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Tässä diplomityössä tutkittiin erilaisten adsorbenttimateriaalien kykyä sitoa len-

tokoneiden jäänpoistoaineita ja tehostaa niiden biohajoamista maaperässä. 

Lentokoneiden jäänpoistotoiminnassa käytettyjen jäänpoistoaineiden pääkom-

ponentti on propyleeniglykoli, joka maaperään tai vesistöön joutuessaan bioha-

joaa, ja aiheuttaa hapenkulutusta, sekä epämiellyttävää hajua. Arviolta puolet 

lentoasemilla käytetystä jäänpoistoaineesta kulkeutuu ympäristöön lumien su-

lamisvesien mukana. Laboratoriomittakaavan kokeissa tutkittiin maanäytteiden 

ja adsorbenttimateriaalien kykyä sitoa propyleeniglykolia. Pilot- mittakaavan 

lysimetrikokeissa tutkittiin valittujen materiaalien vaikutusta jäänpoistoaineiden 

kulkeutumiseen ja biohajoamiseen maaperässä. 

Pilot- mittakaavan koelaitteisto koostui kahdesta lysimetristä, joista toinen oli 

täytetty pelkällä lentoasemien pintamaalla, ja toiseen lisätty kerrokset turvetta ja 

masuunihiekkaa pintamaahan sekoitettuna. Kokeet kestivät 159 päivää, ja nii-

den aikana mallinnettiin mahdollisimman tarkasti lentoasemien lumenläjitysalu-

een maaperän kosteutta, lämpötilaa ja lumien sulamisvesien propyleeniglykoli-

pitoisuutta. Lysimetrin suotovesistä otettiin näytteet 3-5 kertaa viikossa koko 

kokeiden ajan. Valituista näytteistä analysoitiin propyleeniglykolin ja sen ha-

joamistuotteiden pitoisuudet, kemiallinen hapenkulutus ja liukoinen orgaaninen 

hiili. Lisäksi lysimetreistä otetuista maanäytteistä analysoitiin propyleeniglykolin 

ja sen hajoamistuotteiden pitoisuudet. Tulosten perusteella propyleeniglykolin 

liikkuminen ja biohajoaminen maaperässä tapahtuvat nopeimmin lumien sula-

miskaudella. Koelaitteiston lysimetrien suotovesissä havaittiin pääosin propy-

leeniglykolin anaerobisen biohajoamisen hajoamistuotteita. Adsorbenttimateri-

aaleja sisältävän lysimetrin suotovesissä oli suuremmat pitoisuudet propyleeni-

glykolia ja pienemmät pitoisuudet propyleeniglykolin hajoamistuotteita, kuin 

kontrollilysimetrin suotovesissä. Tulosten perusteella propyleeniglykoli hajosi 

maaperässä pääosin anaerobisesti, ja valitut adsorbenttimateriaalit hidastivat 

sen hajoamista. 
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ABSTRACT 
 

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

Master’s Degree Programme in Environmental Engineering and Energy Tech-

nology 

Pispa, Lassi: Transport and Enhancement of Biodegradation of Aircraft Deicing 

Fluids in Soil 

Master of Science Thesis, 60 pages 

May 2015 

Major: Water and waste management technology 

Examiner: Professor Jukka Rintala & D.Sc. Marja Palmroth 

Keywords: Propylene glycol, Aircraft deicer, Peat, Blast furnace sand 

 

In this thesis, the ability of various adsorbent materials to adsorb aircraft deicing 

fluids was studied. It was also examine if these materials had the capability to 

enhance biodegradation of deicing fluids in soil. The main component of aircraft 

deicing fluids is propylene glycol. While propylene glycol is degraded by mi-

crobes in soil or aquifer, it increases oxygen demand and causes unpleasant 

odors. During winter, the snow containing deicing fluids is piled on certain areas 

that don’t have the infrastructure to collect the propylene glycol containing melt. 

Over a half of the deicing fluids used in airports are ending up in the environ-

ment along the contaminated melt. In laboratory scale experiments it was stud-

ied if various adsorbent materials, such as peat and blast furnace sand, had the 

ability to adsorb propylene glycol. In pilot scale experiments their adsorption 

abilities were further examined as well as their ability to enhance biodegradation 

of propylene glycol. 

The pilot scale test setup consisted of two lysimeters. The other one was filled 

only with soil samples from airport, and the other one had layers of soil mixed 

with peat and blast furnace sand. The experiments lasted for 159 days, during 

which the conditions of soil in airport snow piling area were modeled, including 

the moisture, temperature and inlet of water and deicing fluids. Samples from 

the lysimeter leachate were taken 3-5 times a week. Selected leachate and soil 

samples from the lysimeters were analyzed for propylene glycol and its degra-

dation products, chemical oxygen demand and diluted organic carbon. Based 

on the results, transportation and biodegradation of propylene glycol is fastest 

during the snow melting period. Leachate from the lysimeter containing peat 

and blast furnace sand contained higher concentrations of propylene glecol, but 

lower concentrations of its degradation products. Based on the results propyl-

ene glycol was degrading mainly the anaerobic pathway and the adsorbent ma-

terials were decreasing the rate of degradation.  
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 

DNAPL = vettä raskaampi omana faasinaan kulkeutuva neste 

DOC = Liuennut orgaaninen hiili 

COD = Kemiallinen hapenkulutus 
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1. JOHDANTO 

Lentokoneiden jäänpoistotoiminnan tarkoituksena on poistaa lentokoneiden pinnoille 

kertynyt jää ja lumi ennen lentokoneen nousua. Jää ja lumi heikentävät lentokoneen 

lento-ominaisuuksia ja voivat johtaa onnettomuuksiin. Jäänpoistotoiminta tapahtuu 

suihkuttamalla kuuman veden ja jäänpoistoaineiden sekoitusta lentokoneen pinnoille 

enne koneen nousuun lähtöä. Uuden jään ja lumen kertymistä voidaan lisäksi ennaltaeh-

käistä ruiskuttamalla lentokoneiden pinnoille jäänestoliuosta jäänpoistokäsittelyn jäl-

keen. Jäänpoistoaineet koostuvat pääosin propyleeniglykolista, vedestä, väriaineista, 

sekä korroosionesto- ja pinta-aktiivisista aineista (EASA 2011; EPA 2000; Finavia 

2008). 

Jäänpoistotoiminnan toteutuksen takia suurin osa jäänpoistoliuoksesta valuu lentoko-

neen pinnoilta maahan, josta se pyritään keräämään talteen imuautoilla tai viemäröinnil-

lä. Jääpoistoaineita sisältävät vedet pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään tai 

käsittelemään jätevedenpuhdistuslaitoksella. Kaikkea jäänpoistoainetta ei pystytä kui-

tenkaan keräämään, ja varsinkin lumenläjitysalueelle joutuessaan jäänpoistoaineet kul-

keutuvat hule- ja suotovesien mukana ympäristöön (EASA 2011; EPA 2000; Finavia 

2008). Vaikka jäänpoistoaineiden keräämiseen on viime vuosina kiinnitetty yhä enem-

män huomiota, päätyy joidenkin arvioiden mukaan jopa 50 % lentoasemilla käytetyistä 

jäänpoistoaineista edelleen ympäristöön (EASA 2011; EPA 2000). Tästä syystä jään-

poistoaineiden sisältämien yhdisteiden kulkeutumisen ja ympäristövaikutusten, sekä 

haittojen minimoimisen arviointi on tärkeää. Tällä hetkellä varsinkin jäänpoistoaineiden 

pääkomponentin, propyleeniglykolin, kulkeutumista, biohajoamista ja ympäristövaiku-

tuksia on tutkittu jonkin verran (Bielefeldt et al. 2001; French et al. 2001; Jaesche et al. 

2005; Shupack & Anderson 1998; Toscano et al. 2012). Propyleeniglykoli kulkeutuu 

maaperässä useiden metrien syvyyteen, missä maaperän mikrobit hajottavat sitä aiheut-

taen epämiellyttävää hajua ja lisäten hapenkulutusta (Finavia 2008; French et al. 2001). 

Tämän työn tarkoituksena oli löytää adsorbenttimateriaali, joka osana lentoasemien lu-

menläjitysalueiden maarakenteita sitoisi itseensä jäänpoistoainetta ja edistäisi sen ha-

joamista maan pintakerroksissa. Materiaalin tulisi siis soveltua maanrakennusaineeksi, 
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kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä, sekä sitoa jäänpoistoainetta ja edistää 

sen biohajoamista maaperän vajovesivyöhykkeessä. Materiaalista ei saa käytön seura-

uksena liueta suuria määriä orgaanista hiiltä, raskasmetalleja tai muita epäorgaanisia 

haitta-aineita. Materiaalin tulisi olla myös edullinen ja helposti saatavilla. Työn tarkoi-

tuksena oli myös tuottaa tietoa lentoasemien lumenläjitysalueiden maaperästä ja jään-

poistoaineiden kulkeutumisesta ja biohajoamisesta lumien sulamiskauden aikana. 

Tutkittaviksi materiaaleiksi valittiin erilaisia turvelaatuja, sekä masuunihiekkaa ja grilli-

hiilimursketta, jotka ovat teollisuuden sivutuotteita ja siksi edullisia ja hyvin saatavilla. 

Erilaisten teollisuuden sivutuotteiden käytöstä maanrakennuksessa ja kaatopaikkojen 

pintarakenteissa on saatu hyviä kokemuksia Suomesta ja maailmalta (Inkeröinen & 

Alasaarela 2010; Ronkainen 2009). Aluksi analysoitiin materiaalien suotovesien 𝐶𝑂𝐷, 

sekä selvitettiin niiden raekokojakauma ja vedenpidätyskapasiteetti. Materiaalien kykyä 

adsorboida propyleeniglykolia tutkittiin pienen mittakaavan laboratoriokokeissa. Tulos-

ten perusteella valikoitujen materiaalien kykyä sitoa jäänpoistoainetta ja edistää sen 

biohajoamista maaperässä tutkittiin pilot- mittakaavan lysimetrikokeissa. Sekä lysimet-

rien suotovesien, että jäänpoistoaineen propyleeniglykolipitoisuus, kemiallinen hapen-

kulutus ja liuennut orgaaninen hiili selvitettiin. Tulosten perusteella oli tarkoitus paran-

taa ymmärrystä jäänpoistoaineiden kohtalosta lentoasemien maaperässä ja selvittää, 

voisiko jollain adsorbenttimateriaalilla edistää niiden sitoutumista ja hajoamista maape-

rässä. 
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2. JÄÄNPOISTOAINEET 

Lentokoneiden jäänpoistotoiminta tähtää lentoturvallisuuden parantamiseen poistamalla 

lunta ja jäätä lentokoneiden pinnoilta (EASA 2011; EPA 2000; Finavia 2008). Jäänpois-

totoiminnassa usein käytetty menetelmä on ruiskuttaa lentokoneiden päälle kuuman 

veden ja jäänpoistoaineen sekoitusta (EASA 2011; EPA 2000; Finavia 2008). Jäänpois-

toaineet sisältävät liuoksen jäätymislämpötilaa alentavaa propyleeniglykolia, joka estää 

jään muodostumisen ja helpottaa jo muodostuneen jään poistamista lentokoneen pinnal-

ta Jäänpoistoaineen pääkomponentti propyleeniglykoli lisää vesistöön joutuessaan ke-

miallista hapenkulutusta ja aiheuttaa hajotessaan voimakasta, epämiellyttävää hajua. 

Tästä syystä sen keräämiseen ja käsittelemiseen on alettu kiinnittää erityistä huomiota 

(EASA 2011; EPA 2000; Finavia 2008) 

2.2 Jäänpoistotoiminta lentoasemilla 

Jäänpoistoaineet jaotellaan neljään luokkaan: I, II, III ja IV, joista tyypin I ja IV jään-

poistoaineet ovat yleisimmin käytössä (EASA 2011; EPA 2000). Luokittelu tapahtuu 

jäänpoistoaineen propyleeniglykolin ja lisäaineiden pitoisuuden perusteella. Luokan I 

jäänpoistoaine sisältää 80- 90% propyleeniglykolia, 2% lisäaineita ja loput vettä. Luok-

kien II-IV aineet sisältävät matalampia propyleeniglykolipitoisuuksia, sekä erilaisia 

paksunnosaineita. Niiden on tarkoitus tarttua lentokoneen pintaan ja estää jään muodos-

tuminen (EASA 2011; EPA 2000).  

Euroopan lentoturvallisuusviraston raportin mukaan jäänpoistoaineiden käytössä ja saa-

tavuudessa on suuria eroja eri EU-maiden välillä (EASA 2011). Tyypin I jäänpoisto-

ainetta käytetään eniten pohjoismaissa ja muilla alueilla, joilla lunta sataa kymmeninä 

päivinä vuodessa. 

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA:n arvion mukaan lentokoneiden jäänpois-

toaineita käytetään Yhdysvaltalaisilla lentoasemilla vuosittain 140000 tonnia. Keskiko-

koisella lentoasemalla jäänpoistoainetta kuluu keskimäärin 10000 tonnia. Määrä kui-

tenkin vaihtelee, sillä maan eteläosissa, kuten Floridassa, jäänpoistotoimintaa saatetaan 

harjoittaa vain noin kymmenenä päivänä vuodessa. Lentoasemia, jotka käyttävät vuosit-
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tain vähintään 10000 tonnia jäänpoistoainetta on Yhdysvalloissa 212, ja ne sijoittuvat 

vahvasti maan itäosiin (EPA 2000). EPA:n arvion mukaan lähes 80000 tonnia jäänpois-

toainetta kulkeutuu pintavaluntana pintavesiin ja lähes 8000 tonnia julkiseen jätevesi-

verkkoon. Määrän odotetaan pienenenevän jäänpoistoaineen kierrätyksen ja lentoasemi-

en hulevesien keräysjärjestelmien yleistyessä. 

Suomalaisilla lentoasemilla käytetään lähinnä tyyppien I ja IV jäänpoistoliuoksia. Tyy-

pin I jäänpoistoaine sisältää 80 % propyleeniglykolia, väriainetta ja korroosioinhibiitte-

jä, sekä 20 % vettä. Tyypin IV aine sisältää 50 % propyleeniglykolia, vettä, väriainetta, 

korroosioinhibiittejä ja paksunnosainetta. Paksunnosaine lisää jäänpoistoaineen viskosi-

teettia, minkä ansiosta se tarttuu hyvin kiinni lentokoneen pintaan (Aerochem 2011; 

EASA 2011; EPA 2000; Finavia 2008). 

