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Suomessa maankäytöllä on laajoja vesistövaikutuk-
sia. Maa- ja metsätalous sekä laskeuma aiheuttavat 
pääosan vesistöihin tulevasta hajakuormituksesta. 

Maatalouden aiheuttama typpi- ja fosforikuormitus on mo-
ninkertainen metsätalouteen verrattuna, mutta metsätalous-
toimenpiteiden yhteydessä syntyvät kiintoainepäästöt voi-
vat hetkellisesti olla maatalousalueen päästöjä suurempia. 
Vesistöjen suojelun kannalta oleellista on saada hallintaan 
maatalouden ravinnekuormitus ja metsätaloudessa erityises-
ti kiintoainekuormitus.

Maa- ja metsätalousalueilta tulevien kuormitusten ver-
taaminen on ongelmallista, koska laskelmat tehdään eri pe-
rusteilla. Maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta ar-
vioidaan sekä maatalousvaltaisilta pieniltä valuma-alueilta 
tulevan kuormituksen perusteella että yksittäisten kenttäkoe-
tulosten pohjalta. Lisäksi mallilaskelmia käytetään tulosten 
alueellistamisessa. Maatalouden kuormitusarvioihin sisältyy 
luonnon taustakuormitus. Metsätalouden aiheuttama kuor-
mitus taas arvioidaan eri toimenpiteiden suoritepinta-alo-
jen ja toimenpiteiden aiheuttaman kuormituksen lisäyksen 
(ominaiskuormituksen) perusteella. Kuormituksen lisäysar-
viot perustuvat kokeellisiin pienten parittaisten valuma-alu-
eiden seurantatutkimuksiin.

Vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja niiden 
kustannustehokkaassa kohdentamisessa on tarpeen erottaa 
eri maankäyttömuotojen osuus valuma-alueelta tulevasta ko-
konaiskuormituksesta. Tähän ei kuitenkaan ole käytettävissä 
luotettavaa mittausmenetelmää, siksi erottaminen tehdään 
mallilaskelmien avulla. Kokeellisesti tätä ongelmaa on lä-
hestytty ensimmäisen kerran maa- ja metsätalousministeri-
ön rahoittamassa Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen 
MAHA- hankkeessa (2010–2012) Lounais-Suomessa sijait-
sevalla maaperältään hienorakeisella Savijoen valuma-alueel-
la, jossa maatalous on merkittävä maankäyttömuoto. Siellä 
maa- ja metsätalousalueilta tuleva kuormitus pystytään erot-
tamaan toisistaan. Alustavat tulokset tukevat aiempia havain-
toja siitä, että typpi- ja fosforikuormitus kertyy pääasiassa 
maatalousalueilta. Metsäalueiden rooli orgaanisen kokonais-
hiilen kuormituksessa on peltoalueita suurempi.

Suurin osa maatalousalueista sijaitsee Etelä- ja Länsi-
Suomessa hienorakeisilla kivennäismailla, kun taas metsä-
alueet ovat usein moreeni- ja turvemaita. Vesiensuojelun 
suunnittelussa on tärkeä erottaa toimenpiteiden vaikutus 

luonnon taustakuormasta, joka tulee alueilta ilman ihmis-
toiminnan vaikutusta. Tämänhetkiset arviot taustakuormi-
tuksen tasosta perustuvat noin 40 luonnontilaiselta maa-
peräolosuhteiltaan tyypilliseltä metsävaluma-alueelta kerät-
tyyn aineistoon. Luonnon taustakuormituksen erottaminen 
maatalouden aiheuttamasta kuormituksesta vaatisi maape-
rältään hienorakeisia alueita, mutta tällaisia luonnontilai-
sia valuma-alueita ei ole löydetty tutkimuksen kohteiksi. 
Savialueiden järvisedimenttien piileväaineistot sisältävät ar-
kiston, jota voidaan käyttää ennen ihmistoiminnan vaiku-
tusta vallinneiden järvien fosforipitoisuuksien määrittämi-
seen. Geologian tutkimuskeskuksen tutkijat ovat MAHA- 
hankkeessa havainneet, että savialueilla järvien luontaiset 
fosforipitoisuudet ovat selvästi korkeampia kuin moreeni-
maiden ympäröimissä järvissä. Näitä tuloksia voidaan sovel-
taa etsittäessä indikaattoreita vesien hyvälle tilalle ja vesien-
suojelutavoitteille Lounais- ja Länsi-Suomen maaperältään 
hienorakeisilla valuma-alueilla.

Maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen ja sen synty-
mekanismien tarkastelu samalla valuma-alueella edesauttaa 
Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin toteutta-
mista. Vesiensuojelu edellyttää eri toimijatahojen yhteistyötä 
ja voi parhaimmillaan johtaa, ei ainoastaan parempaan vesis-
töjen tilaan, vaan myös kustannustehokkaampiin vesiensuo-
jelutoimenpiteisiin. 
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Yhteistyö eri lähteistä peräisin olevan hajakuor-
mituksen vähentämisessä on maassamme melko 
vähäistä. Eikö tätä ole riittävästi ajateltu vai onko 
niin, että eri kuormituslähteistä tulevan kuormi-
tuksen pienentäminen yhteisillä toimenpiteillä 
on mahdollista vain poikkeustapauksissa? Tässä 
artikkelissa tarkastellaan mahdollisuuksia maa-
talouden ja metsätalouden yhteisten vesiensuo-
jelutoimenpiteiden toteuttamiseen.

Maankäytöllä on laajoja vesistövaikutuksia Suomessa. 
Suurin osa vesistöihin kohdistuvasta kiintoaine- ja 
ravinnekuormituksesta on peräisin maataloudesta. 

Sen ohella muita kuormituslähteitä ovat mm. metsätalous ja 
turvetuotanto. Edellä mainituista lähteistä muodostuvaa ha-
jakuormitusta on pyritty määrätietoisesti vähentämään, mut-
ta toimenpiteet ovat olleet sektorikohtaisia ilman keskinäis-
tä tavoitteiden asettelua tai koordinaatiota. Turvetuotannon 
kuormituksen pistemäinen luonne ja toiminnan luvanva-
raisuus asettavat tämän lähteen erityisasemaan ja ongelmat 
toimialan itsensä ratkaistaviksi. Maataloudella ja metsätalo-
udella on paremmat mahdollisuudet toimia yhdessä, mutta 
yhteisiä tavoitteita ja toimenpideratkaisuja ei ole juurikaan 
pohdittu.

Onko maa- ja metsätalouden 
vesiensuojelussa mahdollisuuksia 
yhteisiin toimenpiteisiin?

KAISA HEIKKINEN
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6 www.vesitalous.fi

MAA- JA METSÄTALOUS

VT1204_draft.indd   6 29.8.2012   13:13:01



Metsätalouden vesiensuojelun tarpeet 
maatalousvaltaisilla valuma-alueilla
Suomessa metsätalouden osuus vesistöihin tulevasta ihmis-
toiminnan aiheuttamasta kuormituksesta on arvioitu pienek-
si. Vuonna 2005 sen arvioitiin olevan noin 8 prosenttia fos-
forikuormituksesta ja noin 5 prosenttia typpikuormituksesta 
(Leivonen 2005). Kuormituksella voi kuitenkin olla paikal-
lisesti suuri merkitys erityisesti heti metsätaloustoimenpi-
teiden jälkeen. Maatalousvaltaisilla valuma-alueilla metsä-
taloudelliset toimenpiteet painottuvat useimmiten valuma-
alueiden latvoille, jossa vaikutukset heikentävät mm. koko 
valuma-alueen tarjoamia virkistyskäyttö- ja kalastusmahdol-
lisuuksia. Näillä alueilla sijaitsee monia metsälain turvaa-
mia metsien monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkei-
tä elinympäristöjä, esimerkiksi lähteiden, purojen ja norojen 
sekä pienten lampien välittömiä lähiympäristöjä.

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanos-
sa vesienhoito suunnataan hyvää tasoa heikommassa tilas-
sa oleviin vesistöihin. Lisäksi pyritään säilyttämään hyvässä 
tai erinomaisessa kunnossa olevien vesistöjen tila ennallaan. 
Metsätalouden vesiensuojelussa jälkimmäinen tavoite nousee 
merkittävään asemaan, koska metsätalousalueet sijoittuvat 
usein hyvässä tai paikoin jopa erinomaisessa tilassa olevien 
latvavesistöjen alueille.

Valuma-aluetasoinen tieto vesistöalueille kohdistettavien 
vesiensuojelutoimenpiteiden tarpeesta tuotetaan kuormitus-
arvioiden avulla. Nämä arviot antavat tiedon sekä joen valu-
ma-alueelle kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta että sen 
sektorikohtaisesta jakautumisesta. Metsätalouden vesiensuo-
jelun suunnittelussa tätä tietoa tarvitaan koko siltä vesistö-
alueelta, mille metsätaloustoimenpiteet sijoittuvat.

Yksi metsätalouden vesiensuojelun suunnittelua ohjaava 
keskeinen tekijä on tieto siitä, että vesiensuojelutoimenpitei-
tä tarvitaan juuri toimenpiteiden toteutuksen aikana ja välit-
tömästi sen jälkeen. Esimerkiksi metsäojituksista aiheutuva 
kuormitus on usein suurimmillaan ojien kaivun ja sen jälkei-
sen ensimmäisen tulvan aikana. Vesiensuojelutoimen piteiden 
suunnittelu onkin otettu tärkeäksi osaksi metsätaloushank-
keiden suunnittelua ja toteutusta (Joensuu ym. 2012a). Tästä 
esimerkkeinä ovat kunnostusojituksen suunnitteluun ja to-
teutukseen liittyvä vesiensuojelusuunnitelma ja erityisesti ras-
kaaseen maanmuokkaukseen, navero- ja ojitusmätästykseen, 
liittyvä vesiensuojelun suunnittelu.

Vesiensuojelun suunnittelu koko valuma-
alueen tasolla
Luonnontieteellisestä näkökulmasta katsottuna maa- ja 
metsätaloudessa on samankaltaisia piirteitä. Kiintoaine- ja 
ravinne kuormituksen kasvun taustalla on toki monia te-
kijöitä, mutta viime kädessä se johtuu valuntaveden pi-
toisuuksien kohoamisesta. Tehokkaan kuivatuksen vuoksi 
ylimääräinen vesi poistuu pelloilta nopeammin kuin met-
sistä. Maa- ja metsätaloutta yhdistää myös yhteinen uo-
maverkosto (peruskuivatusverkosto), joka kuljettaa vuosi-
kuormituksen vesistöihin. Tämä luo yhteisen lähtökohdan 
molempia kuormituslähteitä koskevalle valuma-aluetason 
suunnittelulle.

Yleisesti on esitetty (Ympäristöministeriön metsätaloustii-
mi 2009), että kuormituksen vähentämisessä keskeisenä oh-
jauskeinona tulisi käyttää kokonaisvaltaista valuma-aluetason 
suunnittelua. Tiimin ehdotuksen mukaan valuma-aluetason 
suunnittelu tulisi saada hankekohtaisen suunnittelun rinnalle 
metsätalouden vesiensuojelun suunnittelun osaksi erityises-
ti vaativilla ongelma-alueilla.  Tämä edellyttää kehittämis-
toimintaa, jossa keskeinen tavoite on hajakuormituksen eri 
sektoreiden vesiensuojelun tukitoimien ja menetelmien yh-
teensovittaminen. Myös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 
vesiensuojelun suuntaviivoiksi vuoteen 2015 (Vesiensuojelun 
suuntaviivat vuoteen 2015, Valtioneuvoston periaatepäätös 
2007) on kirjattu samankaltaisia tavoitteita. Aluksi tulisi sel-
vittää, mitä yhteistyömahdollisuuksia on maa- ja metsätalou-
den vesiensuojelun keskeisimpien rahoituskanavien, maaseu-
dun kehittämisohjelman ja Kemera-rahoituksen välillä.

Metsätalouden vesiensuojelussa valuma-aluetasolla teh-
tävästä yleissuunnittelusta on kokemuksia luonnonhoito-
hankkeissa. Kokemusta on saatu myös kiintoainekuormi-
tuksen synnyn vähentämisestä valuma-aluetasoisen ennak-
kosuunnittelun avulla. Lisäksi paikoin on jo tehty pintava-
lutuskenttien ja kosteikkojen valuma-aluetason yleissuunni-
telmia. Maataloudessa yleissuunnitelmia on tehty eri alueilla 
kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden tarvemäärittelyyn.

Vesienhoitosuunnitelmissa eri sektorien vesiensuojelu-
toimenpiteet on jaettu nykykäytännön mukaisiin toimenpi-
teisiin ja lisätoimenpiteisiin. Nykykäytännön mukaisia toi-
menpiteitä ovat jo nyt vuosittain toteuttavat toimenpiteet. 
Lisätoimenpiteitä puolestaan ovat vesiensuojelun tasoa selväs-
ti parantavat toimenpiteet nykyistä laajemmin toteutettuina. 
Metsätalouden vesiensuojelussa lisätoimenpiteiksi on todettu 
pintavalutuskenttien, kosteikkojen sekä pohja- ja putkipa-
tojen käytön laajentaminen ja vesiensuojelun tehostaminen 
luonnonhoitohankkeiden sekä muun valuma-aluekohtaisen 
suunnittelun avulla. Maataloudessa tilanne on samankaltai-
nen. Varsinaisesti täysin uusia toimenpiteitä ei esitetä, aino-
astaan ehdotetaan laajennettavaksi kullakin vesistöalueella 
tehokkaiksi todettujen toimenpiteiden toteutusalaa.

Ympäristötoimenpiteiden 
yhteiskäyttömahdollisuudet ja rajoitukset
Yhteisen tahdon ja tavoitteen lisäksi tarvitaan yhteisiä vesien-
suojelutoimenpiteitä. Ne koskisivat lähinnä toimenpidealu-
eiden ulkopuolelle sijoitettavia ns. ulkoisia vesiensuojelura-
kenteita (Taulukko 1). Näiden lisäksi kummallakin sektoril-
la on käytössään varsinaisella toimenpidealueella tehtäviä toi-
mia, joilla pyritään joko estämään tai ainakin vähentämään 
vesistökuormituksen syntymistä paikallisesti. Maataloudessa 
toteutettavat paikalliset toimenpiteet – mm. kevennetty 
muokkaus tai talviaikaiset kasvipeitteisyysvaihtoehdot - to-
teutetaan pelloilla, ja niiden välitön vaikutus kohdistuu ko-
ko lohkon kuormitukseen (Väisänen ja Puustinen 2010). 
Vastaavasti metsänuudistamisen yhteydessä tehtävässä maan-
muokkauksessa mm. jätetään suojakaistoja, joiden vaiku-
tus kohdistuu toimenpidealueeseen (Joensuu ym. 2012). 
Kunnostusojituksen yhteydessä toimenpiteen haittoja tor-
jutaan mm. lietekuopilla, -altailla tai jopa pienimuotoisilla 
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pintavalutuskentillä. Lisäksi kunnostusojitushankkeissa hyö-
dynnetään yhä enemmän virtaamansäätötekniikkaa jättämäl-
lä sopivissa viettokohdissa kaivamatta pätkä ojaa tai perkaa-
matta kasvillisuuden peittämää ojaa. Näiden kaivu- tai per-
kauskatkojen lisäksi on kehitetty erityinen virtaamansäätö-

menetelmä, ns. putkipatomenetelmä, jolla ojassa virtaavan 
veden nopeutta säädellään padottamalla.

