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ASIANTUNTIJALTA ~ 

Valumien hillintaan uutta metsanhoitoa 
Luontoomme valuu edelleen 
kiusallisia aineksia. Turvesuot 
pii.ii.stii.vii.t jii.rviin humusta. Kai
vosten varastoaltaat pursuavat 
yli. Viime aikojen kuohutta
vimpia ovat olleet Talvivaaran 
paii.stot. 

Osaksi valumat johtuvat il
mastostamme: meillii. sataa vuo
dessa aina enemmii.n kuin haih
tuu. Etelii.n maissa valumia tulee 
vii.hemmii.n, koska niissii. haihtuu 
enemmii.n kuin sataa. 

Pintavalutuskentat olivat 
2000-luvun mekaaninen keino 
hillitii valumia. Menetelmii.ssii 
poistovesi lorotetaan paljaalle 
maalle, tyypillisesti suolle. Osa 
vedesta haihtuu. Osa painuu 
maakerroksen Iii.pi pohjaveteen, 
jattii.en haitta-aineet maahan. 
Osan vedesta toivotaan puh -

. distuvan - usein turhaan - niin 
etta sen voi paiistaii pintavesinii 
kokoomaojiin ja suon alapuoli
siin puroihin . 

Pintavalutus kiisittelee vettii. 
passiivisesti. Se ei ole erityisen 
tehokasta. Haihtuminenkin ta
pahtuu vain elottomilta pinnoil 
ta. Valumien hillintaiin tarvitaan 
uudempi ote. 

Rint::iln11clen nnnefa vnisi sn-

Tehohaihduttaja valumien hillintaan loytyy veden aarella muutenkin viihtyvista pajuista. 

Sen sisiilla haitta-aineet kierta
vat. Sen ulkopuolelle vesi pois
tuu vain joko haihtumalla tai 
ojissa puhtaampana kuin ala
puolisten jiirvien vesi. 

Parhaiten puskurivyohykkee
seen snvPlti111R110tsiss:1 kPhitPttv 

laavia, etta ne haihduttavat vettii 
mahdollisimman monta kuutio
ta vuodessa hehtaarilta. Nythan 
etenkin kehitysmaissa etsitii.ii.n 
kiihkeasti puita, jotka haihdut
lavat rnahdollisimman vii.han. 

Tunnetuin on vedelle ahneek
s i vi:iitPtvn P11ln1lvnn1k<:Pn lmr -

laski, suolta luostariin lentii.neet 
malariasaasket vahenivat. 

Kotimainen koivu mainit
tiin jo alakoulun oppikirjois
sa janoisaksi puuksi; ison piha
koivun opetettiin haihduttavan 
500 litraa kesii.pii.ivassa. Kehitys
m :=rnn viliPltv P11 lrnhmt11<:rnPt<:ilr-

tyvista pajuista . Oulun la~inin 
kaivosten valutuskcntillc voi
si soveltua talvcnkcsti.ivi.i hala
va, vieli.i pohjoiscmmaksi Lap
piin outapaju. 

Haihduttaessaan puut sicp
paavat juuriinsa haitta -nincita. 
Biotaloudessa ne siirtyvLit hak
keeseen. 

Voimalassa miedot haitta -ai
neet, kuten fosfori, siirtyvbit tuh
kaan. Ne kierriitettiiin puiden 
lannoitteeksi. VakcvLH haitta-ai
neet, kuten kadmium, seulotaan 
eroon kierrosta. 

Biotalouden ajatuksille ja nii
tii. soveltaville metsii.valutusken
tille olisi nyt tarvetta . Esimerkik
si Talvivaarasta paasi vesisti:iihin 
eniten rikkiii. veteen liuenneina 
sulfaatteina. Biotaloudessa rik
ki ei ole haitta vaan hyi:ity. Rikki
hiin on lehtipuiden kymmenen
neksi yleisin alkuaine; hakepuu 
tarvitsee kasvaakseen rikkiii. ja 
fosforia saman verran. Voima
laan hakkeen mukana tulevan 
rikin voi poistaa savukaasuis
ta pesurilla. 

Kaivosteollisuutemme on on
gelmissa, mika vaatii uuttaajat 
telua. Valumiin ei olc panostct -
rn t~rnPPlr<:1 TT11rlP.11 ~1111 1,n .... i:H"\ 



paastavat j arviin humusta. Kai
vosten varastoaltaat pursuavat 
yli. Viime aikojen kuohutta
vimpia ovat olleet Talvivaaran 
paastot. 

Osaksi valumat johtuvat il
mastostamme: meilla sataa vuo
dessa aina enemman kuin haih
tuu. Etelan maissa valumia tulee 
vahemman, koska niissa haihtuu 
enemman kuin sataa. 

Pintavalutuskentat olivat 
2000-luvun mekaaninen keino 
hillita valumia. Menetelmassa 
poistovesi lorotetaan paljaalle 
maalle, tyypillisesti suolle. Osa 
vedesta haihtuu. Osa painuu 
maakerroksen la.pi pohjaveteen, 
jiittiien haitta-aineet maahan. 
Osan vedesta toivotaan puh-

. distuvan - usein turhaan - niin 
ettii sen voi paastiia pintavesina 
kokoomaojiin ja suon alapuoli
siin puroihin. 