Jäänpoisto- ja jäänestoaineiden käyttömäärä riippuu lentoaseman liikenteen luonteesta 

ja liikennemääristä. Sotilas- ja yleisilmailun lentoasemilla, kuten Hallin ja Helsinki-

Malmin lentoasemilla käytetään hyvin vähän, tai ei lainkaan glykolipohjaisia jäänpois-

toaineita ja pienemmillä asemilla kuten Porissa ja Maarianhaminassa niitä käytetään alle 

10𝑚3 vuodessa (Finavia 2011). Kuvassa 1 on ilmoitettu jäänpoistoon käytetyn propy-

leeniglykolin vuotuiset käyttömäärät kaikilla Finavian operoimilla lentokentillä, joita 

ovat Helsinki-Vantaan, Enontekiön, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-

Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maa-

rianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Tampere-Tampere- Pirkkalan, 

Turun, Vaasan ja Varkauden lentokentät, sekä yleisilmailukenttä Helsinki-Malmi ja 

sotilaskentät Halli ja Utti. 
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Kuva 1. Finavian lentoasemilla jäänpoistoon käytetyn propyleeniglykolin kulutus vuo-

sina 2004 – 2014 (Finavia 2015) 

 

Toisessa ääripäässä on luonnollisesti Suomen suurin lentoasema eli Helsinki- Vantaa, 

jossa jäänpoistoainetta on viimeisten viiden vuoden aikana kulunut 2400 𝑚3 vuodessa 

puhtaana propyleeniglykolina mitattuna (Finavia 2014). Kuvassa 2 on esitetty pylväs-

diagrammina eri tyypin jäänpoistoaineiden käyttö vuosittain ja kuvassa 3 propyleeni-

glykolin keskimääräinen käyttö kuukausittain Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Kuvista 

huomataan, että jäänpoistoaineiden käyttö vaihtelee vuosittain ja että aineiden käyttö on 

yleisintä joulukuusta maaliskuuhun. 
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Kuva 2. Jäänpoistoaineiden käyttö vuosittain Helsinki- Vantaan lentoasemalla 

(Finavia 2015) 
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Kuva 3. Glykolin keskimääräinen käyttö Helsinki-Vantaan lentoasemalla kuukausittain 

vuosina 2003- 2014 (Finavia 2015) 

 

Helsinki- Vantaan lentoasemalla jäänpoisto ja -poistokäsittelylle on varattu omat viemä-

röidyt alueensa. Lisäksi käytössä on useita imuriautoja, joilla jäänpoistoainetta kerätään 

talteen käsittelyä varten. Jäänpoistoainetta sisältävät lumet johdetaan keräilypaikalle, 

josta sulamisvedet on mahdollista johtaa viemäriin (Finavia 2014). Kuvassa 4 on esitet-

ty sulamisvesien 𝐶𝑂𝐷- pitoisuuden, eli kemiallisen hapenkulutuksen muutokset vuosina 

2007- 2013 lumialueella 1 (Finavia 2014). 
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Kuva 4. Helsinki- Vantaan lentokentän hulevesien 𝐶𝑂𝐷- pitoisuudet 

vuosina 2007- 2013 (Finavia 2014) 

Glykolipitoisten jäänpoistoaineiden käyttö näkyy selvästi sulamisvesien 𝐶𝑂𝐷:n kasvu-

na. Tämä on selvästi havaittavissa vuosina 2007- 2013 Helsinki-Vantaan lentoaseman 

lumenläjitysalueiden 1 ja 2 hulevesistä. Glykolipitoisen lumen läjitykseen käytettyjen 

alueiden sulamisvesien pitoisuuksissa voidaan nähdä, että kemiallinen ja biologinen 

hapenkulutus ovat suurimmillaan tammi- ja helmikuussa (Finavia 2014). 

2.2 Propyleeniglykoli 

Propyleeniglykoli on yleisnimi monopropyleeniglykolille, eli 1,2-propaanidiolille. Se 

on kahdenarvoinen alkoholi, jolla on sekä primäärinen, että sekundäärinen hydroksyyli-

ryhmä, toisin kuin etyleeniglykolilla, jolla on kaks primääristä hydroksyyliryhmää. Mo-

nopropyleeniglyolilla on yksi epäsymmetrinen hiili, joten sillä on kaksi enantiomeeriä: 

(R)-1,2-propaanidioli ja (S)-1,2-propaanidioli. 1,3-propaanidioli on propyleeniglykolin 

rakenteellinen isomeeri, jolla on kaksi primääristä hydroksyyliryhmää. (OECD SIDS 

2001) 
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Propyleeniglykoleja valmistetaan propyleenioksidin hydrolyysireaktiolla korkeassa pai-

neessa (2170kPa) ja lämpötilassa (120-190℃). Kyseisellä prosessilla tuotetusta propy-

leeniglykolista 90 % on mono ja 10 % di- ja tripropyleeniglykolia (OECD SIDS 2001). 

2.1.1. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

Muut propyleeniglykolien perheeseen kuuluvat yhdisteet ovat dipropyleeniglykoli ja 

tripropyleeniglykoli. Niillä on useita erilaisia rakenteellisia ja stereokemiallisia isomee-

rejä (OECD SIDS 2001). Mono-, di- ja tripropyleeniglykolimolekyylien rakennekaavat 

on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Propyleeniglykolien rakennekaavat (OECD SIDS 2001) 
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Tässä työssä propyleeniglykolilla viitataan juuri monopropyleeniglykoliin ja sen fysi-

kaalisia ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Monopropyleeniglykolin fysikaaliset ominaisuudet (OECD SIDS 2001) 

Fysikaaliset ominaisudet Monopropyleeniglykoli 

Molekyylimassa (g/mol) 76,1 

Kiehumispiste normaali ilmanpaineessa (°C) 187,4 

Höyrynpaine 25 °C lämpötilassa (kPa) 0,017 

Tiheys 25 °C lämpötilassa (g/mL) 1,032 

Tiheys 60 °C lämpötilassa (g/mL) 1,006 

Jähmepiste (°C) <-57 

Pintajännitys (mN/m) 36 

Viskositeetti 20 °C lämpötilassa (m²/s ) 19 - 24 

 

 

Monopropyleeniglykolin molekyylikaava on 𝐶𝐻3𝐶𝐻(𝑂𝐻)𝐶𝐻2𝑂𝐻. Se on täysin veteen 

sekoittuva, väritön ja hajuton neste (OECD SIDS 2001).  

 

2.1.2. Haittavaikutukset ihmisille ja eläimille 

Propyleeniglykolin käyttö elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja lääkkeissä on Yhdysvaltain 

elintarvike- ja lääkehallinnon mukaan turvallista, eikä se ole akuutisti toksista tai aiheu-

ta ihoärsytystä kuin suurina määrinä suun kautta nautittuna (ATSDR, 1997). Ihmisille 

monopropyleeniglykolin kuolettavaa annosta (LD) ei löydy kirjallisuudesta, mutta rotil-

le ja kaneille 𝐿𝐷50 arvot ovat 20,9𝑔/𝑘𝑔 ja 20𝑔/𝑘𝑔 (Lakind et al. 2009; OECD SIDS, 

2001; Aerochem AB 2011). Muut propyleeniglykoliperheen jäsenet ovat selvästi toksi-

sempia, sillä di-, ja tripropyleeniglykolin 𝐿𝐷50 arvot rotille ovat 14,9 𝑔/𝑘𝑔 ja 3 𝑔/  

(Lakind et al. 2009; OECD SIDS 2001; Aerochem AB 2011). Vertailun vuoksi todetta-

koon, että sakkaroosille vastaava arvo on 29,7 𝑔/𝑘𝑔 (Lakind et al. 2009). 

 

2.1.3. Biohajoaminen ja kulkeutuminen maaperässä 

Propyleeniglykoli kulkeutuu maaperän huokosten läpi veden mukana, mutta myös oma-

na NAPL- faasinaan (French et al. 2001) Kulkeutumisen aikana maaperän aerobiset ja 

anaerobiset mikrobit hyödyntävät propyleeniglykolia yhtenä hiilen ja energian lähteenä. 

Useissa tutkimuksissa maaperän mikrobien on havaittu kykenevän hajottamaan yli 
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90 % propyleeniglykolista laboratorio-olosuhteissa (Bielefeldt et al. 2001; French et al. 

2001; Jaesche et al. 2005; Shupack & Anderson 1998; Toscano et al. 2012). Jotkut mik-

ro-organismit voivat käyttää propyleeniglykolia ainoana hiilen ja energian lähteenään, 

mutta yleensä laaja mikrobipopulaatio hajottaa sitä kometabolisesti (French et al. 2001; 

Greco et al. 2012; Jaesche et al. 2005). 

Vaikka propyleeniglykoli on täysin veteen liukeneva yhdiste, sen kinemaattinen viskosi-

teetti on kertaluokkaa suurempi kuin vedellä, ja se on lisäksi hieman vettä tiheämpää. 

Nesteen kulkeutumisnopeus (𝑚
𝑑⁄ ) kyllästyneissä maahuokosissa voidaan esittää Dar-

cyn lain mukaan seuraavalla kaavalla: 

𝑣 = −
𝑘𝜌𝑔

𝜇
∗

𝑑ℎ

𝑑𝑙
,              (1) 

missä 𝑘 on maaperän permeabiliteetti, 𝜌 nesteen tiheys, 𝑔 maan painovoiman putous-

kiihtyvyys, 𝜇 nesteen dynaaminen viskositeetti ja 
𝑑ℎ

𝑑𝑙
 on maaperän hydraulinen gradientti 

(Chevaliera et al. 2012). Täten nesteen viskositeetin kasvaessa sen kulkeutumisnopeu-

den itseisarvo pienenee. Tästä syystä on syytä epäillä, että propyleeniglykoli kulkeutuu 

maaperässä mahdollisesti omana vettä raskaampana ja hitaampana faasinaan, eli sillä on 

DNAPL- yhdisteiden ominaisuuksia. DNAPL- yhdisteet (Dense Non-Aqueous Phase 

Liquid) ovat yhdisteitä, jotka liukenevat veteen heikosti ja kulkeutuvat maaperässä 

omana faasinaan. Vettä raskaampina DNAPL- yhdisteet vajoavat akviferissa, kunnes ne 

kohtaavat kallioperän ja asettuvat pohjaveden alapuolelle painaumiin. DNAPL- yhdis-

teet voivat kerääntyä myös vettä läpäisemättömän maa-aineksen, kuten saven muodos-

tamaan ”linssiin”. DNAPL- yhdisteet kerääntyvät pohjaveden alle ja liukenevat sieltä 

hitaasti aiheuttaen jatkuvaa pohjaveden saastumista. (Lehr et al. 2002)  

Norjan Moreppenin tutkimusasemalla tehdyissä tutkimuksissa tarkkailtiin propyleeni-

glykolin kulkeutumista hiekkamaassa lumien sulamiskauden aikana (French et al. 

2001). Propyleeniglykoliliuos jäädytettiin, sijoitettiin koealueen pinnalle ja peitettiin 

lumella. Koealueen maaperään kulkeutuneesta sulamisvedestä otettiin näytteitä eri sy-

vyyteen asennettujen imuputkien avulla. Kokeissa propyleeniglykolin havaittiin kulkeu-

tuvan aluksi nopeasti sulamisveden ajamana. Nopean kulkeutumisen vaihetta seurasi 

propyleeniglykolin hetkellinen pysähtyminen, kunnes kesäkuukausien aikana se liikkui 

edelleen syvempiin maakerroksiin. Kulkeutuessaan hiekkamaassa propyleeniglykolin 

pitoisuudet laskivat, minkä katsottiin johtuvan pääosin maaperän mikrobien aiheutta-

masta biohajoamisesta (French et al. 2001). 
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Propyleeniglykolin biohajoaminen tapahtuu eri reittejä, riippuen siitä, ovatko olosuhteet 

aerobiset, mikro- aerofiiliset vai anaerobiset (Greco et al. 2012; Willets 1979). Aerobi-

sissa olosuhteissa propyleeniglykoli hapettuu laktaldehydiksi diolioksidaasisa tai vaih-

toehtoisesti dehydrogenaasireaktiossa. Laktaldehydi muuntuu dehydogenaasissa laktaa-

tiksi ja lopulta palorypälehapoksi, joka muunnetaan dehydrogenaasireaktiossa asetyyli-

koentsyymi-A:ksi. Se hyödynnetään sitruunahappokierrossa, jossa tuotetaan muun muas-

sa hiilidioksidia isositraatin dehydrogenaasireaktissa (Willets 1979). 

Mikroaerofiilisissä olosuhteissa mikrobit muuntavat suurimman osan propyleeniglyko-

lista dehydrataasireaktiossa propionialdehydiksi ja lopulta propanoliksi. Aerobisissa 

olosuhteissa propanoli voi hajota edelleen asetaatiksi ja hiilidioksidiksi (Tonouchi 

2003). Vastaavasti asetyylikoentsyymi-A reagoi asetyylifosfaatiksi ja lopulta asetaatiksi 

(Willets 1979). 

Palorypälehappo voi myös vastaanottaa ATP-molekyyliltä fosfaattiryhmän, muodostaen 

fosfoenolipalorypälehappoa. Se reagoi edelleen bikarbonaatin kanssa muodostaen ok-

saaliasetaattia, joka on sitruunahappokierron välituote (Willets 1979; Eswarappa & Fox 

2013). Tästä syystä hajoamisreitti on nimetty anapleroottiseksi, eli metabolisten reittien, 

kuten sitruunahappokierron, välituotteita muodostavaksi reitiksi (Eswarappa & Fox 

2013). 

Fosfoenolipalorypälehappo voi myös reagoida käänteistä Embden-Meyerhof-Parnas- 

reittiä (EMP) glukoosi-6-fosfaatiksi. Propyleeniglykolin aerobinen ja mikroaerofiilinen 

biohajoaminen on esitetty yksinkertaistettuna kuvassa 6 (Greco et al. 2012; Willets 

1979). 
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Kuva 6. Propyleeniglykolin biohajoaminen aerobisissa ja mikro-aerofiilisissä olosuh-

teissa Grego ja Willets et al. mukaan (Greco et al. 2012; Willets 1979). 