Maa- ja metsätalousalueiden ulkoisia vesiensuojelurakenteita 
ovat lähinnä suojavyöhykkeet/suojakaistat, kosteikot ja pintava-
lutuskentät (Taulukko 1). Kaikissa näissä vesiensuojelumenetel-
missä pyritään käyttämään hyväksi toiminta-alueen lähellä sijait-
sevan maaperän luontaisia ominaisuuksia pidättää valumaveden 
mukana vesistöihin huuhtoutuvaa kiintoainetta ja ravinteita.

Vesistöihin rajoittuvilla viljelylohkoilla ja metsäkuvioil-
la on käytetty suojavyöhykkeitä ja -kaistoja ravinnekuormi-
tuksen torjunnassa jo pitkään. Lisäksi tutkimuksissa on ha-
vaittu, että valumavedestä typpeä ja fosforia poistava suo-
javyöhyke voidaan perustaa myös ennallistetulle suoalueel-
le (Silvan 2004). Metsätaloudessa suojakaistan leveytenä 
on yleisesti käytetty metsäsertifioinnin edellyttämää viittä 
metriä. Jatkossa suojakaista kyetään tarkentamaan käyttä-
en paikkatietoanalyysiä ja numeerisia korkeusmalliaineistoja. 
Tarvittava leveys voidaan määrittää maalajin eroosioherkkyy-
den ja maastonmuodon avulla joustavammin, jolloin kaava-
maisista mitoista voidaan luopua. Maataloudessa suojakaisto-
jen leveys on 3 metriä ja suojavyöhykkeiden 15 metriä.

Vesiensuojelukosteikko pyritään usein sijoittamaan alueel-
la sijaitsevalle luontaiselle vedenvirtausalueelle, tai kuivuneen 
purouoman tai lammen alueelle (Kuva 1). Tällaisia alueita 
valuma-alueilla on tarjolla vähän. Tämä lisää tarvetta vesien-
suojelukosteikkojen eri sektorien väliselle yhteiskäytölle.

Sopivia paikkoja vesiensuojelukosteikoille voidaan se-
kä hankekohtaisessa että valuma-aluetason suunnittelus-
sa kartoittaa paikkatietoanalyysin avulla. Tässä analyysis-
sä yhdistellään tietoja maanpinnan korkeuseroista, uomien 
sijainnista, maaperästä sekä metsänkäsittelystä (Kuva 1). 
Menetelmällä voidaan löytää sellaisia maastokohteita, joissa 
veden virtaus oleellisesti hidastuu. Pinnanmuotojen, maan-

Taulukko 1. Maa- ja metsätalouden ulkoiset 
vesiensuojelurakenteet.

Vesiensuojelu-
menetelmän tehtävä

Metsätalous Maatalous

Vähentää kiintoaine- 
ja ravinnekuormitusta, 
myös liukoisten 
ravinteiden 
kuormitusta

Pintavalutus-
kenttä1)

Vesiensuojelu-
kosteikko2)

Vesiensuojelu-
kosteikko2)

Vähentää kiintoaine-
kuormitusta

Laskeutus allas

Vähentää kiintoaine- 
ja ravinnekuormitusta, 
myös liukoisten 
ravinteiden 
kuormitusta

Suojakaista

Hakkuualueiden 
suojavyö-
hykkeet/kaistat

Suoja vyöhykkeet

1) Pintavalutuskenttä on metsänkäsittelyalueen ja vesistön väliin jäävä alue, 
jolle metsänkäsittelyalueen valumavedet ohjataan yleensä laskeutusal-
taan kautta. Se pidättää metsänkäsittelyalueelta vapautuvaa kiintoainet-
ta ja ravinteita. Se voidaan perustaa suolle tai vanhalle ojitetulle alueelle. 
Parhaimmat puhdistustulokset on saatu pintavalutuskentältä, joka on pe-
rustettu ojittamattomalle, yli 0,5 m paksuisen turvekerroksen suoalueelle.

2) Vesiensuojelukosteikko on kaivamalla tai patoamalla tehty osittain avove-
sipintainen syvän ja matalan veden alueita käsittävä vesiensuojelurakenne. 
Se pidättää maa- ja metsätaloustoimenpiteiden seurauksena vapautuvaa 
kiintoainetta ja ravinteita. Se lisää myös luonnon monimuotoisuutta sekä 
edistää riistanhoitoa.

Kuva 1. Vesiensuojelukosteikon paikaksi soveltuva kuivunut Pieni Lautuanjärvi 
Temmesjoen Lautuanojan valuma-alueella Pohjois-Pohjanmaalla. 
a) Korkeusmalli 2 (KM2, Maanmittauslaitos), 
b) Peruskarttarasteri (Maanmittauslaitos), 
c) SYKE Ortoilmakuvat WMS.

a)

b)

c)
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pinnan korkeuserojen ja uomien sijainnin perusteella pys-
tytään laskemaan veden virtausnopeus uomastossa, jolloin 
sopiva paikka vesiensuojelukosteikon tai pintavalutuskentän 
sijoittamiseen löydetään. Parannettua numeerista korkeus-
mallia voidaan hyödyntää myös mm. luonnonmukaisen ve-
sirakentamisen suunnittelussa. Korkeusmallin ja maaperä-
tietojen paikkatietoanalyysillä kyetään löytämään myös ojas-
ton eroosioherkät alueet, joissa voidaan välttää kaivamista. 
Tietoja voidaan käyttää myös mahdollisimman tehokkaan 
vesiensuojelutekniikan suunnittelussa. Analyysimenetelmän 
käyttöä käytännön vesiensuojelussa ovat kehittäneet yhteis-
työssä Metsähallitus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
ja Suomen metsäkeskus. Entistä yksityiskohtaisemmat tie-
dot maaston korkeuseroista saadaan nykyisin laserkeilauk-
sen avulla. Sen antamiin tietoihin perustuvalla tarkemmalla 
korkeusmallilla voidaan paikantaa esimerkiksi pintavalutuk-
seen soveltuvia alueita.

Tehokas kosteikko puhdistaa siihen yläpuoliselta valu-
ma-alueelta tulevaa kuormitusta katsomatta kuormitusläh-
dettä. Maatalouden peruskuivatuksen määrittämät kuiva-
tusalueet ovat pääsääntöisesti seka-alueita, joissa maatalous-
maan ja metsätalousmaan keskinäiset osuudet vaihtelevat. 
Maatalouden kosteikkotuessa (ei-tuotannolliset investoin-
nit) pellon minimiosuus yläpuolisesta valuma-alueesta on 20 
prosenttia. Monilla valuma-alueiden latvoilla pellon osuus 
on tätä pienempi, ja mahdolliset kohteet jäävät investointi-
tukien ulkopuolelle.

Ulkoisista vesiensuojeluratkaisuista suojavyöhykkeet ra-
jautuvat useimmiten paikkasidonnaisuutensa vuoksi yhteis-
käytön ulkopuolelle. Kosteikkojen yhteiskäyttö sen sijaan oli-
si helpompaa. Esim. jos kuivatusalue on maatalousvaltainen, 
mutta myös metsätalouden toimenpiteistä alueelle kohdistuu 
merkittävää kuormitusta, kosteikko voitaisiin perustaa uo-
maan mihin kohtaan tahansa pellon osuudesta riippumatta. 
Käytännössä toki on niin, että kosteikkoon tuleva kuormitus 
kasvaa peltoalaosuuden kasvaessa. Toisaalta ajattelua voidaan 
myös siirtää luonnonmukaisen uoman suuntaan, jolloin uo-
ma koko pituudeltaan olisi vesiensuojeluratkaisu.

Myöskään pintavalutuskentän toiminta ei ole riippuvainen 
siihen kohdistuvan kuormituksen lähteestä. Parhaat tulokset 
sillä on saatu, kun se on perustettu pinnaltaan koskematto-
malle, yli 0,5 m turvekerroksen suoalueelle (Ihme ym. 1991, 
Heikkinen ym. 1994, Heikkinen ym. 1995, Huttunen ym. 
1996, Heikkinen ym. 1999). Tällaista suoaluetta ei kuiten-
kaan enää monin paikoin ole löydettävissä riittävän läheltä. 
Metsätaloudessa pintavalutuskentät perustetaankin nykyisin 
usein vanhoille ojitetuille alueille, joita on sekä maa- että met-
sätalouden toimenpidealueiden läheisyydessä (Joensuu ym. 
2012a). Uutta tietoa tällaisten alueiden soveltuvuudesta vesis-
tökuormituksen vähentämiseen on viime aikoina saatu myös 
turvetuotannosta (Postila 2007, Postila ym. 2011), jonka pii-
rissä menetelmän kehittämistä jatketaan edelleen. Jo nyt tie-
detään, että kaikki ojitetut suoalueet eivät sellaisenaan sovellu 
vesien puhdistukseen. Ongelmia on aiheutunut erityisesti fos-
forin huuhtoutumisesta ojitettujen kosteikkojen alueilta.

Toimenpidealueiden ulkopuolella sijaitsevien vesiensuo-
jelurakenteiden yhteiskäyttö on siis tiettyyn rajaan saakka 

mahdollista. Yhteiselle kosteikolle tarvitaan vain soveltuva 
alue. Maatalouskosteikkojen pidätyskyvyn on katsottu riip-
puvan kosteikon suhteellisesta koosta, käytännössä siis veden 
viipymästä kosteikoissa (Puustinen ym. 2007). Kiinteä, kos-
teikon suhteelliseen kokoon kytketty reduktioprosentti käy-
tännössä tarkoittaa, että kosteikkoon pidättyvän laskennal-
lisen ainemäärän osuus kosteikkoon tulevasta kuormasta on 
sama kuormitustasosta riippumatta. Kosteikon reduktio voi 
kuitenkin vaihdella kuormitustason muuttuessa, esim. kun 
pelto- ja metsäalan suhde valuma-alueella muuttuu. Tästä ei 
kuitenkaan Suomessa ole tutkimustuloksia. Joka tapaukses-
sa maatalousvaltaiset valuma-alueet/kuivatusalueet ovat seka-
alueita ja vierekkäin sijaitsevilla maatalous- ja metsätalousalu-
eilla kosteikot voisivat olla yhteisiä.

Esimerkki yhteiskäytössä olevasta 
vesiensuojelukosteikosta
Ruokolahdelle perustetun Torsanjoen kosteikon (noin 5 ha) 
yläpuolinen valuma-alue (43 km²) on pääosin metsätalous-
aluetta. Lisäksi alueella on turvetuotantoa ja vähän maata-
loutta. Kosteikko sijaitsee osin vanhalla peltoalueella ja osin 
alun perin kostealla niityllä. Avovesipintainen kosteikko on 
saatu aikaan penkereellä patoamalla, eikä alueella ennestään 
olleeseen kasvipeitteeseen ole koskettu. Kosteikko on kas-
villisuuden peitossa. Sen puhdistustehokkuutta on seurattu 
automaattisen virtaaman seurannan ja vedenlaatuanalyysien 
avulla. Vuosien 2009-2011 seurantajaksolla saavutettu kiin-
toainereduktio oli hyvä, keskimäärin runsaat 75 prosenttia. 
Sen sijaan fosforia ja typpeä kosteikko ei näyttänyt pidättävän 
käytännössä lainkaan (Joensuu ym. 2012b).

Torsanjoen kosteikko on esimerkki siitä, miten eri sektori-
rajat ylittävällä hankkeella voidaan saada aikaan huomattavaa 
vesiensuojelullista etua vielä kaikkien sektorien omien vesien-
suojelurakenteiden jälkeenkin. Kosteikolla saatiin vähennet-
tyä erityisesti valuma-alueelta alapuoliseen vesistöön kohdis-
tuvaa kiintoainekuormitusta. Tämänkaltainen eri sektorien 
välinen yhteistyö on tärkeää erityisesti hienolajitteisten, savis-
ten maiden alueilla, joita mm. maatalousvaltainen Savijoen 
valuma-alue edustaa (ks. tämän numeron artikkelit Tattari 
ym. ja Launiainen ym.). Saviset maalajit ovat vesiensuojelun 
kannalta ongelmallisia, koska ne aiheuttavat valumaveden 
pitkäaikaista samentumista ja kiintoaineeseen sitoutuneiden 
ravinteiden kulkeutumista. Vastaavan kaltaista yhteistoimin-
taa voitaisiinkin soveltaa myös Savijoen valuma-alueella maa- 
ja metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä.

Torsanjoen kosteikon toiminnasta saadut tulokset osoitta-
vat myös sen, että vielä ei ole riittävästi tietoa eri sektoreiden 
yhteiskäytössä olevien vesiensuojelukosteikkojen puhdistus-
tehokkuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Niitä tulisi-
kin vielä tarkemmin selvittää.

Eri sektoreiden yhteistyön tuloksena aikaan saatua vesien-
suojelukosteikkoa voidaan usein käyttää myös riistakosteik-
kona. Tietoisuus tästä voi edistää yhteisen kosteikkorakenteen 
perustamista. Kosteikkorakenteen suunnittelussa onkin usein 
hyvä ottaa huomioon vesienhoidon tarpeiden ohella myös 
riistanhoidolliset tarpeet. Eri puolille Suomea ollaankin ra-
kentamassa erityisesti riistanhoitoon tarkoitettuja kosteikkoja 

9Vesitalous 4/2012

MAA- JA METSÄTALOUS

VT1204_draft.indd   9 29.8.2012   13:13:04



(Riistakosteikko-opas 2010). Nyt olisikin sopiva aika tiivistää 
yhteistyötä kosteikkojen rakentamisessa maa- ja metsätalou-
den vesiensuojelun ja riistanhoidon suunnittelijoiden välillä.

Pohdittavaksi
Maa- ja metsätaloudessa yhteisten vesiensuojelukosteikko-
jen edistämiselle on perusteensa. Jo nyt pääosa maatalou-
den vesiensuojelukosteikoista perustetaan seka-alueille, jos-
sa kosteikkoihin tulee myös metsätalouden valumavesiä. 
Tilanne on samankaltainen myös uusien maatalouskosteik-
kojen kohdalla. Yhteisten kosteikkojen kohdalla keskeinen 
kysymys koskee hankkeiden rahoitusta. Toinen merkittävä 
asia liittyy kosteikkotarpeiden priorisointiin. Kun maatalo-
udessa kuormitus on vuodesta toiseen viljelylohkoilta tule-
vaa kuormitusta, kosteikon sijainti suhteessa kuormitusläh-
teeseen pysyy muuttumattomana. Metsätaloudellisiin toi-
menpiteisiin liittyvät kuormituspiikit ovat taas kestoltaan 
muutaman vuoden pituisia ja kuormittava toimenpideala 
vaihtaa jatkuvasti paikkaansa. Miten tämä asia ratkaistaisiin 
edistettäessä kosteikkojen yhteiskäyttöä ja pohdittaessa nii-
den perustamis- ja ylläpitokustannusten jako-osuuksia mo-
lemmille sektoreille? 
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Sääolosuhteiden vaihtelu säätelee valuma-
alueen hydrologiaa. Vesitaseen eroja pelto- ja 
metsävaltaisten alueiden välillä on vaikea yleis-
tää. Veden kierron vuodenaikaisessa tarkaste-
lussa voidaan kuitenkin tunnistaa käsitteelli-
sellä tasolla alueiden välisten erojen syitä.

