä 47 % vähemmän kuin
biosuodatusalueelle tulevassa vedessä. Keskimäärin sinkkiä (vaihteluvälit suluissa) oli tulevassa vedessä 67 µg/l ja
lähtevässä vedessä 35 µg/l. Sinkin (Zn) keskipitoisuuden lasku vuonna 2012 aiheutui suuresta erosta 27.9.
otetussa näytteessä. Vuosien 2013 ja 2015 mittausjaksoilla sinkin keskipitoisuudet olivat raudan tapaan
ensimmäiseen seurantavuoteen verrattuna matalat. Erityisesti näin oli vuonna 2013, jolloin sinkin keskipitoisuus
oli biosuodatusalueelle tulevassa vedessä vain 7,6 µg/l (5–14 µg/l) ja lähtevässä 8,0 µg/l (5–12 µg/l). Siten vuoden
2013 havaintojaksolla sinkin keskipitoisuus jopa hieman kasvoi (6 %) biosuodatusalueella. Vuonna 2015
sinkkipitoisuus oli biosuodatusalueelle tulevassa vedessä keskimäärin 24 µg/l (5–94 µg/l) ja lähtevässä vedessä
keskimäärin 13 µg/l (5–27 µg/l), eli se aleni 45 %:lla (Kuva 15).

Kuva 14. Lielahden biosuodatusalueelle tulevan ja alueelta lähtevän veden rauta- ja sinkkipitoisuudet vuosina
2012, 2013 ja 2015.

Kuva 15. Lielahden biosuodatusalueen rauta- (vasen kuva) ja sinkkipitoisuuksien (oikea kuva) keskiarvot
vesinäytteissä vuosina 2012, 2013 ja 2015. Pitoisuuksien alenemaprosentit on esitetty kunkin tulevan veden
pylvään kohdalla.
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Sulfaatin (SO4) pitoisuus ei vuoden 2012 seurantajakson vesinäytteiden perustella vähentynyt, vaan päinvastoin
yli kaksinkertaistui lumensulamisvedessä biosuodatusalueella (Kuvat 16 ja 17). Tulevassa vedessä oli sulfaattia
(vaihteluvälit suluissa) keskimäärin 3,9 mg/l (1,8–6,7 mg/l) ja alueelta lähtevässä vedessä 8,8 mg/l (2,8–23 mg/l).
Tilanne oli samankaltainen vuonna 2015, jolloin sulfaattia oli tulevassa vedessä keskimäärin 3,5 mg/l (1,1–7,5
mg/l) ja lähtevässä vedessä 5,1 mg/l (2,1–9,3 mg/l), eli keskipitoisuus kasvoi 47 %:lla. Vuoden 2013
havaintojaksolla sulfaattia ei analysoitu lähtevästä vedestä, mutta tulevan veden keskipitoisuus oli 3,7 mg/l (1,8–
7,6 mg/l). Vuonna 2012 korkeita sulfaattipitoisuuksia havaittiin, erityisesti biosuodatusalueelta lähtevässä
vedessä, keväällä ja syksyllä, kun taas kesällä 2012 pitoisuudet olivat alhaiset. Vuonna 2013 sulfaattipitoisuus
kasvoi syksyä kohden ja vuonna 2015 päinvastoin.
Vuonna 2012 biosuodatusalueelta lähtevän veden keskimääräinen kloridipitoisuus 188 mg/l (vaihteluväli 3,3–1
000 mg/l) oli kevään ensimmäisen näyteparin suuresta erosta johtuen (Kuva 16) selvästi suurempi kuin alueelle
tulevan veden, jossa kloridia oli keskimäärin 73 µg/l (vaihteluväli 1,2–220 mg/l). Keskimäärin kloridipitoisuus oli
siten yli 2,5 kertaa suurempi lähtevässä vedessä kuin tulevassa vedessä (Kuva 17).

Kuva 16. Lielahden biosuodatusalueelle tulevan ja alueelta lähtevän veden sulfaatti- ja kloridipitoisuudet vuosina
2012, 2013 ja 2015.

Kuva 17. Lielahden biosuodatusalueen sulfaatti- (vasen kuva) ja kloridipitoisuuksien (oikea kuva) keskiarvot
vesinäytteissä vuosina 2012, 2013 ja 2015. Pitoisuuksien alenemaprosentit on esitetty kunkin tulevan veden
pylvään kohdalla.
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5.1.5

Bakteerit

Kaupunkialueiden hulevesissä esiintyy myös orgaanisia makrosaasteita, kuten lintujen ja lemmikkieläinten
ulosteita. Korkeat bakteeripitoisuudet voivat nostaa tautien riskejä. Vuoden 2012 havaintojakson alkupuolella
biosuodatusalueelta lähtevän veden hygieeninen laatu oli hyvä, mutta elokuussa ja syyskuussa bakteerien määrät
kasvoivat ja hygieeninen laatu heikkeni (Kuva 18). Vuonna 2012 enterobakteerien määrät vähenivät 36 % ja
Escherichia coli (E. coli) bakteerimäärät 26 % (Kuva 19). Seuraavana havaintovuotena enterobakteerien määrät
vähenivät biosuodatusalueessa jopa 92 %, mutta E. coli -bakteerien määrä kasvoi 63 % (Kuva 19). Vuoden 2015
havaintojaksolla oli biosuodatusalueelle tulevassa vedessä enterobakteereja vähemmän mutta E. coli -bakteereja
enemmän kuin kahtena aiempana havaintovuotena. Molempien bakteerityyppien lukumäärät alenivat vuonna
2015: enterobakteerit 61 % ja E. coli -bakteerit 67 %.