 

 

Kuvassa 7 on esitetty propyleeniglykolin biohajoaminen hapettomissa olosuhteissa pro-

pionaatiksi ja propanoliksi. Hartmanis ja Stadtman (1986) tutkivat, kuinka pääosin anae-

robisissa olosuhteissa esiintyvä Clostridium glycolicum- bakteeri hyödyntää propyleeni-

glykolia hiilen- ja energianlähteenään. 
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Kuva 7. Propyleeniglykolin biohajoaminen hapettomissa olosuhteissa  

(Hartmanis & Stadtman 1986) 

 

Hapettomissa olosuhteissa diolidehydrataasi muuntaa propyleeniglykolin propionialde-

hydiksi reaktiossa 1. Hapellisissa olosuhteissa diolidehydrataasin entsyymiaktiivisuus 

romahtaa ja propyleeniglykoli hajoaa aerobista tai mikroaerobista reittiä. Hapen läsnäol-

lessa propyleeniglykolin on tutkimuksissa todettu hajoavan ensisijaisesti aerobisesti 

(Lissner et al. 2014). Diolidehydrataasin aktiivisuus on suurimmillaan pH:n ollessa 8 ja 

se lähestyy nollaa pH:n lähestyessä arvoa 6 tai 10. Aldehydidehydrogenaasi hajottaa 

propionialdehydin koentsyymi-A:n läsnäollessa propionyyli-CoA:ksi 𝑁𝐴𝐷+-

pitoisuudesta riippuvaisessa reaktiossa 2. Clodistrium glycolicum varmistaa riittävän 

𝑁𝐴𝐷+-pitoisuuden hajottamalla propionialdehydiä propanoliksi alkoholidehydrogenaa-

silla katalysoidussa reaktiossa 3. Propanoli voi hajota anaerobisissa olosuhteissa ase-

toniksi, metaaniksi ja asetaatiksi (Tonouchi 2003). Fosfotransasylaasientsyymi kataly-

soi reaktiota 4, jossa propionyyli-CoA menettää koentsyymi-A:n ja saa tilalle fosfaatti-

ryhmän. Syntynyt propionyylifosfaatti luovuttaa fosfaattiryhmänsä ADP:lle asetaatti-

kinaasin katalysoimassa reaktiossa 5, jolloin lopputuotteena on propionaatti (Hartmanis 

& Stadtman 1986). 
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3. ADSORBENTTIMATERIAALIT 

Työn tarkoituksena oli löytää edullinen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormit-

tava adsorbenttimateriaali käytettäväksi osana lentoasemien lumenläjitysalueiden pinta-

rakenteita. Tällaisia materiaaleja ovat monet teollisuuden sivutuotteet, kuten ma-

suunihiekka ja hiilimurske, sekä luonnonmateriaalit kuten erilaiset turpeet. Näitä mate-

riaaleja on käytetty yleisesti esimerkiksi kaatopaikkojen pintarakenteissa (Ronkainen 

2009; Inkeröinen & Alasaarela 2010) ja turve on havaittu tehokkaaksi värjäyskemikaa-

lien poistossa värjäämöiden jätevesistä (Jain et al. 2003). 

Propyleeniglykolin sitomisen edistämiseksi tutkittiin erilaisia maaperään lisättäviä ad-

sorbenttimateriaaleja. Materiaalin eduiksi katsottiin kyky sitoa propyleeniglykolia, 

helppo saatavuus, edullisuus ja soveltuminen maanrakennusaineeksi. Tarkempaan tar-

kasteluun otettiin turpeet ja maanrakennuksessa yleisesti käytetty masuunihiekka. 

 

3.1 Turpeet 

Erilaisia turpeita on hyödynnetty edullisina adsorbenttimateriaaleina jätevesien väriai-

neiden ja metallien poistossa menestyksekkäästi jo kymmeniä vuosia (Allen et al. 1994; 

De Wilde et al. 2008; Poots et al. 1976). Perinteisesti turvetta on käytetty adsorbenttina 

lähinnä panosprosesseissa, joissa sen adsorptio-ominaisuudet on todettu muita luon-

nonmateriaaleja, kuten sahanpurua merkittävästi paremmiksi (Zhou et al. 2012). Viime 

vuosina on tutkittu myös turpeen soveltuvuutta suodatinkerrosten materiaaliksi (Kalmy-

kova et al. 2008; Zhou et al. 2012). 

Turve on epätäydellisesti hapettomissa olosuhteissa hajoavasta kasvimateriaalista koos-

tuva eloperäinen maalaji. Se koostuu vähintään 30 % kuolleesta orgaanisesta materiaa-

lista (Joosten & Donal, 2002, s. 24). Turve sitoo huokosiinsa suuria määriä vettä, johon 

liukenee kasvien hajotessa vapautuvaa orgaanista hiiltä, fosforia ja typpeä. Turpeen käy-

tön suurimpia esteitä ovatkin sen suotovesien korkeat orgaanisen aineen ja ravinteiden 

pitoisuudet. Panos- ja lysimetrikokeissa suotovesissä on havaittu suuria 𝐷𝑂𝐶 (liuennut 

orgaaninen hiili)- lukemia ja typpipitoisuuksia kokeiden alkuvaiheissa, mutta niiden 
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pitoisuudet ovat laskeneet melko nopeasti (Kleimeier et al. 2014; Kalmykova et al. 

2009). Juuri rakennetun turvesuotimen suotovesien 𝐷𝑂𝐶- pitoisuus on pienen mittakaa-

van kokeissa havaittu olevan noin 40 − 70 𝑚𝑔/𝑙, asettuen 10 𝑚𝑔/𝐿 tasolle ajan kulu-

essa (Kalmykova et al. 2009; Kleimeier et al. 2014). Sen sijaan luonnonsoilla on suoto-

vesissä mitattu jopa 180 mg/L 𝐷𝑂𝐶- pitoisuuksia (Kleimeier et al. 2014). 

Vaikka turpeesta vapautuva orgaanisen aineen ja typen määrä laskee sitä mukaa, kun 

sen läpi virtaa vettä, kuivan turpeen uudelleen kastelu vapauttaa jälleen suuria määriä 

orgaanista hiiltä ja ravinteita suotovesiin (Kalmykova et al. 2009; Kleimeier et al. 

2014). Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi maanrakennuksessa, kun turvetta asenne-

taan paikalleen tai kun turvekerros veden vähenemisen ja kuuman sään vaikutuksesta 

pääsee kuivumaan. Kuivuneen ja sittemmin uudelleenkostutetun luonnonsuon suotove-

sistä on mitattu viikkojen ajan jopa 400- 500 mg/L 𝐷𝑂𝐶- pitoisuuksia (Zak & Gelbrecht 

2007). Jos turvetta käytetään suodattavana maakerroksena, sen ei saa antaa kuivua. 

Maanrakennuksessa käytettyjen turpeiden vedenpidätyskapasiteetti voi olla jopa 80 %, 

joten turve imee itseensä suuriakin määriä vettä (Tielaitos 1993). 

 

3.2 Masuunihiekka 

Masuunihiekkaa on raakaraudan valmistuksen sivutuote, jota käytetään yleisesti maan-

rakennuksessa rakenteena tai sideaineena (Tielaitos 1997; Inkeröinen & Alasaarela 

2010). Sitä syntyy kun raudanvalmistuksessa masuunissa muodostuva kuona jäähdyte-

tään korkeapaineisella vedellä (Tielaitos 1997; Tiehallinto 2007; Ronkainen 2009). 

Raudan valmistuksessa pyritään pelkistämään rautaoksidimalmin rautaoksidit - hematii-

tit ja magnetiitit - erottamalla niistä happi. Masuuniprosessissa tämä tapahtuu koksin, eli 

metallurgisen hiilen ja kalkkikiven avulla esikuumennetun ja paineistetun ilman avulla. 

Kuuma ilma sytyttää koksin, jolloin palamistuotteena syntyy hiilidioksidia ja masuunin 

lämpötila nousee korkeaksi (1400 − 1500 ℃). Kuumuudessa myös kalkkikivi hajoaa 

hiilidioksidiksi. Syntynyt hiilidioksidi reagoi koksin hiilen kanssa muodostaen hiili-

monoksidia, joka pelkistää rautaoksidit metalliseksi raudaksi (Gupta et al. 2006). 

Rautamalmin jäännösmateriaali, niin kutsuttu sivukivi, reagoi kalkkikiven hajoamisessa 

syntyneen kalsiumoksidin kanssa muodostaen masuunikuonaa (Tielaitos 1997; Gupta et 

al. 2006). Masuunikuona juoksutetaan ulos masuunista jäähdyttäen sitä samalla paineis-

tetulla (8 𝑏𝑎𝑟) vedellä, jolloin se rikkoutuu hyvin pienirakeiseksi (0 − 5 𝑚𝑚) hiekaksi. 
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Koska jäähdytys on erittäin nopea, ei masuunihiekka ehdi kiteytyä, vaan sen rakenne jää 

huokoiseksi. Kuvassa 8 on esitetty masuunihiekan rakeisuuskäyrä, eli kuvaaja siitä, 

kuinka suuri osuus syntyneistä partikkeleista läpäisee tietyn suuruisen seulan. 

 

Kuva 8. Masuunihiekan rakeisuuskäyrä (Ruukki Metals Oy 2013) 

 

Kuten kuvaajasta nähdään, voidaan masuunihiekka luokitella rakeisuutensa perusteella 

hiekaksi. Vaikka masuunihiekka vastaa raekooltaan luonnonhiekkaa, on se teknisiltä 

ominaisuuksiltaan omanlaisensa materiaali. Masuunihiekka on erittäin kevyttä: sen irto-

tiheys on 1,0 − 1,15 𝑡/𝑚3 ja rakenneteoreettinen tilavuuspaino vain 1,4 − 1,55 𝑡/𝑚3. 

Sen lämmönjohtavuus on 0,35 𝑊/𝑚𝐾, joten se muodostaa lämpöä eristävän kerroksen. 

Masuunihiekan vedenläpäisevyys on 0,9 − 1,5 ∗ 10−4𝑚/𝑠, eli keskikarkean hiekan 

luokkaa (Liikennevirasto, 2013) ja kapillaarisuus 0,10 − 0,20 𝑚 (Ruukki Metals Oy 

2013). 

Yksi masuunihiekan hyödyllisistä ominaisuuksista on sen rakeiden pinnalla tapahtuva 

sitoutumisreaktio. Luonnonkosteassa tilassa masuunihiekka sitoutuu hydraulisesti ja 

rakeiden rikkoutuessa sitoutumisreaktio käynnistyy uudelleen syntyneellä pinnalla. Täs-

tä syystä masuunihiekka muodostaa ajan mittaa puolijäykän rakenteen, jonka kantavuus 

on luonnonkiviaineksia merkittävästi parempi (Ruukki Metals Oy 2013). Sitoutunut 

masuunihiekkakerros voi olla erittäin kovaa ja sen kaivaminen voi olla vaikeaa. Ma-

suunihiekan vedenläpäisevyyteen sitoutuminen ei vaikuta (Tielaitos 1997). Sitoutumi-

sen vuoksi masuunihiekkaa ei suositella käytettäväksi metalliputkien välittömässä lähei-

syydessä (Tiehallinto 2007). 

Masuunihiekkaa on käytetty pitkään myös kantavien maakerrosten ja teiden päällysra-

kenteiden stabiloinnissa (Ruukki Metals Oy, 2013), (Tiehallinto, 2007). Masuunihiek-
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kastabiloinnissa masuunihiekkaa sekoitetaan stabiloitavaan materiaaliin sellaisenaan tai 

aktivaattorina käytetyn sementin kanssa. Masuunihiekkastabilointi soveltuu hyvin koh-

teisiin, joissa tarvitaan hyvää kantavuutta ja joissa halutaan ehkäistä esimerkiksi routi-

misen aiheuttamaa rakenteen rikkoutumista (Tiehallinto, 2007). 

Masuunihiekka on laadultaan ja ominaisuuksiltaan erittäin tasalaatuista masuuniproses-

sin tarkan valvonnan vuoksi. Haitta-ainepitoisuudet ovat pieniä ja masuunihiekka sovel-

tuukin hyvin maakäyttöön pohjavesialueiden ulkopuolella. Sillä on standardin SFS-EN 

13242 mukainen CE- merkintä (Tiehallinto, 2007). Masuunihiekan pääkomponentteja 

ovat piin, kalsiumin, alumiinin ja magnesiumin oksidit. Pienempinä pitoisuuksina esiin-

tyy rikkiä, titaania, alkaaleja ja magnesiumia. Valmistusprosessinsa myötä ma-

suunihiekka sisältää runsaasti kalkkia joten sitä käytetään emäksisenä happaman maan 

neutralisointiin (Ruukki Metals Oy, 2013). 
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4. TUTKIMUSJÄRJESTELYT 

Tutkimusten tavoitteena oli löytää sellainen adsorbenttimateriaali, joka sitoisi lentoko-

neiden jäänpoistoainetta ja edistäisi sen biohajoamista lentoasemien lumenläjitysaluei-

den maaperässä. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten jäänpoistoaineen pääkompo-

nentti propyleeniglykoli käyttäytyy suomalaisessa maaperässä lumien sulamiskauden 

aikana. Tästä syystä tutkimuksissa käytetyn koelaitteiston tuli mallintaa mahdollisim-

man lumenläjitysalueen maaperän olosuhteita, kuten lämpötilaa, kosteutta ja jäänpoisto-

aineen syöttöä. 

Koelaitteistossa käytettävän maamassan tuli mallintaa suomalaisen lentoaseman lumen-

läjitysalueen maaperää, joten työssä käytettiin Helsinki-Vantaan ja Tampere- Pirkkalan 

lentoasemien maanäytteitä. Koelaitteistoon syötetty SAFEWING MP I ECO Plus (80) 

jäänpoistoaine haettiin Helsinki- Vantaan ja Tampere- Pirkkalan lentoasemilta (Ae-

rochem AB 2011). Kokeissa käytetty lumi valmistettiin jäähilekoneella käsittelemättö-

mästä pohjavedestä ja sen talousvesianalyysin tulokset on esitetty taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Pohjaveden talousvesianalyysin tulokset 

Analyysi Yksikkö Pitoisuus 

Ammonium mg/L < 0,02 

Fluoridi mg/L < 0,3 

Kloridi mg/L 6,8 

KMno4- luku mg/L < 4 

Nitraatti mg/L 8,0 

 

 Tutkitut adsorbenttimateriaalit olivat viisi erilaista turvetta (Kekkilä ja VAPO), ma-

suunihiekka (Ruukki), sekä hiilimurske (Biolan). Alustavissa laboratoriomittakaavan 

kokeissa tutkittiin eri adsorbenttimateriaaleista muodostuvia suotovesiä ja materiaalien 

kykyä sitoa propyleeniglykolia. 