Veden ja aineiden kierto metsä- ja maatalousmailla 
säätelee vesistöjen hydrologista tilaa ja veden laatua. 
Vesistöihin purkautuva valunta on pääosin peräisin 

metsäalueilta, kun taas veden mukana kulkeutuvat ravinteet ja 
kiintoaine eli hajakuormitus on peräisin enimmäkseen maa-
talouden alueilta. Yksittäisille alueille mentäessä valunnan ja 
kuormituksen määrät muuttuvat maankäyttömuotojen ja-
kautumisen mukaan. Sekä metsä- että maatalouden alueilla 
turvemaat ovat oma ympäristönsä, jonka maaperän erityiset 
ominaisuudet näkyvät hydrologiassa ja veden laadussa.

Valuma-alueen vesitase halutulle ajanjaksolle voidaan kir-
joittaa muodossa

P = E + R + S

missä P (mm) on jakson sadanta, E (mm) on evapotranspi-
raatio, R (mm) on valunta ja S (mm) on vesivarastojen, kuten 
maa- ja pohjavesivarastojen ja lumen vesiarvon muutos alueella. 
Tässä katsauksessa tarkastellaan vesitaseen komponentteja ja 
niihin vaikuttavia tekijöitä metsä- ja maatalousalueilla.
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Sadanta
Maankäytön muutosten ei yleensä oleteta vaikuttavan sa-
dantaan, ennen kuin ne ovat hyvin laajoja ja koskevat man-
nerten mittakaavassa mahdollisesti pitkän ajan kuluessa ta-
pahtuvia muutoksia. Laajassa mittakaavassa veden kierron 
tarkasteluun voidaan ottaa mukaan sadannan lähdealueet ja 
alueiden evapotranspiraation kytkentä sadannan muodostu-
miseen. Dirmeyerin ym. (2009) tekemän sadannan globaalin 
lähdealueanalyysin perusteella Suomessa vuosittain satanees-
ta vedestä noin 58 prosenttia on peräisin maa-alueelta ja 19 
prosenttia nimenomaan kotimaan alueelta. Metsä- ja maata-
lousalueiden maankäytön muutosten vaikutusta sadantaan ei 
ole toistaiseksi pystytty erottamaan.

Oman erityispiirteen laajan mittakaavan vesitaseeseen tuo 
pohja- tai pintaveden käyttö kasteluvetenä maataloudessa. 
Suomessa peltoja kastellaan vähän, mutta globaalisti se on 
ylivoimaisesti suurin veden käyttömuoto. Laajamittainen 
kastelu lisää alueen evapotranspiraatiota ja voi siten lisätä sa-
dantaa, mutta tutkimustuloksissa vaikutuksia ei ole pystytty 
todentamaan.

Pienessä valuma-alueen mittakaavassa maankäyttö vaikut-
taa erityisesti lumisateena tulevan veden alueelliseen jakautu-
miseen. Mosaiikkimainen maankäyttö, missä pienimuotoiset 
peltolaikut ja kehitysvaiheiltaan erilaiset metsiköt sijaitsevat 
vieri vieressä, muodostaa tuulioloiltaan vaihtelevia kohtia, 
joihin lumi kinostuu tai kulkeutuu pois. Lumen kulkeutu-
minen tuulen mukana muuttaa sadantana tulleen veden alu-
eellista jakautumista ja kertymistä lumipeitteeseen.

Haihdunta
Tavallisesti haihdunta jaetaan kasvillisuuteen pidättyneen ve-
den interseptiohaihduntaan, haihduntaan lumen tai maan 
pinnalta sekä transpiraatioon. Transpiraatio edustaa kasvi-
en läpi juuristokerroksesta ilmakehään kulkevaa vesimää-
rää ja on välttämätön edellytys kasvien kasvulle. Erityisesti 
metsikössä interseptiohaihduntaa ja transpiraatiota tapah-
tuu useammasta kasvustokerroksesta (puusto ja aluskasvus-
to). Maa-alueilta tapahtuvaa kokonaishaihduntaa kutsutaan 
evapotranspiraatioksi.

Metsä- ja peltoalueilla haihdunnan erot riippuvat kasvilli-
suuden eroavaisuuksista ja ominaisuuksista. Suurin ero met-
sän ja viljakasvin peittämien alueiden välillä on kasvipeittei-
sen (elävän kasvuston) ajan pituudessa. Yksivuotinen viljakas-
vi on pellolla vain osan aikaa vuodesta ja alue on kasvukauden 
ulkopuolella useimmiten kasvipeitteetön. Talousmetsikön 
kiertoaika on puolestaan kymmeniä vuosia, eikä metsäalue 
ole käytännössä koskaan täysin kasvipeitteetön, sillä metsäta-
loustoimenpiteistä huolimatta aluskasvillisuus säilyy. Toinen 
merkittävä tekijä pelto- ja metsäalueiden välisten haihdunta-
erojen synnyssä on kasvillisuuden lehtipinta-ala. Kuvassa 1 
on esitetty kaavio metsikön ja yksivuotisen viljakasvin lehtia-
laindeksin vuodenaikaisesta vaihtelusta. Havumetsissä vuo-
tuinen lehtialaindeksi vaihtelee hyvin vähän verrattuna vilja-
kasvin lehvästön vaihteluun. Vertailtaessa samalla alueella si-
jaitsevia metsä- ja peltomaita, lehtialaindeksin erot vaikutta-
vat haihduntaeroihin, vaikka myös kasvilajit ja niiden erilai-
set vedenkäyttöstrategiat voivat olla merkittävässä roolissa.

Suurimmat suhteelliset erot metsä- ja maatalousalueen 
evapotranspiraation välillä näkyvät kasvukauden ulkopuolel-
la. Havupuusto ja pienemmässä määrin myös lehtipuusto pi-
dättävät latvustoonsa vettä ja lunta, jonka interseptio riippuu 
lehvästön ja oksien peittävyydestä. Mittausten mukaan täysi-
kasvuisessa havumetsässä puuston latvuston alapuolelle sata-
va vesimäärä, metsikkösadanta, voi jäädä 20…30 prosenttia 
pienemmäksi kuin aukealla tuleva sademäärä (Koivusalo & 
Kokkonen, 2002). Lumisateen kulkeutuminen tuulen mu-
kana ja puuston latvuston monimutkainen rakenne sekä sen 
vaihtelu metsiköiden kehitysvaiheesta ja käsittelyhistoriasta 
riippuen aiheuttavat metsikkösadantaan alueellista vaihte-
lua. Interseptiohaihduntaa pitkälti säätelevä pinnan karkeus 
riippuu ensisijassa kasvillisuuden korkeudesta. Karkeus on 
pienempää matalille viljakasveille kuin puille. Kun metsi-
kön keskimääräinen lehtipinta-ala ja sitä kautta interseptio-
kapasiteetti ovat peltokasvuston vastaavia arvoja suurempia, 
on interseptiohaihdunta metsistä peltomaita voimakkaam-
paa. Puuston latvusto voi suuren karkeutensa ja pienen hei-
jastavuutensa takia haihduttaa interseptoitunutta vettä ym-
päri vuoden. Kasvipeitteetön ja etenkin pelkän lumen peit-
tämä maa puolestaan haihduttaa vain vähän kasvukauden 
ulkopuolella.

Myös kasvukaudella metsikkö on tehokas haihduttava 
pinta, kun sekä interseptiohaihdunta että transpiraatio eri 
kasvustokerroksista kasvattavat sadannasta takaisin ilmake-
hään siirtyvän veden määrää. Kasvukaudella metsikön ja vil-
jakasvuston välinen ero haihdunnassa kuitenkin pienenee, 
sillä kasvukauden aikana viljakasvin kasvu ja sen seuraukse-
na transpiraatio on tehokasta. Kasvit säätelevät transpiraa-
tiota lehtien pinnoilla sijaitsevien ilmarakojen avulla pyrkien 
maksimoimaan fotosynteesiä ja tätä kautta hiilen sidontaa ja 
kasvua. Samalla kasvi minimoi veden hävikkiä, transpiraa-

Kuva 1. Esimerkki vesitasekomponenttien (evapotrans-
piraatio ja valunta) suuruussuhteista eri vuodenaikoina käyt-
tämällä erilaisia karkeita lehtialan skenaarioita metsälle ja 
yksivuotiselle viljakasville. Tulokset on tuotettu hydrologisel-
la FEMMA-mallilla käyttäen sääaineistoa Etelä-Suomesta 
(Siuntio) ja Itä-Suomesta (Sotkamo) jaksolle 1997-2006.
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tiota. Tyypillisesti viljelykasvien 
transpiraatio on nopean kasvu-
vaiheen aikana samoissa ilmasto-
oloissa suurempaa kuin hidaskas-
vuisempien puulajien.

Viljelykasveista, puustosta ja 
sääolosuhteista riippuen pelto-
alueen kokonaishaihdunta voi 
olla pienempi tai suurempi kuin 
metsäalueen. Sateettomana aika-
na viljakasvin tehokas evapotrans-
piraatio voi olla suurempi kuin 
puuston ja sateisena aikana suh-
de voi olla toisinpäin. Vuositasolla 
suurempi evapotranspiraatio met-
säalueilta on kuitenkin pääosin 
seurausta kasvukauden ulkopuo-
lisen ajan eroista.

Valunta
Haihdunnan suuruus vaikuttaa 
suoraan valuma-alueella muo-
dostuvan valunnan kokonaismäärään. Koska haihdunta on 
metsäalueelta vuositasolla tyypillisesti suurempaa kuin maa-
talousmaalta, valuntaa muodostuu maatalousmailla enem-
män kuin metsäalueella. Metsä- ja maatalousalueiden kas-
villisuuserot vaikuttavat myös valunnan ajalliseen jakautu-
miseen. Koska metsäalueelle kertyvä lumimäärä on vähäi-
sempi kuin aukealla, peltoalueelta muodostuva kevätsulan-
nan aikaansaama valunta on suurempaa kuin metsäalueel-
ta. Samoin kevätsulanta tapahtuu peltoalueella aikaisemmin 
kuin metsässä, sillä puuston varjostus hidastaa lumien sula-
mista keväällä.

Valunnan kokonaismäärän lisäksi maankäyttö ja ihmistoi-
menpiteet vaikuttavat valunnan muodostumismekanismei-
hin. Kivennäismailla sijaitsevia metsätalousalueita ei tavalli-
sesti ole ojitettu ja näillä alueilla valunnan syntymekanismit 
poikkeavat vain vähän luonnontilaiseen metsään verrattu-
na. Kivennäismailla kasvaville metsille tyypillistä on verra-
ten pitkä etäisyys vastaanottavaan vesistöön, eli lähimpään 
puroon, lampeen tai ojaan. Veden viipymät pienilläkin met-
säalueilla ovat tyypillisesti pitkiä, useita kuukausia, ja suu-
rin osa purojen valunnasta on peräisin alueen maaperään jo 
ennen valunnan muodostanutta sadanta- tai sulantatapah-
tumaa varastoituneesta ns. vanhasta vedestä (Bengtsson et 
al., 1991). Koska valumavesi kulkeutuu hitaasti humus- ja 
maakerrosten läpi, metsäalueelta purkautuvien vesien aine-
pitoisuudet ovat tyypillisesti pieniä ja veden laatu on sade-
vettä parempaa. Valumavesien hyvää vedenlaatua edesauttaa 
metsäekosysteemien ravinnerajoitteisuus ja lähes suljettu ra-
vinteiden kierto. Metsätaloustoimenpiteet voivat kuitenkin 
lisätä valuntaa, häiritä ravinteiden kiertoa ja johtaa vesistö-
kuormituksen kasvuun.

Maatalousalueet sijaitsevat usein lähellä vesistöjä, ja maa-
talousalueilla tehokas kuivatus on oleellisesti muuttanut 
valunnan syntymekanismeja. Kuivatusjärjestelmät kuten 
sala- ja avo-ojitus kytkevät peltoalueet kiinni vesistöihin 

mahdollistaen veden nopean kulkeutumisen pintavesiin. 
Viljelyteknisesti käyttökelpoisempana salaojitus on avo-oji-
tusta yleisempää (Pajula 2010). Valunnan jakautuminen 
peltoalueelta pinta- ja salaojavaluntaan vaikuttaa vesistö-
kuormitukseen. Pintavalunta on suoraan kosketuksissa pel-
lon pinnan kiintoaineksen ja siihen sitoutuneiden ravintei-
den ja torjunta-aineiden kanssa. Salaojiin päätyvä vesi puo-
lestaan on suodattunut maakerrosten läpi, mikä pienentää 
salaojien kautta purkautuvaa kiintoainekuormaa, mutta ei 
ehkäise liukoisten ravinteiden kulkeutumista salaojavesien 
mukana. Salaojavalunta näin ollen voi vähentää kiintoai-
neen mukana kulkeutuvaa vesistökuormitusta verrattuna 
pintavaluntaan.

Etelä-Suomessa pellot sijaitsevat tyypillisesti savialueilla, 
jossa maan makrohuokoset ja halkeilu aiheuttavat oman eri-
tyispiirteen valunnan muodostumiseen. Huonosti vettä joh-
tavilla savimailla pintaveden imeytymistä salaojiin pyritään 
edistämään käyttämällä soraa ja suuria huokosia sisältävää 
pintamaata salaojien täyttöaineena. Makrohuokosia pitkin 
salaojiin kulkeutuva vesi voi sisältää pintavalunnan pitoi-
suuksiin verrattavia määriä kiintoainesta, jolloin sekä sala-
oja- että pintavalunta aiheuttavat yhdessä huomattavaa ve-
sistökuormitusta. (Warsta, 2011)

Peltoalueella suurimmat valunnat muodostuvat kasvukau-
den ulkopuolella loppusyksyn, talven leutojen jaksojen ja ke-
väisen lumen sulamisen aikaan, jolloin pellolla ei ole elävää 
kasvipeitettä ja pelto on mahdollisesti syyskynnetty. Suuri 
pintavaluntamäärä tänä aikana muodostaa merkittävän ve-
sistökuormitusriskin. Kuivatusjärjestelmän lisäksi viljelytoi-
menpiteet ja maan rakenteen muuttuminen vaikuttavat ve-
den imeytymiseen, virtausreitteihin ja valunnan muodostu-
miseen peltoalueilla.

