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Esipuhe

Ravinteiden kierrätyksen kehittämiseksi on viime vuosina tapahtunut paljon edistystä 
ja erilaisiin kehittämistoimiin on panostettu. Tuloksia on jo näkyvissä, sillä erilaisten 
ravinnevirtojen käsittelymenetelmät ovat kehittyneet ja alan liiketoiminta on myös 
kasvanut. Tämä tutkimusraportti pohjautuu kahden erillisen, mutta toisiinsa liittyvän 
tutkimushankkeen tuloksiin. Vuosina 2015–2016 toteutettu BIOUREA – Innovatiivinen 
lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa ja vuosina 2017–2018 toteu-
tettu HIERAKKA – Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehitysalu-
eena -hankkeissa tehdyt lannoituskokeet ja niiden tulokset ovat olleet tämän raportin 
aineistona. Hankkeita on rahoitettu Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen te-
hostaminen ja saaristomeren tilan parantamiseen -rahoitusohjelmasta (RAKI) vuosina 
2015–2018. 

Hanketta ei olisi voinut toteuttaa ilman hyviä yhteistyökumppaneita ja hankkeen työn-
tekijöitä. Siksi haluamme tässä lämpimästi kiittää seuraavia hankkeen eri vaiheissa mu-
kana olleita tahoja:

•  Yhteistyöviljelijät Kari ja Juha Sipilä sekä Mikkolan maatilan Jussi Mikkola ja Maria 
Kämäri. Ilman teidän ennakkoluulotonta heittäytymistänne ei koko hankkeesta oli-
si tullut mitään.

•  Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehittämisohjelma ja sen takana olevat avain-
henkilöt Reijo Väliharju ja Kirsti Toivonen ja muut Hiedanrannan toimissa kaupun-
gin osalta mukana olleet yhteistyökumppanit, kuten Raini Kiukas (DTS Oy). Hiedan-
ranta innovaatioalustana ja virtsan lähteenä on myös ollut olennainen osa hankkeen 
toteuttamista.

•  Sekä BIOUREA-, että HIERAKKA-hankkeiden ohjausryhmän jäsenet, joiden asian-
tuntemus ja kiinnostus aiheeseen on tuonut hankkeen toteutukselle lisäarvoa.

•  TAMKin harjoittelijat ja laboratoriohenkilöstö, joiden apua on tarvittu hankkeen 
käytännön toteutuksessa. 

Tampereella 13.12.2018

Tekijät
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Tiivistelmä

Suomen hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa 
tehostamalla ravinnekiertoa ja vähentämällä ravinnevalumia ympäristöön. Tässä tut-
kimushankkeessa keskityttiin erilliskerätyn virtsan laatuun ja lannoitetehoon. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erilliskerätyn virtsan ominaisuuksia, kuten ravin-
ne- ja haitallisten metallien pitoisuuksia, lääke- ja haitta-ainejäämiä ja mikrobiologista 
laatua. Lisäksi tavoitteena oli selvittää virtsan tehoa lannoitteena, vaikutuksia ohran 
ja kauran satoon kolmen vuoden seurantatutkimuksella. Viljan satovaikutusten lisäk-
si tavoitteena oli selvittää virtsan lannoitekäytön mahdollisia vaikutuksia maaperään, 
kuten mahdollista suolaantumista (mm. Cl-, SO4

2--pitoisuuksia) ja vaikutusta maaperän 
fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi happamuuteen ja orgaanisen aineksen 
määrään. Kolmen vuoden aikana, vuosina 2016–2018, toteutettiin peltoviljelykokeita 
erilliskerätyllä virtsalla ja seurattiin sadon määrää ja laatua, myös mahdollisia maape-
rässä tapahtuvia muutoksia. 

Virtsan lannoitekäytön tutkiminen on nostanut esiin kysymyksen lääke- ja haitta-aine-
jäämistä ja niiden mahdollisesta kertymisestä maaperään ja kasveihin. On syytä muis-
taa, että virtsasta löytyy vain niitä aineita ja yhdisteitä, joita itse käytämme tai joille 
altistumme hengitysilman, ravinnon tai ihokosketuksen kautta. Tässä tutkimuksessa 
virtsasta löytyi 19 eri lääkeainetta, kuten tulehduskipulääkkeitä, betasalpaajia, anti-
biootteja, masennus- ja epilepsialääkkeitä. Lisäksi virtsasta löytyi muita orgaanisia 
haitta-aineita, kuten eräitä fenolisia yhdisteitä, ftalaatteja ja triklosaania. Fenolisia yh-
disteitä esiintyy virtsassa myös luonnostaan varsin isojakin pitoisuuksia, ja ftalaatteja 
käytetään yleisesti muovituotteissa, joiden kanssa olemme tekemisissä jokapäiväisessä 
elämässä. Lääkeaineita tai muita löydettyjä haitta-aineita ei löytynyt maaperästä tai vil-
jakasveista kasvukauden lopussa mitattavia määriä. 

Virtsan syntypaikkaerottelulla ja lannoitekäytöllä on osoitettu olevan selkeitä ympä-
ristöhyötyjä. Virtsan hyötykäytöllä olisi mahdollista merkittävästi vähentää jäteve-
denpuhdistamoiden ravinnekuormitusta ja ravinnevalumia ympäristöön. Erilliskerätty 
ja vanhennettu virtsa osoittautui olevan tämän tutkimuksen tulosten valossa tehokas 
ja mikrobiologisilta osiltaan turvallinen lannoituskäytössä. Pääsääntöisesti virtsalla 
lannoitettu ohra ja kaura kasvoivat vähintään yhtä hyvin kuin väkilannoitteella lan-
noitettuna. Virtsan lannoitekäytöllä ei ollut kolmen vuoden seurannan aikana vaiku-
tusta maaperän happamuuteen, tilavuuspainoon tai orgaanisen aineksen määrään. 
Maaperässä ei myöskään pääsääntöisesti havaittu sulfaatin tai kloridin kertymistä, 
kuin erittäin kuivan kasvukauden 2018 lopulla. Kuivissa olosuhteissa on siis olemassa 
riski kloridin kertymisestä maaperään. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella virtsan 
lannoitekäytöllä ei havaittu sellaisia haittavaikutuksia, että sen käytölle olisi estettä. 
Kun virtsa lannoiteteholtaan vielä oli väkilannoitteen veroista, tulisi vakavasti harkita 
virtsan lannoitekäytön hyväksymistä. 



HANKKEEN TAUSTA JA TARVE
Suomi on valtakunnallisesti sitoutunut tehostamaan 
ravinnekiertoa ja vähentämään ravinnevalumia ympäristöön. 
Kuluvalla hallituskaudella on ravinteiden kierrätys ja 
Itämeren tilan parantaminen nostettu yhdeksi hallituskauden 
kärkihankkeeksi ja ravinteiden kierrätyksen edistämistä, 
uusien menetelmien tutkimista ja kaupallistamista on tuettu 
hankerahoituksin (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). 
Tavoitteena on tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. 

Lukuisissa tutkimushankkeissa on selvitetty lantojen, 
lietteiden, orgaanisten jätteiden, jätösten ja sivuvirtojen 
hyötykäyttöä ja hyötykäytön edistämisen vaikutuksia 
ympäristön tilan parantamisessa (Ympäristöministeriö, 2018). 
Tässä tutkimushankkeessa on tehty kolmen vuoden aikana 
peltoviljelykokeita erilliskerätyllä virtsalla ja seurattu paitsi 
sadon määrää ja laatua, myös mahdollisia maaperässä tapahtuvia 
muutoksia. Erityisesti virtsan lääke- ja haitta-ainejäämät ovat 
myös olleet tutkimuksen kohteena. 

1
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Suurin osa yhdyskuntajäteveden ravinteista on peräisin käymäläjätteistä. Jätevesien 
sisältämästä typestä 80 % ja 50 % fosforista on peräisin virtsasta (Valtioneuvoston ase-
tus 209, 2011). Mikäli nimenomaan virtsa pystyttäisiin keräämään jätevesistä erilleen, 
se olisi resurssitehokkain tapa saada ihmisperäisiä ravinteita talteen ja hyötykäyttöön. 
Tällöin myös jätevesien käsittely ja esimerkiksi typenpoisto jätevedenpuhdistamoilla 
helpottuisivat huomattavasti (Viskari, et al., 2017). Mikäli käymäläjätteitä ei sekoitet-
taisi muihin jätevesiin, niihin ei sekoittuisi silloin myöskään muiden jätevesien mah-
dollisesti sisältämiä haitallisia metalleja tai muita haitta-aineita, jotka tekevät liettei-
den hyötykäytöstä haastavaa.

Yksi aikuinen henkilö tuottaa noin 400–500 l virtsaa ja noin 40–50 kg ulosteita vuodes-
sa. Virtsasta 95 % on vettä, ja loput ravinteita ja erilaisia yhdisteitä, joiden määrät virt-
sassa vaihtelevat ravinnon sisällön ja henkilön iän mukaan. Esimerkiksi 2–17 vuotiaan 
kasvavan lapsen kohdalla 2 % ruokavalion sisältämästä typestä, 6 % fosforista ja 0.6 % 
kaliumista käytetään kasvuun ja loppu erittyy virtsan ja ulosteiden mukana. Aikuisen 
henkilön, jonka lihakset eivät enää kasva, erittyy lähes 100 % (WHO, 2006). Vuonna 
2017 julkaistun BIOUREA-raportin mukaan (Viskari, et al., 2017), tuotamme vuositasol-
la typpeä noin 4 kg ja fosforia noin 0,40 kg henkilöä kohden. Koko Suomen tasolla tämä 
tarkoittaa noin 2,2 miljoonaa m3 virtsaa, 220 miljoonaa kiloa ulostetta, jotka sisältävät 
yhteensä 22 miljoonaa kiloa typpeä ja 2,2 miljoonaa kiloa fosforia, jotka virtsassa ovat 
kasveille suoraan käyttökelpoisessa muodossa (ionimuodossa). Virtsaan erittyy käytän-
nössä vain sellaisia yhdisteitä ja alkuaineita, joita saamme ravinnossa tai elimistööm-
me joutuu muutoin joko ihokontaktin tai hengitysilman mukana. Olemme jatkuvasti 
alttiina erilaisille kemikaaleille esimerkiksi pesuaineiden, kosmetiikan ja jopa käyttä-
miemme astioiden ja huonekalujen kautta, kuten myös ilma-altistuksen kautta, joten 
väistämättä myös virtsasta löytyy erilaisia kemikaaleja (Viskari, et al., 2017). 

Haitallisten metallien pitoisuudet virtsassa ovat alhaisia, sillä ravinnossamme ja ym-
päristössä ei niitä enää ole suurina määrinä (Viskari, et al., 2008; Viskari, et al., 2009; 
Viskari, et al., 2017). Suurin osa haitallisista metalleista poistuu elimistöstä ulosteiden 
mukana. Jos verrataan esimerkiksi eläinten lantaan ja orgaanisiin lannoitteisiin, virt-
san haitallisten metallien pitoisuudet ovat alhaisempia (Jönsson, et al., 2004; Winker, 
et al., 2010). Virtsa sisältää pääravinteiden lisäksi myös mikroravinteita (esimerkiksi 
kalsiumia, magnesiumia, natriumia, mangaania, rautaa, sinkkiä, seleeniä ja kuparia) 
ja erilaisia suoloja, kuten kloridia ja sulfaattia. Kloridin määrä virtsassa voi olla var-
sin suuri, jopa useita grammoja litrassa (Pradhan, 2010; Viskari, et al., 2017). Näin ol-
len virtsan pitkäaikaisessa lannoitekäytössä voi olla riski maaperän suolaantumiseen. 
Erilliskerätystä ihmisen virtsasta on ravinteiden ohella tunnistettu yhteensä yli 2600 
erilaista elimistön toimintojen tuloksena syntynyttä hajoamistuotetta (orgaanista yh-
distettä) (Bouatra, et al., 2013).

1.1. Virtsan ominaisuuksia
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Lantaa sekä muita eläin- tai kasviperäisiä tuotteita käytetään kierrätyslannoitteina tai 
maanparannusaineina varsin paljon, joskin niiden hyötykäytön tehostamisessa on vie-
lä paljon parantamisen varaa. Määrällisesti selvästi pienemmän ravinnevirran, mutta 
käsittelyltään monimutkaisempien ihmisperäisten jätösten (virtsa ja kiinteät käymälä-
jätteet) lannoitehyödyntäminen on kuitenkin varsin vähäistä useistakin syistä. Virtsan 
lannoitekäyttöä on tutkittu paljonkin jo 1990-luvulta lähtien (Johansson, 2001; Mnke-
ni, et al., 2008; Kirchmann & Pettersson, 1995; Heinonen-Tanski, et al., 2007). Tutki-
mukset ovat lähes poikkeuksetta osoittaneet, että eroteltu virtsa on oikein käsiteltynä 
hygieeninen, tehokas ja turvallinen lannoite monille viljelykasveille (Johansson, 2001; 
WHO, 2006; Pradhan, 2010; Viskari, et al., 2008; Richert, 2010). Lannoitetehon ja käy-
tön turvallisuuden osoittaminen ei kuitenkaan ole riittänyt vielä siihen, että virtsaa 
voitaisiin käyttää hyödyksi viljelyssä. Virtsan lannoitekäytössä on vielä monia keräyk-
seen ja käsittelyyn liittyviä haasteita, kuten suuri tilavuus, tarvittava varastointiaika ja 
kuljetuskustannukset. Lisäksi vahvat ennakkoasenteet ovat hidastaneet virtsan hyöty-
käytön yleistymistä.

Lähtökohtaisesti terveen ihmisen virtsa on lähes steriiliä, eikä siinä ole taudinaiheut-
tajia. Tuore virtsa sisältää keskimäärin alle 10 000 bakteeria/ml, ja ne ovat pääsääntöi-
sesti peräisin kontaminaatiosta virtsarakon ulkopuolelta (Pradhan, 2010; WHO, 2006). 
Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeiden mukaan säilytettynä ja käsiteltynä virtsa voi-
taisiin turvallisesti kierrättää lannoitteena. Haasteena on tällöin virtsan suuri tilavuus 
ja säilytyksen vaatima aika. WHO:n mukaan virtsaa tulisi säilyttää huoneenlämmössä 
(+20 °C) vähintään kuusi kuukautta, jotta varmistetaan ettei siinä ole enää yhtään hai-
tallisia viruksia tai patogeenejä. Alhaisempi lämpötila ja lyhyempi varastointiaikakin 
riittävät, mutta tällöin on riski sille, että osa viruksista tai alkueläimistä ei ole vielä 
tuhoutunut (WHO, 2006). 

Virtsan lannoitekäytön suurimmaksi huolenaiheeksi näyttää nousevan käyttämiemme 
lääkeaineiden ja hormonien jäämät ja niiden aiheuttamat riskit ja mahdollinen kulkeu-
tuminen ravintoketjussa. Käyttämistämme lääkeaineista keskimäärin 2/3 erittyy virt-
san kautta ja noin 1/3 ulosteiden mukana (Lienert, et al., 2007). Lääkeaineiden saanti 
ja mahdollinen kertyminen kasveihin maaperästä riippuu lääkeaineen ominaisuuksis-
ta, erityisesti sen biohajoavuudesta ja adsorboitumisesta, maaperän laadusta, orgaa-
nisen aineksen määrästä ja pH:sta (Jjemba, 2002; Song & Guo, 2014). Tutkimuksissa 
on osoitettu, että kasvit voivat ottaa tiettyjä pysyviä lääkeaineita (esimerkiksi epilep-
sialääke karbamatsepiini) maasta juurien kautta ja ne voivat kertyä juuriin ja lehtiin 
(Winker, et al., 2010; Carter, et al., 2014; Bartha, 2012), mutta kertyneet määrät ovat 
olleet niin pieniä, että niistä ei ole katsottu olevan terveysriskiä (Winker, et al., 2010).  
Useat lääkeaineet hajoavat maaperässä nopeasti (Song & Guo, 2014; Carter, et al., 2014).  