Tulosten perusteella valittiin kaksi adsorbenttimateriaalia, joita käytettiin pilot- mitta-

kaavan kokeissa, joissa tutkittiin valittujen adsorbenttimateriaalien vaikutusta propy-

leeniglykolin biohajoamiseen ja kulkeutumiseen maaperässä. 
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4.1 Maanäytteet 

Työssä käytettiin viittä maanäytettä Helsinki- Vantaan lentoasemalta ja yhtä pintamaa-

näytettä Tampere- Pirkkalan lentoasemalta (Finavia). Pintamaanäyte otettiin kahtena 

n.15 𝑐𝑚 paksuisena 50𝑐𝑚 × 50𝑐𝑚 mattona Tampere- Pirkkalan lentoaseman lumenlä-

jitysalueelta. Maanäytteet kaivettiin lumenläjitysalueilta, jotta niissä olisi jäänpoisto-

ainetta ja siten niiden hajottamiseen erikoistuneita mikrobeja. Näin pyrittiin minimoi-

maan biohajoamisen käynnistymiseen kuluva aika. 

Pintamaanäyte irrotettiin lapiolla ja ruohomatot kuljetettiin päällekkäin muuttolaatikos-

sa. Ennen mattojen asennusta niitä kasteltiin pohjavedellä, jotta ne eivät kuivuisi. Ku-

vissa 9 ja 10 on esitetty pintamaanäytteen irrotus ja kuljetus. 

 

Kuva 9. Pintamaakerroksen irrottaminen maasta (Marja Palmroth) 
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Kuva 10. Pintamaan kuljetus laatikoissa (Marja Palmroth) 

 

Pintamaanäyte rakentuu 5 − 9 𝑐𝑚 savikerroksesta, jonka päällä on 3 − 9 𝑐𝑚 kerros 

orgaanista materiaalia. Orgaanisessa materiaalissa kasvaa nurmikerros, jonka juuret 

yltävät pitkälle savimaahan asti. Nurmen juuret kasvavat erittäin tiheästi ylimmässä 

orgaanisessa kerroksessa ja harvemmin savimaassa pitäen sen kuitenkin tiukasti kasas-

sa. Pintamaata ravistettaessa vain hyvin pieniä osia savimaasta irtosi juurista. 

4.1 Laboratoriomittakaavan lysimetrikokeet 

Yksi työn tavoitteista oli löytää adsorbenttimateriaali, joka sitoo propyleeniglykolia. 

Tästä syystä laboratoriomittakaavan kokeissa vertailtiin eri adsorbenttimateriaalien ky-

kyä adsorboida jäänpoistoainetta. Tarkkailemalla myös adsorbenttien vapauttaman 

liuenneen orgaanisen hiilen määrää, suotoveden väriä ja adsorbenttien vedenläpäisyky-

kyä lysimetrikokeiden aikana, voitiin osa adsorbenteista karsia ennen varsinaisia kokei-

ta. Vertailu toteutettiin kolmessa 55𝑐𝑚 korkeassa ja sisähalkaisijaltaan 6𝑐𝑚 akryyliput-

kessa. Koelaitteiston putkien, eli lysimetrien läpi kulkeutunut suotovesi kerättiin mitta-

pulloon. Näin valmistetut lysimetrit täytettiin kerroksittain soralla, adsorbenttimateriaa-

lilla ja pintamaa-aineella. 

Lysimetrit täytettiin siten, että putken pohjalle kaadettiin 10cm kerros soraa, joka tiivis-

tettiin pudottamalla lysimetri 5cm korkeudelta 10 kertaa. Soraa lisättiin ja tiivistystä 

jatkettiin, kunnes soran pinta ei enää laskenut. Soran päälle kaadettiin 20𝑐𝑚 kerros tut-

kittavaa adsorbenttia tiivistämällä sitä kuten edellä, kunnes soran ja adsorbentin yhteis-
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korkeus oli 30𝑐𝑚. Adsorbentin päälle kaadettiin ja tiivistettiin vastaavalla tavalla 20𝑐𝑚 

kerros valittua pintamaata. Lopuksi materiaalien tuli olla lysimetrissä tiiviisti ja niiden 

yhteiskorkeuden tuli olla 50𝑐𝑚. 

4.2.1 Adsorbenttimateriaalien vertailu 

Vertailtavana oli viisi erilaista turvenäytettä: Turve 1, eli luonnonturve (Kekkilä), turve 

2, eli öljynimeytysturve (Kekkilä), sekä turvenäytteet 3-5, (VAPO). Lisäksi tutkittavana 

oli masuunihiekkaa (Ruukki) ja hiilimursketta (Biolan). 

Lysimetreihin pumpattiin vettä letkupumpulla vesiastiasta lysimetrin pinnalle virtaamal-

la 140 𝑚𝐿/ℎ, kolmen tunnin jaksoissa. Jokaisen jakson lopuksi erlenmeyerpulloon ker-

tynyt suotovesi siirrettiin mittapulloon ja säilytettiin jääkaapissa korkilla suljettavassa 

ruskeassa lasipullossa. Havainnekuva koelaitteistosta on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Laboratoriomittakaavan lysimetrin rakenne ja toimintatapa 

 

Kunkin materiaalin suotovesistä mitattiin 𝐶𝑂𝐷 ja tulosten perusteella valittiin kolme 

lupaavinta adsorbenttia jatkotutkimuksiin: Kekkilän luonnonturve, Ruukin ma-

suunihiekka ja hienojakoinen hiilimurske. 

Valittujen adsorbenttien kykyä sitoa propyleeniglykolia tutkittiin syöttämällä lysimet-

reihin kaivovedellä laimennettua tyypin I jäänpoistoliuosta (Aerochem 2011). Suotove-

den propyleeniglykolipitoisuutta verrattiin lysimetriin syötetyn liuoksen pitoisuuteen ja 

laskettiin lysimetrin aiheuttama pitoisuuden muutos liuoksessa. Tuloksia verrattiin myös 

pelkällä pintamaalla täytetyn lysimetrin aiheuttamaan pitoisuuden muutokseen. Tulosten 

Sora 
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avulla valittiin pilot- mittakaavan kokeisiin adsorbenteiksi luonnonturve ja ma-

suunihiekka. 

4.2 Pilot- mittakaavan lysimetrikokeet 

Laboratoriomittakaavan lysimetrikokeiden tulosten perusteella rakennettiin pilot- mitta-

kaavan koelaitteisto. Sen avulla selvitettiin propyleeniglykolin kulkeutumista ja bioha-

joamista talven, kevään ja alkukesän olosuhteissa. Kirjallisuuden perusteella päätettiin, 

mitkä maaperän olosuhteet otettiin huomioon ja kuinka niihin päästiin. Lisäksi suunni-

teltiin näytteenotto ja päätettiin näytteistä analysoitavat parametrit. 

4.2.2 Koelaitteisto 

Pilot- mittakaavan koelaitteisto rakentui kahdesta lämpöeristettyihin kaappeihin sijoite-

tusta lysimetristä. Koelaitteiston sisään johdettiin tuulettimien avulla ilmastointiputkea 

pitkin pakastimella ja jääkaapilla jäähdytettyä ilmaa maaperän lämpötilan mallintami-

seksi. Eristekaapit oli jaettu kahteen osaan, joista ylemmässä oli pakkasta ja alemmassa 

lämpötila oli noin 10 ℃. Eristekaappien pinta- ja pohjalokerot oli erotettu toisistaan 

eristelevyllä routarajan simuloimiseksi. Kaappien sisällä sijaitsivat itse lysimetrit, jotka 

oli koottu kolmesta metrin mittaisesta viemäriputkesta ja liitetty toisiinsa muhveilla, eli 

liitoskappaleilla. Putkien sisähalkaisijat olivat 50cm. Lysimetrien pohjalla sijaitsi neljä 

rei’itettyä poistoputkea, jotka kulkivat kohtisuoraa pohjalevyn läpi ja liittyivät lopulta 

yhdeksi näytteenottoputkeksi. Poistuvan veden putkien reikien tukkiutumisen estämi-

seksi lysimetrien pohjalla oli noin 20cm kerros suurirakeista ja pyöristettyä kivimursket-

ta, eli someroa. Kerros oli lisäksi peitetty maanrakennusharsolla, jotta pintamaa ei se-

koittuisi someron joukkoon. Kontrollilysimetri täytettiin Helsinki- Vantaan lentoaseman 

maa-aineksella, mutta toisen lysimetrin ylimpään metriin lisättiin myös 40 𝑐𝑚 kerrokset 

masuunihiekkaa ja turve-maa-ainessekoitusta. Pelkällä maa-aineksella täytetty lysimetri 

toimi siten referenssinä. Lisäksi kummankin lysimetrin huipulle asennettiin kerrokset 

Tampere- Pirkkalan lentoasemalta haettua nurmikerrosta, jotta myös lumenläjitysalueen 

nurmen ja sen mikrobien vaikutus tulisi otettua huomioon. Kuvassa 12 on esitetty poik-

kileikkaus koelaitteiston turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin rakenteesta. 
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Kuva 12. Poikkileikkauskuva koelaitteistoon kuuluvan lysimetrin rakenteesta. 

 

Näytteitä voitiin kerätä myös lysimetrin sisälle asennettujen kerääjien avulla. Kerääjä on 

lysimetrin keskelle sijoitettu muovinen astia, josta lähtee muovinen näytteenottoputki 

lysimetrin ulkopuolelle. Putkien kautta otettiin vesinäytteitä kerääjään jääneestä vedestä 

ja sen kautta johdettiin mittalaitteiden antureita lysimetrin keskelle. Kerääjä täytettiin 

soralla, jotta sinne kerääntyneestä vedestä oli helpompi ottaa näyte imuletkulla. Kerääji-

en ja anturien sijainnit on ilmoitettu etäisyytenä lysimetrin pohjalta kuvassa 13. 
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Kuva 13. Pilot- mittakaavan lysimetrin rakenne, anturien sijainnit sekä  

jäähdytysilman kierto 

 

Lysimetrin täytettiin metrin pätkissä siten, että materiaalin joukkoon sekoitettiin ensin 

pohjavettä kottikärryissä ja saatu seos lapioitiin lysimetrin sisään. Kun ensimmäinen 

metri oli täytetty, asennettiin paikalleen liitoskappale jatkokappaleen liittämiseksi put-

keen. Alemman putken ja liitoskappaleen väliin asennettiin muovipeitteen pala, jonka 

keskelle oli leikattu halkaisijaltaan noin 20𝑐𝑚 reikä. Peitteen tarkoitus oli ohjata putken 

reunoille mahdollisesti ajautunut vesi takaisin lysimetrin keskelle. Kolmas putki liitet-

tiin lysimetriin kuten edellä. Täytön aikana asennettiin myös kerääjät ja anturit paikal-

leen. Lisäksi lysimetrien yläpuolelle asennettiin erilliset tuulettimet, joilla mallinnettiin 

lentoaseman tuuliolosuhteita ja kasvilamput, joilla mallinnettiin lentoaseman tuulta ja 

valoa, jolla nurmikerroksen kasvit saatiin kasvamaan. 
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4.1.4 Jäänpoistoaineen syöttö koelaitteistoon 

Jäänpoistoaineena käytettiin tyypin I jäänpoistoliuosta (Aerochem 2011), joka syötettiin 

lysimetreihin jäähileeseen sekoitettuna. Pohjaveden jäädytys suoritettiin pumppaamalla 

sitä jäähilekoneeseen, joka muodosti jääkiteitä ja säilöi ne käyttöä varten. Pohjavettä 

säilytettiin 1000𝐿 vesisäiliössä huoneenlämmössä ja sitä toimitettiin kahdessa 1000𝐿 

erässä kahden kuukauden välein. Pilot- kokeita varten määritettiin realistinen jäänpois-

toaineen lisäystapa Helsinki- Vantaan lentoaseman sulamisvesistä kerättyjen 𝐶𝑂𝐷- pi-

toisuuksien perusteella. 

Kuvassa 14 on esitetty molemmilta lumenläjitysalueilta mitatut 𝐶𝑂𝐷- pitoisuudet kuna-

kin vuonna mitatusta maksimipitoisuudesta alkaen. 

 

Kuva 14. Sulamisvesien 𝐶𝑂𝐷- pitoisuuden huippuarvon jälkeinen muutos ajan suhteen 

vuosina 2007- 2013 (Finavia, 2014). 

 

Vaaka- akselilla on ilmoitettuna huippupitoisuuden mittaamisesta kulunut aika. Pilot- 

kokeissa mallinnettiin tilannetta, jossa jäänpoistoaineen pitoisuus lumessa oli huipus-

saan johtuen suuresta käyttötarpeesta. Säiden lämmetessä ja jäänpoistoaineiden käyttö-

tarpeen vähentyessä se alkoi laskea kohti nollaa. Jäänpoistoaineen lisäys aloitettiin siis 

huippupitoisuudesta, jonka jälkeen sitä laskettiin tasaisesti, kunnes lysimetriin syötettiin 
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pelkkää vettä. Kaikki 𝐶𝑂𝐷 −pitoisuudet sijoitettiin samaan kuvaajaan ja niiden perus-

teella piirrettiin sovitesuora, joka leikkaa pystyakselin korkeimman mitatun pitoisuuden 

kohdalla. Kuvaaja ja sovitesuora yhtälöineen on esitetty kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15. Sulamisvesien 𝐶𝑂𝐷- pitoisuudet ja niiden perusteella piirretty sovitekäyrä 

 

Sovitekäyrän perusteella saatiin kaava: 

 

𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟 = 𝐶𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑒−0,063∗𝑡,  

     

missä 𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟 on sulamisveden 𝐶𝑂𝐷 dikromaattimenetelmällä mitattuna, ja 𝐶𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥 

suurin mitattu kemiallinen hapenkulutus yksikössä 𝑚𝑔/𝐿. Parametri 𝑡 on huippupitoi-

suudesta kulunut aika päivinä. Tästä voitiin johtaa kaava, jolla avulla laskettiin kunakin 

päivänä lysimetriin lisätyn liuoksen jäänpoistoainepitoisuus tilavuusprosentteina. 