Turvemaat ovat erityinen maankäyttöalue turpeen suuren 
huokoisuuden ja kivennäismaista poikkeavien vedenpidä-
tysominaisuuksien takia. Metsätaloudessa on laajoja suoalu-
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eita ojitettu puuntuotantoa varten. Korkalaisen ym. (2008) 
mukaan laaja-alaiset ojitukset ovat merkittävästi muuttaneet 
olosuhteita lyhentämällä etäisyyttä maa-alueelta vastaanot-
tavaan vesistöön (lähimpään ojaan). Nykyisin soita ei enää 
uudisojiteta, mutta kuivatusverkon toimintaa ylläpidetään 
kunnostusojituksin. Kunnostusojituksen vaikutukset valun-
taan on arvioitu vähäisiksi, mutta sen vaikutukset veden laa-
tuun on arvioitu yhdeksi metsätaloustoimenpiteiden mer-
kittävimmistä haitallisista vaikutuksista (Finér et al. 2010). 
Suometsien hydrologinen paradigma onkin, että mikäli oji-
tus johtaa pitkällä aikavälillä puuston kasvun voimakkaaseen 
elpymiseen, pienentää kasvava evapotranspiraatio vesitaseen 
mukaisesti alueelta poistuvan valunnan määrää. Mikäli taas 
puuston määrä ei kasva, tai sitä päätehakataan, valunnan 
määrä suurenee ojituksen jälkeen. Suometsien tapauskoh-
tainen hydrologia on erityisen monimutkainen suoekosys-
teemin ollessa kytköksissä allaolevaan pohjavesiesiintymään. 
Tällöin ojitus voi avata uusia reittejä pohjavesi- ja pintavesi-
muodostumien välille.

Kuivatusjärjestelmien tehtävänä on johtaa alueen käyttöä 
haittaava liika vesi pois. Pinta- ja ojavalunta eivät ole ainoat 
valuntareitit kuivatetuilla alueilla, vaan tyypillisesti osa vedes-
tä suotautuu kuivatetulta alueelta pois myös ojaston alapuo-
lisia reittejä myöten (esim. Turunen 2010).

Veden varastoituminen
Pitkän aikavälin vesitaseessa vesivarastojen muutos on 
pieni suhteessa vesitasekomponenttien kokonaismääriin. 
Lyhyellä aikavälillä varastojen vesimäärä kuitenkin vaihte-
lee ja säätelee yksittäisiä sadetapahtumia edeltäviä hydro-
logisia olosuhteita valuma-alueella. Tästä selvin esimerkki 
on veden kertyminen lumipeitteeseen ja sulaminen lyhyen 
ajan kuluessa keväällä. Toinen esimerkki on kuivan kesä-
jakson jälkeen ensimmäisistä sateista muodostuvat vähäiset 
valunnat sateen täyttäessä evapotranspiraation luomaa va-
jetta maaperän vesivarastossa. Suomessa maakerrokset pe-
ruskallion päällä ovat tyypillisesti ohuita, jolloin valuma-
alueiden terrestrisen systeemin vesivarasto on suhteellisen 
pieni. Tämä merkitsee sitä, että maankäytöstä aiheutuvien 
hydrologisten erojen vaikutus esimerkiksi suuriin tulviin on 
rajallinen. Suurten tulvien aikaan vesivarastot saavuttavat 
tyypillisesti suurimmat arvonsa maankäytöstä riippumat-
ta ja tässä tilanteessa sateet alkavat muodostaa tehokkaasti 
valuntaa kaikilla alueilla. Saksalaisten selvitysten (Schueler, 
2006) mukaan metsäalueilla tehtävillä toimenpiteillä ja ve-
den varastotilan ja viipymän lisäämisellä voidaan vaikuttaa 
lähinnä usein toistuviin pieniin ja keskikokoisiin tulviin. 
Turvemailla erityispiirteenä veden varastoitumisen kannalta 
on turpeen suuri huokoisuus. Vesitaseessa suuri huokoisuus 
tulee esiin erityisesti talven jälkeen, kun routaantuneen tur-
vemaan suuri jäätynyt vesimäärä sulaa hitaasti ja aiheuttaa 
kevätaikaan pitkän resession eli kohonneen alivaluman.

Kuivatetuilla maatalousalueilla suurin ongelma voi olla 
maan vesivaraston pieneneminen ja sitä kautta kuivuuden 
haitallinen vaikutus viljelyyn. Maaperän vesivaraston sääte-
lyyn on kehitetty säätösalaojitusmenetelmiä, joiden avulla oja-
verkoston kuivatustehoa voidaan säätää sääolojen mukaan.

Mitä opimme?
Sääolosuhteet, joista tärkeimpinä sadanta, ilman lämpötila ja 
säteily, säätelevät valuma-alueen veden kiertoa. Maankäyttö 
vaikuttaa vesitaseen komponenttien suuruuteen, mutta 
maankäytön muutosten vaikutus ei tule selvästi hydrologi-
assa esiin ennen kuin huomattavia osuuksia valuma-alueen 
pinta-alasta käsitellään. Esimerkiksi metsätaloustoimenpi-
teiden on mainittu tulevan selvästi esiin vasta kun 15…20 
prosenttia metsävaluma-alueesta käsitellään (van Dijk & 
Keenan, 2007).

Verrattaessa metsä- ja maatalousalueiden vesitasetta, sel-
keiksi eroiksi nousevat kasvukauden ulkopuolisen ajan erot. 
Kasvukaudella molemmissa maankäyttömuodoissa on aktii-
vinen kasvusto, joka haihduttaa sadannasta valtaosan takaisin 
ilmakehään. Kasvukauden ulkopuolella maatalousalueet ovat 
tyypillisesti kasvipeitteettömiä, toisin kuin metsäalueet, mi-
kä kumuloi alueiden välille vuositaseisiin asti näkyvän eron 
evapotranspiraation ja valunnan määrissä.

Valunnan muodostuminen on primääritekijä vesistökuor-
mituksen synnylle. Metsien lähes suljettu ravinteiden kierto 
voi johtaa veden mukana lähtevään kuormitukseen, jos sul-
jettu kierto häiriintyy metsätaloustoimenpiteiden yhteydes-
sä. Maataloudessa tätä huomattavasti suuremman riskin ai-
heuttaa valunnan, erityisesti pintavalunnan muodostuminen 
kasvipeitteettömän kauden aikana, kun pellot ovat alttiita ve-
sieroosiolle ja aineiden huuhtoutumiselle.
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Maa- ja metsätaloudesta aiheutuva hajakuormitus 
sekä pistekuormitus, kuten turvetuotanto ja haja-
asutus lisäävät kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia 

vesistöihin. Eri kuormituslähteiden määrittäminen valuma-
aluetasolla on tärkeää mm. suunniteltaessa vesiensuojelutoi-
menpiteiden kohdentamista ja arvioitaessa niiden kustan-
nustehokkuutta. Kun suoraa mittaustietoa eri maankäyttö-
muotojen aiheuttamasta vesistökuormituksesta valuma-alu-
eella ei ole, käytetään kuormitusarvioinnissa usein ominais-
kuormitusmenetelmää. Siinä kunkin maankäyttömuodon 
tai toimenpiteen vuotuinen kuormitus lasketaan kuormit-
tajalle tyypillisen ominaiskuormitusluvun bi,n (kg ha-1 a-1) 
ja maankäyttö- tai toimenpidepinta-alojen Ai (ha) tulona. 
Haja-asutuksen ja karjatalouden ominaiskuormitusta puo-
lestaan arvioidaan yksilökohtaisen ominaiskuormitusluvun 
ci,n (kg yks-1 a-1) ja yksilömäärän (Xi) avulla. Valuma-alueen 
vuotuinen kokonaiskuormitus aineelle n (Ln, kg a-1) saadaan 
edelleen laskemalla eri kuormituslähteet ja taustakuorma 
(taustakuormitusluku di,n kertaa koko valuma-alueen maa-
ala A) yhteen:
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Menetelmän luotettavuuden kannalta on keskeistä pystyä 
määrittämään tarkasteltavan valuma-alueen ominaisuuksia ja 
maankäyttöä parhaiten kuvaavat ominaiskuormitusluvut, va-
luma-alueen eri maankäyttömuotojen ja metsätaloustoimen-
piteiden pinta-alat sekä pistekuormittajien ominaisuudet ja 
lukumäärä. Tässä katsauksessa sovelletaan ominaiskuormi-
tusmenetelmää Lounais-Suomessa sijaitsevan Savijoen valu-
ma-alueen vuotuisen kokonaiskuormituksen arviointiin ja 
verrataan tuloksia mittauksiin perustuviin tuloksiin.
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Mittausten puuttuessa valuma-alueelta kertyvää vesistökuormitusta voidaan arvioida 
ominaiskuormituslukuihin perustuvalla menetelmällä. Tarvittavien tausta-aineisto-
jen kuten metsätaloustoimenpiteiden ja viljelykäytäntöjen heikko saatavuus ja omi-
naiskuormituslukujen epävarmuus vaikeuttavat kuormitusarvioiden laatimista. 
Ominaiskuormituslukuihin perustuva menetelmä soveltuukin ensisijassa kuormituksen 
suuruusluokan ja kuormittajien keskinäisten suhteiden arviointiin.

Maatalouden ja metsätalouden 
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Savijoen valuma-alue on pinta-alaltaan 1 541 ha (digitaa-
linen korkeusmalli, Maanmittauslaitos) metsäalueiden katta-
essa 58 ja maatalousmaiden noin 39 prosenttia pinta-alasta 
(Kuva 1; Taulukko 1). Valuma-alueesta lähes 40 prosenttia 
on kalliomaiden peitossa, noin 15 prosenttia moreenimaita ja 
hieman yli 40 prosenttia hienojakoisia kerrostumia, lähinnä 
savea ja hienoa hietaa (Kuva 2). Metsäalueet sijaitsevat pää-
sääntöisesti kalliomailla peltoviljelyn keskittyessä ravinteik-
kaille savimaille purojen ja pienuomien halkomiin laaksoi-

hin. Savijoen valuma-alueen ominaispiirteiden vuoksi kes-
kitytään luonnonhuuhtouman ja maa- sekä metsätalouden 
aiheuttaman vesistökuormituksen suhteiden arviointiin.

Metsätalouden kuormituksen arvioinnista
Metsätaloustoimenpiteiden kuten kunnostusojitusten, met-
sänuudistamisen sekä metsälannoituksen seurauksena vesis-
töihin huuhtoutuu kiintoainetta ja ravinteita enemmän kuin 
käsittelemättömistä metsistä. Metsänuudistamiseen kuuluvat 
yleensä päätehakkuu ja maanmuokkaus. Turvemailla maan-
muokkaus on yleensä voimallisempaa kuin kangasmailla ja 
siihen liittyy tyypillisesti kunnostusojitus. Erityisesti kunnos-
tusojitusten vaikutuksesta lisääntyvän kiintoainehuuhtou-
man vuoksi turvemailla tehtävä metsänuudistaminen kuor-
mittaa vesistöjä enemmän kuin kivennäismailla toteutetta-
vat toimenpiteet. Metsänuudistamisen ja kunnostusojitusten 
aiheuttama vesistökuormitus on voimakkainta 1…3 vuotta 
toimenpiteestä ja kestää noin kymmenen vuotta.

Typpilannoituksesta aiheutuva kuormitusvaikutus on huo-
mattavasti lyhytaikaisempi, kahdesta viiteen vuotta. Suomessa 
käytettävät valtakunnalliset taustakuormitusta ja metsätalo-
ustoimenpiteiden kuormituslisäystä edustavat ominaiskuor-
mitusluvut perustuvat pienillä metsäisillä valuma-alueilla 
tehtyihin kokeellisiin tutkimuksiin (Taulukko 2; Mattsson 
ym., 2003; Kortelainen ym., 2006; Finér ym., 2010). 

Taulukko 2. Taustakuorma ja ominaiskuormitusluvut, 
metsätaloustoimenpiteille, maataloudelle sekä haja-asu-
tukselle. 1Metsätaloustoimenpiteiden ominaiskuormitusluvut ovat 
vuosikeskiarvoja toimenpiteen vaikutusajalle (metsänuudistaminen ja 
kunnostusojitus 10 ja lannoitukset 2-5 vuotta; Finér ym., 2010).

Kuormituslähde Kiinto-
aine

kg ha-1 a-1

Kokonais-
typpi

kg ha-1 a-1

Kokonais -
fosfori

kg ha-1 a-1

Taustakuorma metsä-
alueilta ja pelloilta 5,1 1,5 0,052

Uudistaminen 
kivennäis maat1 0,5 0,025

Uudistaminen 
turvemaat1 2,6 0,064

Kunnostusojitus1 97,3 0 0,097

Lannoitus1 7,5 0,270

Syyskyntö 720 16,4 1,07

Kevennetty muokkaus 544 9,4 0.97

Talviaikainen sänki 470 10,6 1.0

Syysvilja 394 14,1 1.12

Nurmi ja kesanto 238 5,7 0.98

Kokonais-
typpi

kg yks-1 a-1

Kokonais -
fosfori

kg yks-1 a-1

Nauta 0,44 2,50

Siipikarja 0,0011 0,006

Haja-asutus 3,6 0,24

Taulukko 1. Savijoen valuma-alueen maankäyttömuodot 
Suhteellinen osuus kuvaa osuutta ko. maankäyttömuodon 
kokonaispinta-alasta. Valuma-alueella metsiä on kaikkiaan 
58 % ja maatalousmaita 39 % kokonaispinta-alasta.

Pinta-ala 
(ha)

Suhteellinen 
osuus (%)

Savijoen valuma-alue 1541

Metsät 894

  Kivennäismailla 853 95

  Turvemailla 41 5

  Metsätaloustoimenpiteitä 80 9

Maatalousmaat 594

  Syyskyntö 216 36

  Kevennetty muokkaus 154 26

  Talviaikainen sänki 27 5

  Syysvilja 130 22

  Nurmi ja kesanto 61 10

Kuva 1. Metsien ikärakenne Savijoen valuma-alueella 
VMI-aineiston perusteella.

Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen - MAHA
Savijoen valuma-alueen metsien ikärakenne
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Kuva 2. Savijoen valuma-alueen maaperä.

VT1204_draft.indd   17 29.8.2012   13:13:48



Ominaiskuormitusluvuissa on oletuksena, että metsätalou-
dessa vesiensuojelusta huolehditaan ainakin suojavyöhykkein 
ja laskeutusaltain.

Tarkasteltaessa metsätalouden aiheuttamaa vesistö-
kuormitusta, tarvitaan tiedot valuma-alueella vuosit-
tain toteutettujen metsätaloustoimenpiteiden pinta-alois-
ta. Kuormituslaskennassa tarvittava aineisto on kerättä-
vä useista lähteistä. Tiedot vuosittaisista uudistamispin-
ta-aloista metsäkeskuksittain on saatavissa metsätilastoista 
(Metsätilastollinen vuosikirja, Metsäntutkimuslaitos), mutta 
niistä ei selviä, miten uudistuspinta-alat ja lannoitusalat ja-
kautuvat kivennäis- ja turvemaille. Tarkasteltaessa kuormi-
tusta pienemmässä mittakaavassa, esim. kolmannen jako-
vaiheen valuma-alueella, on metsänkäsittelytiedot kerättävä 
metsänhoitoyhdistysten tai Metsäkeskuksen toimenpideti-
lastoista. Metsätalouden alueellisen vesistökuormitusarvioin-
nin kannalta ongelmaksi nouseekin aineistojen heikko saa-
tavuus, selvitysprosessin työläys ja siitä aiheutuvat kustan-
nukset. Tulevaisuudessa metsänuudistamispinta-alat voidaan 
todennäköisesti tuottaa valtakunnan metsien inventointiai-
neiston (VMI, Metsäntutkimuslaitos) avulla. Monilähde-
VMI:ssä puuston ominaisuuksia, mm. tilavuutta, ikää ja 
kasvupaikkaa, arvioidaan käyttäen metsäkoealojen puusto-
aineistoja, satelliittikuvia sekä muita numeerisia tietolähteitä 
(http://www.metla.fi/ohjelma/vmi/vmi-moni.htm). Puuston 
ikäluokkajakauman perusteella voidaan arvioida eri vuosina 
kivennäis- ja turvemailla tapahtuneet metsänuudistamistoi-
menpiteet. VMI-aineisto on saatavissa paikkatietomuodossa 
(rasteriaineisto 20x20m hilassa) ja se päivittyy keskimäärin 
3…5 vuoden välein.