Kuva 18. Enterokokki- ja lämpökoliformisten E. coli -bakteerien määrät Lielahden biosuodatusalueelle tulevassa ja
alueelta lähtevässä vedessä.

Kuva 19. Enterokokki- ja lämpökoliformisten E. coli -bakteerien määrät Lielahden biosuodatusalueelle tulevassa ja
alueelta lähtevässä vedessä. Lukumäärien alenemaprosentit on esitetty kunkin tulevan veden pylvään kohdalla.
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5.2 Jatkuvatoimisen mittauksen tulokset
5.2.1

Sameuden, kiintoaineen ja fosforin riippuvuussuhteet

Veden kiintoaine- ja fosforipitoisuutta ei voida mitata suoraan jatkuvatoimisilla antureilla, mutta niiden
sijaismuuttujana voidaan suotuisissa olosuhteissa käyttää sameutta. Yleisesti voidaan olettaa, että 1 NTU-yksikkö
sameudessa vastaa noin 1 mg/l kiintoainepitoisuutta.
Jatkuvatoimisen mittauksen tulosten tulkintaa varten selvitettiin regressioanalyysin avulla sameuden ja
kiintoainepitoisuuden sekä sameuden ja kokonaisfosforipitoisuuden välisiä korrelaatioita vesinäytteiden
tuloksista. Regressioanalyysissä vesinäyteanalyysin sameusarvot sijoitetaan toiselle akselille ja vesinäyteanalyysin
kiintoaineen tai kokonaisfosforin pitoisuusarvot toiselle akselille, jolloin voidaan tehdä päätelmiä sameuden ja
em. pitoisuuksien välisistä riippuvuuksista.
Korrelaatiot sameuden ja kiintoaineksen välillä sekä sameuden ja fosforin välillä olivat korkeita (ks.
korrelaatioyhtälöt alla). Sameuden ja kiintoainepitoisuuden välisissä korrelaatioyhtälöissä ei otettu mukaan
vakiotermiä, koska teoriassa täysin kirkkaassa vedessä kiintoainepitoisuuden tulisi olla nolla ja toisaalta
vakiotermistä tuli useissa tapauksissa lievästi negatiivinen, mikä johti virhearvoihin pienillä
sameuksilla/pitoisuuksilla. Sen sijaan sameuden ja kokonaisfosforipitoisuuden välisissä yhtälöissä vakiotermi
otettiin mukaan, koska sen voidaan katsoa edustavan veteen liuennutta, väritöntä ja vettä samentamatonta,
liukoista fosfaattifosforia (PO4-P) sekä osaa orgaanisesta fosforista.
Korrelaatiot laskettiin erikseen jaksoille 2012–2013 ja 2015, koska niiden yhtälöt poikkesivat selvästi toisistaan.
Näin päädyttiin seuraaviin yhtälöihin (selitysasteet R2 kunkin yhtälön perässä, yhtälöissä x = sameus, y =
kiintoainepitoisuus (mg/l) tai kokonaisfosforipitoisuus (µg/l)):
tulevalle kiintoaineelle 2012–2013 (y = 1,16x, R2 = 0,96)
tulevalle kokonaisfosforille 2012–2013 (1,27x + 10,45, R2 = 0,96)
lähtevälle kiintoaineelle 2012–2013 (y=0,647x, R2 = 0,996)
lähtevälle kokonaisfosforille 2012–2013 (0,802x + 12,94, R2 = 0,99)
tulevalle kiintoaineelle 2015 (y = 0,531x, R2 = 0,99)
tulevalle kokonaisfosforille 2015 (0,593x + 9,72, R2 = 0,99)
lähtevälle kiintoaineelle 2015 (y=0,503x, R2 = 0,99)
lähtevälle kokonaisfosforille 2015 (0,720x + 11,48, R2 = 0,99)
Korrelaatioyhtälöiden seltysasteet olivat erittäin korkeat lukuun ottamatta lähtevän kokonaisfosforin yhtälöä
vuoden 2015 jaksolle (R2 = 0,65). Aineiston lähempi tarkastelu osoitti, että 23.7.2015 otetussa vesinäytteessä
kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin korkea suhteessa sameuteen. Tämä viittaa keskikesän runsaan mikrobi- ja
pienleväkasvuston aiheuttamaan suureen orgaanisen fosforin määrään vedessä. Kun tämä muusta aineistosta
selkeästi poikkeava havainto poistettiin, saatiin myös tälle korrelaatiolle korkean selitysasteen omaava yhtälö.
Vesinäytteiden korrelaatioita hyödynnettiin arvioimalla kokonaisfosforin ja kiintoaineen kuormituksen määriä
jatkuvatoimisesti mitatusta sameudesta (kuormitus = pitoisuus x virtaama). Laskemisessa hyödynnettiin
yhdistelmävirtaamaa.
Laboratoriossa analysoitujen vesinäytteiden kiintoaines suodatettiin karkealle paperille (GF/C, läpäisevyys 1,2 µm,
suodatusnopeus 100 s/100 ml, paksuus 260 µm), jolloin hieno kiintoaines ei näy mittauksissa. Täten voidaan
olettaa, että kiintoainetta on mennyt todellisuudessa enemmän, kuin mitä vesinäytteiden mittaukset näyttävät.
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5.2.2