1.2. Virtsan lannoitekäytön haasteita
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Toisaalta on myös sellaisia lääkeaineita, jotka ovat pysyvämpiä maaperässä. Näitä ovat 
esimerkiksi jo mainittu karbamatsepiini, ja lisäksi difenhydramiini, fluoksetiini, joiden 
kertyminen saattaa aiheuttaa ympäristöriskejä (Wu, et al., 2010). Monet lääkeaineet, 
kuten esimerkiksi tulehduskipulääke naprokseeni (Topp, et al., 2008) ja antibakteeriset 
yhdisteet triklosaani ja triklokarbaani (Prosser, et al., 2014) hajoavat maaperässä lähes 
kokonaan, eivätkä ne kerry kasveihin tai aiheuta haittaa kasvien kasvulle. Huolta ai-
heuttavat kuitenkin erityisesti antibioottijäämät, jotka saattavat pitkällä aikavälillä ai-
heuttaa antibioottiresistenttien mikrobikantojen syntymistä. Maissa, joissa esimerkiksi 
antibiootteja käytetään paljon runsaammin kuin Suomessa, riski lääkeaineiden kerty-
miselle ja resistenttien mikrobikantojen syntymiseen on suurempi (Ngumba, 2018). 

Virtsaa on tällä hetkellä mahdollista kerätä suurempina määrinä esimerkiksi massata-
pahtumista, missä on käytössä erottelevat urinaalit. Näin toimitaankin jo useissa koh-
teissa, mutta virtsa kuitenkin toimitetaan tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolle yh-
dessä muiden käymäläjätösten kanssa loppukäsittelyyn. Yksi virtsan käyttöön liittyvä 
haaste on virtsan suuri tilavuus, jonka vuoksi virtsan varastointiin tarvitaan suuret ti-
lat. Virtsan suuri tilavuus aiheuttaa myös logistisia haasteita. Tällä hetkellä onkin käyn-
nissä useita tutkimushankkeita, joissa virtsan käsittelyä tutkitaan siten, että siitä saa-
taisiin ravinteet talteen ja tilavuus pienemmäksi (Simha, et al., 2018; Pradhan, 2018).

Virtsan hyötykäyttöä lannoitteena rajoittaa nykyinen lannoitevalmisteita koskeva lain-
säädäntö (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). Virtsa ei ole hyväksytty lannoiteval-
miste, vaikka se muodollisesti täyttäisikin asetuksen vaatimukset. Tarvittaisiin toimija, 
joka hakee lannoitevalmisteelle hyväksyntää ja maksaa prosessista aiheutuvat kulut. 
Tämän ovat yleensä hoitaneet ne yritykset, jotka haluavat omat tuotteensa markkinoil-
le. Tällä hetkellä Eviran mukaan odotetaan EU:n uutta lannoitevalmisteita koskevaa 
lainsäädäntöä, joka tulee voimaan vuoden 2019 alusta, jonka jälkeen kansallista lain-
säädäntöä yhtenäistetään sen kanssa.  

Ihmisten erilliskerätyt käymäläjätteet mielletään usein virheellisesti kuuluvan samaan 
kategoriaan jätevesilietteiden kanssa. Erilliskerätty virtsa ja jätevesiliete ovat kuiten-
kin syntytavaltaan, ominaisuuksiltaan ja käyttömahdollisuuksiltaan täysin erilaisia 
asioita, eikä niitä tule rinnastaa keskenään (Viskari, 2018). Erilliskerättyyn virtsaan ei 
ole sekoittunut pesu- ja teollisuuden prosessivesiä tai niiden sisältämiä kemikaaleja, 
eikä ulosteita tai muita jätteitä samassa määrin, kuin jätevesiin, että niiden voisi katsoa 
aiheuttavan haitta-aineiden tai patogeenien kontaminaatiota. Jätevesilietteillä ja niis-
tä tehdyillä lannoitevalmisteilla on huono maine, joka perustuu osittain vanhentunei-
siin tietoihin. Esimerkiksi suomalainen viljateollisuus suhtautuu kielteisesti jätevesili-
etteiden käyttöön lannoitteena viljan viljelyssä. Tutkimustietojen ja tilastojen mukaan 
mm. haitallisten metallien määrä jätevesilietteissä on nykyisin vain murto-osa siitä, 
mitä se oli 1970-luvulla ja trendi on ollut koko ajan laskeva (Tampio, et al., 2018). Pit-
kän aikavälin tutkimuksissa ei myöskään ole osoitettu haitallisten metallien kertymistä 
maaperään tai viljelykasveihin lietepohjaisia lannoitevalmisteita käytettäessä (Magid, 
et al., 2007), eikä jätevesilietteiden käytön lannoitteena katsota olevan uhkana ruoka-
turvallisuudelle (LUKE, 2018). 
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1.3. Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erilliskerätyn virtsan ominaisuuksia, kuten 
ravinne- ja haitallisten metallien pitoisuuksia, lääke- ja haitta-ainejäämiä ja mikrobio-
logista laatua. Lisäksi tavoitteena oli selvittää virtsan tehoa lannoitteena, vaikutuksia 
ohran ja kauran satoon kolmen vuoden seurantatutkimuksella. Viljan satovaikutusten 
lisäksi tavoitteena oli selvittää virtsan lannoitekäytön mahdollisia vaikutuksia maape-
rään, kuten mahdollista suolaantumista (mm. Na+, Cl-, SO4

2- pitoisuuksia) ja vaikutusta 
maaperän fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi happamuuteen ja orgaanisen 
aineksen määrään.
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MENETELMÄT
Virtsan lannoitetehoa tutkittiin koepelloilla eri tapahtumista 
kerätyllä virtsalla. Virtsasta tehtiin ravinne-, anioni-, lääke- ja 
haitta-aineanalyysejä sekä tutkittiin sen mikrobiologinen laatu. 
Lannoitetehoa verrattiin väkilannoitteeseen peltoviljelykokein. 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin tutkimus- ja 
analyysimenetelmät. 
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2.1. Virtsan keräys ja käsittely

2.2. Virtsan analyysit

Tutkimuksessa käytetty virtsa kerättiin useista eri lähteistä. Vuoden 2016 viljelyko-
keissa käytetty virtsa oli peräisin kahdesta eri lähteestä: Pirkanmaalla sijaitsevasta 
yksityistaloudesta, jossa oli käytössä kuivakäymälä ja Weekend-festivaalilta miesten 
kuivaurinaaleista elokuussa 2015. Tutkimuksessa kasvukausina 2017–2018 käytetty 
virtsa kerättiin pääosin Tampereen kaupungin Hiedanrannan vanhan tehdasrakennus 
Kuivaamon erottelevista kuivakäymälöistä. Vuonna 2016 Hiedanrannan alueella sijait-
seva vanha Kuivaamo-rakennus avattiin jopa tuhannen ihmisen tapahtumakäyttöön. 
Tapahtumien käyttöön Kuivaamoon rakennettiin erottelevat sisäkuivakäymälät, joista 
kerätään virtsaa ja käymäläjätöksiä. Virtsaa vanhennettiin suljetuissa 1000 litran muo-
vikonteissa useita kuukausia ennen käyttöä, jotta se hygienisoituisi (WHO, 2006).

Virtsan ravinne- ja haitallisten metallien pitoisuudet, sekä anionipitoisuudet analysoi-
tiin vuosittaisista virtsaeristä ennen pellolle levittämistä. Myös virtsan Salmonella ja  
E. coli -pitoisuudet analysoitiin lannoitevalmisteita koskevan asetuksen mukaisesti 
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). Virtsan anioni- ja alkuaineanalyysit sekä mi-
krobiologiset (E. coli ja Salmonella sp.) tutkimukset teetettiin KVVY:n laboratoriossa 
Tampereella ja muut analyysit tehtiin TAMKin Kemian ja ympäristölaboratoriossa omana 
työnä. 

Lisäksi virtsasta analysoitiin lääkeaine- ja hormonijäämät (55 kpl) ja lukuisa määrä 
erilaisia muita haitta-aineita (Liitteet 1 ja 2). Lääkeainejäämät analysoitiin kaikkien 
vuosien virtsaeristä, mutta muut haitta-aineet ainoastaan vuosien 2017 ja 2018 virtsa-
eristä. Tutkimukseen valikoitui erilaisista haitta-aineryhmistä ne, joille altistumme tai 
joille meillä on riski altistua ravinnon, käyttämiemme ruoanvalmistus- ja säilytysasi-
oiden, hengitysilman tai ihokosketuksen kautta. Näitä valikoituja haitta-aineita ovat 
alkyylifenolit, ftalaatit, perfluoratut yhdisteet, torjunta-aineet – erityisesti triklosaani 
ja fenoliset yhdisteet – erityisesti bisfenoli-A. Taulukossa 2-1 on esitetty lyhyesti tut-
kimukseen valittujen haitta-aineiden ominaisuuksia ja perustelut, miksi ne on valittu 
tutkittaviksi. Pohjana valinnalle käytettiin Vienon (2015) tutkimusta, jossa selvitettiin 
saostuskaivolietteiden haitta-aineiden esiintymistä (Vieno, 2015). Yhteenveto virtsan 
analyyseistä ja niiden tekijöistä on esitetty Taulukossa 2-2. Virtsan kuiva-ainepitoi- 
suudeksi mitattiin keskimäärin 0,5 %.
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Lääkeaineiden, hormonien ja muiden haitta-aineiden analyysit teetettiin Eurofins Ana-
lytics Oy:n laboratoriossa (Taulukko 2-2). Liitteissä 1 ja 2 on esitetty listaus kaikista 
tutkituista lääkeaineista, hormoneista ja muista haitta-aineista, joita virtsasta analy-
soitiin sekä niiden määritysmenetelmät.

Taulukko 2-1. Haitta-aineet ja niiden valikoitumien tutkimukseen (Vieno, 2015).

Taulukko 2-2. Virtsan analyysimenetelmät ja analyysien tekijät.

Lähde/muodostuminen Ihmisen altistuminen/vaikutukset

Alkyylifenolit, erityisesti 
nonyylifenolit ja -etoksilaatit

Teollisuuspesuaineet, kemian-
teollisuuden tuotteet – tekstiilit, 
erityisesti tuontitekstiilit

Hormonihäiritsijä

Ftalaatit Muovin- ja kumin pehmentimet, 
maalit, lakat, kosmetiikka,  
lääketablettien päällys

Yleisesti käytetty kodin tuotteissa, 
hormonihäiritsijä, teratogeeninen

Perfluoratut yhdisteet Pintakäsittelyaine (teflon), vaatteet, 
matot, paperi jne.

POP-yhdisteitä, biokertyviä

Torjunta-aineet  
(erit. Triklosaani)

Antibakteerinen aine, saippuat, 
voiteet, deodorantit

Biokertyvä, toksinen

Fenoliset yhdisteet  
(erit. Bisfenoli-A)

Polykarbonaattien (muoviastiat) ja 
hartsien valmistus

Muoviastiat

Menetelmä/Standardi Tekijä

Virtsanäytteet

pH SFS-EN-ISO 10523, 2012 TAMK/ Kemian- ja ympäristölaboratorio

Alkuaineet (pl. Cd, Pb, 
Se ja As)

SFS-EN ISO 11885, 2009 modifioitu, SFS-EN ISO 
15587-2, 2002

KVVYn laboratorio, Tampere

Cd, Pb, Se ja As SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO  
17294-2;2005

KVVYn laboratorio, Tampere

Anionit SFS-EN ISO 10304-1:2009 KVVYn laboratorio, Tampere

Nitraatti- ja nitriitti-
typpi

Sisäinen menetelmä KVVY LA118,  
suljettu putkimenetelmä

KVVYn laboratorio, Tampere

Kokonaistyppi Kjeldahl-menetelmä, SFS-EN 16169; 2012 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio

Kokonaisfosfori HACH-Lange, LCK 349 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio

Lääkeaineet ja  
hormonit

Kiinteäfaasiuutto, UPLC/MS Mod.  EPA 1694 ja 
EPA 539

Eurofins Analytics Oy 

Orgaaniset  
haitta-aineet

Fenoliset yhdisteet GC/MS-mod. SFS-ISO 14154 ja 
Nordtest Report 329  
Ftalaatit asetoni-heksaaniuutto, GC/MS.
Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksylaatit
uutto/SPE-puhdistus, UPLC/MS/MS
Torjunta-aineet (triklosaani)  
NaOH-uutto/SPE, GC/MS/MS
PFC mod. ISO 25101 ja CEN/TS 15968

Eurofins Analytics Oy

Salmonella spp. ISO 6579:2002/Amendment 1:2007 KVVYn laboratorio, Tampere

E. coli NMKL 125:2005, modifioitu KVVYn laboratorio, Tampere
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2.3. Lannoituskokeet koepelloilla

Hankkeessa oli mukana kaksi yhteistyöviljelijää, joiden pelloilla lannoituskokeet toteu-
tettiin vuosina 2016–2018. Tiloista toinen sijaitsi Pirkanmaalla, Kangasalla (MTY Sipilä 
Kari ja Juha) ja toinen Iittalassa (Mikkolan tila). Hanketta edeltävänä vuonna 2015 pel-
lolla 1 (Kangasala, Laukkapelto, lannoituskäsittely 54 kg N ha-1) oli viljelty kauraa (la-
jike Marika) ja lannoituksena oli Yara Y1 200 kg/ha (53 kg N/ha). Sato oli arviolta 3500 
kg/ha (Sipilä, 2016). Vastaavasti pellolla 2 (Iittala, Kuivuripelto, lannoituskäsittely 100 
kg N ha-1) oli viljelty kevätvehnää (lajike Wanamo) ja lannoituksena oli Yara Pellon Y3 
(NPK 140-13-40). Sato oli noin 5000 kg/ha (Kämäri, 2015). Taulukossa 2-3 on esitetty 
koepeltojen taustatiedot viljavuustutkimusten perusteella. 

Peltoviljelykokeiden toteutuksessa tavoitteena oli, että koe toteutetaan viljelijän kan-
nalta mahdollisimman vähäisellä ylimääräisellä vaivalla sovittamalla virtsanlevityksen 
aikataulu viljelijöiden kylvöaikatauluun ja lannoitusmäärä viljelijän suunnittelemaan 
lannoitusmäärään. Tässä raportissa esitetään tulokset molempien koepeltojen lannoi-
tuskäsittelyistä, joissa verrataan virtsalla ja vastaavalla typen määrällä väkilannoitet-
tua koealaa keskenään. Virtsakäsitellyille koealoille ei annettu täydennyslannoitusta. 
Vuonna 2018 pellolla 1 annettiin koko muulle pellolle lisäksi fosforin täydennyslannoi-
tusta (Taulukko 2-4).

Taulukko 2-3. Viljavuustutkimuksen tulokset koepelloilla ennen kokeiden aloittamista.

Kangasala/Laukkapelto Iittala/Kuivuripelto

Näytteenottopäivämäärä 29.9.2015 10.11.2011

Näytteet analysoitu Suomen Viljavuuspalvelu

Maalaji Hietamoreeni (HtMr) Hietamoreeni (HtMr)

Multavuus runsasmultainen (rm) multava (m)

pH 6,7 6,3

johtoluku (10*mS/cm) 1,4

P (mg/l) 9,6 9,3

K (mg/l) 97 190

Ca (mg/l) 1700

Mg (mg/l) 190 130

S (mg/l) 7,3 16,7

Cu (mg/l) 2,1

Mn (mg/l) 19

Zn (mg/l) 1,5
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Väkilannoite levitettiin pelloille kylvön yhteydessä. Kussakin lannoituskäsittelyssä 
oli kymmenen koeruutua, kooltaan 0,5 m*0,5 m, jotka merkittiin pellolle (Viskari, et 
al., 2017). Näistä koeruuduista seurattiin kasvukauden aikana kasvuasteen kehitystä 
ja mahdollisia kasvitauteja ja tuholaisia. Kasvukauden lopussa koeruuduista kerättiin 
ennen pellon puintia talteen oljet ja ohran tähkät satoanalyysiä varten. Oljet ja jyvät 
kuivattiin laboratoriossa. Jyvät eroteltiin tähkistä ja koeruutujen jyvien ja olkien ko-
konaismassa punnittiin (N=10/lannoituskäsittely) ja niiden avulla määritettiin las-
kennallinen hehtaarisato. Jyvistä määritettiin tuhannen jyvän paino (TJP) kahdesta 
rinnakkaisnäytteestä lannoituskäsittelyä kohti. Lisäksi määritettiin ohran itävyys ja 
raakavalkuaisen määrä viidestä kerranteesta lannoituskäsittelyä kohti. 