Savijoen valuma-alueella toteutettuja metsänuudistamis-
toimenpiteitä arvioitiin vuoden 2010 VMI-aineiston avulla 
kokoamalla ikäluokkajakaumat erikseen kivennäismaille ja 
turvemaille. Ikäluokkajakauman oletettiin edustavan vuosit-
taisia uudistamispinta-aloja (Kuva 3; Taulukko 1). Metsä-
taloustoimenpiteiden kuormitusvaikutuksen pitkän keston 
vuoksi vuoden 2010 vesistökuormitusarvioinnissa huomi-
oitiin vuosina 2000–2010 toteutetut toimenpiteet. VMI-ai-
neiston perusteella tehdyn arvion mukaan kyseisenä aikana 
on uudistettu 48 ha kivennäismailla ja 2 ha turvemailla kas-

vavia metsiä, mikä vastaa noin 6 prosenttia koko metsäalasta. 
Arvio on noin kolmasosan pienempi kuin metsäsuunnitelmi-
en ja -ilmoitusten perusteella oletettiin (avo- ja siemenpuu-
hakkuita 69 ha ja ojitusmätästystä 10 ha pinta-alalla). VMI-
aineisto ei mahdollista kunnostusojitus- tai metsälannoitus-
pinta-alojen arviointia vaan ko. toimenpidepinta-alat tulee 
määrittää muilla menetelmillä. Kunnostusojitusten osalta 
voidaan kuitenkin olettaa, että ojituksia toteutetaan vähin-
tään turvemaiden metsänuudistusta vastaavalla pinta-alalla. 
Metsänhoitoyhdistyksistä ja metsäkeskuksesta kerättyjen tie-
tojen perusteella metsälannoituksia ei Savijoen valuma-alu-
eella tehty 2000-2010.

Maatalouden ja haja-asutuksen kuormituksen 
arviointi
Maatalouden vesistökuormitus muodostuu pääasiassa pelto-
viljelystä aiheutuvista kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumista. 
Myös karjatalous aiheuttaa vesistökuormitusta, joka on peräi-
sin ravinteiden huuhtoutumisesta lantaloista ja pelloille levite-
tystä karjanlannasta. Valtaosa peltojen pintamaan eroosiosta ja 
ravinnehuuhtoumista muodostuu kasvukauden ulkopuolella 
syyssateita ja lumen sulamista seuraavien valumahuippujen 
aikaan. Näin ollen erityisesti syksyllä tehtävä maanmuokkaus 
(kyntö, sänkimuokkaus) tai vaihtoehtoisesti pellon pinnalle 
jätettävä kasvillisuus ja kasvustotähde ovat ratkaisevia vuotui-
sen vesistökuormituksen kannalta. Viljelymenetelmien ohella 
maatalouden vesistökuormituksen määrään vaikuttavat voi-
makkaasti mm. peltojen eroosioherkkyys, etäisyys vesistöis-
tä, lannoitteiden käyttömäärä ja levitystapa, pellon vesitalo-
us sekä toteutetut vesiensuojeluratkaisut. Maatalouden omi-
naiskuormitusluvut pyrkivät huomioimaan em. tekijät. Ne 
perustuvat pienillä maatalousvaltaisilla valuma-alueilla teh-
tyihin mittauksiin ja peltolohkotasolla tehtyihin kokeisiin. 
Myös prosessimalleja käytetään tukena arvioitaessa maata-
louden ominaiskuormituslukuja. Arviot karjatalouden omi-
naiskuormitusluvuista sisältävät suorat valumat lantaloista ja 
lannan lannoitekäytön vaikutuksen.

Maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta on Savijoen 
valuma-alueella selvitetty useissa tutkimuksissa niin ko-
keellisesti kuin mallintamalla (esim. Puustinen ym., 2007; 
Väisänen ja Puustinen, 2010). Tätä kuormitusselvitystä var-
ten peltopinta-alat ja viljelykäytännöt arvioitiin yhdistämäl-
lä VMI-aineiston ja rasterimuotoisen CORINE -maankäyt-
töaineiston (2006) maankäyttöluokat sekä hyödyntämällä 
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen pel-
tolohkorekisterin (viranomaiskäyttöön tarkoitettu aineisto) 
tietoja vuodelta 2008 sekä aiempia selvityksiä (Väisänen ja 
Puustinen, 2010). Loppusyksyllä 2010 Savijoen viljelykäy-
täntöjä selvitettiin myös maastokatselmuksen avulla. Peltojen 
keskikaltevuus (~1.6°) arvioitiin numeerisen korkeusmallin 
(2 x 2 m hila) avulla. Taulukossa 1 on kuvattu Savijoen valu-
ma-alueen maankäyttö pinta-aloineen ja suhteellisine osuuk-
sineen. Maatalouden ominaiskuormitusluvut (bi,n) kullekin 
viljelymuodolle valittiin Puustisen ym., (2010) ja Väisäsen ja 
Puustisen (2010) esittämien ominaiskuormituslukujen pe-
rusteella huomioiden Savijoen valuma-alueen ominaispiir-
teet (maalaji ja kaltevuus).

Kuva 3. Puuston ikäluokkajakauma Savijoen valuma-
alueella VMI-aineiston perusteella.
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Alueella harjoitettavan siipikarjan kasvatuksen (arvio 
10 000 yksilöä), karjatalouden (arvio 115 yksilöä) ja haja-
asutuksen (arvio 100 ympärivuotista asukasta) ominaiskuor-
mituslukuina (ci,n) käytettiin Suomen ympäristökeskuksen 
(2005; 2011) esittämiä lukuja (Taulukko 2). Haja-asutuksen 
ominaiskuormitusluvulla kuvataan tavanomaisesta haja-asu-
tuksesta aiheutuvaa vesistökuormitusta. Haja-asetuksen jäte-
vesiasetus (209/2011) määrittää haja-asutuksesta aiheutuvan 
laskennallisen kuormituksen tilanteena, jossa kiinteistössä 
on vesikäymälä ja vettä käytetään keskimääräisellä tavalla, ja 
asettaa viitearvot jätevesien käsittelyn vähimmäisvaatimuksil-
le (Ympäristöministeriö, 2011). Tässä selvityksessä ominais-
kuormituslukuna käytetään ko. vähimmäisvaatimuksien to-
teutuessa syntyvää tyypillistä vuosikuormaa (Taulukko 2).

Savijoen kokonaiskuormitus ja 
kuormitusosuudet
Ominaiskuormituslaskelman perusteella Savijoen valuma-
alueelta kertyvä kiintoainekuorma vuonna 2010 oli noin 330 
tonnia, joka tarkoittaa keskimäärin noin 213 kg ha-1 valuma-
aluehehtaaria kohti. Kiintoainekuormitus koostuu lähes ko-
konaan peltojen eroosiosta, sillä metsäalueilta tuleva tausta-
kuorma ja kunnostusojitusten aiheuttama kiintoainekuormi-
tus edustivat yhteensä alle kolmea prosenttia kokonaiskuor-
mituksesta (Taulukko 3). Kokonaistypen vuotuinen kuor-

mitus oli noin 11 tonnia (7,2 kg ha-1 a-1) ja kokonaisfosforin 
noin 0,9 tonnia (0,6 kg ha-1 a-1). Siitä reilu neljä viidesosaa 
arvioidaan olevan peräisin peltomailta, 21 prosenttia tausta-
kuormaa metsäalueilta ja pelloilta ja 3 prosenttia haja-asu-
tuksesta. Kokonaisfosforin osalta maatalous (88 %), tausta-
kuorma (9 %) ja haja-asutus (3 %) olivat merkittävimmät 
kuormittajat. Metsätaloustoimenpiteiden kuormitusosuus 
oli suuruusluokaltaan noin puoli prosenttia. Tulokset ovat 

Taulukko 3. Arvio eri maankäyttömuotojen ja taustakuor-
man suhteellisista osuuksista kiintoaineen, kokonaisty-
pen ja kokonaisfosforin kuormituksesta Savijoen valuma-
alueella vuonna 2010.

Suhteelliset kuormitusosuudet (%)

Kiinto-
aine

Kokonais-
typpi

Kokonais-
fosfori

Taustakuorma 2,4 21,0 9,0

Metsätalous 0,2 0,4 0,3

Maatalous 97,4 75,5 88,0

Haja-asutus 0 3,2 2,7
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samansuuntaisia kuin Tattarin ym. (2012) havainnot puro-
vesien laadun muutoksista metsäisiltä latvavaluma-alueilta 
Savijoen alajuoksulle antavat olettaa.

Maatalous hallitsee lievästi metsävaltaisen valuma-alueen 
vesistökuormitusta. Sen suurta kuormitusosuutta metsätalo-
usmaihin verrattuna selittää se, että peltoviljelystä aiheutuva 
kuormitus on pinta-alayksikköä kohden huomattavasti suu-
rempaa kuin metsätaloustoimenpiteiden aiheuttama kuor-
mitus. Peltoviljelystä aiheutuva kuormitus toistuu vuosittain, 
kun taas harvemmin toistuvien metsätaloustoimenpiteiden 
vaikutus kestää tyypillisesti muutamasta vuodesta kymme-
neen vuoteen. Kivennäismailla metsätaloustoimenpiteistä 
merkittävää vesistökuormitusta arvioidaan aiheutuvan aino-
astaan metsänuudistamisesta, joka toistuu Etelä-Suomessa 
70…100 vuoden välein. Turvemailla kunnostusojituksia teh-
dään yhdestä kahteen kertaan puuston kiertoajan aikana.

Maa- ja metsätalouden aiheuttaman vesistökuormituk-
sen suhdetta voidaan havainnollistaa yksinkertaisella laskel-
malla. Oletetaan metsänkasvatuksen kiertoajaksi 80 vuotta, 
valuma-alueen metsäpinta-alasta kaksi kolmannesta kiven-
näis- ja kolmannes turvemaiksi ja turvemailla tehtävän kun-
nostusojitus 40 vuoden välein. Kun kiertoajan yli kertynyt 
uudistushakkuiden ja kunnostusojitusten aiheuttama kuor-
mituslisäys jaetaan tasaisesti jokaiselle vuodelle, voidaan saa-
tua lukua verrata maatalouden vuotuisiin ominaiskuormi-
tuslukuihin. Maatalouden osalta puolestaan oletetaan että 
sen ominaiskuormitus vastaa Taulukossa 2 mainittujen vil-
jelykäytäntöjen keskiarvoa. Kun maatalouden ja metsätalou-
den aiheuttamaa pitkän aikavälin kuormitusta vertaillaan toi-
siinsa, havaitaan, että ko. maankäyttömuotojen pintavesiin 
aiheuttama kuormitus olisi keskimäärin yhtä suurta, mikäli 
maatalousmaan osuus valuma-alueen pinta-alasta olisi noin 
2 prosenttia ja metsätalouden 98 prosenttia. Peltoviljelyn 
aiheuttamaa kuormituslisäystä luonnontilaan nähden voi-
daan haarukoida vertaamalla sitä taustakuormaan. Savijoella 
pelloilta tapahtuva eroosio on arviolta 50…140 kertaista, 
typpikuormitus 4…10 ja fosforikuormitus kaksikymmen-
kertaista taustakuormaan verrattuna (Taulukko 2). On kui-
tenkin todennäköistä, että Suomessa käytettävät taustakuor-
mitusluvut aliarvioivat hienolajitteisilta kivennäismailta tule-
vaa vesistökuormitusta ja on epävarmaa kuinka edustavia ne 
ovat esim. arvioitaessa Savijoen peltoalueiden potentiaalista 
luonnontilaista kuormitusta (Mäkinen ym., 2012; Finér ja 
Alakukku, 2012).

Ominaiskuormitusmenetelmä on tilastollinen lähestymis-
tapa eikä se huomioi vesistökuormituksen synnyssä keskeistä 
vuodenaikais- tai vuosittaisvaihtelua sääoloissa ja valunnas-
sa. Tästä syystä kuormitusarvioita ei voi täysin verrata lyhyt-
aikaisiin kokeellisiin kuormitusmittauksiin. Kun Savijoen 
yläjuoksun metsäisillä osavaluma-alueilla tehdyn jatkuvatoi-
misen kuormitusseurannan tuloksia (Joensuu ym., 2012) 
verrattiin tässä katsauksessa esitetyin menetelmin tehtyihin 
kuormituslaskelmiin, mittaustulokset ja kuormitusarviot 
olivat keskenään samaa suuruusluokkaa. Oletettavasti käy-
tetyt ominaiskuormitusluvut ovat edustavia Savijoen valu-
ma-alueen metsämaan osalta. Maatalouden osalta kuormi-
tusarvion tuloksia voidaan verrata Granlundin ym. (2010) 

esittämien Savijoen automaattiseurannan tuloksiin, joiden 
perusteella keskimääräinen kiintoainekuormitus peltoheh-
taaria kohden vuosina 2007–2009 oli 1090…1466 kg a-1. 
Vastaavasti kokonaisfosforin ja nitraattitypen keskikuorma 
oli 1,75…2,44 kg a-1 ja 13,7…16,5 kg a-1. Painottamalla 
Taulukon 2 ominaiskuormituslukuja viljelymuotojen suh-
teellisilla pinta-aloilla ja lisäämällä tähän luonnonhuuhtou-
ma peltoalalta, saadaan vastaaviksi arvoiksi kiintoaineelle 
545 kg ha-1 a-1, kokonaisfosforille 1,36 kg ha-1 a-1 ja kokonais-
typelle 15,7 kg ha-1 a-1. Onkin todennäköistä, että peltovilje-
lyn kiintoainekuormitus on tässä selvityksessä aliarvioitu jo-
pa puolella, kokonaisfosforin osalta aliarvio on noin 30 pro-
senttia kun taas typpikuormitus on mittausten kanssa samaa 
luokkaa. Ominaiskuormituslaskelmien tulokset ovat yleisesti 
suuntaa-antavia ja niitä tulee käyttää lähinnä suuruusluokki-
en ja kuormitussuhteiden arvioinnin apuvälineenä.
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Savijoen valuma-alue sijaitsee Varsinais-Suomessa 
Aurajoen latvoilla (Kuva 1). Valuma-alueen pinta-
alasta 39 prosenttia on peltoa ja loput pääosin metsää. 