Jatkuvatoimisen mittauksen tulokset syksyllä 2013 ja kesällä 2015

Virtaama
Vain biosuodatusalueelta lähtevä virtaama voitiin mitata (Kuvat 20 ja 21). Vuoden 2013 mittausjaksolla virtaama
vaihteli välillä 0–7,36 l/s ja oli keskimäärin 1,11 l/s. Vuonna 2013 lumenkaatopaikalle tuotiin paljon lunta, noin
13 000 autokuormaa, mikä vastaa noin 170 000 m3 lunta. Lumien sulaminen kesti pitkään. Elokuussa sitä oli vielä
erittäin paljon, ja sen sulamista yritettiin nopeuttaa pöyhimällä koneellisesti (Pokkinen 2015). Suurimmat
virtaamat olivat syksyllä, jolloin jatkuvatoimista seurantaa tehtiin. Todennäköisesti lumet olivat sulaneet syyskuun
loppuun mennessä, koska silloin ajoittain vettä oli niin vähän, että virtaamaa oli nollassa (24.9.–6.10. ja 11.–
17.10.). Suuremmat sateet nostivat virtaaman yli 4 l/s.
Vuoden 2015 jaksolla virtaama vaihteli välillä 0,10–9,40 l/s ollen keskimäärin 0,94 l/s. Vuonna 2015 lunta ajettiin
Lielahteen puolet vuoden 2013 määristä eli noin 6 500 autokuormaa. Lunta pöyhittiin kesällä jonkin verran.
Suurin osa lumista oli sulanut elokuun loppuun mennessä (Pokkinen 2015). Korkeimmat virtaamat havaittiin
heinäkuussa. Todennäköisesti syynä oli tehokas sulaminen. Pöyhintä ja sateet ovat voineet tehostaa sulamista.

Virtaama-arvio lähtevä [l/s], 2013
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Kuva 20. Veden lähtövirtaama Lielahden biosuodatusalueelta 4.9.–17.10.2013. Lokakuun alussa lähes kaikki lumi
oli sulanut, jolloin myös virtaama oli nollassa. Runsaat sateet kasvattivat virtaamaa jälleen 10.10.

Virtaama-arvio lähtevä [l/s], 2015
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Kuva 21. Veden lähtövirtaama Lielahden biosuodatusalueelta 3.6.–23.7.2015.
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Veden johtokyky
Johtokyky mitattiin lähtevältä puolelta ainoastaan, kun virtaama oli nollan yläpuolella. Biosuodatusalueelle
tulevan veden johtokyky oli pääsääntöisesti pienempi kuin lähtevän veden (Kuvat 22 ja 23). Tämä viittaa siihen,
että biosuodatusalueeseen tai lähtevän veden mittauskaivoon liukenee suoloja jostain tuntemattomasta
lähteestä, luultavammin alueen maapohjasta. Virtaaman kasvaessa johtokyky pieneni, kun vesi laimeni eli ionien
pitoisuudet pienenivät.

Lielahden biosuodatusalueen sähkönjohtavuus v. 2013
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Kuva 22. Sähkönjohtavuus (µS/cm) Lielahden biosuodatusalueella vuoden 2013 mittausjaksolla. Veden johtokyky
oli suurempi lähtevässä kuin tulevassa mittauspisteessä. Ero oli pienimmillään kovimman virtaaman aikana jakson
alkupuolella.
µS/cm

Lielahden biosuodatusalueen sähkönjohtavuus v. 2015
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Kuva 23. Sähkönjohtavuus (µS/cm) Lielahden biosuodatusalueella vuoden 2015 mittausjaksolla. Veden johtokyky
oli suurempi lähtevässä kuin tulevassa mittauspisteessä. Ero oli pienimmillään kovimman virtaaman aikana jakson
loppupuolella.
Veden lämpötila
Keskimääräiset lämpötilat olivat vuoden 2013 syksyisellä jaksolla tulevassa vedessä 6,7 C ja lähtevässä vedessä
9,2 C, kun taas vuoden 2015 kesällä ne olivat luonnollisestikin korkeampia: tulevassa vedessä 11,2 C ja
lähtevässä vedessä 11,8 C. Veden lämpötila tasaantui (Kuvat 24 ja 25), mutta keskimäärin nousi
biosuodatusalueella 2,5 asteella vuonna 2013 ja 0,6 asteella vuonna 2015. Vuonna 2013 lähtevän veden
päivälämpötilat laskivat biosuodatusalueella noin 1–2 asteella 18.9. saakka, minkä jälkeen lähtevän veden
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lämpötila oli 2.10. saakka jatkuvasti korkeampi kuin tulevan veden lämpötila (Kuva 12). Lokakuun alussa tulevan
veden päivälämpötila jälleen nousi biosuodatusalueella. Myös sateet nostivat hieman tulevan veden lämpötilaa.
Vuoden 2015 kesäjaksolla yöaikaiset lämpötilat olivat koko ajan tulevassa vedessä matalammat kuin lähtevässä
vedessä. Vastaavasti päivän ylimmät lämpötilat olivat muutamaa sadejaksojen aihettamaa poikkeusta lukuun
ottamatta tulevassa vedessä korkeammat kuin lähtevässä vedessä (Kuva 25). Tulevan veden lämpötila vaihteli yön
ja päivän aikana paljon, vuoden 2013 syysjaksolla enimmillään 8,7 astetta (14.9.) ja vuoden 2015 kesäjaksolla jopa
15 astetta (2.7.).