 

𝐶𝐽ää𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒 =
𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟,𝐿𝑖𝑢𝑜𝑠

𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟,𝐽ää𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒
=

𝐶𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥∗𝑒−0,063∗𝑡

𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟,𝐽ää𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒
, 
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missä 𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟,𝐽ää𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒 on käytetyn jäänpoistoaineliuoksen kemiallinen hapenkulutus 

dikromaattimenetelmällä mitattuna yksikössä 𝑚𝑔/𝐿 ja 𝑡 huippupitoisuudesta kulunut 

aika päivinä. 

Jotta laskukaavaa voitiin soveltaa pilot- kokeissa, sijoitettiin 𝐶𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥 arvoksi 50000 

𝑚𝑔/𝐿, joka vastaa jäänpoistoainepitoisuutta keskimääräisen suomalaisen lentokentän 

lumenläjitysalueen lumen sulamisvesissä (Finavia 2015). 

 

𝐶𝐽ää𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒 =
𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟,𝐿𝑖𝑢𝑜𝑠

𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟,𝐽ää𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒
=

50000∗𝑒−0,063∗𝑡

𝐶𝑂𝐷𝐶𝑟,𝐽ää𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒
. 

 

Ennen koelaitteistoon lisäämistä jäänpoistoaine sekoitettiin jäähileen tai sohjon jouk-

koon, joten sen pitoisuus laskettiin tilavuusprosentteina lumen valmistamiseen käytetys-

sä vedessä. Kuvassa 16 on esitetty malli koelaitteistoon lisätyn sohjon jäänpoistoainepi-

toisuudesta sekä kokeiden aikana toteutunut pitoisuus. 

 

 

Kuva 16. Koelaitteistoon lisätyn sohjon jäänpoistoainepitoisuus tilavuusprosentteina 

ajan funktiona. Pitoisuus on laskettu jakamalla lisätyn jäänpoistoaineen tilavuus lisätyn 

sohjon valmistukseen käytetyn pohjaveden ja jäänpoistoaineen kokonaistilavuudella. 
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Jäänpoistoaine sekoitettiin jäähileen sekaan tai jäähileen ja veden sekoitukseen ämpäris-

sä. Valmistettu seos annosteltiin kunkin lysimetrin nurmikerroksen päälle eristykseen 

leikatun luukun kautta kaksi kertaa viikossa. 

4.1.5 Koelaitteiston lämpötila 

Koelaitteiston lämpötilaa säädettiin siten, että voitiin mallintaa lumenläjitysalueiden 

maaperän lämpötilan kehitystä sulamiskauden aikana. Tavoitteena oli aloittaa sohjon ja 

jäänpoistoaineen lisäys kun routarajan yläpuolella oleva maaperä oli jäähtynyt lämpöti-

laan −5 ⁰𝐶 ja routarajan alempi maaperä lämpötilaan 7⁰𝐶. Tarkoituksena oli ylläpitää 

lämpötilaa kuukausi, jota seuraisi kuukauden mittainen lumien sulamiskausi, jolloin 

maaperän lämpötilat nousisivat. Sulamiskauden jälkeen routarajan yläpuolisen maape-

rän tavoitelämpötila oli 15 ⁰𝐶 ja routarajan alapuolisen maaperän 10 ⁰𝐶. Kesäolosuhtei-

ta oli tarkoitus ylläpitää vielä kuukauden ajan ja kytkeä päälle kasvilamput, joilla mal-

linnettiin auringonpaistetta. Lysimetrien maaperän lämpötilan suunniteltu kehitys on 

havainnollistettu kuvassa 17. 

 

 

 

Kuva 17. Pilot- lysimetrien maaperän suunniteltu lämpötilan kehitys 30 päivän  

jaksoissa 
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Maanpinnan olosuhteiden simuloimiseksi lysimetrien päälle asennettiin lisäksi tuuletti-

met, jotka kierrättivät koelaitteiston sisällä olevaa ilmaa maanpinnan tasolla. Yksi kont-

rollilysimetrin lämpötila-antureista (155 cm pohjalta) rikkoutui kokeiden aikana, joten 

sen antamat lukemat on esitetty tulosten tarkastelussa vain 21.1.2015 asti. 

4.1.6 Näytteenotto ja seuranta 

Kokeiden aikana seurattiin lysimetrien maaperän lämpötilan (⁰𝐶) ja suhteellisen kosteu-

den (%) kehitystä. Mittausten perusteella säädettiin koelaitteiston jäähdytystä ja tuulet-

timien ohjausjännitettä tavoitelämpötilojen saavuttamiseksi. 

Lysimetreihin asennettiin kaasunäytteenottimet 55𝑐𝑚, 155𝑐𝑚, 201𝑐𝑚, 252𝑐𝑚, ja 

277𝑐𝑚 etäisyydelle lysimetrin pohjalta. Niihin kertyneen kaasun koostumus analysoi-

tiin kaasukromatografilla. Näytteistä tutkittiin 𝑂2, 𝐶𝑂2, 𝑁2  𝑗𝑎 𝐶𝐻4- pitoisuudet, jotta 

saataisiin selville, onko maaperässä anaerobiset vai aerobiset olosuhteet. 

Koelaitteistosta poistuvasta vedestä otettiin 3-5 kertaa viikossa kolme 15 𝑚𝐿 näytettä ja 

yksi 25 𝑚𝐿 näyte, sekä kerran viikossa 500 𝑚𝐿 näyte. Näytteistä analysoitiin näyt-

teenottohetkellä 𝑝𝐻 ja sähkönjohtokyky, jonka jälkeen näytteet pakastettiin. Lisäksi 

näytteiden väriä ja hajua tarkkailtiin silmämääräisesti. 

Koelaitteiston täytön yhteydessä otettiin noin 100𝑔 maanäyte jokaisesta kottikärrylli-

sestä täyttömateriaalia. Lisäksi molemmista lysimetreistä otettiin ajon aikana maanäyt-

teitä poraamalla lysimetrin kylkeen reikä ja vasaroimalla putki maamassan läpi. Näyt-

teet otettiin 20 cm, 200cm ja 240cm lysimetrin pohjalta mitattuna. Maanäytteet otettiin 

26.2.2015, josta analysoitiin propyleeniglykolipitoisuus, sekä 17.3.2015, josta analy-

soitiin propyleeniglykoli ja sen hajoamistuotteet. Sähköputkeen kerääntyneet näytteet 

otettiin talteen ja niistä analysoitiin kuiva-aine, asetaatti, propionaatti, pyruvaatti, lak-

taatti, etanoli, propanoli, etyleeniglykoli, propyleeniglykoli, asetaldehydi ja propionial-

dehydi. 
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4.2 Analyysimenetelmät 

Tutkimuksessa suoritettiin analyysejä koelaitteistosta poistuneiden suotovesien, maa-

näytteiden, sekä kokeissa käytettyjen liuosten ominaisuuksien kartoittamiseksi. Näyt-

teistä analysoitiin muun muassa propyleeniglykoli ja sen hajoamistuotteet, kemiallinen 

hapenkulutus, sekä liukoinen orgaaninen hiili. Maanäytteistä analysoitiin lisäksi niiden 

raekokojakaumat ja vedenpidätyskapasiteetit. 

4.1.1 Propyleeniglykoli 

Suotovesi- ja maanäytteiden, sekä jäänpoistoaineiden ropyleeniglykolipitoisuus määri-

tettiin Shimadzun 2010 kaasukromatografilla, liekki-ionisaatiodetektorilla. Kromatogra-

fin ja detektorin tiedot on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Näytteiden propyleeniglykolipitoisuuden mittaamiseen käytetyn  

laitteiston tiedot 

Shimadzu GC-2010 

Detektori: Liekki-ionisaatiodetektori 

Lämpötila (°C): 230 

Analyysiaika (mm:ss): 11:33 

  Injektiotilavuus (μL): 1 

Injektiotyyppi: Split 

Injektiolämpötila (°C): 220 

  Kantokaasut: He, H2 ja synteettinen ilma 

Paine (kPa): 108,9 

Kokonaisvirtaama (mL/min): 20,2 

Virtaama kolonnissa (mL/mm): 1,56 

  Kolonni: ZB-WAX 

Pituus (m): 28,6 

Sisähalkaisija (mm): 0,25 

Lämpötila (°C): 40 

 

Näytteet suodatettiin 0,45 𝜇𝑚 ruiskusuodattimella ennen analyysiä. Menetelmän määri-

tysraja propyleeniglykolille oli 15 𝑚𝑔/𝐿 ja näytteet laimennettiin siten, että niiden 

maksimipitoisuus oli alle 5000 𝑚𝑔/𝐿. Lentoasemilta saatuihin maanäytteisiin sitoutu-
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neet propyleeniglykolipitoisuudet selvitettiin uuttamalla propyleeniglykoli maanäytteis-

tä kiinteä-nesteuutolla ja analysoimalla liuos kaasukromatografilla. 

Uuton saantoprosentti määritettiin lisäämällä maanäytteisiin sarja tunnettuja propy-

leeniglykolipitoisuuksia metanoliin liuotettuna. Aluksi maanäytettä kuivattiin 105 ℃ 

lämpötilassa kaksi vuorokautta ja siitä punnittiin kahdeksan noin 20g osanäytettä mitta-

laseihin. Kuhunkin osanäytteeseen lisättiin 10 mL propyleeniglykoli-metanoliliuosta 

siten, että neljän maanäytteen propyleeniglykolipitoisuudeksi saatiin noin 40 𝑔/𝑘𝑔 ja 

neljän 1 𝑔/𝑘𝑔. Näin valmistetut maanäytteet asetettiin vetokaappiin yön yli, jolloin 

metanoli haihtui ja liuoksen propyleeniglykoli jäi maanäytteeseen. Maanäytteet punnit-

tiin ja niille suoritettiin kiinteä-nesteuutto. Liuos analysoitiin kaasukromatografilla, 

liekki-ionisaatiodetektorilla. 

4.1.2 Propyleeniglykolin hajoamistuotteet 

Propyleeniglykolin hajoamistuotteiden ja maanäytteiden propyleeni- ja etyleeniglykolin 

määrityksissä käytetyt analyysimenetelmät (Ramboll Analytics) on esitetty taulukossa 

4. 

 

Taulukko 4. Propyleeniglykolin ja sen hajoamistuotteiden määrityksessä käytetyt 

 analyysimenetelmät maa- ja vesinäytteille 

Vesinäytteet: Maanäytteet: 

Määritys: Menetelmä: Määritys: Menetelmä: 

Asetaatti RA2018 Kuiva-aine RA4016 

Propionaatti RA2018 Propionaatti RA2018 

Pyruvaatti RA2018 Pyruvaatti RA2018 

Laktaatti RA2018 Laktaatti RA2018 

Etanoli RA4050 Etanoli RA4049B 

Propanoli RA4050 Propanoli RA4049B 

Asetaldehydi RA4025 Etyleeniglykoli RA4005 

Propionialdehydi RA4025 Propyleeniglykoli RA4005 

  
Asetaldehydi, kiinteä UPL-C/MS/MS 

  
Propionialdehydi, kiinteä UPL-C/MS/MS 

 

 

Maanäytteiden etyleeni- ja propyleeniglykoli määritettiin derivatisoinnin jälkeen käyttä-

en GC/MS- tekniikkaa. Normaali määritysraja on vesinäytteille 1 𝑚𝑔/𝐿, sekä maanäyt-

teille 10 𝑚𝑔/𝑘𝑔 kuiva-ainetta. Menetelmän mittausepävarmuus on 40 %. 
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4.1.3 Maanäytteiden raekokojakaumat ja vedenpidätyskapasiteetit 

Koelaitteistossa käytettyjen maanäytteiden 1-5 raekokojakaumat määritettiin standardin 

ISO 14688-2 mukaisesti pelkästään maanäytteiden rakeisuuteen perustuen (SFS 2004). 

Menetelmään kuuluu maanäytteiden pesu ennen raekokojakauman määrittämistä. 

Maa-ainesten vedenpidätyskapasiteetti määritettiin Federal Compost Quality Assurance 

Organizationin menetelmän pohjalta (FCQACO 1994). Määritys toteutettiin kahdella 

rinnakkaisella sylinterillä, joiden sisähalkaisijat ovat 75𝑚𝑚 ja korkeudet 231 𝑚𝑚, jo-

ten sylinterin tilavuus on noin 1021 𝑚𝐿. FCQACO:n menetelmässä sylinterin korkeus 

on 120 𝑚𝑚, ja sisähalkaisija 35,7 𝑚𝑚, joten sylinterin tilavuus on noin 120 𝑚𝐿. 

4.1.5 Muut 

Maanäytteiden kuiva-aine ja hehkutusjäännös selvitettiin SFS 3008 standardin mukaan 

(SFS 2011). Pohjavedestä teetettiin talousvesianalyysi Eurofins Scientific Finland Oy:n 

laboratoriossa. Analyysit mittausepävarmuuksineen on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Pohjavedelle suoritetut analyysit  

(SFS 3032 1976; SFS-EN ISO 10304-1:en 2011; SFS 3036 1981) 

Analyysi Menetelmä Yksikkö Mittausepävarmuus 

Ammonium SFS 3032 mg/L ± 10 % 

Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:en mg/L ± 10 % 

Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:en mg/L ± 10 % 

KMno4- luku SFS 3036 mg/L ± 20 % 

Nitraatti SFS 3030 mg/L ± 7 % 

 

Pohjavettä säilytettiin huoneenlämmössä 1000 𝐿 vesisäiliössä ja näytteitä säilytettiin 

kuukauden ajan jääkaapissa, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin. 

Kaasujen koostumus analysoitiin Shimadzu GC-2010- kromatografilla. Kromatografin 

ja detektorin tiedot on esitetty taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Kaasujen määrityksessä käytetyt analyysimenetelmät maa- ja vesinäytteille 

Kaasukromatografi Shimadzu GC-2014 

Detektori:   

Lämpötila (°C): 230 

Analyysiaika (min:s): 10:00 

  Injektiotilavuus (μL): 200 

Injektiolämpötila (°C): 225 

  Kantokaasut: He 

Paine (kPa): 108,9 

Kokonaisvirtaama (mL/min): 20,2 

Virtaama kolonnissa (mL/mm): 1,56 

  Kolonni: Supelco Carboxen-1000 60/80 

Pituus (m): 4,6 

Sisähalkaisija (mm): 2,1 

Lämpötila (°C): 45 

 

Näytteiden pH määritettiin elektrodimenetelmällä, kenttämittaustavalla standardin SFS 

3021 mukaan (SFS 3021 1979). Standardista poiketen näytteitä ei sekoitettu. Näytteiden 

sähkönjohtokyky määritettiin elektrodimenetelmällä, kenttämittaustavalla standardin 

SFS-EN 27888 mukaan (SFS-EN 27888 1994). Näytteiden 𝐶𝑂𝐷 määritettiin suljetulla 

putkimenetelmällä, dikromaatilla hapettamalla standardin SFS 5504 mukaan (SFS 5504 

1988). Näytteiden rauta- ja mangaanipitoisuudet määritettiin atomiabsorptiospektromet-

risesti liekkimenetelmällä, standardien SFS 3047 ja SFS 3048 mukaan (SFS 3047 1980; 

SFS 3048 1982). Standardista poiketen näytteitä ei suodatettu. Liuenneen orgaanisen 

hiilen määrä 𝐷𝑂𝐶 mitattiin SFS-EN 1484 standardin mukaan Shimadzu TOC-5000 ana-

lysaattorilla, Shimadzu ASI-5000 autosampleria käyttäen (SFS-EN 1484 1997). 