Rakennetun alueen osuus on hyvin pieni. Alueella oli vuon-
na 2005 noin 100 asukasta. Pellot ovat tyypillistä eteläsuo-
malaista savista maatalousmaata, joissa valtaosalla viljellään 
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Vesikeskus, malliyksikkö
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Suomen ympäristökeskus, 
Ekosysteemimuutosyksikkö
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Vedenlaadun vaihtelu 
jokivaluma-alueen eri osissa 
– mistä erot syntyvät?

Ravinnekuormituksen tarkka osittaminen sekto-
rikohtaisiin lähteisiin asettaa erittäin suuria vaa-
timuksia lähtötietojen laadulle ja yksityiskohtai-
suudelle. Mitä pienempi alue on, sitä yksityis-
kohtaisempaa tietoa pitäisi olla käytettävissä, 
jotta arviointiin voitaisiin luottaa. Savijoen osa-
valuma-alueella määritettiin samanaikaisesti uo-
missa virtaavan veden hetkellistä laatua valuma-
alueen eri osissa. Tämän perusteella arvioitiin 
maa- ja metsätalouden vaikutusta vedenlaatuun 
ja kuormituksen syntyyn

Kuva 1. Savijoen pieni valuma-alue, näytteenottopaikat 
1-13 sekä niille määritetyt valuma-alueet. Kuvassa on esitetty 
myös pellot ja ravinnekuormitusosiossa tarkastellut reitit eri 
väreillä. Kartassa valkoinen alue kuvaa pääosin metsää.

Mittauspisteet
Osavaluma-alueen raja
Uoma
Reitti 1
Reitti 2
Reitti 3
Pelto

Tutkimusalue
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kevätviljoja, ja syysviljojen ja juurikkaiden osuus on vähäinen 
(Taulukko 1). Noin 9 prosenttia pelloista on nurmipeitteise-
nä. Talvella 2010–2011 alueen pelloista 62 prosenttia oli kyn-
netty tai kultivoitu. Lopuilla pelloista oli käytetty kevyempiä 
muokkausmenetelmiä tai ne oli jätetty muokkaamatta.

Alueen vallitseva maalaji on savi (42 %). Muita merkit-
täviä maaperätyyppejä ovat kalliomaa (31 %) ja avokallio 
(22 %). Eloperäisiä maita on vähän ja ne sijaitsevat pääosin 
valuma-alueen reunoilla metsäisillä alueilla, josta osavalu-
ma-alue 10 on hyvä esimerkki. Osavaluma-alueesta 11 on 
tehty tarkempi maaperäkartoitus, jonka perusteella alue on 
maaperältään muita metsäisiä alueita savisempi. Alueen pel-
lot sijaitsevat savimailla. Savijoen latvaosien metsäisillä osa-
valuma-alueilla 9, 10 ja 11 peltoa ei ole, mutta muilla osa-
valuma-alueilla osuus vaihtelee reilusta 14 prosentista (va-
luma-alue 13) 39 prosenttiin (valuma-alueet 1 ja 7). Muilla 
valuma-alueilla peltoprosentti sijoittuu näiden arvojen väliin 
melko tasaisesti.

Alueella on kaksi lypsykarjatilaa, kaksi siipikarjatilaa 
ja yksi hevostila. Vuonna 2010 alueella oli 548 eläinyk-
sikköä laskettuna Valtion säädöstietopankin (FINLEX ®, 
http://www.finlex.fi/fi/) kertoimilla. Eläintilat tuottavat lan-
taa, joka pelloille levitettynä voi mineraalilannoitteiden li-
säksi aiheuttaa ravinnepäästöjä vesistöihin. Tutkimusalueella 
olevien eläintilojen lanta saatetaan kuitenkin levittää myös 
alueen ulkopuolelle.

Savijoen mittapadolta on vuodesta 1971 lähtien kerätty 
vesinäytteitä keskimäärin 20 kertaa vuodessa. Määrityksien 
lukumäärä on pysynyt lähes samana (1971: 20 kpl, 2010: 
19 kpl), mutta muuttujavalikko on jonkun verran erilainen 
nykyään kuin aloitusvuonna. Virtaamaa on arvioitu veden 

pinnan korkeustiedon ja purkautumiskäyrän avulla. Vuonna 
2007 Savijoen purkupisteessä aloitettiin automaattinen ve-
denlaadun (nitraattityppi, sameus) mittaus S::can Nitro::ly-
ser mittalaitteella, ja mittaus jatkuu edelleen (Linjama et al. 
2009). Maatalouskuormituksen keskimääräinen taso pitkäl-
lä aikavälillä on Suomessa arvioitu valuma-alueseurantojen, 
koekenttätutkimusten ja mallitulosten perusteella. Savijoen 
aineistoa onkin laajasti hyödynnetty sekä kuormitustason ra-
portoinnissa että erilaisten huuhtoumamallien kehitystyössä 
(Granlund et al. 2005; Lepistö et al. 2006; Puustinen et al. 
2007; Rankinen et al. 2010; Väisänen ja Puustinen, 2010).

Vedenlaadun vaihtelu
Alueella tehtiin 22.11.2010 ja 13.4.2011 mittauskampan-
jat, joissa otettiin saman päivän aikana vesinäytteet eri puo-
lilta valuma-aluetta kunkin osavaluma-alueen purkupistees-
tä (Kuva 1). Kampanjan aikana otetuista vesinäytteistä ana-
lysoitiin sameus, kiintoainespitoisuus (lasikuitusuodatin, 
1,2 µm), pH, sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, kokonais-, 
nitraattinitriitti- ja ammoniumtyppi, kokonais- ja fosfaatti-
fosfori, rauta, orgaaninen kokonaishiili ja liuennut orgaani-
nen hiili sekä kemiallinen hapenkulutus. Virtaamaa mitataan 
jatkuvatoimisesti alueen purkupisteessä (1) sekä metsäisillä 
osavaluma-alueilla (10, 11). Syksyn 2010 virtaamahuiput 
olivat lyhytkestoisia, eikä mittauskampanjaa onnistuttu ajoit-
tamaan korkeimpien virtaamien aikaan. Sen sijaan keväällä 
2011 mittauskampanjan ajoitus osui lumensulamisesta joh-
tuvaan virtaamahuippuun.

Valuma-alueen ominaisuudet ja maankäyttö sekä hydrolo-
ginen tilanne vaikuttavat vedenlaatuun. Kokonaisfosforin pi-
toisuudet olivat keskimäärin suuremmat keväällä kuin syksyl-

Taulukko 1. Savijoen pienen valuma-alueen osavaluma-alueiden ominaisuudet. Kasvilajitieto vuodelta 2008, 
eläintieto vuodelta 2007 ja muokkaus- ja kasvipeitteisyystieto syksyltä 2010.

Alue Pinta-ala Metsää Peltoa Peltojen 
keskikaltevuus

Kasvit 
(osuus koko peltoalasta, %)

Muokattu* Kasvipeitteinen** Eläimet

(ha) (ha) (ha) (%) Kevätvilja Syysvilja Nurmet
(osuus koko 

peltoalasta, %)
(osuus koko 

peltoalasta, %) (ey)

1 1 541 850 (55 %) 594 (39 %) 2,8 77 9 12 62 38 548

2 1 387 805 (58 %) 507 (37 %) 2,8 79 4 14 63 37 548

3 605 344 (57 %) 222 (37 %) 2,8 67 9 16 64 36 104

4 782 461 (59 %) 285 (36 %) 2,8 88 0 12 62 38 443

5 445 267 (60 %) 151 (34 %) 2,8 69 9 21 59 41 104

6 272 181 (67 %) 81 (30 %) 2,1 100 0 0 85 15 0

7 153 85 (56 %) 59 (39 %) 4,1 59 0 42 11 90 444

8 79 54 (68 %) 20 (25 %) 3,9 97 0 2 0 99 422

9 21 20 (97 %) 0 0 0 0 0 0 0 0

10 33 32 (100 %) 0 0 0 0 0 0 0 0

11 30 29 (99 %) 0 0 0 0 0 0 0 0

12 135 82 (61 %) 47 (34 %) 3,4 59 6 34 59 40 72

13 13 10 (84 %) 2 (14 %) 1,9 0 0 89 89 0 0

* kultivointi ja kyntö
** jättöpelto, luonnonhoitopelto, nurmi, suorakylvö, syysvilja, sänki ja kartoittamaton (1,3 %).
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lä ja vaihtelivat Savijoella syksyn mittauskampanjan aikana vä-
lillä 7…140 µg l-1 ja kevään mittauskampanjan aikana välillä 
11…180 µg l-1. Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat pienim-
millään valuma-alueen latvaosissa metsäisillä alueilla ja kasvoi-
vat joen latva-alueilta alajuoksun suuntaan tultaessa peltoalu-
eiden lisääntyessä (Kuva 2). Fosfaattifosforin osuus kokonais-
fosforista oli keskimäärin noin 30 prosenttia sekä syksyllä että 
keväällä ja vaihteli metsäisten osavaluma-alueiden alle kym-
menestä 69 prosenttiin osavaluma-alueella 12. Keskimäärin 
noin puolet kokonaisfosforista oli syksyllä liuenneessa muo-
dossa ja keväällä noin 40 prosenttia. Keväällä liuenneen fos-
forin osuus oli pienempi, johtuen suuremman virtaaman ai-
kana lisääntyneen kiintoainekuorman mukana huuhtoutuvan 
partikkelimaisen fosforin suuresta määrästä. Partikkelimaisen 
fosforin osuus oli pienin metsäisillä osavaluma-alueilla.

Kuten kokonaisfosforin myös kokonaistypen pitoisuudet 
olivat pienimmillään joen latvaosien metsäisillä osavaluma-
alueilla, ja ne kasvoivat peltoprosentin noustessa (Kuva 3a). 
Kokonaistypen pitoisuus vaihteli välillä 310…5 100 µg l-1, 
eivätkä pitoisuudet eronneet syksyn ja kevään välillä suuresti, 
vaikkakin keskimäärin kevään pitoisuudet olivat hieman suu-
rempia. Kuten fosforin kohdalla myös suurin osa peltoval-
taisten osavaluma-alueiden kokonaistypestä oli epäorgaanis-
ta typpeä, kun taas maankäytöltään vähemmän intensiivisillä 
metsäisillä osavaluma-alueilla epäorgaanisen typen osuus ko-
konaistypestä jäi vain muutamaan prosenttiin. Keskimäärin 
yli 90 prosenttia kokonaistypestä oli sekä syksyllä että kevääl-
lä liuenneessa muodossa.

Kiintoainepitoisuudet olivat keväällä huomattavasti 
suuremmat kuin syksyn mittauskampanjan aikana havai-
tut pitoisuudet (Kuva 3b). Syynä suureen eroon on ke-
vään sulamis- ja sadevesien mukana pelloilta huuhtoutu-
va kiintoaines sekä mahdollinen uomaeroosio. Metsäisillä 
latva-alueiden osavaluma-alueilla kiintoainepitoisuudet 
olivat erittäin pieniä ja suurenivat alajuoksulle valuma-
alueen peltoprosentin kasvaessa. Orgaanisen kiintoaineen 
osuus kiintoaineesta oli metsäisillä latva-alueilla suurem-
pi kuin alajuoksulla. Keskimäärin orgaanisen kiintoainek-
sen osuudet (hehkutus 550 °C) olivat pienempiä syksyllä 
kuin keväällä.

Päinvastoin kuin fosforin, typen ja kiintoaineen koh-
dalla orgaanisen kokonaishiilen pitoisuudet olivat suurim-
mat metsäisillä osavaluma-alueilla ollen korkeimmillaan 
28 mg l-1 (Kuva 3c). Metsien ja soiden onkin todettu ole-
vat suurimpia vesistöihin kulkeutuvan orgaanisen hiilen 
lähteitä (Kortelainen et al. 1997; Mattsson et al. 2005). 
Syksyn ja kevään pitoisuuksien välillä ei ollut suurta vaih-
telua. Orgaaninen hiili oli miltei kokonaan liuenneessa 
muodossa.

Kuva 2. Kokonaisfosforin pitoisuudet tutkimusalueen 
eri osissa syksyn ja kevään näytteenotoissa. Näyt teen-
ottopaikoilta 5 ja 8 puuttuvat syksyn tulokset.

Kuva 3. Syksyn ja kevään näytteenottokampanjoissa havai-
tut kokonaistypen kokN (a), kiintoaineen (b) sekä orgaanisen 
kokonaishiilen TOC (c) pitoisuudet näytteenottopaikoittain. 
Näytteenottopaikoilta 5 ja 8 puuttuvat syksyn tulokset.
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Ravinnekuormituksen kertymä
Maankäyttö vaikuttaa kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen. 
Selvää ei kuitenkaan aina ole mikä ja kuinka merkittävä vai-
kutus on. Esimerkiksi maatalousmaan vaikutusta voidaan 
tarkastella mm. vertaamalla kuormitusta ja sen muutosta pel-
toalan osuuteen kokonaisalasta.

Typpi-, fosfori- ja orgaanisen kokonaishiilikuormituk-
sen kehitystä alueen latvaosista purkupisteelle tarkastel-
tiin kevään 2011 osalta kolmen eri reitin varrelta (Kuva 1). 
Kuormitusarvot on laskettu käyttäen koko alueen purku-
pisteen mitta-aseman kyseisen päivän keskivaluntaa ja suh-
teuttamalla se osavaluma-alueiden kokoon. Toisin sanoen 
erikokoisten alueiden oletettiin muodostavan samansuurui-
sen valuntamäärän osavaluma-alueen pinta-alayksikköä koh-
den. Pinta-alakohtaisen kuormituksen muutos eri reiteillä on 
laskettu vähentämällä kunkin pisteen kuormituksesta reitin 
edellisen pisteen kuormitus. Kuvassa 4 pinta-alakohtaisen 
kuormituksen muutoksen määrä mittauspisteeltä seuraaval-
le on laskettu kampanjapäivälle 13.4.2011.

Kokonaistyppikuormituksen muutos on suurinta kaikki-
en reittien alkuvaiheessa (Kuva 4a). Tämä liittyy siihen, että 
kaikilla reiteillä peltoprosentti kasvaa siirryttäessä seuraavalle 
pisteelle. Typpikuormitus lisääntyy jonkun verran jokaisella 
pisteellä kaikkien kolmen reitin varrella. Reittien varrella pel-
toalan, muokatun pellon osuus ja eläinmäärät kasvavat lähes 
säännönmukaisesti siirryttäessä kohti purkupistettä. Jos pel-
toalan suhde (%) pysyy samana eikä peltojen kuormittavuu-
dessa tapahdu muutosta, peltoalan kasvu (ha) ei sinänsä kas-
vata alueelta tulevaa kuormitusta (g ha-1). Kuitenkin peltojen 
muut ominaisuudet kuten kaltevuus, muokkaustavat, kasvi-
lajit ja maaperä vaikuttavat kuormituksen muutokseen.

Kokonaisfosforikuormituksen muutokset (Kuva 4b) 
ovat lähes identtiset kokonaistyppikuormituksen muutos-
ten (Kuva 4a) kanssa ja niistä on mahdollista tehdä samat 
johtopäätökset. Tämä huolimatta siitä, että typpi kulkeu-
tuu vesistöihin pääosin liuenneena ja fosfori kiintoaineksen 
mukana.