Lielahden biopidätysalueen lämpötila v. 2013

C
25

Lämpötila tuleva [°C]
Lämpötila lähtevä [°C]

20
15
10
5
0
4.9.

11.9.

18.9.

25.9.

2.10.

9.10.

16.10.

Pvm
Kuva 24. Tulevan ja lähtevän veden lämpötila Lielahden biosuodatusalueella vuonna 2013. Tulevan veden
lämpötila vaihteli päivän aikana usean asteen verran, jopa 8 astetta, kun taas lähtevässä vedessä lämpötilan
vaihtelu tasaantui. Keskimäärin veden lämpötila nousee biosuodatusalueella 2,5 astetta.

Lielahden biosuodatusalueen lämpötila v. 2015
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Kuva 25. Tulevan ja lähtevän veden lämpötila Lielahden biosuodatusalueella vuonna 2015. Tulevan veden
lämpötila vaihteli vuorokauden aikana suurimmillaan jopa 14 astetta, kun taas lähtevässä vedessä lämpötilan
vaihtelu tasaantui. Keskimäärin vesi oli tulevassa ja lähtevässä vedessä kutakuinkin yhtä lämmintä.
Sameus, kiintoaine ja kokonaisfosfori
Korkeimmat sameusarvot olivat biosuodatusalueelle tulevassa vedessä hyvin paljon suurempia kuin alueelta
poistuvassa vedessä. Sameuspiikkejä esiintyi tulevassa vedessä huomattavasti enemmän kuin lähtevässä, ja myös
tulevan veden korkeat sameusarvot (>100 NTU) pienenivät lähtevässä vedessä merkittävästi. Jatkuvatoimisessa
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mittauksessa havaittujen sameuspiikkien esiintymisen mukaan vesi viipyy biosuodatusalueella noin 4–5 tuntia.
Sameuspiikkejä esiintyi tulevassa vedessä sateiden yhteydessä, jolloin myös virtaamat kasvoivat (Kuvat 26 ja 27).
Toisaalta esim. puolivälissä lokakuuta 2013 ja kesäkuun lopulla 2015 havaittiin korkeita sameuspiikkejä ilman
virtaaman nousua. Alueelta lähtevässä vedessä sameus ei noussut yhtä korkeaksi, vaan piikit olivat pienempiä ja
esiintyivät harvemmin. Vuoden 2013 kuivalla jaksolla suuria sameuspiikkejä ei esiintynyt tulevassakaan vedessä,
vaan sameus pysytteli hyvin alhaisena.
Keskimäärin sameus oli vuoden 2013 jaksolla tulevassa vedessä 39 NTU ja lähtevässä vedessä 12 NTU. Maksimi ja
minimi olivat tulevassa 1075 NTU ja 3,0 NTU sekä lähtevässä 218 NTU ja 2,1 NTU. Sameuden keskiarvo aleni 69 %
ja maksimi 80 %. Suuremmalla virtaamalla (yli 6 l/s) sameus ei alentunut biosuodatusalueella aivan yhtä hyvin.
Vuoden 2015 jaksolla keskimääräinen sameus oli tulevassa vedessä 33 ja lähtevässä vedessä 13 NTU, joten
aleneminen (60 %) oli hieman vähäisempää kuin vuoden 2013 mittausjaksolla. Maksimiarvoja (1213 NTU
tulevassa ja 986 NTU lähtevässä vedessä) mitattaessa sameuden alenema (19 %) oli jo selvästi heikompi kuin
vuoden 2013 jaksolla. Biosuodatusalue alentaa sameutta selvästi ja viivyttää sameuspiikkiä lähtevään veteen noin
5 tunnilla.