 



 

36 

 

5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Jäänpoistoaineet 

Molemmat kokeissa käytetyt jäänpoistoaineet olivat tyypin I jäänpoistoaineita (Ae-

rochem AB 2011). Tampere- Pirkkalan lentoasemalta saadun jäänpoistoaineen propy-

leeniglykolipitoisuudeksi saatiin 829700 𝑚𝑔/𝐿, eli sen propyleeniglykolipitoisuus oli 

noin 83 %. Helsinki- Vantaan lentoasemalta toimitetun jäänpoistoaineen pitoisuus oli 

hieman alhaisempi 753600 𝑚𝑔/𝐿, eli sen propyleeniglykolipitoisuus oli noin 75 %. 

Jäänpoistoaineiden propyleeniglykolipitoisuus vaihteli siis tuotantoerästä riippuen, ollen 

kuitenkin lähellä tyypille I ilmoitettua 80 %. 

Tampere- Pirkkalan lentoasemalta haetun jäänpoistoaineen 𝐶𝑂𝐷:ksi määritettiin dikro-

maattihapetuksella 1288400 𝑚𝑔/𝐿, mikä on noin noin 85 % propyleeniglykolille mää-

ritetystä arvosta 1512200 𝑚𝑔/𝐿.. Helsinki- Vantaan lentoasemalta toimitetun jäänpois-

toaineen 𝐶𝑂𝐷:ksi määritettiin 1399200 𝑚𝑔/𝐿, mikä on noin 93 % propyleeniglykolin 

vastaavasta arvosta. Vaikka Helsinki- Vantaan lentoasemalta toimitetun jäänpoistoai-

neen propyleeniglykolipitoisuus oli noin 9 % pienempi, kuin Tampere- Pirkkalan lento-

asemalta haetun jäänpoistoaineen, sen 𝐶𝑂𝐷 oli noin 8 % suurempi. Tämän perusteella 

voidaan arvioida, että propyleeniglykolin vaikutus jäänpoistoaineiden kemialliseen ha-

penkulutukseen on merkittävä, mutta myös muut jäänpoistoaineen komponentit, kuten 

väri- ja lisäaineet vaikuttavat siihen. 

Pelkän propyleeniglykolin 𝐷𝑂𝐶- lukemaksi mitattiin 379555 mg/L ja jäänpoistoaineil-

le keskimäärin 329978 mg/L. Jäänpoistoaineen 𝐷𝑂C on siten noin 87 % puhtaan pro-

pyleeniglykolin arvosta. Kuten 𝐶𝑂𝐷:n tapauksessa, myös liuenneen orgaanisen hiilen 

pitoisuuksien johtunee suurilta osin jäänpoistoaineissa olevasta propyleeniglykolista. 
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5.2 Maanäytteet 

Lentoasemilta haetuista maanäytteistä analysoitiin propyleeniglykolipitoisuudet, raeko-

kojakauma, sekä vedenpidätyskapasiteetti. Tulosten avulla selvitettiin lentoasemien 

maaperässä esiintyvä propyleeniglykolipitoisuus, maanäytteiden kyky sitoa vettä, sekä 

niiden soveltuvuus pilot- mittakaavan tutkimuksiin. Maanäytteet 1-5 olivat Helsinki- 

Vantaan lentoasemalta, ja yksi näyte Tampere-Tampere- Pirkkalan lentoasemalta. 

5.2.4 Maanäytteiden raekokojakauma ja vedenpidätyskapasiteetti 

Näytteet pestiin ennen raekokojakauman selvittämistä, jolloin osa näytteestä poistui 

pesuveden mukana, mikä tulee ottaa huomioon raekokojakaumia tulkitessa. Näytteet 

seulottiin ja jokaiseen seulaan jääneen näytejakeen osuus näytteen kokonaismassasta 

laskettiin. Tampere- Pirkkalan lentoasemalta haetun maanäytteen massasta poistui pe-

sussa 13 %, kun Helsinki- Vantaan lentoaseman maanäytteistä 1 − 5 poistui vain kes-

kimäärin 4 % massasta. Kuvassa 18 on esitetty maanäytteiden raekokojakeiden prosen-

tuaaliset osuudet kussakin näytteessä. 

 

Kuva 18. Maanäytteiden rakeiden prosentuaaliset osuudet 
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Kuvasta voidaan havaita, että Helsinki- Vantaan lentoaseman maanäytteet 1-5 ovat sel-

västi hienon hiekan ja keskikarkean soran sekoituksia, sillä kussakin näytteessä on sel-

västi kaksi toisistaan erottuvaa raejakaumaa 0,125 𝑚𝑚 ja 8 𝑚𝑚 paikkeilla. Tampere- 

Pirkkalan lentoaseman maanäyte oli sen sijaan runsaasti hienoainesta sisältävää hiekkaa 

tai moreenia, sillä sen rakeet olivat suurimmaksi osaksi kokoluokkaa 0,25 𝑚𝑚 (Tielai-

tos 1994). Tampere- Pirkkalan maanäyte sisälsi liikaa seulakoon läpäisevää hienoainesta 

soveltuakseen maanrakennusaineeksi (Tielaitos 1996). Lisäksi sen raekokojakauma ei 

vastannut tyypillistä lentoaseman maa-ainesta, joten sitä ei valittu käytettäväksi myö-

hemmissä kokeissa (Tielaitos 1996). Helsinki- Vantaan lentoaseman maanäytteiden 1-5 

vedenpidätyskapasiteetit on esitetty kuvassa 19. 

 

 

Kuva 19. Maanäytteiden 1-5 vedenpidätyskapasiteetit 

 

Maanäytteiden 2-5 vedenpidätyskapasiteetit olivat keskimäärin 19 %, kun taas maa-

näytteen 1 vedenpidätyskapasiteetti oli 33 %. Se on merkittävästi suurempi kuin näyt-

teillä keskimäärin. 

5.2.5 Maanäytteiden propyleeniglykolipitoisuudet 

Maanäytteiden uuton saantoprosentti propyleeniglykolin pitoisuudella 40 𝑔/𝑘𝑔 oli noin 

74 % ja pitoisuudella 1 𝑔/𝑘𝑔 57 %. Tämä tarkoittaa, että jos maanäytteen todellinen 

propyleeniglykolipitoisuus on 40 𝑔/𝑘𝑔 maanäytettä, saadaan uuttomenetelmällä mitat-

tua pitoisuudeksi vain 29,6 𝑔/𝑘𝑔 maanäytettä. Vastaavasti pitoisuudella 1 𝑔/𝑘𝑔 saa-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5

V
e

d
e

n
p

id
ät

ys
ka

p
as

it
e

e
tt

i (
%

) 

Maanäyte 

Maanäytteiden vedenpidätyskapasiteetit 



 

39 

 

daan uuttomenetelmällä maanäytteen propyleeniglykolipitoisuudeksi 0,570 𝑔/𝑘𝑔. Pin-

tamaahan sitoutunut propyleeniglykoli erottuu siis huonosti uutossa varsinkin pienillä 

pitoisuuksilla, mikä aiheuttaa epätarkkuutta maanäytteiden propyleeniglykolipitoisuu-

den selvittämisessä. 

Yksikään Helsinki- Vantaan lentoasemalta tuotu maanäyte ei tuottanut erottuvaa piikkiä 

kromatogrammiin, mikä johtui luultavasti alhaisen saantoprosentin ja näytteiden mata-

lan propyleeniglykolipitoisuuden yhdistelmästä. Maanäytteet olivat kesältä, joten propy-

leeniglykoli oli mahdollisesti edennyt maaperässä syvemmälle ja sen pitoisuus oli ehti-

nyt laskea biohajoamisen seurauksena.  

 

5.3 Laboratoriomittakaavan lysimetrikokeet 

Ennen pilot- mittakaavan lysimetrikokeita selvitettiin eri adsorbenttimateriaalien sovel-

tuvuutta propyleeniglykolin sitomiseen osana lentoaseman lumenläjitysalueiden maara-

kenteita. Lisäksi vertailtiin materiaalien vaikutusta lysimetrin vedenläpäisykykyyn ja 

suotovesien 𝐷𝑂𝐶- pitoisuuteen. 

5.3.4 Lysimetrin täyttötavan vaikutus tuloksiin 

Kokeiden aluksi tutkittiin lysimetrin täyttötavan vaikutusta veden kulkeutumiseen lysi-

metreissä, sekä suotoveden laatuun. Parhaaksi osoittautui tiivistysmenetelmä, jossa ma-

teriaalikerrokset tiivistettiin täytön aikana lysimetriä pudottamalla. Liian väljästi pakattu 

turve alkoi kellua ja lysimetriin muodostui kanavia, joita pitkin vesi virtasi lähes suo-

raan lysimetrin läpi. Käsivoimin tiivistetyssä lysimetrissä vettä tuli pumpata hitaasti, 

noin litra kahdessa vuorokaudessa tai se tulvi yli lysimetrin yläreunasta. Käsivoimin 

tiivistettyjen lysimetrien suotovesien 𝐷𝑂𝐶:t olivat 250 − 330 𝑚𝑔/𝐿. Öljynimeytystur-

peen tapauksessa suotoveden 𝐷𝑂𝐶 jopa kasvoi ensimmäisen ja toisen ajon välillä, kun 

turve ehti hieman kuivua ajojen välissä. Öljynimeytysturpeen suotoveden 𝐷𝑂𝐶 oli tii-

viiksi pakatussa lysimetrissä 240 𝑚𝑔/𝐿, kun pudottamalla tiivistetyn lysimetrin suoto-

veden 𝐷𝑂𝐶 oli 146 𝑚𝑔/𝐿. Tulokset vastasivat kirjallisuuden arvoja, mutta tiivistämisen 

aiheuttama 𝐷𝑂𝐶- pitoisuuden nousu oli silti yllättävän suuri (Kalmykova et al. 2009; 

Kleimeier et al. 2014; Zak & Gelbrecht 2007). 
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5.3.5 Adsorbenttimateriaalien vertailu 

Kuten kirjallisuusselvityksen perusteella osattiin arvioida, turpeille ominaista oli huono 

vedenläpäisykyky ja suotovesien korkeat 𝐷𝑂𝐶- pitoisuudet. Turvenäytteiden 1, 3,4 ja 5 

ongelmana oli hidas vedenläpäisykyky. Kokeet jouduttiin keskeyttämään näytteiden 3-5 

kohdalla, sillä vesi ei kulkeutunut koelaitteiston läpi turpeen kastuttua. Sen sijaan turve-

näyte 2:n kanssa ei havaittu vastaavia ongelmia. Turpeiden suotovesien 𝐷𝑂𝐶- pitoisuu-

det olivat 126 − 148 𝑚𝑔/𝐿. Kokeissa havaittiin myös kirjallisuudessa kuvailtu ilmiö, 

eli 𝐷𝑂𝐶- pitoisuuden kasvu aina, kun turve kuivui ennen seuraavaa ajoa (Kalmykova et 

al. 2009; Kleimeier et al. 2014; Zak & Gelbrecht 2007). 

Masuunihiekan vedenläpäisykyky säilyi hyvänä ja sen suotovesistä mitattiin hyvin al-

haisia 𝐶𝑂𝐷- pitoisuuksia. Hiilimurskeen ongelmana oli veden nopea kulkeutuminen 

lysimetrissä ja ohivirtauskanavien muodostuminen, sekä suuret orgaanisen hiilen pitoi-

suudet suotovedessä. Hiilimursketta päätettiin sekoittaa hiekkaan, jotta ohivirtaus-

kanavia ei muodostuisi ja veden kulkeutuminen hidastuisi. Alustavien kokeiden perus-

teella jatkotutkimuksiin valittiin Kekkilän öljynimeytysturve, masuunihiekka, sekä hii-

limurskeen ja hiekan sekoitus. 

Minkään adsorbenttimateriaalin ei havaittu sitovan propyleeniglykolia, mutta varsinkin 

turve hidasti sen kulkeutumista verrattuna pelkkään pintamaahan. Kuvassa 20 on esitet-

ty kunkin adsorbentin suotovesien propyleeniglykolipitoisuus, kun lysimetreihin syötet-

tiin jäänpoistoaineliuosta kolmen tunnin erissä. Kokeet toistettiin vielä turpeella, hiili-

murskeella ja pintamaalla, mutta tällä kertaa syötteen propyleeniglykolipitoisuus pidet-

tiin vakiona. Kuvassa 21 on esitetty turpeen ja hiilimurskeen vaikutus suotoveden pro-

pyleeniglykolipitoisuuteen verrattuna pelkkään pintamaahan. Syötteen propyleeniglyko-

lipitoisuus pysy samana kokeiden ajan. 
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Kuva 20. Suotoveden propyleeniglykolipitoisuus lysimetrikokeissa eri adsorbenteilla. 

Ajon kesto 3 tuntia, lukuun ottamatta ajoa 4, jonka kesto 16 tuntia. 

 

 

Kuva 21. Suotoveden propyleeniglykolipitoisuus lysimetrikokeissa eri adsorbenteilla. 

Ajon kesto 3 tuntia, lukuun ottamatta ajoa 4, jonka kesto 16 tuntia. 
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Ensimmäisen kuuden tunnin ajan suotoveden propyleeniglykolipitoisuudet olivat vain 

puolet syötteen pitoisuudesta, joten jonkinlaista hetkellistä pidättymistä tapahtui. Yh-

deksän tuntia kokeiden alkamisesta suotoveden pitoisuudet kasvoivat kuitenkin syötteen 

pitoisuutta suuremmaksi, mikä viittaa aiemmin sitoutuneen propyleeniglykolin huuhtou-

tumiseen suotoveden mukana. Kuvasta 21 voidaan todeta turpeen sitoneen vettä ja sa-

malla propyleeniglykolia pintamaata kauemmin. 