Taulukossa 2-4 on esitetty yhteenveto molempien koepeltojen käsittelyistä kasvukau-
den aikana. Virtsa levitettiin kunakin vuonna pääsääntöisesti kaksi viikkoa kylvön 
jälkeen laimentamattomana ja kertalevityksellä. Vuoden 2016 peltokokeissa pellolla  
1 virtsa (4,8 m3) levitettiin koneellisesti multaavalla lietevaunulla (Viskari, et al., 2017). 
Muina vuosina ja koepellolla 2 virtsan levitys tehtiin aina käsin (Kuva 2-1).

Kuva 2-1. Virtsan levitystä koepellolla 2, Iittalassa toukokuun lopulla 2018 kaksi viikkoa kylvöstä. (Kuva: Trung Dang Viet)
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2.4. Jyvien ja maaperän analyysit

Peltomaan maanäytteistä tehtiin ja teetettiin fysikaalis-kemiallisia analyysejä ja mit-
tauksia. Koepelloilta otettiin maaperänäytteet syksyllä 2015, keväällä ja syksyllä 2016–
2017 ja vielä syksyllä 2018. Näytteitä otettiin kymmenestä eri pisteestä lannoituskäsit-
telyä kohti, paitsi vuonna 2015 kymmenestä pisteestä eri puolilta peltoa. 

Ohran itävyys määritettiin seulotuista jyvistä. Jyviä laskettiin 100 kpl kostutettuun suo-
datinpussiin viitenä rinnakkaisena näytteenä lannoitekäsittelyä kohti. Jyvät laitettiin 
muovipussissa 10 °C lämpötilaan pimeään seitsemäksi vuorokaudeksi. Kultakin koepel-
lolta ja lannoitekäsittelystä tehtiin viisi rinnakkaista itävyyskoetta. Välillä tarkistettiin, 
että pussit olivat edelleen kosteita. Seitsemän vuorokauden jälkeen pussit otettiin huo-
neenlämpöön ja pidettiin kolme vuorokautta, edelleen kosteina, jonka jälkeen itänei-
den jyvien määrä laskettiin (Ikkala, 2001). Muiden analyysien osalta Taulukossa 2-5 on 
esitetty kootusti virtsan, maaperän ja ohran fysikaalis-kemiallisten ja mikrobiologisten 
analyysien menetelmät ja tekopaikat. Tarkempia kemiallisia analyysejä jyvistä ja maape-
rästä on raportoitu BIOUREA-hankkeen raportissa (Viskari, et al., 2017).
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 Pelto 1, 54 kg N ha-1 Pelto 2, 100 kg N ha-1

 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Pinta-ala ha n. 1 0,57

Kylvö 9.5.2016 11.5.2017 14.5.2018 11.5.2016 21.5.2017 18.5.2018

Virtsan levitys 23.5.2016 29.5.2017 28.5.2018 25.5.2016 7.6.2017 31.5.2018

Näytteenotto 17.8.2016 23.8.2017 13.8.2018 22.8.2016 7.9.2017 14.8.2018

Puinti 24.8.2016 24.8.2017 16.8.2018 3.9.2016 8.9.2017 22.8.2018

Virtsa Weekend- 
festivaali,  
kerätty 8/2015

Hiedanranta, 
kerätty 2/2017

Hiedanranta, 
kerätty 9/2017

Yksityistalous,  
kerätty 
1–9/2015

Hiedanranta,  
kerätty 
11/2016–2/2017

Hiedanranta,  
kerätty  
9–10/2017

Virtsan kokonaismäärä l 4800 900 800 1500 1770 1500

Virtsan typpipitoisuus 
mg l-1

2800 2700 3200 3200 2700 2400

Typpeä yhteensä (kg) 7,8 2,4 1,9 4800,0 4,1 4,7

Fosforia yhteensä (kg) 0,8 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3

Kaliumia yhteensä (kg) 2,3 0,6 0,5 1,1 0,9 1,4

Virtsalannoitettu alue 
(m2)

2500 400 350 400 400 400

Typpeä virtsa- 
lannoitetulle  kg ha-1

54 61 55 100 102 118

Fosforia virtsa- 
lannoitetulle kg ha-1

3 5 3 7 9 7

Kaliumia virtsa- 
lannoitetulle kg ha-1

9 15 15 27 23 40

Lajike Wolmari, ohra Wolmari, ohra Marika, kaura Harbinger, ohra Harbinger, ohra Harbinger, ohra

Kasvinsuojelukäsittely 3.6.2016 11.6.2017 8.6.2018 5.6.2016 21.6.2017 18.6.2018

 Cantor 0,6 l 
ha-1 + 200 l 
vettä

Cantor 0,6 l  
ha-1+200 l 
vettä

Express 50 SX 
12 g ha-1

Primus XL 0,75 
l ha-1, Premium 
Classic SX 12 g 
ha-1, Agrimarket 
MCPA 0,5 l ha-1, 
Karateo ZEON  
0,4 dl ha-1

Hankkijan trio + 
Hankkijan MCPA 
2l ha-1 + 200 l 
vettä ha

0,57 ha  
Hankkijan trio 
2 l ha-1 + 200 l 
vettä

Lannoite + määrä  
kg ha-1

200 kg ha-1 
Yara CAN N27 
+ Mg

200 kg ha-1 
Yara CAN N27 
+ Mg

100 kg ha-1 
Yara P20,  
200 kg ha-1 
Yara CAN 27 
+ Mg

430 kg ha-1 
YaraMila Y3

430 kg ha-1 
YaraMila Y3

430 kg ha-1 Yara 
CAN27 + Mg

Taulukko 2-4. Yhteenveto koepeltojen käsittelyistä eri vuosina.
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Taulukko 2-5. Maaperä- ja jyvänäytteiden analyysimenetelmät ja analyysien tekijät.

Menetelmä/Standardi Tekijä

Maaperänäytteet

pH SFS-ISO 10390, 2007 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio

Tilavuuspaino SFS-EN ISO 11272, 2017 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio

Hehkutusjäännös SFS-EN 15935, 2012 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio

Lääkeaineet ja hormonit Asetonitriiliuutto ja SPE-puhdistus,  
UPLC/MS/MS, mod. EPA 1694 ja EPA 539

Eurofins Analytics Oy

Orgaaniset haitta-aineet Fenoliset yhdisteet GC/MS-mod. SFS-ISO 
14154 ja Nordtest Report 329  
Ftalaatit asetoni-heksaaniuutto, GC/MS. 
Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksylaatit
uutto/SPE-puhdistus, UPLC/MS/MS
Torjunta-aineet (triklosaani) NaOH-uutto/
SPE, GC/MS/MS PFC mod. ISO 25101 ja 
CEN/TS 15968

Eurofins Analytics Oy

Ohra/kaura jyvät

Lääkeaineet ja hormonit Asetonitriiliuutto ja SPE-puhdistus,  
UPLC/MS/MS, Mod. EPA 1694 ja EPA 539

Eurofins Analytics Oy 

Orgaaniset haitta-aineet Fenoliset yhdisteet GC/MS-mod. 
SFS-ISO 14154 ja Nordtest Report 329 
Ftalaatit asetoni-heksaaniuutto, GC/MS. 
Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksylaatit 
uutto/SPE-puhdistus, UPLC/MS/MS 
Torjunta-aineet (triklosaani) NaOH-uutto/
SPE, GC/MS/MS PFC mod. ISO 25101 ja 
CEN/TS 15968

Eurofins Analytics Oy

Raakavalkuainen Kjeldahl-menetelmä, SFS-EN ISO 20483, 
2014, kerroin 6,25

TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio

2.5. Sääolosuhteet

Kasvukausien 2016–2018 lämpötila ja sademäärätiedot kerättiin Ilmatieteen laitok-
sen tilastoista (Ilmatieteen laitos, 2018) ja niitä verrattiin pitkän ajan keskiarvoihin 
1981–2010 (Piirinen, et al., 2012). Kangasalan koepeltoa 1 koskevat säätiedot otettiin 
Tampereen Härmälän säähavaintoaseman aineistosta ja Iittalan koepellon 2 säätiedot 
soveltuvin osin joko Hattulan Lepaan tai Hämeenlinnan Katisen säähavaintoaseman ai-
neistosta.
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TULOKSET
Tutkimusten tuloksena saatiin tietoa virtsan kemiallisista 
ominaisuuksista ja vaikutuksesta satoon.  
Myös haitta-aineiden mahdolliseen kertymiseen  
saatiin lisätietoja. Sääolosuhteilla oli myös merkittävä  
osuus sadon määrään ja laatuun.
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3.1. Virtsan laatu 

Lannoitteena käytettyjen virtsaerien alkuaine- ja anionipitoisuudet, sekä mikrobio-
loginen laatu on esitetty Taulukossa 3-1. Tulokset ovat kahden rinnakkaismittauksen 
keskiarvoja. Virtsan typpipitoisuus, jota käytettiin tarvittavan virtsamäärän laskemi-
seen, vaihteli 2400–3200 mg l-1 välillä. Virtsan kuiva-ainepitoisuudeksi määritettiin 
olevan keskimäärin 0,5 %.

Taulukko 3-1. Virtsan kemialliset ja mikrobiologiset analyysitulokset eri vuosilta ja virtsaeristä.

Pelto 1, lannoitustaso 54 kg N ha-1 Pelto 2, lannoitustaso 100 kg N ha-1

2016*) 2017***) 2018***) 2016**) 2017***) 2018***)

pH 9,1 9,2

Kokonaistyppi mg l-1 2800 2700 3150 3200 2650 2400

Kokonaisfosfori mg l-1 161 220 190 175 195 150

Kalium mg l-1 486 650 925 730 525 650

Cr µg l-1 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Fe µg l-1 268 110 483 340 115 520

Cu µg l-1 <10 29 6 <10 23 83

Ni µg l-1 <10 <10 3,0 <10 <10 7,9

Zn µg l-1 97,8 110 84 270 125 60

Ca mg l-1 19,4 32 13 22 31 21

Mn µg l-1 <5 <5 27,5 8,6 <5 <5

Na mg l-1 544 905 970 730 770 760

Mg mg l-1 2,1 13,5 3,2 14 8,8 2,3

Co µg l-1 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Bo µg l-1 486 320 355 730 290 350

Mo µg l-1 290 <20 19 620 <20 15

Cd µg l-1 <0,2 <0,1 0,14 <0,2 <0,1 0,1

Pb µg l-1 <0,8 0,845 <0,4 4,6 1,5 0,4

Se µg l-1 7,42 13 9,3 8,8 11,5 6,4

As µg l-1 4,84 9,6 12,25 5,5 9,2 7

F- mg l-1 127 <0,15 <0,15 55 <0,15 0,6

SO4
2- mg l-1 950 525 540 1100 425 480

Cl- mg l-1 472 1450 1650 500 1200 1300

NO2
- µg l-1 548 <15 <15 370 <15 <15

NO3
- µg l-1 65,2 <250 <250 52 <250 <250

Mikrobit

E.coli pmy g-1 Max 7 <10 <10 <10 <10 <10

Salmonella sp. pmy 5g-1 Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu

*) Virtsa kerätty 2015 Weekend festivaalin miesten urinaaleista       **) Virtsa kerätty nelihenkisen perheen yksityistaloudesta, 
missä erotteleva kuivakäymälä       ***) Virtsa kerätty Hiedanrannan erottelevista kuivakäymälöistä ja urinaaleista.
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  54 kg N ha-1, Wolmari-ohra 
(2016–2017), Marika kaura (2018)

100 kg N ha-1, Harbinger -ohra

µg l-1

lääkeaine Käyttökohde/
vaikutustapa

2016*) 2017***) 2018***) 2016**) 2017***) 2018***)

bisoprololi betasalpaaja 1,1 12 4,8

dikofenaakki tulehduskipulääke 1,6 6,9 8,3 8

fluoksetiini masennuslääke 1,4 1,8

ibuprofeeni tulehduskipulääke 4160 1500 1200 250 1500 985

karbamatse-
piini

epilepsialääke 0,5 1,1

ketoprofeeni tulehduskipulääke 13,6 8,7 9,2

kofeiini piriste 852 2400 2400 57 2500 2700

metyyli- 
prednisoloni

kortikosteroidi/
tulehdulääke

8,4 2,3 8,8 18 2,9 9,8

naprokseeni tulehduskipulääke 99,2 390 53 7,9 320 170

parasetamoli kipu- ja kuume-
lääke

36 2200 740 140 83 415

propanololi betasalpaaja 1,5 2,1 5,3

lbutamoli astmalääke 1,3 6,1 1,5

sitalopraami masennuslääke 2,8 8,6 6,1 12 5,6

tetrasykliini antibiootti 36,2 37 4,4

trimetopriimi antibiootti 2,0

Hormonit  

17b-estradioli 
(E2) 

naissukuhormoni 0,28 0,4

estrioli (E3) naissukuhormoni 0,9 1,1 1,5 29 7,8 1,6

estroni (E1) naissukuhormoni 1,1 1,2 1,2 4,2 3,8 1,1

progesteroni naissukuhormoni 1,6 0,5 52 0,7

Virtsasta analysoitiin yhteensä 55 eri lääkeainetta ja hormonia kahtena rinnakkaisena 
mittauksena virtsaerää kohti. Lääkeaineita ja hormoneja löydettiin 19 erilaista mitatta-
vina pitoisuuksina. On mahdollista, että muitakin lääkeaineita virtsassa esiintyi, mutta 
niiden pitoisuudet jäivät määritysrajan alle (Taulukko 3-2). 

Taulukko 3-2. Virtsan lääkeaine- ja hormonipitoisuudet eri virtsaeristä eri vuosina.

*) Virtsa kerätty 2015 Weekend festivaalin miesten urinaaleista
**) Virtsa kerätty nelihenkisen perheen yksityistaloudesta, missä erotteleva kuivakäymälä
***) Virtsa kerätty Hiedanrannan erottelevista kuivakäymälöistä ja urinaaleista.
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Muita orgaanisia haitta-aineita analysoitiin vuosien 2017 ja 2018 virtsaeristä yhteensä 
239 erilaista yhdistettä niin ikään kahtena rinnakkaisena näytteenä virtsaerää kohti. 
Analysoidut yhdisteryhmät on esitetty aiemmin taulukossa 2-1. Virtsasta löydettiin yh-
teensä 11 erilaista haitta-ainetta: seitsemää eri fenolista yhdistettä, kolme eri ftalaat-
tiyhdistettä sekä osasta näytteitä triklosaania (Taulukko 3-3). Bisfenoli-A:ta ei löytynyt 
yhdestäkään näytteestä.

Taulukko 3-3. Virtsasta löydetyt haitta-aineet vuosina 2017–2018.

 Virtsa 2017*), µg l-1 Virtsa 2018*), µg l-1

Yhdiste 54 kg N ha-1,  
Wolmari-ohra

100 kg N ha-1, 
Harbinger-ohra

54 kg N ha-1, 
Marika-kaura

100 kg N ha-1, 
Harbinger-ohra

Fenoliset yhdisteet     

2,4-dikloorifenoli   59 15

4-kloori-2-metyylifenoli  23   

fenoli 2800 11000  5500

4-etyylifenoli 94 110  30

3-metyylifenoli 
(m-kresoli)

30 33  17

4-metyylifenoli 
(p-kresoli)

10000 21000  3600

2-metyylifenoli 
(o-kresoli)

   15

pyrokatekoli    260

Ftalaatit     

Di-isobutyyliftalaatti 
(DIBP)

2,2 1,1   

Dibutyyliftalaatti (DBP) 1,6 1,4   

Dietyyliheksyyliftalaatti   3,8  

Torjunta-aineet     

Triklosaani  0,66 0,5 0,35

*) Virtsa kerätty Hiedanrannan erottelevista kuivakäymälöistä ja urinaaleista.
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3.2. Lääke- ja haitta-aineet maaperässä ja jyvissä

Virtsasta peräisin olevia lääke- tai muita haitta-aineita ei löytynyt löydetty mitattavia 
määriä maaperästä tai jyvistä kasvukauden lopulla otetuista näytteistä (N=2 lannoitus-
käsittelyä kohti) (Taulukko 3-4). Yhdestä jyvänäytteestä koepellolla 2 (100 kg N ha-1, 
Harbinger) kasvukauden 2016 lopussa löytyi progesteronia, jota viljakasvit voivat tuot-
taa myös itse (Janeczko, 2012; Janeczko, et al., 2013).