Lielahden biosuodatusalueen sameus ja virtaama v. 2013
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Kuva 26. Tulevan ja lähtevän veden sameus sekä arvioitu virtaama Lielahden biosuodatusalueella vuonna 2013.
Tuleva sameus oli pääsääntöisesti korkeampi kuin lähtevä sameus. Loppujakson korkeat sameudet (maksimissaan
noin 1200 NTU) olivat mittalaitteen kalibroidun mittausalueen (0–1000 NTU) ulkopuolella.
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Lielahden biosuodatusalueen sameus ja virtaama v. 2015
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Kuva 27. Tulevan ja lähtevän veden sameus sekä arvioitu virtaama Lielahden biosuodatusalueella vuonna 2015.
Tuleva sameus oli pääsääntöisesti korkeampi kuin lähtevä sameus. Loppujakson korkeat sameudet maksimissaan
noin 1200 NTU) olivat mittalaitteen kalibroidun mittausalueen (0-1000 NTU) ulkopuolella.
Jatkuvatoimisesti mitatun sameuden perusteella laskettuna kiintoainesta oli tulevassa vedessä vuoden 2013
havaintojaksolla keskimäärin 45 mg/l ja maksimissaan 1 249 mg/l ja lähtevässä vedessä keskimäärin 7,8 mg/l ja
maksimissaan 141 mg/l. Pitoisuus- ja virtaama-aikasarjojen avulla laskettuna biosuodatusalueelle tuli 173 kg ja
biosuodatusalueelta lähti 63 kg kiintoainetta. Siten 109 kg eli 63 % tulleesta kiintoaineesta pidättyi syksyn 2013
havaintojakson aikana biosuodatusalueelle. Vuoden 2015 kesähavaintojaksolla sameuden kautta arvioitu
keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli tulevassa vedessä 17 mg/l ja lähtevässä vedessä 6,7 mg/l. Maksimi
kiintoainepitoisuudet olivat tulevassa vedessä 644 mg/l ja lähtevässä vedessä 504 mg/l. Vuoden 2013
havaintojaksoon verrattuna kiintoainepitoisuudet ja myös niiden alenemat olivat vuoden 2015 jaksolla
alhaisemmat. Silti kiintoainepoistuma oli edelleen korkea: biosuodatusalueelle tulleesta 135 kg:sta poistui noin
puolet eli 67 kg.
Kokonaisfosforia oli Lielahden biosuodatusalueelle tulevassa vedessä vuoden 2013 sameusmittausten perusteella
arvioituna keskimäärin 60 µg/l (max. 1381 µg/l) ja lähtevässä vedessä keskimäärin 23 µg/l (max. 188 µg/l).
Kokonaisfosforin ainevirtaama ko. jaksolla oli tulevassa vedessä 0,23 kg ja lähtevässä vedessä 0,13 kg eli
kokonaisfosforin poistuma oli 0,10 kg (43 %). Vuoden 2015 mittausjaksolla kokonaisfosforin keskipitoisuus oli
tulevassa vedessä 29 µg/l ja lähtevässä vedessä 21 µg/l. Ainevirtaamat olivat vastaavasti 0,19 kg P tulevassa
vedessä ja 0,14 kg P lähtevässä vedessä eli kokonaisfosforin absoluuttinen poistuma 0,05 kg ja suhteellinen
reduktio 25 % olivat kiintoaineen tapaan alhaisempia vuoden 2015 kuin vuoden 2013 havaintojaksolla.
Kun virtaama nousi sateilla suuremmaksi, niin kiintoaineen ja ravinteiden määrät nousivat selkeästi sekä tulevassa
että lähtevässä vedessä. Merkittävin vaikutus biosuodatusalueella oli suurten kuormituspiikkien pienentyminen,
mikä on osoitus rakenteen hyvästä toimivuudesta (Kuvat 28 ja 29).
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Lielahden biosuodatusalueen kokonaisfosforikuormitus v. 2013
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Kuva 28. Lielahden biosuodatusalueelle tuleva ja alueelta lähtevä kokonaisfosforikuormituksen aikasarja
(kuormitus kilogrammoina/10 minuutin aika-askel) vuoden 2013 mittausjaksolla.
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Kuva 29. Lielahden biosuodatusalueelle tuleva ja alueelta lähtevän kokonaisfosforikuormituksen aikasarja
(kuormitus kilogrammoina/10 minuutin aika-askel) vuoden 2015 mittausjaksolla.
5.2.3

Jatkuvatoimisen mittauksen ja vesinäytteiden perusteella laskettujen kuormitusten vertailu

Vesinäytteitä haettiin biosuodatusalueen tulevasta ja lähtevästä vedestä vuonna 2012 keväästä syksyyn
seitsemän kertaa, joten yhteensä analysoitavia näytteitä oli 14. Vuonna 2013 vesinäytteitä haettiin kesän ja
syksyn aikana kahdeksan kertaa eli yhteensä 16 näytettä. Viimeinen näyte otettiin 18.10., kun virtaaman
mittauslaitteet poistettiin. Vuonna 2015 vesinäytteitä haettiin kuusi kertaa eli yhteensä 12 vesinäytettä.
Kiintoaine- ja fosforikuormitus
Jatkuvatoimisten anturimittausten tuloksia ja niiden avulla laskettuja kuormituksia verrattiin
automaattiseurantajaksoihin osuneina havaintopäivinä (6.9., 8.10. ja 9.10.2013 sekä 24.6., 8.7. ja 23.7.2015)
otettujen vesinäytteiden kautta laskettuihin kuormituksiin. Vuoden 2013 jaksolle lasketut kiintoaine- ja
kokonaisfosforikuormitukset olivat korkeampia jatkuvatoimisissa mittauksissa kuin vesinäytteissä, kun taas
vuoden 2015 jaksolla tilanne oli päinvastainen (Kuvat 30 ja 31). Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka
vesinäytteiden kautta lasketut ainevirtaamat voivat olla joko yli- tai aliarvioita sen mukaan, miten näytteenotto
osuu korkeisiin virtaama- ja pitoisuuspiikkeihin. Arvioitaessa havaintoajankohtien välisen ajan pitoisuuksia
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lineaarisen interpolaation avulla, niin näytteiden osuessa vain mataliin pitoisuuksiin (Kuva 32) on tuloksena
aliarviointia. Jos taas vesinäytehavainnot edustavat korostetusti korkeampia pitoisuuksia (Kuva 33), saadaan
ainevirtaamalle yliarvio.

Lielahden biosuodatusalueen kiintoainekuormitus laskettuna
vesinäytteiden ja anturimittausten avulla
Kiintoainekuormitus (kg)
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Kuva 30. Lielahden biosuodatusalueelle tuleva ja alueelta lähtevä kiintoainekuormitus (kg) vuosien 2013 ja 2015
mittausjaksoilla laskettuna vesinäytteiden ja anturihavaintojen avulla.