Alustavien kokeiden perusteella mikään tutkituista adsorbenteista ei osoittanut taipu-

musta sitoa propyleeniglykolia pidemmäksi aikaa. Teknisten ominaisuuksien perusteella 

pilot- mittakaavan kokeisiin valittiin masuunihiekka ja luonnonturve. 

5.4 Pilot- mittakaavan lysimetrikokeet 

5.1.1 Lysimetrien lämpötila 

Lysimetrien lämpötilaa seurattiin eri syvyyksille sijoitetuilla lämpötila- ja kosteusantu-

reilla 3-5 päivänä viikossa. Tavoitteena oli jäähdyttää routarajan yläpuolinen maakerros 

lämpötilaan −5℃ ja routarajan alapuolinen maakerros lämpötilaan 7℃ kuukauden ajak-

si. Maaperän jäähdyttäminen haluttuun lämpötilaan kesti 41 päivää, ja tavoitelämpötila 

pidettiin 13 päivän ajan. Vaikka kontrollilysimetrin routarajan yläpuolisen kerroksen 

lämpötila ei laskenut aivan haluttuun lämpötilaan, katsottiin talvikauden olleen riittävän 

pitkä. Sen jälkeen lysimetrien lämpötilaa nostettiin 43 päivän ajan, kunnes routarajan 

yläpuolisen maakerroksen lämpötila oli 15℃ ja routarajan alapuolisen maakerroksen 

lämpötila 10℃. Talven ja kevään olosuhteet kestivät siten yhteensä 63 päivää, minkä 

katsottiin olevan riittävän lähellä tavoitetta. Kun nämä lämpötilat oli saavutettu, lysimet-

rien jäähdytys lopetettiin kokonaan. Kokeen viimeinen lämmin jakso kesti 56 päivää ja 

koe kokonaisuudessaan 159 päivää. Lysimetrien lämpötila on esitetty kuvissa 22 ja 23. 
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Kuva 22. Turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin lämpötilan kehitys ja  

lämpötilaan vaikuttavat toimenpiteet 
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Kuva 23.  Kontrollilysimetrin lämpötilan kehitys ja lämpötilaan vaikuttavat  

toimenpiteet 

 

Lysimetrien lämpötiloissa tapahtui jatkuvasti pieniä muutoksia (kuvat 22 ja 23). Jäähi-

leen ja sohjon lisäys näkyi 1 − 2℃ lämpötilan laskuna ja suurempia muutoksia aiheutti-

kin lähinnä jäähdytysjärjestelmän tuulettimien säätö ja niiden ajoittainen jäätyminen. 

Ajoittaista lämpötilan heittelyä lukuun ottamatta pysyimme tavoitteessamme hyvin ja 

olosuhteet lysimetreissä vastasivat hyvin maaperän olosuhteita lumensulamiskaudella. 
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5.1.2 Veden ja propyleeniglykolin kulkeutuminen lysimetreissä 

Pilot- kokeiden yhtenä tavoitteena oli tutkia, kuinka nopeasti propyleeniglykoli ja sen 

hajoamistuotteet kulkeutuvat maaperässä erilaisissa sääolosuhteissa. Lisäksi tutkittiin 

adsorbenttimateriaalien kykyä sitoa propyleeniglykolia, hidastaa sen kulkeutumista ja 

edistää sen biohajoamista maaperässä. Kuvassa 24 on esitetty kumulatiivisesti lysimet-

reihin lisätty pohjavesi, sekä kummastakin lysimetristä poistunut suotovesi. 

 

 

 

Kuva 24. Lysimetreihin lisätty ja niistä poistunut vesi kumulatiivisesti. Kumpaankin 

lysimetriin lisättiin sama määrä vettä. 

 

Lysimetrien täytön jälkeen lysimetrejä jäähdytettiin jotta ylimpien maakerrosten lämpö-

tila saatiin laskemaan lämpötilaan −5℃. Jäähileen lisäämisessä oli aluksi ongelmia, 

sillä lysimetrien pintakerrosten lämpötila oli tuolloin kuukauden ajan pakkasella. Jäätä 

ei voitu lisätä koelaitteistoon sille varatun tilan loputtua, eikä lisätty jäänpoistoaine su-
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lattanut sohjoa. Jäänpoistoaine ei myöskään sekoittunut tasaisesti jäähileeseen, vaan 

valui omana faasinaan sen läpi. Vasta lämpötilojen noustessa jäähile alkoi sulaa ja sen 

lisäämistä voitiin jatkaa. Marraskuun lopussa ja joulukuun alussa lysimetreihin lisättiin 

jäähileen sijaan pelkkää jäähdytettyä pohjavettä. 

Kuten kuvan 24 kuvaajasta nähdään, jäähileen lisäämisen ja suotoveden poistumisen 

välillä oli noin 30 päivän mittainen viive, sillä suotovettä alkoi muodostua vasta lysi-

metrien lämpötilan noustessa. Lisäksi lysimetrien välillä oli ajoittaisia eroja suotoveden 

määrässä, vaikka kumpaankin lisättiin yhtä suuret määrät jäähilettä samanaikaisesti. 

Tämä johtui luultavasti toisessa lysimetrissä olevasta turvekerroksesta, jonka havaittiin 

laboratoriokokeissa sitovan vettä ja hidastavan veden kulkeutumista pintamaata voi-

makkaammin. Turpeen vedenpidätyskapasiteetti voi olla jopa 80 % (Allen et al. 1994), 

mikä on yli kaksi kertaa niin suuri kuin kokeissa käytettyjen maanäytteiden vedenpidä-

tyskapasiteetit. Suotovettä poistui keskimäärin 1500 𝑚𝐿 päivässä lysimetriä kohden ja 

maksimissaan 3700 𝑚𝐿 päivässä. 

Lysimetreihin lisättiin yhteensä 148𝐿 vettä ja jäähilettä, mutta kertyneen suotoveden 

määrä oli yhteensä vain 100𝐿. Kaikki lysimetreihin lisätty vesi ei siis poistunut laitteis-

tosta suotovetenä, vaan eroa lisätyn ja poistuvan veden välinen ero oli 48𝐿. Jäähdytin-

laitteiston pinnoille kerääntyi 22𝐿 jäätä vedeksi muutettuna, mikä viittaa osan lysimet-

reihin lisätystä vedestä haihtuneen ja poistuneen koelaitteistosta sitä kautta. Täten 26 𝐿 

vettä on taseen ulkopuolella, osa maaperään sitoutuneena. Maaperään sitoutuneen veden 

määrää on kuitenkin vaikea arvioida. 

Kuvassa 25 on esitetty koelaitteiston lysimetrien suotovesien propyleeniglykolipitoi-

suudet. Ensimmäisen kuukauden ajan kotrollilysimetrin suotoveden propyleeniglykoli-

pitoisuus oli selvästi suurempi, kuin turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin 

suotovedessä. Kummankin lysimetrin suotovesien propyleeniglykolipitoisuudet nousi-

vat tasaisesti, kunnes tammikuun puolivälistä lähtien kontrollilysimetrin pitoisuus alkoi 

laskea tasaisesti alle määritysrajan. Sen sijaan turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän 

lysimetrin suotoveden propyleeniglykolipitoisuus nousi tammikuun puolivälissä 

14000 𝑚𝑔/𝐿 tuntumaan ja pysyi siellä kuukauden. Tämän jälkeen pitoisuus laski tasai-

sesti, pysytellen 10000 𝑚𝑔/𝐿 yläpuolella. Kokeiden lopuksi turvetta ja masuunihiekkaa 

sisältävän lysimetrin suotovesissä oli jopa kymmenen kertaa enemmän propyleeniglyko-

lia, kuin kontrollilysimetrissä. 



 

47 

 

 

 

Kuva 25. Vesinäytteiden  propyleeniglykolipitoisuudet 

 

Kuvassa 26 on esitetty lysimetreihin lisätty ja suotoveden mukana poistunut propy-

leeniglykolin kumulatiivinen määrä kokeen aikana. Aluksi kontrollilysimetristä poistui 

enemmän propyleeniglykolia, kuin turvetta ja masuunihiekkaa sisältävästä lysimetristä. 

Tilanne tasoittui 41 päivän päästä, jonka jälkeen turvetta ja masuunihiekkaa sisältävästä 

lysimetristä poistuneen propyleeniglykolin määrä kasvoi selvästi suuremmaksi kuin 

kontrollilysimetrillä. 
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Kuva 26.  Lysimetreihin jäänpoistoaineen mukana lisätty ja niistä suotoveden mukana 

poistunut propyleeniglykoli 

 

Kuten kuvasta 26 nähdään, keskimäärin vain 25 % lysimetreihin lisätystä propyleeni-

glykolista poistui suotovesien mukana lysimetreistä. Turvetta ja masuunihiekkaa sisäl-

tävästä lysimetristä poistui suotoveden mukana laskennallisesti 36 % enemmän propy-

leeniglykolia, kuin kontrollilysimetristä. On mahdollista, että propyleeniglykoli on kul-

keutunut maahuokosissa vettä hitaammin omana NAPL- faasinaan, sillä propyleenigly-

kolin kinemaattinen viskositeetti 20℃ lämpötilassa on 19 − 24 
𝑚𝑚2

𝑠
, kun vedellä se on 

1 − 1,4  
𝑚𝑚2

𝑠
 (Lehr et al. 2002; OECD SIDS 2001). Lisäksi propyleeniglykoli on hie-

man vettä tiheämpää. Tätä tukee se havainto, että veden lisäämisen ja suotoveden pois-
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tumisen välillä ollut viive oli noin 30 päivää, mutta propyleeniglykolin lisäämisestä kes-

ti keskimäärin noin 40 päivää, ennen kuin sen pitoisuudet kasvoivat suotovesissä. 

 

5.1.3 Suotovesien laatu 

Koelaitteistoon syötettiin jäähilekoneella jäädytettyä pohjavettä. Koelaitteiston lysimet-

reistä poistunut suotovesi kerättiin jäähdytettyihin kylmälaukkuihin, joista otettiin näyt-

teet 3-5 kertaa viikossa. Koelaitteistosta poistuneesta suotovedestä otettiin näytteitä 3-5 

päivänä viikossa, ja niiden pH ja sähkönjohtokyky mitattiin näytteenottohetkellä. 

Kontrollilysimetrin suotovesien sähkönjohtokyky nousi tasaisesti koko koejakson ajan 

ollen matalimmillaan 170 𝜇𝑆/𝑐𝑚 ja korkeimmillaan jopa 4500 𝜇𝑆/𝑐𝑚. Sen sijaan tur-

vetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesien johtokyky pysyi ensimmäiset 

kaksi kuukautta 1000 𝜇𝑆/𝑐𝑚 tuntumassa, jonka jälkeen se alkoi nousta tasaisesti pysy-

en alle 2000 𝜇𝑆/𝑐𝑚 lukemissa. Suotovesinäytteiden pH on esitetty kuvassa 27 ja säh-

könjohtokyky kuvassa 28. 

 

 

 

Kuva 27. Suotovesinäytteiden sähkönjohtokyky 
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Kuva 28. Suotovesinäytteiden pH 

 

Lysimetrien suotovesien pH pysyi ensimmäisen kuukauden ajan 7 − 8 välissä, mutta 

tammikuun puolivälissä kontrollilysimetrin suotoveden pH laski nopeasti välille 5 − 6 

jonka jälkeen se jatkoi laskuaan kohti pH:ta 5. Myös turvetta ja masuunihiekkaa sisältä-

vän lysimetrin suotoveden pH laski tasaisesti kohti arvoa 5, joskin paljon hitaammin 

kuin kotrollilysimetrin suotoveden pH. Taulukossa 7 on esitetty lysimetrien suotovesistä 

mitatut rauta ja mangaani. Kuten taulukosta voidaan huomata, kontrollilysimetrin suo-

tovesissä oli kertaluokkaa suuremmat pitoisuudet rautaa ja mangaania, kuin turvetta ja 

masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesissä. Korkea rautapitoisuus saattaa selit-

tää kontrollilysimetrin suotovedessä havaitun voimakkaan oranssin värin. 
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Taulukko 7. Suotovesien rauta- ja mangaanipitoisuudet 

 
Fe Mn 

  Lysimetri 1 
Lysimetri 2 
(kontrolli) Lysimetri 1 

Lysimetri 2 
(kontrolli) 

25.12.2014 0.3 0.2 0.1 > 1,8 

8.1.2015 0.2 1.2 0.2 > 5,5 

19.1.2015 0.3 7.8 1.5 15.1 

2.2.2015 0.4 54.6 4.3 21.6 

16.2.2015 2.2 82.1 5.1 22.3 
 

Kuvassa 29 on esitetty rinnakkain koelaitteiston lysimetrien suotovesien 𝐷𝑂𝐶 ja 

𝐷𝑂𝐶:ksi muutettu propyleeniglykolipitoisuus. Kuten propyleeniglykolipitoisuuden ta-

pauksessa, kummankin lysimetrin suotoveden 𝐷𝑂𝐶 kasvaa tammikuun puoliväliin asti 

siten, että kontrollilysimetrin suotoveden 𝐷𝑂𝐶 on johdonmukaisesti suurempi. Tammi-

kuun puolivälistä lähtien lysimetrien suotovesien 𝐷𝑂𝐶 kääntyvät tasaiseen laskuun, 

mutta turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin lukema on jatkuvasti yli kolmin-

kertainen kontrollilysimetriin nähden.  
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Kuva 29. Lysimetrien suotovesien 𝐷𝑂𝐶 ja propyleeniglykolipitoisuus 𝐷𝑂𝐶:ksi 

 muutettuna 

 

Kuvan perusteella voidaan päätellä, että suotovesien propyleeniglykolipitoisuudet seu-

raavat suotovesien 𝐷𝑂𝐶- käyrää. Turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suo-

toveden kokonais- 𝐷𝑂𝐶:sta 64 − 100 % on selitettävissä propyleeniglykolilla, kun 

kontrollilysimetrin suotovesille vastaava luku on vain 30 − 78 %. 