Pintavalutus kiisittelee vetta 
passiivisesti. Se ei ole erityisen 
tehokasta. Haihtuminenkin ta
pahtuu vain elottomilta pinnoil 
ta. Valumien hillintiian tarvitaan 
uudempi ote. 

Biotalouden oppeja voisi so
veltaa valutuskentille. Haihdun
taa voisi tehostaa sopivin vilje
lypuin. Aineiden kiertoa voisi 
tehostaa niin, ettii haitta-aineet 
muuttuisivat hyotyaineiksi. 

Aineet pitiiisi saada suljet
tuun kiertoon riittiivan pienis
sii yksikoissa. Kaivokselle voi
si miiaritella biotalousalueen, 
missii elotonta louhosta ympii
roi elollinen puskurivyohyke. 

Tehohaihduttaja valumien hillintaan loytyy veden aarella muutenkin viihtyvista pajuista. 

Sen sisalla haitta-aineet kiertii
viit. Sen ulkopuolelle vesi pois
tuu vain joko haihtumalla tai 
ojissa puhtaampana kuin ala
puolisten jarvien vesi. 

Parhaiten puskurivyohykkee
seen soveltuu Ruotsissa kehitetty 
uusi puiden kasvatusmenetelmii: 
phytoremediation (phyto: kasvi, 
remedium: palauttaa tasapai
noon). Sanahirviolle ei ole viela 
suomalaista nimea, mutta meil
la kyse on haitta-aineiden siep
paamisesta lehtipuiden metsa
valutuskenttiin. 

Metsanhoidon puulajivalinta 
kaantyy ylosalaisin:Vesi valute
taan puille, jotka ovat niin tuh-

laavia, etta ne haihduttavat vetta 
mahdollisimman monta kuutio
ta vuodessa hehtaarilta. Nythan 
etenkin kehitysmaissa etsitaan 
kiihkeasti puita, jotka haihdut
tavnt m:ihdollisimman vahan. 

Tunnetuin on vedelle ahneek
si viiitetyn eukalyptuksen kor
vaaminen niukan haihdutuksen 
lajeilla. Eukalyptuksella on van
hastaan maine vesitalouden siiii
telijiina. Esimerkiksi Etiopiassa
kin yleisesti viljelty Eucalyptus 
camaldulensis sai 1832 nimen
sa Italian Camalduli-luostarin 
mukaan. Sita istutettiin alunpe
rin luostarin laheisten suoaluei
den kuivattamiseksi. Kun poh
javeden pin ta puiden kasvaessa 

laski, suolta luostariin lentiineet 
malariasaasket vahenivat. 

Kotimainen koivu mainit
tiin jo alakoulun oppikirjois 
sa janoisaksi puuksi; ison piha 
koivun opetettiin haihduttavnn 
500 litraa kesapilivassi:i. Kchitys
maan viljelty eukalyptusmetsik
ko haihduttaa pilivi:issa lavitseen 
vettii miiariin, mikii vastaa yhden 
millimetrin sadetta tai 10 000 lit
raa hehtaarilta. 

Metsantutkimuslaitos kokeilee 
Salpausseliin Luumaella maape
ran puhdistamiseen jalostettua, 
myos hyvin haihduttavaa haapaa. 

Tehohaihduttajia loytyy lisaa 
veden aarella muuten¼:in viih-

si soveltua talvenkestava hala
va, viela pohjoisemmaksi Lap
piin outapaju. 

Haihduttaessaan puut siep
paavat juuriinsa haitta-aineita. 
Biotaloudessa ne siirtyvat hak
keeseen. 

Voimalassa miedot haitta-ai
neet, kuten fosfori, siirtyviit tuh
kaan. Ne kierratetaan puiden 
lannoitteeksi. Vakevat haitta-ai
neet, kuten kadmium, seulotaan 
eroon kierrosta. 

Biotalouden ajatuksille ja nii-
ta soveltaville metsavalutusken

§ tille olisi nyt tarvetta. Esimerkik-
~ si Talvivaarasta paiisi vesistoihin 
~ eniten rikkia veteen liuenneina 
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~ sulfaatteina. Biotaloudessa rik-
~ ki ei ole haitta vaan hyoty. Rikki

han on lehtipuiden kymmenen
neksi yleisin alkuaine; hakepuu 
tarvitsee kasvaakseen rikkia ja 
fosforia saman verran. Voima
laan hakkeen mukana tulevan 
rikin voi poistaa savukaasuis
ta pesurilla. 

Raivosteollisuutemme on on
gelmissa, mikii vn,1tii 1.1utta ajat
telua. Valumiin l.'i oil• p:1110stet
tu tarpeeksi. Uuden suunnan 
metsiinhoidolla olisi annettavaa. 

Metsavalutuskentat, veden 
elava haihduttaminen ja hait
ta-aineiden suljetut kierrot tie
tysti maksavat. Maailmalla nou
sevien metallien hinnoista osa on 
vain lohkaistava biotalouden ke
hittamiseen. 

VELI POHJONEN 
Kirjoittaja on Varrion 

tutkimusaseman johtaja. 