Lielahden biosuodatusalueen kokonaisfosforikuormitus laskettuna
vesinäytteiden ja anturimittausten avulla
0,5

Tuleva kokonaisfosfori
Vesinäyte

0,4

Lähtevä kokonaisfosfori
Vesinäyte

0,3
0,2

Tuleva kokonaisfosfori
Anturi

0,1
0,0
syksy 2013

kesä 2015

Lähtevä kokonaisfosfori
Anturi

Havaintojakso

Kuva 31. Lielahden biosuodatusalueelle tuleva ja alueelta lähtevä kokonaisfosforikuormitus (kg) vuosien 2013 ja
2015 mittausjaksoilla laskettuna vesinäytteiden ja anturihavaintojen avulla.
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Kuva 32. Lielahden biosuodatusalueelle tuleva kiintoainepitoisuus (mg/l) vuoden 2013 mittausjaksolla kahdessa
vesinäytteessä (punaiset neliöt) ja niiden ottoajankohtien välisenä aikana tehtyjen anturihavaintojen mukaan
(sininen käyrä).

Kuva 33. Lielahden biosuodatusalueelle tuleva kiintoainepitoisuus (mg/l) vuoden 2015 mittausjaksolla kahdessa
vesinäytteessä (punaiset neliöt) ja niiden ottoajankohtien välisenä aikana tehtyjen anturihavaintojen mukaan
(sininen käyrä).
5.2.4

Vuosikuormitus

Näytteiden sisältämät kokonaisravinnemäärät muutettiin vuosittaisiksi ravinnekuormituksiksi hyödyntämällä
ravinnepitoisuuksien keskiarvoa sekä laskennallista virtausta ja kertomalla tulos vuodessa olevien sekuntien
määrällä. Tästä laskutoimituksesta saadaan jatkuvatoimisen mittauksen tuloksien mukaan vuonna 2013 tulevan
veden kokonaisfosforin määräksi 60,2 g/l * 1,1 l/s = 66,2 g/s, joka on vuosikuormitukseksi muutettuna 66,2
g/s * 3600 s * 24 h * 365 d = 2,1 kg P/vuosi. Lähtevässä vedessä kokonaisfosforin kuormitus vuonna 2013 oli
vastaavalla tavalla arvioituna 0,8 kg P/vuosi. Vuoden 2015 mittausjaksolla biosuodatusalueelle tuleva
kokonaisfosforikuormitus oli 1,0 kg P/vuosi ja alueelta lähtevä kokonaisfosforikuormitus 0,7 kg P/vuosi.
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Vesinäytteiden perusteella kokonaisfosforikuormitus oli vuonna 2012 tulevassa vedessä 6,0 kg/P/vuosi ja
lähtevässä vedessä 2,9 kg P/vuosi. Vuosien 2013 ja 2015 mittausjaksoilla vesinäytteiden avulla lasketut
kokonaisfosforikuormitukset olivat tulevassa vedessä 1,0 ja 1,6 kg P/vuosi ja lähtevässä vedessä 0,8 ja 1,1 kg
P/vuosi. Vastaavasti kokonaistypen vuosikuormitukset olivat vuonna 2012 tulevassa vedessä 51,3 kg N/vuosi ja
lähtevässä vedessä 85,0 kg N/vuosi, vuonna 2013 tulevassa vedessä 19,8 kg N/vuosi ja lähtevässä vedessä 18,7 kg
N/vuosi ja vuonna 2015 tulevassa vedessä 16,3 kg N/vuosi ja lähtevässä vedessä 12,4 kg N/vuosi.

6 Tulosten tarkastelu
Jatkuvatoimisilla laitteilla saatiin erittäin hyvin tietoa biosuodatusalueen toimivuudesta. Vaikka virtaamamittari
voitiin asentaa vain biosuodatusalueen jälkeen, niin yhdelläkin virtaamamittarilla voitiin havaita huleveden laadun
vaihtelu vuorokauden aikana ja sadetapahtumien mukaan. Sadetapahtumat nostivat sameuden korkealle, jopa yli
1000 NTU:n, kun sateen puuttuessa sameuden mediaani (järjestetyn joukon keskimmäinen alkio) oli 16 NTU
tulevassa vedessä ja 6,5 NTU lähtevässä vedessä. Verrattaessa rannikoiden jokivesiin, biosuodatusalueelle tuleva
ja alueelta lähtevä vesi ei ollut kesällä erityisen sameaa eikä ravinteikasta. Kevättulvien aikana rannikon joet ovat
hyvin paljon sameampia (sameus jopa yli 100 FTU). Sameus vaihteli voimakkaasti (kuten jokivesissäkin)
sadannasta riippuen. Kiintoaineen ja sameuden pitoisuuksien väheneminen vaikuttivat suoraan fosforimääriin.