Taulukko 3-4. Yhteenveto virtsasta, maaperästä ja jyvistä analysoitujen ja  
löydettyjen lääke- ja haitta-aineiden määristä.

 Analysoitu Löydetty kpl (yli määritysrajan) 2017–2018

Haitta-aine kpl*) Virtsa Maaperä Jyvät

Fenoliset yhdisteet 46 7 0 0

Ftalaatit 10 3 0 0

Alkyylifenolit ja 
etoksylaatit

11 0 0 0

Torjunta-aineet  
(ml. triklosaani)

93 1 0 0

PFC-yhdisteet 24 0 0 0

Lääkeaineet ja 
hormonit

55 19 0 1

*) Liitteet 1 ja 2

3.3. Sadon laatu ja määrä

Ohran jyväsato oli vuonna 2016 molemmilla koepelloilla erittäin hyvä sekä virtsa-, että 
väkilannoitetulla alalla, eikä eroa eri käsittelyiden välillä ollut. Vuoden 2017 tuloksista 
näkyy, että sateinen kesä verotti satoa, mutta silti eroja eri lannoitekäsittelyiden välillä 
ei ollut. Verrattuna Luonnonvarakeskuksen tekemiin virallisten lajikekokeiden tulok-
siin (Laine, et al., 2016), jotka perustuvat usean vuoden keskiarvoon, vuonna 2016 sato 
oli lajikekokeiden keskiarvoa korkeampi ja 2017 selvästi alhaisempi. (Kuvat 3-1 ja 3-3). 
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Vuonna 2018 kesän sää oli erittäin kuuma ja kuivuus vaivasi peltoja, mikä näkyi erittäin 
huonona satotuloksena. Ohran osalta (pelto 2, Kuva 3-3) näyttää siltä, että tällöin virt-
salannoitetun koealan sato oli väkilannoitettua alhaisempi.

Kuva 3-1. Ohran sato pellolla 1 vuosina 2016–2017.

Kuva 3-2. Kauran sato pellolla 1 vuonna 2018.

Vuonna 2018 koepellolla 1 vaihdettiin viljakasviksi kaura (lajike Marika), jonka sadon 
määrässä erittäin kuuma ja kuiva kesä myös näkyi. Sato oli huono ja selvästi pienempi, 
kuin viralliset lajikekokeet osoittivat (Laine, et al., 2016). Kuvasta 3-2 näkyy kuitenkin, 
että huolimatta kesän äärimmäisistä sääoloista, eroa virtsalannoitetun ja väkilannoite-
tun käsittelyn välillä ei ollut.
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Kuva	3-1.	Ohran	sato	pellolla	1	vuosina	2016-2017.	
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Kuva 3-3. Ohran sato pellolla 2 vuosina 2016–2018.
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Kuva	3-3.	Ohran	sato	pellolla	2	vuosina	2016-2018.	
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Ohran ja kauran (v. 2018) olkien massat eri koepelloilla ja lannoitekäsittelyissä on esi-
tetty kuvissa 3-4, 3-5 ja 3-6. Sekä ohran, että kauran olkien biomassa vaihteli vastaaval-
la tavalla eri vuosina, kuin ohrasatokin. Vuonna 2016 satotaso oli ohran osalta korkein 
(Kuvat 3-4 ja 3-6) ja vuonna 2018 alhaisin. Merkittävää eroa eri lannoituskäsittelyiden 
välillä ei ollut vuosien 2016–2017 osalta, mutta vuonna 2018 olkien massa oli virtsalan-
noitetussa käsittelyssä pienempi, kuin väkilannoituksessa. Kauran osalta vuonna 2018 
näyttäisi siltä, että virtsalla lannoitetun kauran olkien massa oli suurempi, kuin väki-
lannoitetun (Kuva 3-5).

Kuva 3-4. Ohran olkimassa pellolla 1 vuosina 2016–2017.



27Virtsa lannoitteena peltoviljelyssä

             

20 
 

 
Kuva	3-4.	Ohran	olkimassa	pellolla	1	vuosina	2016-2017.	
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Kuva 3-6. Ohran olkimassa pellolla 2 vuosina 2016–2018.

Kuva 3-5. Kauran olkimassa pellolla 1 vuonna 2018.
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Kuvissa 3-7 ja 3-8 on ilmakuva molemmista koepelloista. Ilmakuvan perusteella virtsa-
lannoitettua koealaa ei erota väkilannoitetusta koealasta. Virtsalannoitetut alueet on 
merkitty kuviin.

Kuva 3-7. Koepelto 1 Kangasalla (lannoituskäsittely 54 kg N ha-1) 23.8.2017. Virtsalannoitettu koealue on merkitty kuvaan. 
(Kuva: Gerbrand Grobler)

Kuva 3-8. Koepelto 2 Iittalassa (lannoituskäsittely 100 kg N ha-1) 21.8.2017. Virtsalannoitettu alue on merkitty kuvaan.  
(Kuva: Gerbrand Grobler)
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Ohran tuhannen jyvän painossa ei ollut eroja eri lannoituskäsittelyiden välillä vuosina 
2016–2017. Vuonna 2018 koepellolla 2, missä lannoituskäsittely oli 100 kg N ha-1, virtsa-
lannoituksella käsitellyn ohran TJP oli selvästi väkilannoitettua pienempi. Muutoin oh-
ran TJP ei eronnut virtsalannoitetun ja väkilannoitetun käsittelyn välillä kummallakaan 
koepellolla (Kuva 3-9 ja 3-11).
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Ohran	 tuhannen	 jyvän	 painossa	 ei	 ollut	 eroja	 eri	 lannoituskäsittelyiden	 välillä	 vuosina	 2016-2017.		
Vuonna	 2018	 koepellolla	 2,	 missä	 lannoituskäsittely	 oli	 100	 kg	 N	 ha-1,	 virtsalannoitetun	 käsittelyn	
ohran	TJP	oli	selvästi	väkilannoitettua	pienempi.	Muutoin	ohran	TJP	eri	eronnut	virtsalannoitetun	ja	
väkilannoitetun	käsittelyn	välillä	kummallakaan	koepellolla	(Kuva	3-9Kuva	3-11).		
 

 
Kuva	3-9.	Ohran	tuhannen	jyvän	paino	pellolla	1	vuosina	2016-2017.	

 
Vuonna	 2016	 ohran	 TJP	 oli	 samaa	 suuruusluokkaa	 kuin	 virallisten	 lajikekokeiden	 perusteella	 oli	
määritetty.	Kauran	osalta	(Kuva	3-10)	TJP	oli	hyvin	tasainen	eri	lannoituskäsittelyissä.	TJP	oli	hieman	
pienempi,	kuin	virallisissa	lajikekokeissa.		
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Kuva 3 9. Ohran tuhannen jyvän paino pellolla 1 vuosina 2016–2017.

Vuonna 2016 ohran TJP oli samaa suuruusluokkaa kuin virallisten lajikekokeiden pe-
rusteella oli määritetty. Kauran osalta (Kuva 3-10) TJP oli hyvin tasainen eri lannoitus-
käsittelyissä. TJP oli hieman pienempi, kuin virallisissa lajikekokeissa.

Kuva 3-10. Kauran tuhannen jyvän paino pellolla 1 vuonna 2018.
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Kuva	3-10.	Kauran	tuhannen	jyvän	paino	pellolla	1	vuonna	2018.	
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Kuva 3-11. Ohran tuhannen jyvän paino pellolla 2 vuosina 2016–2018.
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Ohran valkuaispitoisuudessa ei ollut merkittäviä eroja vuosien eri lannoituskäsittelyis-
sä minkään vuoden kokeissa, kummallakaan koepellolla. Molempien koepeltojen eri la-
jikkeiden ohran raakavalkuainen oli hieman alhaisempi, kuin virallisten lajikekokeiden 
tulokset osoittivat vuosina 2016–2017 (Kuvat 3-12 ja 3-14). Vuonna 2018 koepellolla 2 
ohran valkuaispitoisuus oli selkeästi edellisten vuosien tuloksia ja virallisten lajikeko-
keiden tuloksia korkeampi kuin edellisinä vuosina (Kuva 3-14), mikä saattaa selittyä 
erilaisella määritysmenetelmällä vuonna 2018 (Taulukko 2-5). Lannoituskäsittelyiden 
kesken valkuaispitoisuudessa ei kuitenkaan ollut eroa.  

Kauran osalta näyttää siltä, että valkuaispitoisuus oli virtsalannoitetulla koealalla hie-
man korkeampi, kuin väkilannoitetulla tai virtsalannoitetulla koealalla, jossa oli fosfo-
rilisäystä käytetty.
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edellisten	 vuosien	 tuloksia	 ja	 virallisten	 lajikekokeiden	 tuloksia	 korkeampi	 kuin	 edellisinä	 vuosina	
(Kuva	 3-14),	 mikä	 saattaa	 selittyä	 erilaisella	 määritysmenetelmällä	 vuonna	 2018	 (Taulukko 2-5. 
Maaperä- ja jyvänäytteiden analyysimenetelmät ja analyysien tekijät.Taulukko	 2-5).	
Lannoituskäsittelyiden	kesken	valkuaispitoisuudessa	ei	kuitenkaan	ollut	eroa.			
	
Kauran	osalta	näyttää	siltä,	että	valkuaispitoisuus	oli	virtsalannoitetulla	koealalla	hieman	korkeampi,	
kuin	väkilannoitetulla	tai	virtsalannoitetulla	koealalla,	jossa	oli	fosforilisäystä	käytetty.		
	
 

 
 
Kuva	3-12.	Ohran	raakavalkuaispitoisuus	pellolla	1	vuosina	2016-2017.	
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Kuva 3-12. Ohran raakavalkuaispitoisuus pellolla 1 vuosina 2016–2017.
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Kuva 3-13. Kauran raakavalkuaispitoisuus pellolla 1 vuonna 2018.
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Kuva	3-13.	Kauran	raakavalkuaispitoisuus	pellolla	1	vuonna	2018.	

 
 

 
 
 
Kuva	3-14.	Ohran	raakavalkuaispitoisuus	pellolla	2	vuosina	2016-2018.	
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Kuva	3-13.	Kauran	raakavalkuaispitoisuus	pellolla	1	vuonna	2018.	

 
 

 
 
 
Kuva	3-14.	Ohran	raakavalkuaispitoisuus	pellolla	2	vuosina	2016-2018.	
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Kuva 3-14. Ohran raakavalkuaispitoisuus pellolla 2 vuosina 2016–2018.
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Ohran itävyydessä ei ollut merkittäviä eroja vuosien 2016–2017 aikana eri lannoituskä-
sittelyiden välillä (Kuvat 3-15 ja 3-16). Vuoden 2018 osalta ei itävyyskokeita pystytty te-
kemään ja näin ollen ohran tai kauran osalta ei ole raportoitavia tuloksia vuodelta 2018.
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Ohran	 itävyydessä	 ei	 ollut	 merkittäviä	 eroja	 vuosien	 2016-2017	 aikana	 eri	 lannoituskäsittelyiden	
välillä	 (Kuva	3-15Kuva	3-16).	Vuoden	2018	osalta	ei	 itävyyskokeita	pystytty	 tekemään	 ja	näin	ollen	
ohran	tai	kauran	osalta	ei	ole	raportoitavia	tuloksia	vuodelta	2018.		
 

 
Kuva	3-15.	Ohran	itävyys	pellolla	1	vuosina	2016-2017.	

 
 

 
Kuva	3-16.	Ohran	itävyys	pellolla	2	vuosina	2016-2017.	
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Ohran	 itävyydessä	 ei	 ollut	 merkittäviä	 eroja	 vuosien	 2016-2017	 aikana	 eri	 lannoituskäsittelyiden	
välillä	 (Kuva	3-15Kuva	3-16).	Vuoden	2018	osalta	ei	 itävyyskokeita	pystytty	 tekemään	 ja	näin	ollen	
ohran	tai	kauran	osalta	ei	ole	raportoitavia	tuloksia	vuodelta	2018.		
 

 
Kuva	3-15.	Ohran	itävyys	pellolla	1	vuosina	2016-2017.	

 
 

 
Kuva	3-16.	Ohran	itävyys	pellolla	2	vuosina	2016-2017.	
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Kuva 3-15. Ohran itävyys pellolla 1 vuosina 2016–2017.

Kuva 3-16. Ohran itävyys pellolla 2 vuosina 2016–2017.
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Ohran ja kauran kasvuastetta seurattiin kaikkien kasvukausien aikana eri lannoituskä-
sittelyissä ja koepelloilla (Kuva 3-17). Kuvissa 3-18 – 3-23 on esitetty ohran ja kauran 
kasvuasteiden kehitys eri kasvukausina ja lannoituskäsittelyissä. Tulosten perusteella 
eri lannoituskäsittelyillä ei ollut merkittävää vaikutusta viljakasvien kasvunopeuteen 
tai kehitykseen. 

Kuva 3-17. Kauran kasvuasteen monitorointia Kangasalan koepellolla 1 kesä- ja heinäkuussa 2018. 
(Kuvat: Trung Dang Viet)
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kasvukausina	 ja	 lannoituskäsittelyissä.	 Tulosten	 perusteella	 eri	 lannoituskäsittelyillä	 ei	 ollut	
merkittävää	vaikutusta	viljakasvien	kasvunopeuteen	tai	kehitykseen.		 
 
 
 

	
Kuva	3-17.	Kauran	kasvuasteen	monitorointia	Kangasalan	koepellolla	1	kesä-	ja	heinäkuussa	2018.	

 

 
Kuva	3-18.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2016	koepellolla	1.	
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Kuva 3-18. Ohran kasvuaste eri virtsa- ja väkilannoituksella kasvukaudella 2016 koepellolla 1.
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Kuva	3-19.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2016	koepellolla	2.	

 
 

 
Kuva	3-20.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2017	koepellolla	1.	
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Kuva	3-19.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2016	koepellolla	2.	

 
 

 
Kuva	3-20.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2017	koepellolla	1.	
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Kuva 3-19. Ohran kasvuaste eri virtsa- ja väkilannoituksella kasvukaudella 2016 koepellolla 2.

Kuva 3-20. Ohran kasvuaste eri virtsa- ja väkilannoituksella kasvukaudella 2017 koepellolla 1.
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Kuva	3-21.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2017	koepellolla	2.	

 

 
Kuva	3-22.	Kauran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2018	koepellolla	1.	
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Kuva	3-21.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2017	koepellolla	2.	

 

 
Kuva	3-22.	Kauran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2018	koepellolla	1.	
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Kuva 3-21. Ohran kasvuaste eri virtsa- ja väkilannoituksella kasvukaudella 2017 koepellolla 2.

Kuva 3-22. Kauran kasvuaste eri virtsa- ja väkilannoituksella kasvukaudella 2018 koepellolla 1.
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Kuva	3-23.	Ohran	kasvuaste	eri	virtsa-	ja	väkilannoituksella	kasvukaudella	2018	koepellolla	2.	