Kuvassa 30 on verrattu keskenään suotovesien 𝐷𝑂𝐶:ta ja 𝐶𝑂𝐷:ta. Sulamiskauden alussa 

kontrollilysimetrin suotovesien 𝐶𝑂𝐷 nousee yli 14000 𝑚𝑔/𝐿, samalla kun turvetta ja 

masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesien 𝐶𝑂𝐷 oli alle 5000 𝑚𝑔/𝐿. Kontrolli-

lysimetrin suotovesien 𝐶𝑂𝐷 kääntyi laskuun tammikuun puolivälissä, samalla kun tur-

vetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesien 𝐶𝑂𝐷 jatkoi nousemistaan 

kohti maksimiarvoaan 26000 𝑚𝑔/𝐿. Tulos oli yhteneväinen suotovesien 𝐷𝑂𝐶:n ja pro-

pyleeniglykolipitoisuuden kanssa. Kontrollilysimetrin pitoisuudet olivat aluksi suurem-
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mat, mutta kokeiden lopussa taas merkittävästi pienemmät, kuin turvetta ja ma-

suunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesissä. Lysimetreihin lisätyn sohjon laskennal-

linen 𝐶𝑂𝐷 oli suurimmillaan 50000 𝑚𝑔/𝐿, mikä on lähes kaksi kertaa suurempi, kuin 

suurin suotovesistä mitattu 𝐶𝑂𝐷. Kuten kuvasta 4 nähdään, vastaavia 𝐶𝑂𝐷- lukemia on 

mitattu Helsinki- Vantaan lentoaseman hulevesissä kuitenkin vain harvoin. 

 

 

Kuva 30. Lysimetrien suotovesien 𝐶𝑂𝐷 ja 𝐷𝑂𝐶 

 

Suotovesistä analysoitiin myös propyleeniglykolin hajoamistuotteet ja ne on esitetty 

taulukossa 8 yhdessä suotovesistä mitatun propyleeniglykolipitoisuuden kanssa. Taulu-

kosta voidaan huomata, että molemmista lysimetreistä otetuissa näytteissä on propy-

leeniglykolin hajoamistuotteita, mutta kontrollilysimetrin pitoisuudet ovat huomattavas-

ti suuremmat. 
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Taulukko 8. Propyleeniglykoli ja sen hajoamistuotteiden pitoisuudet lysimetrien  

suotovesissä 

Lysimetri 1 

Näytteenottopäivä: 
Asetaatti 

(mg/L) 
Propionaatti 

(mg/L) 
Pyruvaatti 

(mg/L) 
Propanoli 

(mg/L) 
Asetaldehydi 

(μg/L) 
Propionialdehydi 

(μg/L) 
Propyleeniglykoli 

(mg/L) 

25.12.2014 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 0,5 2 < 1 0 

8.1.2015 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 0,5 23 3 2150 
19.1.2015 1,7 21 < 1,0 5 49 10 16240 

2.2.2015 20 230 < 0,5 280 230 18000 13940 

16.2.2015 28 400 < 10 670 3200 100000 10650 

        Lysimetri 2 (kontrolli) 

Näytteenottopäivä: 
Asetaatti 

(mg/L) 
Propionaatti 

(mg/L) 
Pyruvaatti 

(mg/L) 
Propanoli 

(mg/L) 
Asetaldehydi 

(μg/L) 
Propionialdehydi 

(μg/L) 
Propyleeniglykoli 

(mg/L) 

25.12.2014 < 1,0 2,3 < 1,0 < 0,5 18 1 1400 

8.1.2015 15 240 < 10 40 54 160 9260 
19.1.2015 67 860 < 10 270 290 1800 7650 

2.2.2015 98 2100 < 10 670 3200 100000 5030 

16.2.2015 110 2400 <10 910 2600 65000 2700 

 

Kuvissa 31 ja 32 on esitetty propyleeniglykolin hajoamistuotteet 𝐷𝑂𝐶:ksi muutettuna. 

Turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovedessä on 16.2. otetussa näyt-

teessä propionaattia 17 % kontrollilysimetrin suotovedestä mitatusta pitoisuudesta. 

Muiden propyleeniglykolin hajoamistuotteiden pitoisuudet ovat sen sijaan samaa luok-

kaa molemmissa lysimetreissä. Kummassakin lysimetrissä on siis tapahtunut propy-

leeniglykolin biohajoamista, mutta kontrollilysimetrissä huomattavasti enemmän. Pro-

pionaatti on propyleeniglykolin anaerobisen hajoamisen päätuote (Hartmanis & Stadt-

man 1986), joten kontrollilysimetrissä on ollut luultavasti sitä tuottavia anaerobisia mik-

robeja ja hapettomat olosuhteet. Toisaalta lysimetrien kaasunäytteet eivät eronneet huo-

neilmasta otetuista näytteistä, eikä niistä löytynyt merkkejä metaanin muodostumisesta. 

Tutkimuksissa on myös havaittu, että propyleeniglykoli hajoaa hapen läsnä ollessa pää-

asiassa aerobisesti, eikä anaerobinen hajoaminen tuolloin edes käynnisty (Lissner et al. 

2014; Hartmanis & Stadtman 1986). Tämä ei kuitenkaan poissulje anaerobisen hajoami-

sen mahdollisuutta, sillä propyleeniglykolin anaerobinen hajoaminen ei ole tutkimuksis-

sa aiheuttanut kaasun muodostumista (Hartmanis & Stadtman 1986). 
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Kuvien 31 ja 32 perusteella voidaan päätellä, että propyleeniglykolin hajoaminen alkoi 

selvästi aikaisemmin kontrollilysimetrissä. Propyleeniglykolin hajoamistuotteita havait-

tiin kontrollilysimetrin suotovesissä jo joulukuun lopussa, mutta turvetta ja ma-

suunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovedestä mitattiin hajoamistuotteita vasta tam-

mikuun puolivälissä. Samaan aikaan kontrollilysimetrin suotoveden propionaattipitoi-

suus oli jo korkeampi kuin turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesis-

sä kokeiden lopussa. Kummankin lysimetrin suotovesissä havaittiin hajoamistuotteita 

kuitenkin vasta, kun routarajan yläpuolisen maaperän lämpötila oli nollan yläpuolella. 

 

 

Kuva 31. Propyleeniglykolin hajoamistuotteiden pitoisuudet turvetta ja amsuunihiekkaa 

sisältävän lysimetrin suotovesinäytteissä 𝐷𝑂𝐶:ksi muutettuna 
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Kuva 32. Propyleeniglykolin hajoamistuotteiden pitoisuudet kontrollilysimetrin  

suotovesinäytteissä 𝐷𝑂𝐶:ksi muutettuna 

 

Kuvassa 33 on havainnollistettu suotovesien 𝐷𝑂𝐶:n riippuvuutta propyleeniglykolin ja 

sen hajoamistuotteiden pitoisuudesta. Kuvan 29 perusteella havaittiin, että kontrolli-

lysimetrin suotoveden 𝐷𝑂𝐶:sta 30 − 78 % oli selitettävissä propyleeniglykolilla, kun 

vastaava luku turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesille oli 64 −

100 %. Toisaalta kontrollilysimetrin suotovedestä mitattiin kertaluokkaa suurempia 

propyleeniglykolin hajoamistuotteiden pitoisuuksia. 
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Kuva 33. Lysimetrien suotovedestä mitattu 𝐷𝑂𝐶, sekä suotoveden propyleeniglykolin 

 ja sen hajoamistuotteiden laskennallinen 𝐷𝑂𝐶. 

 

Kuva 33 osoittaakin, että kontrollilysimetrin suotoveden 𝐷𝑂𝐶 on selitettävissä sekä 

propyleeniglykolilla, että sen hajoamistuotteilla. Viimeisessä suotovesinäytteessä (16.2.) 

hajoamistuotteiden osuus 𝐷𝑂𝐶:sta onkin jo suurempi kuin propyleeniglykolin osuus. 

On siis todennäköistä, että propyleeniglykolia hajosi enemmän kontrollilysimetrissä, 

kuin turvetta ja masuunihiekkaa sisältävässä lysimetrissä. 
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5.1.4 Maanäytteiden laatu 

Kokeen lopussa maanäytteistä (17.3.) analysoitiin kuiva-aine, propyleeniglykoli, ase-

taatti, propionaatti, pyruvaatti, laktaatti, etanoli, propanoli, etyleeniglykoli, propyleeni-

glykoli, asetaldehydi ja propionialdehydi. Tulokset on esitetty taulukossa 9. 

 

Taulukko 9.Maanäytteiden (17.3.) kuiva-ainepitoisuudet, sekä propyleeniglykolin ja 

sen hajoamistuotteiden pitoisuudet. 

  

Lysimetri 1 
20cm pohjal-

ta 

Lysimetri 2 
20cm pohjal-

ta 

Lysimetri 1 
masuunihiekka 
(200cm pohjal-

ta) 
Lysimetri 2 

200cm pohjalta 

Lysimetri 1 
turve 

(240cm pohjal-
ta) 

Lysimetri 2 
240cm pohjal-

ta 

Kuiva-aine 
(m-%) 88 87 88 89 86 88 

Asetaatti 
(mg/kg ka) 6,3 31 <2,0 <2,0 2,6 3 

Propionaatti 
(mg/kg ka) 85 480 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

Pyruvaatti 
(mg/kg ka) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

Laktaatti 
(mg/kg ka ) 11 <12 5,8 <2,0 3,4 <2,0 

Etanoli 
(mg/kg ka) <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Propanoli 
(mg/kg ka ) 17 <10 <10 <10 <10 <10 

Etyleeniglykoli 
(mg/kg ka) <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Propyleeniglykoli 
(mg/kg ka) 480 <10 <10 <10 <10 <10 

Asetaldehydi, 
kiinteä 

(mg/kg ka ) <0,05 0.12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Propionialdehydi, 

kiinteä 
(mg/kg ka) 0,12 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Routarajan yläpuolelta otetuissa näytteissä hajoamistuotteiden pitoisuudet olivat mo-

lemmissa lysimetreissä pienet, määritysrajan tuntumassa tai sen alle. Alimmissa maa-

näytteissä pitoisuudet nousivat selvästi määristysrajojen yläpuolelle. Kontrollilysimetrin 

alaosan maanäytteessä oli 465 % enemmän propionaattia, kuin turvetta ja masuunihiek-

kaa sisältävän lysimetrin maanäytteessä. Vastaavasti turvetta ja masuunihiekkaa sisältä-

vän lysimetrin alaosan maanäytteessä oli yli 470 % enemmän propyleeniglykolia, kuin 

kontrollilysimetristä otetussa näytteessä. Tulos viittaa siihen, että propyleeniglykoli on 

hajonnut ja sitoutunut maaperään voimakkaammin juuri kontrollilysimetrissä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖS 

 

Lysimetrikokeiden perusteella propyleeniglykolin ja veden kulkeutuminen maaperässä 

on hitainta talvikuukausina, jolloin lumi ei sula, eikä jäätynyt maaperä päästä juurikaan 

propyleeniglykolia ja sulamisvettä lävitseen. Maaperän lämpötilan noustessa 0℃ ylä-

puolelle, vesi ja propyleeniglykoli lähtivät liikkeelle, mikä johti lysimetrien suotoveden 

ja sen mukana kulkeutuneen propyleeniglykolin määrän kasvuun. Turve ja ma-

suunihiekka hidastivat sekä veden, että propyleeniglykolin kulkeutumista lysimetrissä 

noin 10 päivällä, mikä on luultavasti seurausta turpeen korkeasta huokoisuudesta verrat-

tuna muihin kokeissa käytettyihin materiaaleihin. 

Veden ja propyleeniglykolin kulkeutumisen vertailu antaa syytä olettaa, että propy-

leeniglykoli kulkeutuu maaperässä vettä hitaammin omana DNAPL- faasinaan. Lysi-

metreihin lisätyn ja sieltä poistuneen veden välinen viive oli noin 30 päivää, kun propy-

leeniglykolille se oli noin 40 päivää. Kokeiden alussa ollut kylmä kausi saattoi tehostaa 

efektiä, sillä lämpötilan lasku nostaa nesteen kinemaattista viskositeettiä ja hidastaa sen 

kulkeutumista maaperässä. Toisaalta kokeiden alkuvaiheessa lisätty sohjo suli erittäin 

hitaasti, mikä aiheutti osan lisätyn veden ja suotoveden poistumisen välisestä viiveestä. 

Propyleeniglykolin hajoaminen käynnistyy vasta maaperän lämpötilan noustessa 0℃ 

yläpuolelle, mikä pääteltiin suotovedessä mitattujen propyleeniglykolin hajoamistuot-

teiden pitoisuuksista. Näytteistä löytyi hajoamistuotteita ensimmäisen kerran vasta su-

lamiskaudella, ja pitoisuudet kasvoivat kokeiden edetessä. 

Kokeiden aikana turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesien mukana 

kulkeutui 36 % enemmän hajoamatonta propyleeniglykolia kuin kontrollilysimetrin 

tapauksessa. Lentoasemilla tämä tarkoittaisi sitä, että masuunihiekan ja turpeen lisäämi-

nen maaperään voisi teoriassa lisätä propyleeniglykolipäästöjä esimerkiksi pohjaveteen. 

Kontrollilysimetrin suotovesissä oli sen sijaan selvästi suuremmat pitoisuudet propy-

leeniglykolin hajoamistuotteita, ja ne ilmaantuivat huomattavasti aiemmin kuin turvetta 

ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovesiin. Kontrollilysimetrin suotovesissä 

oli kokeiden lopussa kuusinkertaisesti propionaattia verrattuna turvetta ja masuunihiek-
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kaa sisältävän lysimetrin suotovesiin. Propionaatti on propyleeniglykolin anaerobisen 

hajoamisen päätuote, mikä viittaa siihen, että kontrollilysimetrissä oli suotuisammat 

olosuhteet juuri propyleeniglykolin anaerobiselle hajoamiselle. Kontrollilysimetrin suo-

toveden 𝐶𝑂𝐷 ja 𝐷𝑂𝐶, sekä propyleeniglykolin pitoisuus olivat selvästi pienemmät, kuin 

turvetta ja masuunihiekkaa sisältävän lysimetrin suotovedessä. Lisäksi kontrollilysimet-

rin suotoveden 𝐷𝑂𝐶:sta 59 % oli kokeiden lopussa selitettävissä propyleeniglykolin 

hajoamistuotteilla. Voidaan päätellä, että turve ja masuunihiekka hidastavat propyleeni-

glykolin hajoamista, mikä johtaa suotoveden 𝐶𝑂𝐷:n ja 𝐷𝑂𝐶:n kasvuun. 
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