Orgaaninen kokonaishiilikuormitus poikkeaa selkeästi 
typpi- ja fosforikuormituksen dynamiikasta Savijoen pienel-
lä valuma-alueella (Kuva 4c). Pinta-alakohtainen kuormitus 
kasvaa vain reitin 1 ja 3 ensimmäiseltä pisteeltä toiselle siir-
ryttäessä. Muuten pinta-alakohtainen kuormitus vähenee. 
Voimakkainta väheneminen on reitillä 2 siirryttäessä täysin 
metsäiseltä alueelta 11 alueelle 5, jonka peltoprosentti on 34 
ja metsäprosentti 60. Reiteillä 1 ja 3 on jo latvavaluma-alu-
eella peltoja, joiden osuus kuitenkin kasvaa huomattavasti 
seuraavalle pisteelle siirryttäessä metsäprosentin vastaavas-
ti pienentyessä 56…61 prosenttiin. Tämä näyttää lisäävän 
orgaanisen kokonaishiilen pinta-alakohtaista kuormitusta, 
mikä on ristiriidassa reitin 2 tulosten kanssa. Toisaalta voi-
daan ajatella, että kuorman lasku on jo tapahtunut ylempä-
nä täysmetsästä pellolle siirryttäessä. Siten pinta-alakohtai-
nen orgaanisen kokonaishiilen kuormitus on suurinta täysin 
metsäisillä alueilla, mutta myös peltoviljely voi kasvattaa sen 
määrää. Kaikkien reittien alajuoksulla peltoprosentti vaihte-
lee vain vähän ja orgaanisen kokonaishiilen pinta-alakohtai-
nen kuormitus pienenee hieman. Yleistäen voisi sanoa, että 

pienillä peltoalan osuuden vaihteluilla ei ole merkittävää vai-
kutusta orgaaniseen kokonaishiilikuormitukseen.

Mitä opimme?
Suomessa luonnontilaisten alueiden puroveden keskimää-
räinen typpi- ja fosforipitoisuus on 430 µg l-1 ja 15 µg l-1 
(Mattsson et al. 2003). Savijoen metsäisten alueiden hetkelli-
set typpi- ja fosforipitoisuudet olivat hieman pienempiä kuin 
edellä esitetyt luonnontilaisten alueiden keskimääräiset luvut. 
Savijoen kampanjan suurimmat kokonaistyppipitoisuudet 
(4 200…5 100 µg l-1) mitattiin valuma-alueen alaosan maata-

Kuva 4. (a) Kokonaistypen kokN, (b) kokonaisfosforin 
kokP ja (c) orgaanisen kokonaishiilen (TOC) kuormituk-
sen muutos 13.4.2011 kunkin reitin latvalta purkupisteel-
le siten, että seuraavaa mittauspistettä on aina verrattu 
edeltävään. Huom! Reitti 1 on pidempi kuin muut reitit ja 
siksi siinä on enemmän vertailupisteitä.
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lousvaltaisilla alueilla. Korkeimmat kokonaisfosforipitoisuudet 
(140…180 µg l-1) mitattiin myös valuma-alueen alaosan maa-
talousvaltaisilla alueilla sekä reitin 1 pisteessä 12 (140 mg l-1). 
Savijoen alueella maatalousvaltaisen alueen veden typpipitoi-
suus oli kymmenen kertaa suurempi ja fosforipitoisuus vii-
sitoista kertaa suurempi kuin metsäisten alueiden vastaavat 
arvot. Orgaanisen kokonaishiilen pitoisuudet sen sijaan oli-
vat korkeimmillaan metsäisillä osavaluma-alueilla ja vastasivat 
suuruusluokaltaan luonnontilaisilta alueilta mitattuja pitoi-
suuksia (Mattsson et al. 2003; Kortelainen et al. 2006).

Suurin kasvu typpi- ja fosforikuormassa havaitaan siir-
ryttäessä metsäisiltä alueilta maatalousvaltaisille alueille. 
Peltoprosentin kasvu on merkittävin tekijä fosfori- ja typ-
pikuormituksen kasvussa. Päinvastoin kuin pääravinteiden 
kohdalla orgaanisen kokonaishiilen pinta-alakohtaiset kuor-
mitukset olivat suurimmat metsäisillä osavaluma-alueilla. 
Eläintilojen lannanlevitys tai mineraalilannoitus saattaa myös 
osittain selittää fosforin, typen ja orgaanisen kokonaishiilen 
kuormituksen kasvua muokatuilla peltoalueilla. Toisaalta taas 
pellon kasvipeitteisyystila ei yksiselitteisesti noussut kuormi-
tuksen muutosta selittäväksi tekijäksi, mutta tuloksiin saat-
toi vaikuttaa tutkimuksen keskittyminen kevättilanteeseen, 
jolloin suuret huuhtoumat muokatuilta alueilta olisivat ta-
pahtuneet jo edellisenä syksynä. Työssä käytetty karkea kasvi-
peitteisyyden jaottelu aiheutti myös epävarmuutta tulokseen. 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että metsäisten alueiden 
merkitys valuma-alueen typpi- ja fosforikuormituksessa on 
vähäinen. Orgaanisen kokonaishiilikuormituksen kohdalla 
metsäisillä alueilla näyttää olevan merkittävämpi rooli, mut-
ta jatkotutkimusta tarvitaan kuormituksen lähdealueiden 
tarkemmaksi tunnistamiseksi. Vaikka yllä esitetyt johtopää-
tökset on tehty vain yhden tapaustutkimuksen perusteella, 

tulokset voitaneen yleistää koko Varsinais-Suomen alueelle. 
Tulevaisuuden lisätutkimusta voisi kohdentaa valuma-aluille, 
joissa suurehkoja metsäalueita sijaitsisi latva-alueiden lisäksi 
myös lähempänä alueen purkupistettä.
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K.H. Renlundin säätiö, apurahoja 
geologisiin ja ympäristöprojekteihin 
vuodelle 2013
K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä n. puoli miljoonaa euroa. 

Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maakamaran raaka-aine- ja vesivarojen etsintää, 
tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee myös mineralogian ja geologian alojen 
teknistä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita. Säätiö voi rahoittaa 
julkaisutoimintaa sekä tieteellisiä jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin..

Rahoitushakemukset lähetetään 30.11.2012 mennessä osoitteeseen: 

Prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Institutionen för Naturvetenskaper, 
Åbo Akademi, FI-20500 Turku. Sähköposti: carl.ehlers@abo.fi

Lisätietoja: http://www.abo.fi/renlund, tai http://web.abo.fi/renlund//
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Luonnonhuuhtouman arviointi hienorakeisia maalajeja 
sisältäviltä alueilta edellyttää tilannetta, jossa ihmistoi-
minnan vaikutus on minimoitu. Nykyhetkellä tämä 

on kuitenkin haasteellista, koska suuri osa Suomen savikois-
ta on viljely- tai muussa hyötykäytössä. Siksi tässä tutkimuk-
sessa pyrittiin mallintamaan hienorakeisten maalajien luon-
taista kiintoaines- ja fosforikuormitusta järvisedimenteistä, 
jotka ovat kerrostuneet ennen maaperään kohdistuvaa ih-
mistoimintaa. Tutkimuskohteet sijoittuvat eteläisen Suomen 
savikkoalueille, joten tuloksia voidaan yleistää viljellyille alu-
eille Suomessa.

Aineisto
Tutkimuskohteiksi valittiin 22 Etelä-Suomen pientä latvajär-
veä (Taulukko 1), siten, että hienorakeisten maalajien osuus 
valuma-alueella vaihteli (Kuva 1). Järvien valinnassa käytet-
tiin kolmea kriteeriä:

1. Järvien koko ja valuma-alue pyrittiin vakioimaan 
noin suhteeseen 1/10 (Md = 173/1 710 ha).

2. Altaiden morfologian tuli olla yksinkertainen – eli 
mahdollisimman pyöreä ja melko tasapohjainen.

3. Hienorakeisten maalajien osuus valuma-alueesta 
vaihteli mahdollisimman paljon.

Tätä varten hienorakeisten maalajien määrä valuma-alueella 
laskettiin GTK:n laatiman maaperäkartan (1:200 000) pe-
rusteella. Järvien sijainti Etelä-Suomessa minimoi myös poh-
jois-etelä -suuntaisen ilmastovaihtelun.

Järvisedimenttinäytteet kerättiin keväällä 2011 kahdel-
la eri näytteenottomenetelmällä. Limnos-näytteenottimella 
otettiin 30 cm syvyyteen pintanäyte (halkaisija 9,4 cm), jo-
ka kuvasi vähintään viimeisen 25 vuoden sedimentaatiota. 
Mäntäkairalla otettiin noin 2 m pituiset näytteet (halkaisi-
ja 5,9 cm), jolloin päästiin luonnontilaiseen sedimenttiin. 
Limnoksella otetut näytteet jaettiin kentällä 1 cm vahvuisiin 
viipaleisiin.

Näytekäsittely ja tutkimusmenetelmät
Limnos-näytteet kuivattiin 120oC lämpötilassa ja punnittiin, 
minkä jälkeen niistä määritettiin 137Cs-menetelmällä vuoden 
1986 aikamerkki (Chernobyl). Vuoden 1986 jälkeen sedi-
mentoituneen aineksen massat summattiin, jolloin saatiin 
25 vuoden järvikohtainen kiintoaineskertymä (g/m²/v) näyt-
teenottopaikoilla. Joistakin pintanäytteistä otettiin osanäyte 
piilevämäärityksiä varten.

Mäntäkairalla otetuista näyteprofiileista tehtiin esiselvitys 
Bartington MS2E-suskeptibiliteettimittarilla, jossa käytet-
tiin MS2C-anturia. Suskeptibiliteetti kuvaa mineraaliainek-
sen määrää sedimentissä, ja lähes kaikissa tapauksissa mitta-
usarvot kohosivat voimakkaasti kohti sedimentin pintaosaa 
keskimäärin 70 cm syvyydeltä lähtien. Piirre tulkittiin ih-
mistoiminnan vaikutuksen voimistumiseksi valuma-alueella, 
minkä vuoksi luonnontilainen näyte valittiin kohdasta, jossa 
suskeptibiliteettiarvot olivat alhaisia. Havainto ei kuitenkaan 
poissulje kokonaan ihmistoiminnan osuutta valuma-alueella 
ennen suskeptibiliteettiarvojen kohoamista, mutta muutos-

Kuinka reheviä eteläisen Suomen järvet ovat olleet luonnontilassa ja kuinka paljon niihin on tuolloin 
kertynyt kiintoainesta vuosittain? Saadaksemme selvyyden asiaan, meidän täytyy siirtyä ajassa taak-
sepäin reilut 1 000 vuotta, jolloin suuri osa maatamme oli vielä koskemattomien metsien peitossa.

Luonnonhuuhtouman arviointi 
Etelä-Suomen savikkoalueilla

JARI MÄKINEN
Geologian tutkimuskeskus
E-mail: jari.makinen@gtk.fi

MIRA TAMMELIN
Turun yliopisto

TOMMI KAUPPILA
Geologian tutkimuskeskus

Kuva 1. Piilevärekonstruktiolla arvioidut luontaiset fos-
foripitoisuudet Etelä-Suomen savikkoalueiden pie-
nissä latvajärvissä. Järvitunnukset ovat Taulukossa 1. 
Suurimmat luontaiset fosforipitoisuudet näyttävät keskit-
tyvän Kaakkois-Suomen savikkoalueille Salpausselkä I:n 
eteläpuolelle. Pohjana Suomen maaperäkartta 1:1 000 000 (GTK, 
http://geomaps2.gtk.fi/geo/ , Pohjakartat: © Maanmittauslaitos, lupa 
nro 13/MML/12 ja Logica Suomi Oy): sininen = savi, punainen = kallio, 
beige = moreeni, vihreä = hiekka.
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ten systemaattisuus viittaa siihen, että viimeistään tässä vai-
heessa peltoviljely on voimistunut merkittävästi. Lisäksi on 
huomioitava, että ikämääritysnäyte sijoittuu kohdalle, jossa 
suskeptibiliteettiarvot eivät vielä ole kohonneet. Tästä johtu-
en intensiivisen maankäytön alkamisajankohta on todennä-
köisesti hieman raportoitua luonnontilaisen sedimentin ylä-
osan ikää myöhäisempi (Taulukko 1).

Luonnontilaisesta sedimentistä otettiin 50 cm pituinen 
näyte, josta otettiin edelleen neljä osanäytettä piilevämääri-
tyksiä varten. Lopuksi näyte kuivattiin, punnittiin ja lähetet-
tiin geokemialliseen koostumusmääritykseen (503M, C/N, 
Labtium Oy). Lisäksi otettiin luonnontilaisen näytteen ylä- ja 
alaosasta 1 cm mittainen siivu 14C-ajoitusta varten. Punnitus- 
ja ajoitustietojen perusteella voitiin laskea kiintoaineskertymä 
(g/m²/v) sekä luonnontilassa että vuoden 1986 jälkeen. On 
myös huomattava, että osa sedimentoituneesta hiilestä on ns. 
vanhaa hiiltä, joka on peräisin valuma-alueelta, minkä vuoksi 
sedimentin todellinen ikä on todennäköisesti muutamia sato-
ja vuosia nuorempi (Saarnisto et al. 1977, Zillén et al. 2003, 
Snowball et al. 2010). Mikäli olosuhteet valuma-alueella ja se-
dimentaatioympäristössä ovat pysyneet vakioina, voidaan kui-
tenkin olettaa, että sedimenttiprofiilien ala- ja yläosan ikäero 
vastaa parhaiten sedimentaatioajanjaksoa vuosina.

Piileväpreparaatit tehtiin GTK:ssa ja piileväanalyy-
si Turun yliopistossa. Piilevänäytteet analysoitiin valo-
mikroskoopilla tunnistamalla lajitasolla jokaisesta tutki-
tusta näytteestä vähintään 300 piileväkuoren puolikasta. 
Piileväanalyysin tulosten perusteella tutkimusjärville saatiin 
laadittua järviveden kokonaisfosforirekonstruktiot takau-

tuvalla paleoekologisella mallinnuksella. Mallinnuksessa 
käytettiin C2-ohjelmaa sekä kaksikomponenttisella WA-
PLS–regressiomenetelmällä (Weighted Averaging Partial 
Least Squares regression) rakennettua siirtofunktiota. 
Siirtofunktio perustui Iisalmen vesistöreitiltä kerättyyn 
50 järven kalibrointiaineistoon, ja sen korrelaatiokerroin 
mallinnettujen ja mitattujen fosforiarvojen välillä oli 0,82. 
Uudelleennäytteytykseen perustuvan ennustuksen keskivir-
he (RMSEP) oli 0,150 log µgTPl-1.

Tulokset
Kiintoaineksen luontainen akkumulaationopeus määritet-
tiin 14 järvestä, ja tulosten mukaan niiden valuma-alueil-
la on luonnontilaista maaperää alettu muokata keskimää-
rin AD 627 jälkeen (huomioi em. 14C-menetelmästä johtu-
va ”ikälisä”). Joissakin tapauksissa suskeptibiliteettiarvoista 
ei voitu tunnistaa luonnontilaisen aineksen sijaintia, minkä 
vuoksi näyte edustaa liian varhaista ajanjaksoa. Tämä puo-
lestaan vaikuttaa ajoitustuloksiin, joten merkittävää valuma-
alueen muokkausta Etelä-Suomessa on todennäköisesti alettu 
harjoittaa em. ajankohtaa myöhemmin - ainakin latvavesillä 
keskimäärin.