 
 
3.4. Maaperän	laatu	
	
Virtsassa	 on	 huomattavia	 määriä	 sulfaattia.	 Tässä	 tutkimuksessa	 virtsan	 sulfaattipitoisuus	 vaihteli	
425-1100	 µg	 l-1	 välillä.	 Virtsan	 lannoitekäytöllä	 ei	 näyttäisi	 olevan	 vaikutusta	 maaperän	
sulfaattipitoisuuteen,	 sillä	 selkeää	 nousevaa	 tai	 laskevaa	 trendiä	 maaperän	 sulfaattipitoisuudessa	
kolmen	 vuoden	 seurannassa	 ei	 ollut	 kummallakaan	 koepellolla	 (Kuva 3-24. Maaperän 
sulfaattipitoisuus pellolla 1 eri vuosina 2015-2018. 2015 = lähtötaso, K= kevät, S= syksy, EL 
= ei lannoitusta, V = virtsalannoitus, VL = väkilannoite, +P = fosforilisäys.Kuva	 3-24	 ja	 Kuva 
3-25).		
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Kuva 3-23. Ohran kasvuaste eri virtsa- ja väkilannoituksella kasvukaudella 2018 koepellolla 2.
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3.4. Maaperän laatu

Virtsassa on huomattavia määriä sulfaattia. Tässä tutkimuksessa virtsan sulfaattipitoi-
suus vaihteli 425–1100 µg l-1 välillä. Virtsan lannoitekäytöllä ei näyttäisi olevan vai-
kutusta maaperän sulfaattipitoisuuteen, sillä selkeää nousevaa tai laskevaa trendiä 
maaperän sulfaattipitoisuudessa kolmen vuoden seurannassa ei ollut kummallakaan 
koepellolla (Kuvat 3-24 ja 3-25).

Kuva 3-24. Maaperän sulfaattipitoisuus pellolla 1 eri vuosina 2015–2018. 2015 = lähtötaso, K= kevät, S= syksy,  
EL = ei lannoitusta, V = virtsalannoitus, VL = väkilannoite, +P = fosforilisäys.
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Kuva	3-24.	Maaperän	sulfaattipitoisuus	pellolla	1	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite,	+P	=	fosforilisäys.	

 

	
Kuva	3-25.	Maaperän	sulfaattipitoisuus	pellolla	2	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite.	

Myös	 maaperän	 nitraatin	 pitoisuus	 mitattiin,	 jotta	 nähtiin,	 onko	 typen	 olomuodolla	 merkitystä.	
Virtsassa	 typpi	 on	 pääsääntöisesti	 ammonium-muodossa,	 mutta	 pyrkii	 muuntumaan	 nitraatiksi.	
Tulokset	 on	 esitetty	 Kuva	 3-26Kuva	 3-27.	 Tulosten	 perusteella	 ei	 ollut	 nähtävissä	 trendiä	 tai	
merkittäviä	eroja	eri	lannoituskäsittelyiden	välillä	ja	vaihtelu	oli	myös	melko	suurta	koealojen	sisällä.	
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Kuva	3-24.	Maaperän	sulfaattipitoisuus	pellolla	1	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite,	+P	=	fosforilisäys.	

 

	
Kuva	3-25.	Maaperän	sulfaattipitoisuus	pellolla	2	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite.	

Myös	 maaperän	 nitraatin	 pitoisuus	 mitattiin,	 jotta	 nähtiin,	 onko	 typen	 olomuodolla	 merkitystä.	
Virtsassa	 typpi	 on	 pääsääntöisesti	 ammonium-muodossa,	 mutta	 pyrkii	 muuntumaan	 nitraatiksi.	
Tulokset	 on	 esitetty	 Kuva	 3-26Kuva	 3-27.	 Tulosten	 perusteella	 ei	 ollut	 nähtävissä	 trendiä	 tai	
merkittäviä	eroja	eri	lannoituskäsittelyiden	välillä	ja	vaihtelu	oli	myös	melko	suurta	koealojen	sisällä.	
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Kuva 3-25. Maaperän sulfaattipitoisuus pellolla 2 eri vuosina 2015–2018. 2015 = lähtötaso, K= kevät, S= syksy,  
EL = ei lannoitusta, V = virtsalannoitus, VL = väkilannoite.
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Myös maaperän nitraatin pitoisuus mitattiin, jotta nähtiin, onko typen olomuodol-
la merkitystä. Virtsassa typpi on pääsääntöisesti ammonium-muodossa, mutta pyrkii 
muuntumaan nitraatiksi. Tulokset on esitetty Kuvissa 3-26 ja 3-27. Tulosten perusteella 
ei ollut nähtävissä trendiä tai merkittäviä eroja eri lannoituskäsittelyiden välillä ja vaih-
telu oli myös melko suurta koealojen sisällä.             
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Kuva	3-26.	Maaperän	nitraattipitoisuus	pellolla	1	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite,	+P	=	fosforilisäys.	

	
Kuva	3-27.	Maaperän	nitraattipitoisuus	pellolla	2	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite.	

	
Maaperän	 kloridipitoisuuden	 osalta	 näyttäisi	 siltä,	 että	 koepellolla	 1	 kloridipitoisuudet	 olivat	
keskimäärin	 hieman	 korkeammat	 virtsalannoitetulla	 koealalla	 syksyllä	 2016,	 keväällä	 2017	 ja	
erityisesti	syksyllä	2018.	Pitoisuus	ei	kuitenkaan	ollut	merkittävästi	korkeampi,	kuin	ennen	kokeiden	
aloitusta	 mitattu	 kloridipitoisuus	 (Kuva	 3-28).	 Koepellolla	 2	 ei	 merkittäviä	 eroja	 maaperän	
kloridipitoisuudessa	 havaittu	 virtsan	 lannoitekäsittelystä	 johtuen	 muutoin,	 kuin	 syksyn	 2018	
näytteiden	osalta	(Kuva	3-29).	
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Kuva	3-26.	Maaperän	nitraattipitoisuus	pellolla	1	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite,	+P	=	fosforilisäys.	

	
Kuva	3-27.	Maaperän	nitraattipitoisuus	pellolla	2	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	
S=	syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite.	

	
Maaperän	 kloridipitoisuuden	 osalta	 näyttäisi	 siltä,	 että	 koepellolla	 1	 kloridipitoisuudet	 olivat	
keskimäärin	 hieman	 korkeammat	 virtsalannoitetulla	 koealalla	 syksyllä	 2016,	 keväällä	 2017	 ja	
erityisesti	syksyllä	2018.	Pitoisuus	ei	kuitenkaan	ollut	merkittävästi	korkeampi,	kuin	ennen	kokeiden	
aloitusta	 mitattu	 kloridipitoisuus	 (Kuva	 3-28).	 Koepellolla	 2	 ei	 merkittäviä	 eroja	 maaperän	
kloridipitoisuudessa	 havaittu	 virtsan	 lannoitekäsittelystä	 johtuen	 muutoin,	 kuin	 syksyn	 2018	
näytteiden	osalta	(Kuva	3-29).	
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Kuva 3-26. Maaperän nitraattipitoisuus pellolla 1 eri vuosina 2015–2018. 2015 = lähtötaso, K= kevät, S= syksy,  
EL = ei lannoitusta, V = virtsalannoitus, VL = väkilannoite, +P = fosforilisäys.

Kuva 3-27. Maaperän nitraattipitoisuus pellolla 2 eri vuosina 2015-2018. 2015 = lähtötaso, K= kevät, S= syksy,  
EL = ei lannoitusta, V = virtsalannoitus, VL = väkilannoite.
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Maaperän kloridipitoisuuden osalta näyttäisi siltä, että koepellolla 1 kloridipitoisuu-
det olivat keskimäärin hieman korkeammat virtsalannoitetulla koealalla syksyllä 2016, 
keväällä 2017 ja erityisesti syksyllä 2018. Pitoisuus ei kuitenkaan ollut merkittävästi 
korkeampi, kuin ennen kokeiden aloitusta mitattu kloridipitoisuus (Kuva 3-28). Koe-
pellolla 2 ei merkittäviä eroja maaperän kloridipitoisuudessa havaittu virtsan lannoite-
käsittelystä johtuen muutoin, kuin syksyn 2018 näytteiden osalta (Kuva 3-29).

Kuva 3-28. Maaperän kloridipitoisuus pellolla 1 eri vuosina 2015–2018. 2015 = lähtötaso,  
K= kevät, S= syksy, EL = ei lannoitusta, V = virtsalannoitus, VL = väkilannoite, +P = fosforilisäys.
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Kuva	3-28.	Maaperän	kloridipitoisuus	pellolla	1	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	S=	
syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite,	+P	=	fosforilisäys.	

	
Kuva	3-29.	Maaperän	kloridipitoisuus	pellolla	2	eri	vuosina	2015-2018.	2015	=	lähtötaso,	K=	kevät,	S=	
syksy,	EL	=	ei	lannoitusta,	V	=	virtsalannoitus,	VL	=	väkilannoite.	

 
Maaperän	 pH	 vaihteli	 koepellolla	 1	 eri	 vuosina	 5,3	 ja	 6,8	 välillä	 koepellolla	 1	 ja	 koepellolla	 2	
vaihteluväli	 oli	 vastaavasti	 4,7-5,9.	 Tulosten	 perusteella	 ei	 koepellolla	 1,	 missä	 lannoitustaso	 oli	
alhaisempi	(54	kg	N	ha-1),	ollut	nähtävissä	merkkejä	siitä,	että	virtsalannoitus	olisi	selvästi	nostanut	
tai	 laskenut	 maaperän	 pH:ta	 kolmen	 seurantavuoden	 aikana	 (Kuva	 3-30).	 Koepellolla	 2	 sen	 sijaan,	
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Kuva 3-29. Maaperän kloridipitoisuus pellolla 2 eri vuosina 2015–2018. 2015 = lähtötaso,  
K= kevät, S= syksy, EL = ei lannoitusta, V = virtsalannoitus, VL = väkilannoite.
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Maaperän pH vaihteli koepellolla 1 eri vuosina 5,3 ja 6,8 välillä koepellolla 1 ja koepel-
lolla 2 vaihteluväli oli vastaavasti 4,7–5,9. Tulosten perusteella ei koepellolla 1, missä 
lannoitustaso oli alhaisempi (54 kg N ha-1), ollut nähtävissä merkkejä siitä, että virtsa-
lannoitus olisi selvästi nostanut tai laskenut maaperän pH:ta kolmen seurantavuoden 
aikana (Kuva 3-30). Koepellolla 2 sen sijaan, missä lannoitustaso oli korkeampi (100 kg 
N ha-1) pH:n vaihtelu eri näytteissä oli selvästi suurempaa, mutta keskimääräisesti pH ei 
ollut merkittävästi eri tasolla eri lannoitekäsittelyissä (Kuva 3-31).

Kuva 3-30. Maaperän pH eri lannoituskäsittelyissä pellolla 1 vuosina 2015–2018. S= syksy, K= kevät.
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missä	lannoitustaso	oli	korkeampi	(100	kg	N	ha-1)	pH:n	vaihtelu	eri	näytteissä	oli	selvästi	suurempaa,	
mutta	keskimääräisesti	pH	ei	ollut	merkittävästi	eri	tasolla	eri	lannoitekäsittelyissä	(Kuva	3-31).	
	

	
Kuva	3-30.	Maaperän	pH	eri	lannoituskäsittelyissä	pellolla	1	vuosina	2015-2018.	S=	syksy,	K=	kevät.	

	
Kuva	3-31.	Maaperän	pH	eri	lannoituskäsittelyissä	pellolla	2	vuosina	2015-2018.	S=	syksy,	K=	kevät.	

Maaperän	orgaanisen	aineksen	määrää	kuvaava	hehkutusjäännös	vaihteli	koepellolla	1	(54	kg	Nha-1)	
3-4	 %	 välillä	 ja	 koepellolla	 2	 (100	 kg	 N	 ha-1)	 4-5,7	 %	 välillä	 (Kuva	 3-32Kuva	 3-33).	 Eri	
lannoituskäsittelyiden	 välillä	 ei	 ollut	 merkittäviä	 eroa	 hehkutusjäännöksen	 välillä	 kummallakaan	
koepellolla.		
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Kuva 3-31. Maaperän pH eri lannoituskäsittelyissä pellolla 2 vuosina 2015–2018. S= syksy, K= kevät.
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Maaperän orgaanisen aineksen määrää kuvaava hehkutusjäännös vaihteli koepellolla 1 
(54 kg Nha-1) 3–4 % välillä ja koepellolla 2 (100 kg N ha-1) 4–5,7 % välillä (Kuva 3-32 ja 
3-33). Eri lannoituskäsittelyiden välillä ei ollut merkittäviä eroa hehkutusjäännöksen 
välillä kummallakaan koepellolla.

Kuva 3-32. Maaperän hehkutusjäännös (%) eri lannoituskäsittelyissä pellolla 1 vuosina 2015–2018. S= syksy, K= kevät, 
+P = fosforilisäys.
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Kuva	3-32.	Maaperän	hehkutusjäännös	(%)	eri	lannoituskäsittelyissä	pellolla	1	vuosina	2015-2018.	S=	
syksy,	K=	kevät,	+P	=	fosforilisäys.	

	

	
Kuva	3-33.	Maaperän	hehkutusjäännös	(%)	eri	lannoituskäsittelyissä	pellolla	2	vuosina	2015-2018.	S=	
syksy,	K=	kevät.	

Lisäksi	 maaperästä	 määritettiin	 tilavuuspaino,	 johon	 lannoituskäsittelyillä	 ei	 näyttänyt	 olevan	
vaikutusta.	Se	vaihteli	koepellolla	1	enemmän,	0,97-1,2	g	cm-3,	välillä	eri	vuosina	ja	eri	käsittelyissä.	
Koepellolla	 2	 vaihtelu	 oli	 vastaavasti	 1,07-1,17	 g	 cm-3	 välillä.	 Koepellon	 1	 suurempi	 vaihtelu	 johtui	
todennäköisesti	 siitä,	 että	 osalle	 peltoa	 on	 ajettu	 aiemmin	 järven	 pohjasedimenttiä,	 minkä	 vuoksi	
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Kuva	3-32.	Maaperän	hehkutusjäännös	(%)	eri	lannoituskäsittelyissä	pellolla	1	vuosina	2015-2018.	S=	
syksy,	K=	kevät,	+P	=	fosforilisäys.	

	

	
Kuva	3-33.	Maaperän	hehkutusjäännös	(%)	eri	lannoituskäsittelyissä	pellolla	2	vuosina	2015-2018.	S=	
syksy,	K=	kevät.	

Lisäksi	 maaperästä	 määritettiin	 tilavuuspaino,	 johon	 lannoituskäsittelyillä	 ei	 näyttänyt	 olevan	
vaikutusta.	Se	vaihteli	koepellolla	1	enemmän,	0,97-1,2	g	cm-3,	välillä	eri	vuosina	ja	eri	käsittelyissä.	
Koepellolla	 2	 vaihtelu	 oli	 vastaavasti	 1,07-1,17	 g	 cm-3	 välillä.	 Koepellon	 1	 suurempi	 vaihtelu	 johtui	
todennäköisesti	 siitä,	 että	 osalle	 peltoa	 on	 ajettu	 aiemmin	 järven	 pohjasedimenttiä,	 minkä	 vuoksi	
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Kuva 3-33. Maaperän hehkutusjäännös (%) eri lannoituskäsittelyissä pellolla 2 vuosina 2015–2018. S= syksy, K= kevät.
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Lisäksi maaperästä määritettiin tilavuuspaino, johon lannoituskäsittelyillä ei näyttänyt 
olevan vaikutusta. Se vaihteli koepellolla 1 enemmän, 0,97–1,2 g cm-3, välillä eri vuo-
sina ja eri käsittelyissä. Koepellolla 2 vaihtelu oli vastaavasti 1,07–1,17 g cm-3 välillä. 
Koepellon 1 suurempi vaihtelu johtui todennäköisesti siitä, että osalle peltoa on ajettu 
aiemmin järven pohjasedimenttiä, minkä vuoksi maaperän laatu vaihtelee. Lisäksi pelto 
on hieman kalteva, joka myös vaikuttaa tuloksiin (Kuvat 3-34 ja 3-35).

Kuva 3-34. Maanäytteiden tilavuuspaino (g cm-3) koepellolla 1 vuosina 2015–2018. S= syksy, K= kevät.
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maaperän	 laatu	 vaihtelee.	 Lisäksi	 pelto	 on	 hieman	 kalteva,	 joka	 myös	 vaikuttaa	 tuloksiin	 (Kuva	
3-34Kuva	3-35).			