Kuva 34. Marraskuun alussa kasvillisuus leikattiin pois ja lähes kaikki lumi lumenkaatopaikalta oli sulanut.
Vasemmalta avo-ojasta vesi pääsee vuotamaan biosuodatusalueen loppuosaan.
Sähkönjohtokyvyn mittauksessa ilmeni, että biopidätysalueelle tulee jostain tuntemattomasta lähteestä
kloridipitoista vettä. Kun virtaamaa ei ole, niin sähkönjohtokyky oli biosuodatusalueen jälkeen huomattavasti
suurempi kuin ennen sitä. Kun virtausta oli, niin ero tasoittui. Syynä ilmiölle voi olla alueen sijainti vanhalla
paperiteollisuusalueella. Pohjamaa ja suodatusalue on eristetty toisistaan savikerroksella, josta saattaa liueta
veteen erilaisia aineksia. Myös biosuodatusalueen ja lumenkaatopaikan välisessä avo-ojassa on paikoin
vuotokohtia, joista vesi pääsee virtaamaan biosuodatusalueen loppuosaan. Tämä voi myös vaikuttaa ravinteiden,
sinkin ja kloridin pitoisuuksiin ulospurkautuvassa vedessä.
Sateen aikana tai heti sateen jälkeen haetut kertanäytteet vedenlaadusta täydensivät jatkuvatoimisen mittauksen
tuloksia ja antoivat tietoa typen, sulfaatin, metallien ja bakteerien pitoisuuksista. Suurimmat ravinnepiikit jäävät
todennäköisesti havaitsematta vesinäyttein tehdyissä mittauksissa. Tuloksista ei voi myöskään havaita viipymän
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(noin 4–5 h) vaikutusta. On todennäköistä, että niinä kertoina, jolloin biosuodatusalueen jälkeen otetussa
näytteessä on suuremmat pitoisuudet kuin alueelle tulevassa näytteessä, on suuri pitoisuuspiikki mennyt jo ohi
ensimmäisessä näytepisteessä, mutta vaikuttaa vielä seuraavan näytepisteen tuloksiin.
Biosuodatusalue toimi erittäin hyvin bakteerien poistamisessa, sillä niiden määrät laskivat suuresti. Öljyä ei
havaittu vesinäytteissä, kun raja-arvo oli <50 g/l. Kuitenkin öljyn jäämiä tunnistettiin vedenpinnassa
biosuodatusalueelle tulevassa vedessä. Öljy saattaa hajota nopeasti, minkä vuoksi pitoisuus ei näkynyt
mittauksissa. Biosuodatusalueella veden lämpötilaa tasaava ilmiö johtuu auringon ja ilman lämmittävästä
energiasta. Myös maaperän lämpötila tasaa veden lämpötilaa, sillä maaperän lämpötila on melko vakaa. Vesi
viipyy suodatusalueella ja ehtii lämmetä noin 4–5 tuntia biopidätysalueen reunaojissa sekä suodatusalueella.