	 	
Kuva	3-34.	Maanäytteiden	tilavuuspaino	(g	cm-3)	koepellolla	1	vuosina	2015-2018.	S=	syksy,	K=	kevät.	

	
		
Kuva	3-35.	Maanäytteiden	tilavuuspaino	(g	cm-3)	koepellolla	2	vuosina	2015-2018.	S=	syksy,	K=	kevät.	

3.5. Sääolosuhteet	
 
Sääaineistosta	käy	ilmi,	että	keskimäärin	kesän	2016	keskilämpötila	oli	kesä-elokuussa	lähinnä	pitkän	
ajan	keskiarvoja	(1981-2010).	Vuoden	2017	kasvukausi	oli	keskimääräistä	viileämpi	 ja	sateisempi	 ja	
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maaperän	 laatu	 vaihtelee.	 Lisäksi	 pelto	 on	 hieman	 kalteva,	 joka	 myös	 vaikuttaa	 tuloksiin	 (Kuva	
3-34Kuva	3-35).			

	 	
Kuva	3-34.	Maanäytteiden	tilavuuspaino	(g	cm-3)	koepellolla	1	vuosina	2015-2018.	S=	syksy,	K=	kevät.	

	
		
Kuva	3-35.	Maanäytteiden	tilavuuspaino	(g	cm-3)	koepellolla	2	vuosina	2015-2018.	S=	syksy,	K=	kevät.	
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Kuva 3-35. Maanäytteiden tilavuuspaino (g cm-3) koepellolla 2 vuosina 2015–2018. S= syksy, K= kevät.
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3.5. Sääolosuhteet

Sääaineistosta käy ilmi, että keskimäärin kesän 2016 keskilämpötila oli kesä–elokuussa 
lähinnä pitkän ajan keskiarvoja (1981–2010). Vuoden 2017 kasvukausi oli keskimää-
räistä viileämpi ja sateisempi ja toisaalta kasvukausi 2018 oli taas huomattavan kuiva ja 
kuuma verrattuna pitkän ajan keskiarvoihin Kuvat 3-36 – 3-39.

Kuva 3-36. Kasvukauden kuukausien keskilämpötila koepellolla 1. Säädata Ilmatieteen laitoksen Tampereen Härmälän 
sääasemalta.
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toisaalta	kasvukausi	2018	oli	taas	huomattavan	kuiva	ja	kuuma	verrattuna	pitkän	ajan	keskiarvoihin	
Kuva	3-36	-	Kuva 3-39. 
 

 
Kuva	 3-36.	 Kasvukauden	 kuukausien	 keskilämpötila	 koepellolla	 1.	 Säädata	 Ilmatieteen	 laitoksen	
Tampereen	Härmälän	sääasemalta.	

 

 
Kuva	 3-37.	 Kasvukauden	 kuukausien	 sadesumma	 koepellolla	 1.	 Säädata	 Ilmatieteen	 laitoksen	
Tampereen	Härmälän	sääasemalta.	
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Kuva 3-37. Kasvukauden kuukausien sadesumma koepellolla 1. Säädata Ilmatieteen laitoksen Tampereen Härmälän 
sääasemalta.
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Kuva 3-38. Kasvukauden kuukausien keskilämpötila koepellolla 2. Säädata Ilmatieteen laitoksen 
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4

44

POHDINTA
Tässä tutkimuksessa toteutettiin lannoitekokeita vuosina  
2016–2018 ohralla ja vuonna 2018 myös kauralla, käyttäen 
lannoitteena erilliskerättyä, vanhennettua virtsaa (WHO, 2006). 
Tutkimus on ensimmäinen Suomessa toteutettu kolmen vuoden 
seuranta virtsan lannoitekäytöstä. Tavoitteena oli selvittää 
paitsi virtsan lannoitekäytön vaikutuksia viljasadon määrään ja 
laatuun, myös seurata mahdollisia fysikaalis-kemiallisia muutoksia 
maaperässä. Lisäksi selvitettiin lääke- ja haitta-aineiden 
esiintymistä virtsassa ja niiden mahdollista kertymistä maaperässä 
ja viljakasveissa. Seuraavassa on pohdittu eri tulosten merkitystä 
mahdollisten ympäristöriskien, ympäristön tilan paranemisen ja 
ravinnekierron edistämisen kannalta.
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4.1. Virtsan laatu

4.1.1. Kemiallinen ja mikrobiologinen laatu

Virtsan mikrobiologinen laatu täytti lannoitevalmisteita koskevan asetuksen ehdot 
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). Yhdestäkään virtsaerästä ei löytynyt E. colia tai 
Salmonellaa, joille asetuksessa on asetettu raja-arvot. Virtsan vanhennuskäsittely on 
näiltä osin riittävä hygienisoimaan virtsan (WHO, 2006). 

Virtsan ravinnepitoisuudet vaihtelevat. Virtsan typpipitoisuus, jota käytettiin lannoi-
tustason määrittämiseen, vaihteli 2 400–3 200 mg l-1 välillä. Muiden pääravinteiden fos-
forin ja kaliumin pitoisuudet vaihtelivat vastaavasti 150–220 ja 490–925 µg l-1 välillä. 
Virtsassa on myös suoloja, kuten sulfaattia (SO4

2-) ja kloridia (Cl-) ja myös natriumia 
(Na). Niiden pitoisuudet vaihtelivat 425–1100, 470–1650 ja 544–970 µg l-1 välillä vas-
taavasti. Muita alkuaineita oli vaihteleva määrä. 

Virtsassa ei ole juurikaan haitallisia raskasmetalleja, sillä niitä ei enää samassa määrin 
esiinny ympäristössämme tai ravinnossa. Vaikka virtsa on ominaisuuksiltaan täysin eri 
asia, kuin jätevesi tai jätevesilietteet, on vertailun vuoksi tässä esitetty puhdistamoille 
tulevien jätevesien raskasmetallipitoisuuksien mittaustuloksia. Vuonna 2015 julkais-
tussa tutkimuksessa määritettiin lukuisa joukko erilaisia haitta-aineita jätevedenpuh-
distamoilla tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Tutkimuksen mukaan puhdistamoille 
tulevan jäteveden kadmiumin, lyijyn ja nikkelin keskimääräiset pitoisuudet olivat 0,19, 
3,54 ja 11,9 µg l-1 (Vieno, 2015). Tässä tutkimuksessa kaikista virtsaeristä ei löytynyt 
mitattavia pitoisuuksia kyseisiä metalleja, mutta niiden näytteiden osalta, joista pi-
toisuudet pystyttiin määrittämään, keskimääräiset pitoisuudet olivat vastaavasti 0,14 
(1/6 näytteistä), 1,87 (4/6 näytteistä) ja 5,45 (2/6 näytteistä) µg l-1. Virtsassa kyseis-
ten metallien pitoisuudet ovat siis selvästi alhaisemmat kuin jätevesissä, joskin samaa 
suuruusluokkaa. Tämä indikoi sitä, että jätevesien raskasmetallikuormitus tulee pää-
sääntöisesti muualta, kuin virtsasta.

4.1.2. Lääke- ja haitta-ainejäämät 

Virtsassa esiintyi lääkeainejäämiä käytetyistä lääkeaineista. Kaikkiaan näytteistä tut-
kittiin 55 erilaista lääkeainetta ja niistä löydettiin yhteensä 19 erilaista eri virtsaeris-
tä mitattavina määrinä. Merkittävimmät lääkeaineryhmät olivat tulehduskipulääkkeet 
(diklofenaakki, ibuprofeeni, ketoprofeeni ja naprokseeni) sekä kipulääke paraseta-
molia, joiden pitoisuudet olivat selvästi korkeimmat kaikissa virtsaerissä. Kofeiinia 
oli näytteissä myös runsaasti, mikä selittyy pääsääntöisesti kahvin juomisella. Lisäksi 
esiintyi yleisesti käytettyjä betasalpaajia (bisoprololi, propanololi), antibiootteja (tetra-
sykliini, trimetopriimi), masennuslääkkeitä (fluoksetiini, sitalopraami), kortisonilääke 
metyyliprednisolonia sekä astmalääke salbutamolia. Lisäksi löydettiin pieniä määriä 
naissukuhormoneja (17b-estradioli, estrioli, estroni ja progesteroni). 
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Kaikkiaan vuosien 2017–2018 virtsaeristä analysoitiin 239 erilaista orgaanista hait-
ta-ainetta ja löydettiin yhteensä 11 eri yhdistettä. Löydettyjä yhdisteryhmiä olivat 
fenoliset yhdisteet, ftalaatit ja torjunta-aineista triklosaani. Fenolisista yhdisteistä 
mitattavia määriä löydettiin 2,4-dikloorifenoli (2018), 4-kloori-2-metyylifenoli (2017 
yksi virtsaerä), fenoli, 3-etyylifenoli, 4-etyylifenoli, 3-metyylifenoli (m-kresoli), 4-me-
tyylifenoli (p-kresoli), (2017–2018 kolme virtsaerää) sekä 2-metyylifenoli (o-kresoli) 
ja pyrokatekoli (vain 2018 yksi virtsaerä). Ftalaateista löydettiin di-isobutyyliftalaat-
tia (DIBP), dibutyyliftalaattia (DB) (2017 virtsaerät) ja dietyyliheksyyliftalaattia (2018 
yksi virtsaerä). 
 
Kolmessa neljästä tutkitusta virtsaerästä oli huomattavan suuria pitoisuuksia fe-
nolia (2800–11000 µg l-1), 4-etyylifenolia (30–110 µg l-1), m-kresolia (17–33 µg l-1) 
ja p-kresolia (3600–21000 µg l-1) ja lisäksi kahdessa neljästä tutkitusta virtsaerästä 
2,4-dikloorifenolia (15–59 µg l-1). Joitakin haitta-aineita, kuten fenolisia yhdisteitä, 
esiintyy virtsassa myös luontaisesti hajoamistuotteina varsin korkeitakin pitoisuuksia 
(Bieniek, 1994). Fenolisia yhdisteitä, kuten fenolia, etyylifenoleita ja kresoleita käy-
tetään yleisesti kemianteollisuudessa, esimerkiksi maalien ja lakkojen valmistuksessa. 
Niiden pitoisuuksien on todettu kohonneen esimerkiksi tupakoinnin tai työperäisen sa-
vukaasuille tai liuottimille altistumisen kautta (Bieniek, 1994; Schettgen, et al., 2015; 
Wishart, et al., 2018). Virtsan fenolin, o- ja p-kresolin pitoisuudet voivat olla normaalis-
tikin korkeat. Esimerkiksi p-kresolin pitoisuus virtsassa saattaa olla jopa 50 000 µg l-1. 
Työperäisen altistumisen seurauksena on miesten virtsasta löydetty fenolin, p-kresolin 
ja o-kresolin pitoisuuksiksi keskimäärin 87 300, 58 600 ja 76 900 µg l-1. Altistumatto-
mien miesten virtsan fenolipitoisuus oli vastaavasti 11 700 µg l-1, p-kresolin pitoisuus 
25 700 µg l-1 ja o-kresolin pitoisuus 68.1 µg l-1 (Bieniek, 1994). Nämä pitoisuustasot 
ovat yhteneväiset tässä tutkimuksessa löydettyjen pitoisuustasojen kanssa. Fenolisia 
yhdisteitä ei esiintynyt tasaisesti kaikissa virtsaerissä, mikä viittaisi siihen, että nämä 
yhdisteet ovat saattaneet joutua virtsatankkeihin myös osittain muita reittejä kuin yk-
sin virtsassa (Taulukko 4-1).  Virtsan keräyksen aikana vuosina 2016 ja 2017 Hiedan-
rannan Kuivaamolla tehtiin erilaisia rakennustöitä, joihin liittyi mm. maalausta. Lisäksi 
siellä järjestettiin myös SprayCanKontrol-tapahtumia, missä käytettyjen maalausväli-
neiden pesua on tehty käymälöissä. On siis mahdollista, että fenolisia yhdisteitä on voi-
nut joutua osaan virtsaeriä osin myös ulkoisen kontaminaation seurauksena. Taulukon 
4-1 tietojen mukaan on koottu virtsaeristä löydettyjen haitta-aineiden käyttökohteita, 
esiintymistä virtsassa ja altistumisreittejä. Ftalaattien ja triklosaanin esiintyminen virt-
sassa johtuu todennäköisesti tavalla tai toisella altistumisesta näille yhdisteille (Tau-
lukko 4-1) esimerkiksi muoviastioiden ja/tai kosmetiikan kautta. 

Lääkeaineita- ja hormoneja sekä muita mitattuja haitta-aineita löytyi lukumääräisesti 
varsin vähän. Kaiken kaikkiaan 239 tutkitusta yhdisteestä virtsasta löytyi 31 erilais-
ta, pääasiassa käyttämiämme lääkeaineita. Lääke- ja haitta-aineiden kirjo on huomat-
tavasti pienempi, kuin jätevesistä (Vieno, 2015) tai puhdistamolietteistä on mitattu 
(Kasurinen, et al., 2014), mikä vahvistaisi sitä käsitystä, että lääke- ja haitta-aineita 
joutuu jätevesiin myös muiden jätevesien mukana, ei ainoastaan virtsan kautta. 
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Taulukko 4-1. Virtsaeristä löydettyjen orgaanisten haitta-aineiden lähteet, altistumisreitit 
ja esiintyminen virtsassa ( (ECHA, 2018) Wishart, et al. 2018).

Yhdiste Käyttö Esiintyminen virtsassa Altistuminen

Fenoliset yhdisteet

2,4-dikloorifenoli torjunta-aineiden valmistus 
(2,4,-D)

triklosaanin hajoamistuote, 
esiintyy myös luontaisesti 
virtsassa

hengitysilma, ravinto/
juomavesi

4-kloori-2-metyylifenoli 
(p-klorokresoli)

antiseptinen yhdiste, säilöntä- 
aine, o-kresolin johdannainen

MCPA (4-kloori-2-metyyli-
fenoksietikkahappo) hajoamis-
tuote, ei luontaisesti virtsassa

hengitysilma, ihokontakti 
(työperäinen altistus), 
ravinto

fenoli polymeerien, hartsien, räjäh-
teiden, maalien, lääkkeiden ja 
elintarvikkeiden lisäaineiden 
valmistus, torjunta-aineiden 
valmistusantiseptinen yhdiste

elimistössä bentseenin 
hajoamistuote, esiintyy myös 
luontaisesti virtsassa

hengitysilma (tupakan- 
savu, liikenne, savukaasut, 
liuottimet)

3-etyylifenoli väriaineiden valmistus esiintyy myös luontaisesti 
virtsassa, myös erityisesti 
ulosteissa

hengitysilma, ihokontakti

4-etyylifenoli aromiaine, jota mm. oluessa, 
viskissä ja kahvissa 

esiintyy myös luontaisesti 
virtsassa

ravinto/vesi

3-metyylifenoli 
(m-kresoli)

käytetään ruoka-aineissa 
aromiaineena, puhdistus- ja 
desinfiointiaineissa, savuaromi 
oluessa ja viskissä

bentseenin/tolueenin hajoa-
mistuote elimistössä, esiintyy 
myös luontaisesti virtsassa

hengitysilma (tupakansavu, 
savukaasut, liuottimet), 
ravinto/juomavesi, 

4-metyylifenoli  
(p-kresoli)

virtsassa proteiinien hajoamis-
tuote, savuaromi oluessa ja 
viskissä

bentseenin/tolueenin hajoa-
mistuote elimistössä, esiintyy 
myös luontaisesti virtsassa

hengitysilma (tupakansavu, 
savukaasut, liuottimet), 
ravinto/juomavesi, 

2-metyylifenoli
(o-kresoli)

desinfiointiaine, väriaineiden, 
hartsien ja antioksidanttien 
valmistus, 4-kloori-2-metyy-
lifenolin valmistus, savuaromi 
oluessa ja viskissä

bentseenin/tolueenin hajoa-
mistuote elimistössä, esiintyy 
myös luontaisesti virtsassa

hengitysilma (tupakansavu, 
savukaasut, liuottimet), 
ihokontakti tai ravinto/vesi

pyrokatekoli torjunta-aineiden, lääkkei-
den, parfyymien ja aromien 
valmistus

esiintyy myös luontaisesti 
virtsassa

ihokontakti, ravinto/vesi

Ftalaatit

Di-isobutyyliftalaatti 
(DIBP)

muovinpehmennin, kittien, 
maalien, pinnoitteiden ja 
liimojen sideaine 

ei luontaisesti virtsassa ihokontakti, ravinto/vesi 
HUOM! hormonihäiritsijä, 

Dibutyyliftalaatti (DBP) muovinpehmennin ei luontaisesti virtsassa ihokontakti, ravinto/vesi
HUOM! hormonihäiritsijä

Dietyyliheksyyli-ftalaatti yleisesti käytetty muovinpeh-
mennin: PVC-putket, konden-
saattorit, kaapelit, pakkaukset, 
kotitalouksien muoviesineet 
jne.

ei luontaisesti virtsassa hengitysilma, ihokontakti, 
ravinto/vesi

Torjunta-aineet

Triklosaani torjunta- ja desinfiointiaine ei luontaisesti virtsassa ihokosketus, ravinnon/ 
juomaveden kautta
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4.2. Virtsan lannoitusvaikutus ohraan ja kauraan

Virtsan lannoitusvaikutus peltoviljelyssä riippuu voimakkaasti ympäristöolosuhteista, 
kuten maaperästä ja kasvukauden sääolosuhteista (Johansson, 2001). Ruotsissa vuosi-
na 1996–1998 ohralla tehdyissä kokeissa virtsan todettiin olevan lähes orgaanisten lan-
noitteiden veroinen ohran kokonaissadon kannalta. Sato oli 80–90 % väkilannoitteen 
tuottamasta sadosta. Hieman pienemmän sadon selittävät osittain virtsalannoituksen 
typpihäviöt (2–10 %) ilmaan. Virtsaa voidaan levittää sellaisenaan viljakasveille, eikä 
sen ole todettu olevan liian vahvaa tai myrkyllistä. Virtsan multaus levityksen yhtey-
dessä on suositeltavaa hajuhaittojen ja typpihäviön minimoimiseksi (Johansson, 2001). 
Tässä tutkimuksessa virtsan levityksestä ei aiheutunut merkittäviä hajuhaittoja. Kun 
virtsa levitettiin multaavalla laitteistolla, sen haju tuntui enintään muutamia minuut-
teja levityksen jälkeen. Virtsa levitettiin sellaisenaan, ilman laimennusta, kaksi viikkoa 
kylvön jälkeen. Ohra ja kaura olivat tuolloin jo oraalla ja jolloin ne nimenomaan hyöty-
vät ravinteista kasvussaan. Virtsan levitysajankohta tai virtsa lannoitteena ei tässä tut-
kimuksessa hidastanut tai myöskään nopeuttanut ohran kasvua ja kehitystä. Kasvuas-
teen seurannan mukaan eroja kasvuasteessa kasvukauden aikana virtsalannoitetun ja 
väkilannoitetun käsittelyn kesken ei ollut. 

Kolmen vuoden seurantajakson aikana on osoitettu, että virtsa on lannoiteteholtaan 
erittäin hyvä. Lisäksi riittävästi vanhennettuna se täyttää hygieenisiltä osin lannoite-
valmisteita koskevat vaatimukset eli sitä on turvallista käyttää lannoitukseen. Vuosien 
2016–2017 lannoituskokeissa virtsa osoittautui väkilannoitteen veroiseksi tai jopa pa-
remmaksi lannoitusvaikutukseltaan ohralle. Tämä tulos oli selkeä molemmilla koepel-
loilla ja lannoitustasoilla. Vuonna 2017 ohran sato ja laatu olivat selvästi huonompia, 
kuin 2016 johtuen kasvukauden kylmyydestä ja märkyydestä, mutta virtsalannoitettu 
ohra kasvoi vähintään yhtä hyvin kuin väkilannoitettu. Kasvukautena 2018, jolloin oli 
huomattavasti keskimääräistä kuumempaa ja erittäin kuivaa, ohran sato virtsalannoi-
tuksella oli alhaisempi väkilannoitteeseen verrattuna. Kauran kohdalla sen sijaan kas-
vukaudella 2018 ei selkeitä eroja lannoitekäsittelyiden välillä ollut ja esimerkiksi jyvien 
valkuaispitoisuus oli virtsalannoituksella korkeampi, kuin väkilannoitteella.  Satotaso 
oli huomattavan alhainen verrattuna virallisten lannoituskokeiden tuloksiin. Syynä tä-
hän on selkeästi kesän ajan vallinnut kuuma ja kuiva sää, joka vuoksi viljasato koko 
Itämeren alueella oli huonoin 20 vuoteen (LUKE, 2018). 

Ohran ja kauran olkien biomassa oli niin ikään vähintään samaa suuruusluokkaa virt-
sa- ja väkilannoitteella lannoitettuna. Vastaavasti kuin jyvien kohdalla, myös olkien 
biomassa oli pienempi vuosina 2017 ja 2018. Sekä ohran, että kauran tuhannen jyvän 
paino (TJP) olivat kaikkina vuosina samaa suuruusluokkaa virtsa- ja väkilannoitetuilla 
koealoilla, eikä merkittäviä eroja eri käsittelyiden välillä ollut.  Ohran raakavalkuaisen 
pitoisuuksissa ei myöskään pääsääntöisesti ollut eroja virtsalannoitetun ja väkilannoi-
tetun käsittelyn kesken. Vuosina 2016–2017 valkuaisen pitoisuudet olivat keskimäärin 
hieman alhaisemmat, kuin virallisten lajikekokeiden perusteella on määritetty, mutta 
toisaalta käsittelyiden kesken ja niiden välillä ei ollut suurta vaihtelua. Sen sijaan vuon-
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na 2018 valkuaispitoisuus oli selvästi suurempi, johtuen ainakin osittain erilaisesta 
analyysimenetelmästä kyseisten näytteiden kohdalla. Ohran itävyydessä ei myöskään 
ollut eroja eri lannoituskäsittelyiden välillä vuosina 2016–2017. Vuoden 2018 osalta ei 
itävyystuloksia ole käytettävissä.

On muistettava, että viljasadon laatuun vaikuttavat lannoituksen, kasvinsuojelukäsit-
telyiden ja maaperän ominaisuuksien lisäksi merkittävästi myös vallitsevat sääolosuh-
teet (Johansson, 2001). Tässä tutkimuksessa kolmen vuoden aikana käytiin läpi kolme 
täysin erilaista kasvukautta. Vuonna 2016 kasvukausi oli sääolosuhteiltaan pitkäai-
kaiskeskiarvoihin verrattuna lähellä normaalia, vuosi 2017 oli keskimääräistä sateisem-
pi ja viileämpi ja vuosi 2018 taas huomattavasti keskimääräistä kuivempi ja kuumempi. 
Näistä vuonna 2018 sadon määrä romahti ja sen laatu kärsi myös selvästi. Kesän kuivuus 
vaikutti satoon lannoitekäsittelyn ohella merkittävästi. 

4.3. Virtsalannoitteen vaikutus maaperään

Lääke- ja haitta-ainejäämiä ei löytynyt maaperästä tai ohran jyvistä kasvukauden lopus-
sa. Ainoastaan 2016 löydettiin yhdestä jyvänäytteestä progesteronia. Viljakasvit tiettä-
västi voivat tuottaa progesteronia myös itse (Janeczko, 2012; Janeczko, et al., 2013). 
On epätodennäköistä, että jyvänäytteestä löytynyt progesteroni olisi ollut peräisin virt-
sasta, sillä sitä ei myöskään löytynyt maaperänäytteistä mitattavia määriä. Jätevesili-
etteillä tehdyissä pitkäaikaistutkimuksissa on todettu, että maaperän mikrobit pysty-
vät poistamaan tai huomattavasti vähentämään lääkeainejäämien määrää maaperässä. 
Maaperän kosteus ja esimerkiksi käytetyn lietteen käsittely vaikuttavat siihen, kuinka 
hyvin mikrobit tässä toimivat (Gielen, 2007; Wu, et al., 2010). On kuitenkin muistet-
tava, että jätevesiliete ja virtsa ovat syntyprosessiltaan ja ominaisuuksiltaan aivan eri 
asioita, joten niiden vertaileminen keskenään ei välttämättä ole edes tarpeellista.

Virtsalannoituksella ei todettu olevan kolmen vuoden aikana vaikutusta maaperän 
pH:n, orgaanisen aineksen määrään tai tilavuuspainoon. Virtsan pH oli varsin korkea, 
yli 9 levitysvaiheessa, koska vanhentamisen aikana virtsan urea muuttuu ammonium-
muotoon ja nostaa virtsan pH:a, joten sillä ei odotettu olevan happamoittavaa vaiku-
tusta. Lisäksi virtsassa ei ole juurikaan orgaanista ainesta, joka voisi muuttaa maaperän 
fysikaalisia ominaisuuksia. 

Virtsan sisältämät suolat (sulfaatti, kloridi) eivät näyttäisi normaaliolosuhteissa ker-
tyvän maaperään aiheuttaen maaperän suolaantumista. Tässä tutkimuksessa ei ollut 
merkittäviä eroja tai nousevaa trendiä maaperän sulfaatti tai kloridipitoisuuksissa vuo-
sina 2016–2017. Sen sijaan molemmilla koepelloilla vuoden 2018 kasvukauden lopussa 
näytti virtsalannoitetulla koealalla kloridipitoisuudet hieman kohonneet väkilannoi-
tettuun verrattuna. On mahdollista, että kesän äärimmäinen kuivuus on vaikuttanut 
tähän merkittävästi. Kloridi on hyvin vesiliukoinen ja kun sateita ei juuri saatu, sen on 
ollut mahdollista kertyä maaperään. Tämä riski on otettava huomioon, mikäli virtsaa 
käytettäisiin lannoitteena. 
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4.4. Virtsan erottelu ravinteiden talteenotossa

Tässä hankkeessa käytettiin virtsan lähteenä mm. Tampereen kaupungin Hiedanrannan 
Kuivaamosta kerättyä virtsaa. Hiedanranta tulevaisuuden kaupunginosana ja inno-
vaatioiden ympäristönä on yksi mahdollinen kohde, missä vaihtoehtoisia, erottelevia 
sanitaatioratkaisuja olisi mahdollista pilotoida. Tähän liittyen kaupunki on teettänyt 
Suomen ympäristökeskuksella elinkaari- ja ympäristövaikutusten arvioinnin Hiedan-
rannan alueen vaihtoehtoisista sanitaatioratkaisuista. Sen mukaan tulevaisuuden Hie-
danrannasta tulisi tulevaisuudessa kaikkien ihmisperäisistä ravinnejakeista 117 000 kg 
a-1 typpeä ja 19 000 kg a-1 fosforia. Tästä määrästä noin 80 000 kg a-1 typestä ja 8 000 
kg a-1 fosforista olisi peräisin virtsasta. Laskelmien mukaan virtsan erottelu puolittaisi 
alueen ihmisperäisten ravinnejakeiden rehevöitymisvaikutukset, mutta olisi elinkaa-
ren aikaisilta kustannuksiltaan kalliimpi ratkaisu nykytilanteeseen eli kaikkien jäteve-
sien yhteiskäsittelyyn verrattuna (Särkilahti & Suomen ympäristökeskus, 2018). Virtsan 
erottelun ympäristöhyödyt on siis osoitettu aikaisempien tutkimusten perusteella jok-
seenkin selkeästi (Viskari, et al., 2017), mutta erottelun toteuttaminen laajassa mitta-
kaavassa ei tällä hetkellä ole mahdollista ilman mittavia infrastruktuurin muutoksia. 
Erottelun ja hyötykäytön testaaminen olisikin parempi aloittaa tapahtumista tai sellai-
sista pilottialueista, kuten Tampereen kaupungin Hiedanrannan alue tällä hetkellä on. 
Jos tai kun ravinteiden saatavuus ja riittävyys tulevat rajoittavaksi tekijöiksi, tulevat 
erottelun vaihtoehdot uudelleen arvioitaviksi myös kustannustehokkuuden kannalta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA  
SUOSITUKSET JATKOTOIMIKSI
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Virtsan syntypaikkaerottelulla ja lannoitekäytöllä on 
selkeitä ympäristöhyötyjä. Virtsan hyötykäytöllä olisi 
mahdollista merkittävästi vähentää jätevedenpuhdistamoiden 
ravinnekuormitusta ja ravinnevalumia ympäristöön.  
Virtsa vanhennettuna ja sellaisenaan lannoitteena käytettynä on 
tämän tutkimuksen tulosten valossa tehokas ja mikrobiologisilta 
osiltaan turvallinen lannoituskäytössä. Pääsääntöisesti virtsalla 
lannoitettu ohra ja kaura kasvoivat vähintään yhtä hyvin kuin 
väkilannoitteella lannoitettuna. Virtsan lannoitusvaikutus 
peltoviljelyssä riippuu voimakkaasti ympäristöolosuhteista, kuten 
maaperästä ja kasvukauden sääolosuhteista. Sääolosuhteilla oli 
merkittävä vaikutus satotasoihin erityisesti vuosina 2017 ja 2018.  
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Erityistä huolta virtsan lannoitekäytöstä puhuttaessa aiheuttaa usein lääke- ja mah-
dolliset haitta-ainejäämät ja niiden mahdollinen kertyminen maaperään ja kasveihin. 
Tässä tutkimuksessa virtsasta löytyi 19 eri lääkeainetta, kuten tulehduskipulääkkeitä, 
kipulääkkeitä, betasalpaajia ja antibiootteja. Lisäksi virtsasta löytyi muita orgaanisia 
haitta-aineita, kuten eräitä fenolisia yhdisteitä, ftalaatteja ja triklosaania. Fenoli-
sia yhdisteitä esiintyy virtsassa kuitenkin myös luonnostaan, ja ftalaatteja käytetään 
yleisesti muovituotteissa, joiden kanssa olemme tekemisissä jokapäiväisessä elämässä. 
Lääkeaineita tai muita löydettyjä haitta-aineita ei löytynyt maaperästä tai viljakasveis-
ta kasvukauden lopussa mitattavia määriä. Tämän tutkimuksen perusteella ei voitu siis 
osoittaa lääke- tai haitta-aineiden kertymistä maaperään tai kasveihin.

Virtsan lannoitekäytöllä ei ollut kolmen vuoden seurannan aikana vaikutusta maaperän 
happamuuteen (pH), tilavuuspainoon tai orgaanisen aineksen määrään. Maaperässä ei 
myöskään pääsääntöisesti havaittu sulfaatin tai kloridin kertymistä, kuin erittäin kui-
van kasvukauden 2018 lopulla. Kloridi hyvin vesiliukoisena mahdollisesti huuhtoutuu 
sadevesien mukana, mutta kuivana kautena huuhtoutumista ei tapahtunut. Kuivissa 
olosuhteissa on siis olemassa riski kloridin kertymisestä maaperään. Tämän tutkimuk-
sen tulosten perusteella virtsan lannoitekäytöllä ei havaittu sellaisia haittavaikutuksia, 
että sen käytölle olisi kuitenkaan estettä. Kun virtsa lannoiteteholtaan vielä oli väkilan-
noitteen veroista, tulisi vakavasti harkita virtsan lannoitekäytön hyväksymistä ja sen 
hyötykäytön edistämistä eri tavoin. 

Kuva: Trung Dang Viet
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Analysoitujen lääkeaineiden ja hormonien luettelo, CAS-numero, käyttötarkoitus ja analyysin määritysrajat 
virtsasta ja kiinteistä näytteistä (maanäytteet, jyvät).