7 Lielahden lumenkaatopaikan biopidätysalueen toimivuus
Biosuodatusalue vähensi lumenkaatopaikan aiheuttamaa kuormitusta vesistöön erittäin hyvin. Verrattaessa
yleisesti kosteikkojen toimivuuteen biopidätysalue toimi hyvin myös hieman suurempien virtaamien aikana.
Virtaamat olivat kuitenkin melko pienet ja nousivat vain sateiden yhteydessä.
Parhaiten biosuodatuspuhdistamon vaikutus ilmeni suurilla virtaamilla, jolloin kuormituspiikit pienenivät selvästi.
Hidas virtaama todennäköisesti mahdollisti isompien kiintoainepartikkeleiden laskeutumisen laskeutusaltaaseen.
Suuri vaikutus lienee myös ollut hienon kiintoaineen suodattumisella ja pidättymisellä suodatusalueelle. Tasaisella
virtaamalla alue toimi hyvin puolittaen kiintoaineen lisäksi myös fosforin pitoisuudet lumensulamisvedestä.
Kokonaistyppipitoisuudet olivat melko alhaisia verrattuna esimerkiksi Sillanpään (2013) espoolaisilla rakennetuilla
alueilla havaitsemiin arvoihin. Kokonaisfosforin ja -typen suhde vaihteli Lielahden lumenkaatopaikan
biopidätysalueelle tulevassa sekä lähtevässä vedessä 1:10–1:20, mikä on tyypillistä myös mm. maatalousalueiden
valuma-alueilla. Kiintoainepitoisuuden ja sameuden vähenemä biosuodatusalueella vaikutti suoraan myös
kokonaisfosforipitoisuuden alenemaan. Biosuodatusalue pidätti tulevasta kiintoainesta loppukesällä keskimäärin
reilusti yli puolet ja myös kokonaisfosforia ajoittain varsin hyvin. Suoraan kasveille hyödynnettävissä oleva
fosfaattifosfori väheni myös biosuodatusalueella, joskaan ei aivan yhtä tehokkaasti kuin kokonaisfosfori. Kasvit
toimivat kesällä epäsuorasti prosessien nopeuttajana ja oletettavasti kasvillisuus pidätti myös liukoisia ravinteita.
Vesinäytteiden mukaan biosuodatusalue vähentäisi kesällä kasveille suoraan hyödynnettävissä olevaa
ammoniumtyppeä erittäin hyvin. Lokakuun alun näytteissä saattoi huomata kasvien vaikutuksen typen määrään,
ja kasvit saattoivat jo luovuttaa typpeä kasvuston alkaessa hajoamaan, sillä typpipitoisuus kasvoi loppusyksyn
näytteissä. Yleisesti kasvillisuus oletettavasti tehosti ravinteiden ja metallien puhdistusta. Kasvillisuus hyödynsi
ravinteita kasvuun ja yhteyttämiseen kesän edetessä.
Biosuodatusalue on suunniteltu viivyttämään vettä vuorokauden. Jatkuvatoimisen mittauksen tulosten
perusteella korkeimpien virtaamien aikana veden viipymä oli kuitenkin vain 4–5 tuntia. Lyhyempi viipymä saattaa
johtua rakenteessa tapahtuvista oikovirtauksista, jolloin vesi ei imeydy rakenteeseen koko alueen laajuudelta, niin
kuin on suunniteltu. Oikovirtauksia pyrittiin estämään vuonna 2013 tehdyllä muutoksilla rakenteessa.
Mitatuista metalleista raudan määrä väheni biosuodatusalueen vaikutuksesta merkittävästi ja ulosteperäisten
bakteerien määrät vähentyivät vieläkin enemmän. Kloridipitoisuudet ja sähkönjohtokyvyn arvot olivat suuria
lumensulamisvesissä tiesuolan johdosta. Kloridipitoisuus oli suurempi biosuodatusalueelta lähtevässä vedessä
kuin sinne tulevassa. Sulamisveden ohivuotaminen avo-ojista puhdistusalueen loppuosaan sekä vanhan
paperitehtaan alueen maapohjan mahdollinen vaikutus voivat nostaa kloridiarvoja biosuodatusalueella. Etenkin
typen, metallien ja kloridien pidätystehokkuudet voisivat olla vielä paremmat, mikäli edellä mainitut tekijät
voitaisiin poistaa.
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8 Suositukset ja hoito-ohjeet
Lielahden biosuodatusalueen toimivuuden seurantaa suositellaan jatkettavan seuraavina vuosina jatkuvatoimisilla
mittareilla ja vesinäytteillä. Mielenkiintoista olisi selvittää, parantuuko biosuodatusalueen kasvillisuuden vaikutus
juuriston kehittyessä. Neljän ensimmäisen vuoden aikana tapahtunut kehitys typen osalta saattaisi viitata tähän.
Mittausta varten olisi suositeltavaa rakentaa pato myös alueelle laskevaan ojaan, jotta virtaus voidaan mitata
myös ennen biosuodatusaluetta. Tällöin voidaan tarkemmin arvioida biosuodatusalueen toimivuutta ravinteiden,
kiintoaineen ja metallien puhdistuksessa. Vesinäytteitä on suositeltavaa edelleen kerätä anturien toiminnan
varmistamiseksi ja kalibroimiseksi. Vesinäytteiden avulla voidaan seurata myös metalleita ja muita veden
ominaisuuksia, joiden määrittämiseen ei ole käytettävissä anturitekniikkaa. Tiheämmät vedenlaadun ja -määrän
aikasarjat parantaisivat biosuodatusalueen tehokkuusarvioiden luotettavuutta. Tarvittaessa öljyn havaitsemiseksi
voisi hyödyntää erityisiä kalvoja ennen ja jälkeen biosuodatusaluetta. Kalvojen avulla voidaan havaita pienetkin
määrät öljyä näytteessä.
Tukkeutuminen on tavanomaisin ongelma biosuodatusalueilla ja yleinen etenkin lumen sulamisen aikaan, kun
kiintoainesmäärät ovat hyvin suuria. Biosuodatusalueen rakentaminen nostaa hienon sedimentin sekä ravinteiden
määrää uloshuuhtoumassa jonkin aikaa. Tällöin myös hoitotarve on yleensä suurin, jolloin kiintoaineen määrää
tulee tarkkailla. Lielahdessa tukkeutumista on pyritty välttämään rakentamalla ennen varsinaista suodatusaluetta
laskeutusallas, johon suurimmat kiintoainespartikkelit laskeutuvat. Altaan tyhjennyksestä tulee huolehtia
tyhjentämällä allas kesän aikana, kevätsateiden jälkeen sekä tarvittaessa, jos huomataan, että allas on täynnä.
On suositeltavaa, että ojan ja biosuodatusalueen välireunaa vahvistetaan ja korotetaan savella ja kiviverhouksella
ohivirtausten estämiseksi. Kasvit tulisi niittää ja kerätä pois loppusyksyllä biosuodatusalueelta, jotta
kasvillisuuteen varastoituneet metallit sekä ravinteet saadaan kuljetettua pois alueelta ennen niiden hajoamista.
Painavalla kalustolla ajamista tulisi välttää, jotta rakenne ei muuttuisi ja tiivistyisi, mikä heikentää suodattumista.
Suodatusalueen vähäinen tukkeutuminen ei ole haitallista, koska nyt korkeilla virtaamilla viipymä jää
huomattavasti suunniteltua pienemmäksi. Jos suodatin tukkeutuu niin, että alue alkaa tulvia tai sen
puhdistusteho heikkenee, orgaanisen pintakerroksen voi muutaman vuoden välein vaihtaa, sillä pintakerrokseen
kerääntyy suurin osa hulevesien sisältämistä metalleista.
Kaivon ja salaojien toimivuutta tulisi tarkkailla vesinäytteenoton yhteydessä. Kaivossa ei saisi esiintyä tukkeumia
kiintoaineesta eikä ylimääräisiä esineitä. Salaojissa ei saa myöskään kasvaa kasvillisuutta, joka heikentää veden
kulkeutumista putkessa.
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