Lääkeaine CAS Käyttökohde/ 
vaikutustapa

Määritysra-
ja vesi (µg/l)

Määritysraja 
kiinteä näyte  
(mg/kg ka)

atenololi 29122-68-7 beetasalpaaja 0,5 0,001

beklometatsoni 4419-39-0 kortikosteroidi/ 
allergialääke

0,5 0,001

betsafibraatti 41859-67-0 kolesterolilääke 0,5 0,001

bisoprololi 66722-44-9 beetasalpaaja 1 0,001

diklofenaakki 15307-86-5 tulehduskipulääke 0,5 0,001

doksisykliini 564-25-0 antibiootti 2 0,001

enalapriili 75847-73-3 ACE-estäjä/sydän- ja verenpainelääke 1 0,001

entakaponi 130929-57-6 Parkinsonin taudin hoito 1 0,001

felodipiini 86189-69-7 verenpainelääke 5 0,001

fenbendatsoli 43210-67-9 sisäloislääke 0,5 0,001

flubendatsoli 31430-15-6 sisäloislääke 0,5 0,001

fluoksetiini 54910-89-3 masennuslääke 1 0,001

furosemidi 54-31-9 diureetti 5 0,010

gemfibrotsiili 25812-30-0 kolesterolilääke 1 0,001

hydroklooritiatsidi 58-93-5 diureetti 5 0,005

hydrokortisoni 50-23-7 kortikosteroidi/ 
tulehduslääke

1 0,001

ibuprofeeni 15687-27-1 tulehduskipulääke 5 0,010

ifosfamidi 3778-73-2 sytostaatti/syöpälääke 2 0,001

iopamidoli 60166-93-0 varjoaine 2 0,001

iopromidi 73334-07-3 varjoaine 2 0,001

ivermektiini 70288-86-7 ulkoloislääke/syyhyn hoito 1 0,010

karbamatsebiini 298-46-4 antiepileptinen lääke 0,5 0,001

ketokonatsoli 65277-42-1 antifungaalinen lääke/sieni-infektiot 1 0,001

ketoprofeeni 22071-15-4 tulehduskipulääke 0,5 0,001

klenbuteroli 37148-27-9 astmalääke (eläimille) 0,5 0,001

klofibriinihappo 882-09-7 kolesterolilääke 5 0,001

kofeiini 58-08-2 piriste 1 0,001

metoprololi 37350-58-6 beetasalpaaja 1 0,001

metotreksaatti 59-05-2 reumalääke 1 0,001

metronidatsoli 443-48-1 antibiootti 2 0,001

metyyliprednisoloni 83-43-2 kortikosteroidi/tulehduslääke 1 0,005

naprokseeni 22204-53-1 tulehduskipulääke 1 0,001

noretindroni 68-22-4 ehkäisylääke 2 0,001

norfloksasiini 70458-96-7 antibiootti 5 0,010

ofloksasiini 82419-36-1 antibiootti 5 0,010

oksitetrasykliini 79-57-2 antibiootti 5 0,001

Virtsasta, maaperästä ja jyvistä analysoidut lääkeaineet,  
käyttötarkoitus ja analyysin määritysrajatLIITE 1
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parasetamoli 103-90-2 kipu- ja kuumelääke 5 0,001

paroksetiini 61869-08-7 masennuslääke 0,5 0,001

propranololi 525-66-6 beetasalpaaja 1 0,001

salbutamoli  
(albuteroli) 

18559-94-9 astmalääke 1 0,001

simvastatiini 79902-63-9 kolesterolilääke 50 0,10

siprofloksasiini 85721-33-1 antibiootti 5 0,01

sitalopraami 59729-33-8 masennus-/paniikkihäiriön hoito 1 0,001

sotaloli 3930-20-9 beetasalpaaja 1 0,001

sulfametoksatsoli 723-46-6 antibiootti 1 0,010

syklofosfamiidi 50-18-0 sytostaatti/syöpälääke 0,5 0,001

terbutaliini 23031-25-6 astmalääke 1 0,001

tetrasykliini 60-54-8 antibiootti 1 0,001

trimetopriimi 738-70-5 antibiootti 0,1 0,001

tylosiini 1401-69-0 ripulilääke (eläimille) 2 0,001

varfariini 81-81-2 antikoagulantti/verenohennuslääke 0,5 0,001

Hormonit 

17a-etyyniestradioli 
(EE2) 

57-63-6 naissukuhormoni 0,1 0,001

17b-estradioli (E2) 50-28-2 naissukuhormoni 0,5 0,001

estrioli (E3) 50-27-1 naissukuhormoni 0,5 0,005

estroni (E1) 53-16-7 naissukuhormoni 0,5 0,001

progesteroni 57-83-0 naissukuhormoni 0,1 0,0005

testosteroni 58-22-0 miessukuhormoni 0,5 0,001
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Yhdiste CAS-numero Määritysraja µg l-1 (vesi)

EF4038B FENOLISET YHDISTEET

Kaasukromatografinen menetelmä, GC/MS

2-kloorifenoli 95-57-8 1

3-kloorifenoli 108-43-0 1

4-kloorifenoli 106-48-9 1

2,3-dikloorifenoli 576-24-9 2

2,4-dikloorifenoli 120-83-2 2

2,5 + 2,6-dikloorifenoli 583-78-8 + 87-65-0 2

3,4-dikloorifenoli 95-77-2 2

3,5-dikloorifenoli 591-35-5 2

2,3,4-trikloorifenoli 15950-66-0 10

2,3,5-trikloorifenoli 933-78-8 2

2,3,6-trikloorifenoli 933-75-5 2

2,4,5-trikloorifenoli 95-95-4 2

2,4,6-trikloorifenoli 88-06-2 2

3,4,5-trikloorifenoli 609-19-8 2

2,3,4,5-tetrakloorifenoli 4901-51-3 2

2,3,4,6-tetrakloorifenoli 58-90-2 2

2,3,5,6-tetrakloorifenoli 935-95-5 2

pentakloorifenoli 87-86-5 2

4-kloori-2-metyylifenoli 1570-64-5 5

4-kloori-3-metyylifenoli 59-50-7 5

fenoli 108-95-2 25

3-etyylifenoli 620-17-7 5

4-etyylifenoli 123-07-9 5

3-metyylifenoli (m-kresoli) 108-39-4 25

4-metyylifenoli (p-kresoli) 106-44-5 25

2-metyylifenoli (o-kresoli) 95-48-7 50

2,3-dimetyylifenoli 526-75-0 25

2,4 + 3,5-dimetyylifenoli 105-67-9 + 108-68-9 50

2,5-dimetyylifenoli 95-87-4 5

2,6-dimetyylifenoli 576-26-1 5

3,4-dimetyylifenoli 95-65-8 5

2,3,5-trimetyylifenoli 697-82-5 5

2,3,6-trimetyylifenoli 2416-94-6 25

2,4,6-trimetyylifenoli 527-60-6 25

3,4,5-trimetyylifenoli 527-54-8 5

2,6-di-tert-butyylifenoli 128-39-2 10

hydrokinoni 123-31-9 50

pyrokatekoli 120-80-9 25

LIITE 2 Virtsasta analysoidut haitta-aineet ja niiden määritysrajat 
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resorsinoli 108-46-3 5

1-naftoli 90-15-3 2

2-naftoli 135-19-3 2

bisfenoli A 80-05-7 10

bisfenoli F 620-92-8 2

2-nitrofenoli 88-75-5 10

3-nitrofenoli 554-84-7 10

4-nitrofenoli 100-02-7 25

2,3-dinitrofenoli 66-56-8 25

EF4010 FTALAATIT

Kaasukromatografinen menetelmä, GC/MS

Dimetyyliftalaatti (DMP) 131-11-3 0,2

Dietyyliftalaatti (DEP) 84-66-2 0,5

Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) 84-69-5 0,5

Dibutyyliftalaatti (DBP) 84-74-2 0,5

Dipentyyliftalaatti (DPP) 131-18-0 0,1

Diheksyyliftalaatti (DHP) 84-75-3 0,1

Bentsyylibutyyliftalaatti 85-68-7 0,2

Dietyyliheksyyliftalaatti 117-81-7 3

Di(n)oktyyliftalaatti (DOP) 117-84-0 0,1

Di(iso)nonyyliftalaatti 68515-48-0 10

Di-(iso)dekyyliftalaatti 68515-49-1 10

EF4001 ALKYYLIFENOLIT & -ETOKSYLAATIT

UPLC/MS/MS

4-n-Nonyylifenoli 104-40-5 0,1

4-Nonyylifenoli (isomeerien seos) 84852-15-3 0,5

4-Nonyylifenolimonoetoksylaatti (isomeerien seos) 104-35-8 0,5

4-Nonyylifenolidietoksylaatti (isomeerien seos) 20427-84-3 0,1

4-Nonyylifenolitrietoksylaatti (isomeerien seos) 51437-95-7 0,1

4-Nonyylifenolitetraetoksylaatti (isomeerien seos) 7311-27-5 0,5

4-Nonyylifenolipentaetoksylaatti (isomeerien seos) 26264-02-8 0,5

4-Nonyylifenoliheksaetoksylaatti (isomeerien seos) 27177-01-1 0,5

4-tert-Oktyylifenoli 140-66-9 0,1

4-tert-Oktyylifenolimonoetoksylaatti 2315-67-5 0,5

4-tert-Oktyylifenolidietoksylaatti 2315-61-9 0,1

4-tert-Oktyylifenolitrietoksylaatti 2315-62-0 0,5
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EF4038A TORJUNTA-AINEET 

Kaasukromatografinen monijäämä-menetelmä, GC/MS/MS

2,4-Dikloorifenoli 120-83-2 0,5

4-kloori-2-metyylifenoli 1570-64-5 0,5

4-kloori-3-metyylifenoli 59-50-7 5

Akrinatriini 101007-06-1 0,5

Aldriini 309-00-2 0,25

Alletriini (-D) 584-79-2 10

Antrakinoni 84-65-1 1

Bifenatsaatti 149877-41-8 1

Bifenoksi 42576-02-3 1

Bifentriini 82657-04-3 0,5

DDD, 2,4´- 53-19-0 0,1

DDD, 4,4´- 72-54-8 0,1

DDE, 2,4´- 3424-82-6 0,1

DDE, 4,4´- 72-55-9 0,1

DDM, 4,4´- 101-76-8 0,5

DDMU, 4,4´- 1022-22-6 0,5

DDT, 2,4´- 789-02-6 0,1

DDT, 4,4´- 50-29-3 0,1

DEET 134-62-3 0,5

Deltametriini 52918-63-5 1

Dieldriini 60-57-1 0,25

Diklobeniili 1194-65-6 0,5

Dikofoli 115-32-2 0,1

Endosulfaani, alfa- 959-98-8 0,25

Endosulfaani, beta- 33213-65-9 0,25

Endosulfaanisulfaatti 1031-07-8 0,5

Endriini 72-20-8 0,25

Endriinialdehydi 7421-93-4 0,5

Endriiniketoni 53494-70-5 0,5

Epoksikonatsoli 106325-08-0 0,5

Esfenvaleraatti 66230-04-4 5

Etofumesaatti 26225-79-6 0,5

Etofumesaatti-2-keto 26244-33-7 1

Etylaani (etyyli-DDD, Pertaani) 72-56-0 0,5

Fenotriini (cis- ja trans-) 26002-80-2 2

Fenvaleraatti 51630-58-1 5

Flusytrinaatti 70124-77-5 0,5

Fluvalinaatti, tau- 102851-06-9 5

HCH, alfa- 319-84-6 0,5
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HCH, beta- 319-85-7 0,5

HCH, delta- 319-86-8 0,5

HCH, gamma- (lindaani) 58-89-9 0,5

Heksaklooribentseeni 118-74-1 1

Heksaklooributadieeni 87-68-3 0,5

Heptakloori 76-44-8 0,5

Heptaklooriepoksidi, ekso- 1024-57-3 0,5

Heptaklooriepoksidi, endo- 28044-83-9 0,5

Isodriini 465-73-6 0,25

Kaptaani 133-06-2 2

Klooribensidi 103-17-3 0,5

Klordaani, cis- 5103-71-9 0,5

Klordaani, oxy- 27304-13-8 0,5

Klordaani, trans- 5103-74-2 0,5

Klordekoni 143-50-0 0,5

Klorfensoni 80-33-1 0,5

Klormefossi 24934-91-6 0,5

Kloroneb 2675-77-6

Kloropropylaatti 5836-10-2 0,5

Klorotaloniili 1897-45-6 0,5

Kvintotseeni 82-68-8 0,5

Mepanipyriimi 110235-47-7 0,5

Metiokarbi 2032-65-7 0,5

Metoksikloori, 4,4’-, -olefiini 2132-70-9 0,5

Metoksikloori, o,p’- 30667-99-3 0,5

Metoksikloori, p,p- 72-43-5 0,5

Metolakloori-s 87392-12-9 0,5

Mirex 2385-85-5 0,5

Nonakloori, cis- 5103-73-1 0,5

Nonakloori, trans- 39765-80-5 0,5

Oksadiatsoni 19666-30-9 0,5

Pentakloorianisoli 1825-21-4 0,5

Pentaklooribentseeni 608-93-5 0,5

Permetriini, cis- 61949-76-6 0,5

Permetriini, trans- 61949-77-7 0,5

Piperonyylibutoksidi 51-03-6 0,5

Pirimikarbi 23103-98-2 0,5

Prokloratsi 67747-09-5 20

Prometryyni 7287-19-6 0,5

Pyrimetaniili 53112-28-0 0,5

Sybutryyni (Irgaroli) 28159-98-0 0,2
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Syflutriini, beta- 68359-37-5 0,5

Syhalotriini, lambda- 91465-08-6 1

Sypermetriini 52315-07-8 0,5

Syprodiniili 121552-61-2 0,5

Teflutriini 79538-32-2 0,5

Teknatseeni 117-18-0 0,5

Terbutryyni 886-50-0 0,5

Tetradifoni 116-29-0 0,5

Tetrametriini 7696-12-0 0,5

Transflutriini 118712-89-3 0,5

Trifluraliini 1582-09-8 0,5

Triklosaani 3380-34-5 0,5

Triklosaani, metyyli- 4640-01-1 0,5

Vinklotsoliini 50471-44-8 0,5

EF4041 PFC -YHDISTEET

Nestekromatografinen menetelmä UPLC/MS/MS

Perfluorobutaanihappo (PFBA) 375-22-4 0,01

Perfluoropentaanihappo (PFPeA) 2706-90-3 0,005

Perfluoroheksaanihappo (PFHxA) 307-24-4 0,005

Perfluoroheptaanihappo (PFHpA) 375-85-9 0,005

Perfluoro-oktaanihappo (PFOA) 335-67-1 0,005

Perfluorononaanihappo (PFNA) 375-95-1 0,005

Perfluorodekaanihappo (PFDA) 335-76-2 0,005

Perfluoroundekaanihappo (PFUnA) 2058-94-8 0,005

Perfluorododekaanihappo (PFDoA) 307-55-1 0,005

Perfluorotridekaanihappo (PFTrDA) 72629-94-8 0,005

Perfluorotetradekaanihappo (PFTeDA) 376-06-7 0,005

Perfluoroheksadekaanihappo (PFHxDA) 67905-19-5 0,005

Perfluoro-oktadekaanihappo (PFODA) 16517-11-6 0,005

Perfluorobutaanisulfonaatti (PFBuS) 375-73-5 0,005

Perfluoropentaanisulfonaatti (PFPeS) 2706-91-4 0,005

Perfluoroheksaanisulfonaatti (PFHxS) 355-46-4 0,005

Perfluoroheptaanisulfonaatti (PFHpS) 375-92-8 0,005

Perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS) 1763-23-1 0,001

Perfluorononaanisulfonaatti (PFNS) 68259-12-1 0,005

Perfluorodekaanisulfonaatti (PFDS) 335-77-3 0,005

Perfluorododekaanisulfonaatti(PFDoS) 120226-60-0 0,005

1H,1H,2H,2H-perfluoroheksaanisulfonaatti (4:2 FTS) 757124-72-4 0,005

1H,1H,2H,2H-perfluorooktaanisulfonaatti (6:2 FTS) 27619-97-2 0,005

1H,1H,2H,2H-perfluorodekaanisulfonaatti (8:2 FTS) 39108-34-4 0,005

Perfluoro-1-oktaanisulfonamidi (PFOSA) 754-91-6 0,005
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