Mittaustulosten mukaan 50 cm sedimenttinäyte edustaa kes-
kimäärin 1066 vuoden ajanjaksoa, mikä vastaa noin 0,5 mm/v 
sedimentaationopeutta ja noin 84 g/m²/v kiintoaineskertymää. 
Geokemiallisten määritysten mukaan kiintoaineksen kertymä 
lisääntyi sedimentin K-pitoisuuden kasvaessa (=raekoon pie-
netessä), mikä viittaa savikoiden vaikutukseen kiintoaineksen 
koostumuksessa. Resentti, eli viimeisen 25 vuoden kiintoaines-

Taulukko 1. Tutkimusjärvet, sijainti, sedimenttinäytteet ja niistä lasketut muuttujat. Järven havaintotunnus (ID) , koordinaatit 
WGS84_E ja WGS84_N, näyteprofiilin alasyvyys sedimentin pinnasta (A, cm), näyteprofiilin yläsyvyys sedimentin pinnas-
ta (Y, cm), näyteprofiilin alasyvyyden ikä (A_ikä, AD: negatiiviset arvot eaa.), näyteprofiilin yläsyvyyden ikä (Y_ikä, AD: ne-
gatiiviset arvot eaa.), piilevärekonstruktiolla arvioitu veden luontainen fosforipitoisuus (P_Mod), kiintoaineksen luontainen 
kertymänopeus näytteenottokohdassa (DM_L, g/m²/v), fosforin luontainen kertymänopeus näytteenottokohdassa (P_Sed, 
mg/m²/v), kiintoaineksen resentti kertymänopeus viimeisen 25 vuoden aikana näytteenottokohdassa DM_R, g/m²/v).

Järvi Paikkakunta ID WGS84_E WGS84_N A_cm Y_cm A_ikä Y_ikä P_Mod DM_L P_Sed DM_R
Enäjärvi Vihti 1 24,39210 60,35096 155 108 -1684 -614 30 82 63 1174
Hopjärvi Loviisa 2 26,09712 60,55367 110 60 407 1167 60 91 65 928
Hyvälammi Riihimäki 3 24,51980 60,77068 145 95 -1397 54 30 32 42 700
Isojärvi Mäntsälä 4 25,34997 60,55475 117 67 43 425
Kilpijärvi Mäntsälä 5 25,21744 60,69474 95 45 -628 1950 35 16 17 377
Kotojärvi Vihti 6 24,40581 60,44298 120 70 34,4 1103
Köyliönjärvi Köyliö 7 22,34905 61,10908 192 142 562 863 62 465 322 2133
Lapinjärvi Lapinjärvi 8 26,16959 60,63104 172 122 -1153 -126 62 72 48 509
Linkullassjön Inkoo 9 23,87937 60,09605 140 90 39 2071
Mallusjärvi Orimattila 10 25,60063 60,74803 145 100 496 1007 51 217 179 2781
Niinijärvi Pornainen 11 25,38599 60,41428 122 72 307 1469 57 61 65 2133
Ojajärvi Loppi 12 24,44538 60,75880 90 41 14 366
Oksjärvi Tammela 13 23,94587 60,79546 155 110 28
Omenojärvi Kiikala 14 23,54139 60,41799 152 102 139 717 33,9 108 93 429
Onkimaanjärvi Karkkila 15 24,05429 60,63388 116 66 12,2 401
Oriharonjärvi Kärkölä 16 25,14373 60,89205 107 67 -451 435 30,5 78 186 1241
Rehtijärvi Jokioinen 17 23,49026 60,84275 105 55 31 1964
Rusutjärvi Tuusula 18 24,97990 60,42717 117 67 -61 562 67,5 74 34 587
Sääksjärvi Iitti 19 26,22353 60,82681 171 121 -297 1054 75 102 68 2211
Teutjärvi Ruotsinpyhtää 20 26,49330 60,58756 97 47 -1158 806 79 44 29 392
Valkjärvi Kärkölä 21 25,22778 60,86967 155 110 16,5 2860
Valkjärvi Klaukkala 22 24,72043 60,40228 135 95 727 1397 29,4 120 101 1050
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kertymä oli keskimäärin 1 226 g/m²/v, mikä on noin 15-kertai-
nen luonnolliseen kertymänopeuteen verrattuna. Resentti kiin-
toaineskertymä korreloi positiivisesti kiintoaineksen savisuuden 
kanssa ja negatiivisesti hiilipitoisuuden kanssa.

Poikkeuksena aineistossa on Köyliönjärvi, jossa 50 cm 
näyte ajoittui välille 568 – 869 AD ja kiintoaineskertymäk-
si laskettiin 464 g/m²/v. Tulos poikkeaa muista arvoista niin 
voimakkaasti, että Köyliönjärvellä on todennäköisesti harjoi-
tettu vesistöä voimakkaasti kuormittavaa maanmuokkausta 
jo tuona ajanjaksona. Tässä tapauksessa luonnontilainen näy-
te olisi pitänyt ottaa vähintään 2,5…3,0 m syvyydestä.

Piilevämallin testaamiseksi otettiin joitakin pintasedi-
menttinäytteitä, ja fosforirekonstruktiota verrattiin viime 
vuosikymmeninä järvivedestä tehtyihin fosforimittauksiin. 
Tulosten mukaan malli kuvaa veden fosforipitoisuutta hyvin, 
joskin malli hieman aliarvioi rehevimpien ja yliarvioi karuim-
pien järvien fosforipitoisuuksia.

Ennen ihmistoimintaa kerrostuneesta sedimentistä arvioi-
tiin piilevämallinnuksen avulla veden luontainen fosforipitoi-
suus, joka vaihteli välillä 12…79 µg/l (Taulukko 1, Kuva 1). 
Osa järvistä on siten ollut jo luonnostaan reheviä, mutta sii-
hen verrattuna ihmistoiminta on lisännyt fosforipitoisuutta 
12…35 µg/l. Tulosten mukaan veden luontainen fosforipitoi-
suus kasvoi sedimentin raekoon pienetessä, mikä kuvastaa valu-
ma-alueen savikkojen vaikutusta (Kuva 2). Kuitenkin sedimen-
tin fosforipitoisuus pienenee kun veden fosforipitoisuus kasvaa 
(Kuva 3), mikä kuvastaa fosforin heikompaa pidättymistä jär-
ven rehevyyden kasvaessa. Myös fosforin luontainen kertymä-
nopeus näyttää hieman pienenevän veden rehevöityessä.

Piilevärekonstruktiolla arvioitua veden luontaista fosfori-
pitoisuutta verrattiin myös valuma-alueen ominaisuuksiin. 
Tulosten perusteella näyttää siltä, että muuttujien välinen 
yhteys ei ole lineaarinen (Kuva 4). Kun savikoita on alle 30 
prosenttia valuma-alueesta, järven luontainen fosforipitoi-
suus on 10…30 µg/l, mutta mikäli savikoiden osuus on yli 
30 prosenttia, luontainen fosforipitoisuus kohoaa voimak-
kaasti – lukuun ottamatta kolmea poikkeusta (Köyliönjärvi, 
Rehtijärvi ja Valkjärvi/Klaukkala).

Johtopäätökset
Piilevärekonstruktiolla mallinnettu veden fosforipitoisuuden 
vaihtelu osoittaa, että maankäytöstä riippumatta savikkoalu-
eilla sijaitsevat järvet ovat luonnostaan reheviä. Kuitenkin 
yhdessätoista tapauksessa veden luontainen fosforipitoisuus 
on tällä hetkellä lisääntynyt noin 12…35 µg/l verrattuna 
luonnontilaan.

Viimeisen 25 vuoden aikana kiintoaineksen kerty-
minen järvialtaisiin on ollut noin 15-kertaista suhteessa 
luonnontilaan.
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Kuva 2. Sedimentin kaliumpitoisuus (K, mg/kg) ja piilevä-
rekonstruktiolla arvioitu veden luontainen fosforipitoisuus 
(P, µg/l). Karkeasti arvioituna kaliumpitoisuus kuvaa sa-
veksen määrää kiintoaineksessa, eli sedimentin raekoko 
pienenee kaliumpitoisuuden kasvaessa.

Kuva 3. Sedimentin fosforipitoisuus (P, mg/kg) ja piile-
värekonstruktiolla arvioitu veden luontainen fosforipitoi-
suus (P, µg/l).

Kuva 4. Hienorakeisten maalajien osuus (Savikot %) va-
luma-alueella ja piilevärekonstruktiolla mallinnettu luon-
nontilainen fosforipitoisuus (P, µg/l).
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Valtakunnan metsien ensimmäisen ja toisen inven-
toinnin (Ilvessalo 1933 ja Aaltonen 1941) mukaan 
kangasmaiden maalajijakaumasta hieman vajaa 10 

prosenttia on hienolajitteisia maita (Tamminen 2009). Vajaa 
puolet tästä määrästä on savia tai hienoa hiesua. Runsaat puo-
let on hienoainesmoreeneita. Lisäksi turvemaiden pohjamais-
ta osa on savia, hiesua ja hienoainesmoreeneja. Tästä syystä 
metsäojien kaivuun, erityisesti kunnostusojituksen yhteydes-
sä toisinaan leikataan hienojakoisia kivennäismaita sisältäviä 
kerroksia. Metsämaissa hienoja lajitteita on varmimmin ala-
villa, usein kosteilla, ja samalla vesitalouden järjestelyä tarvit-
sevilla mailla. Hienolajitteiset maalajit samentavat valumave-
siä herkästi ja aines kulkeutuu vesistöihin, ellei käytetä tehok-
kaita, suodatukseen perustuvia vesiensuojelumenetelmiä.

Maataloudessa hienolajitteisten maiden haasteet vesien-
suojelun kannalta ovat kertaluokkaa suuremmat kuin met-

sätaloudessa. Luokitellaanhan noin kolmannes Suomen pel-
loista savimaiksi. Tällöin saveksen osuus on yli 30 prosent-
tia kivennäisaineksesta. Tästä syystä savesta sisältävien mai-
den ominaisuuksia on tutkittu peltopuolella huomattavasti 
enemmän. Savimaiden eroosiokestävyydestä tiedetään, että 
maanpinnan liettyminen ja kuorettuminen vähenevät maan 
jäykkyyden kasvaessa (Aura ym. 2006). Savipartikkelit ovat 
toisissaan kiinni positiivisesti varautuneiden kationien avulla, 
jolloin muodostuu mikromuruja. Lisäksi maassa on runsaasti 
liimamaisia aineita, jotka voivat sitoa savipartikkelit sadetta 
kestäviksi muruiksi. Savimaita ei pidetä yhtä eroosioherk-
kinä kuin karkeampia lajittuneita maita johtuen juuri tästä 
voimakkaasta murustumistaipumuksesta (Aura ym. 2006). 
Auran ym. (2006) mukaan Suomessa tärkeimmät eroosi-
on mekanismit savimaissa ovat sadepisaroitten iskut maan 
pintaan ja saveshiukkasten diffuusio (lämpöliike) kiinteästä 
maasta maan veteen.

Kun savihiukkanen on kerran irronnut veteen, sitä on 
enää vaikea saada kiinnittymään ojan seinämiin takaisin. 
Tästä syystä savipitoisilla mailla ojavedet samentuvat hel-
posti ja pysyvät sameina hyvin pitkään (Kuva 1).

SAMULI JOENSUU
MMT, dosentti
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
E-mail: samuli.joensuu@tapio.fi 

MARTTI VUOLLEKOSKI
MMM, varttunut tutkija
Metsäntutkimuslaitos
E-mail: martti.vuollekoski@metla.fi

MAIJA KAUPPILA
ympäristöasiantuntija
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
E-mail: maija.kauppila@tapio.fi

Valumaveden kiintoaine- ja 
fosforipitoisuuden kehityksestä 
kunnostusojituksen jälkeen 
Savijoen valuma-alueelle on hiljattain perustettu metsävaltaisia pienvaluma-alueita. Tässä artikkelissa 
verrataan alueilta saatuja ensimmäisiä tuloksia veden laadusta valtakunnallisen Metve-tutkimuksen 
tuloksiin hienojakoisilta ja karkeilta alueilta.

Kuva 1. Sateiden aiheuttamaa ainevirtaa hienolajitteisel-
la- ja turvemaalla sijaitsevista hiljattain kaivetuista met-
säojista. Vasemmanpuoleinen oja tulee savimaalta ja oi-
keanpuoleinen turvemaalta. Kuva Martti Vuollekoski
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Vedenlaadun seurantaa metsätalousvaltaisilla 
valuma-alueilla
Savijoen valuma-alueelle Auraan perustettiin Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteis-
työnä kaksi veden määrän ja laadun seurantakohdetta puh-
taasti metsätalousvaltaisille Rantainrahkan ja Ojakorven valu-
ma-alueille (Kuva 2). Valuma-alueen koko Rantainrahkassa 
on 38 ha ja Ojakorvessa 33 ha. Kohteisiin asennettiin veden 
määrän ja laadun seuranta-asemat 10.–11.5.2010, jonka jäl-
keen asemien välittömästä läheisyydestä laskuojasta on ke-
rätty vesinäytteitä keskimäärin 13 kpl vuosittain. Ojakorven 
seuranta-asema sijoitettiin (Kuva 3) pellon ja metsän rajal-
le metsäojitusalueen laskuojaan (P 6724748, I 2424888). 
Alueita kartoitettiin kesällä ja syksyllä 2010. Kartoituksessa 
tarkennettiin aiemmin määritettyjä valuma-alueiden rajoja 
ja selvitettiin ojien ominaisuuksia. Ojien tarkastelu tapahtui 
valitsemalla ojista mittauspisteitä, joilla arvioitiin muun mu-
assa ojien tukkoisuutta, toimivuutta, kasvillisuutta ja samalla 
ympäröivää puustoa.

Ojakorvelle on tehty vuonna 1971 metsäojitussuunnitel-
ma. Se toteutettiin vuonna 1975 kaivamalla ojat 15 ha alal-
le. Ojakorven valuma-alueella vuonna 2010 kartoitettujen 
ojien yhteispituus oli 3,5 kilometriä. Suurin osa ojista oli in-
ventointihetkellä heikkokuntoisia. Syynä oli lähinnä runsas 
kasvillisuus, joka heikensi veden vapaata virtausta (Kuva 4). 
Lyhyitä ojan osuuksia on paikoin kunnostettu, mutta var-
sinaista kunnostusojitusta ei alueella ole tehty alkuperäisen 
ojien kaivun jälkeen. 

Geologian tutkimuskeskuksen tekemän maaperäkartoi-
tuksen mukaan Ojakorven valuma-alueella ohuen moree-
nikerroksen peittämä kalliomaa on vallitseva maatyyppi. 
Painanteissa vallitsevat maalajitteet vaihtelevat savimoree-

Kuva 2. Metsätalousvaltaisten valuma-alueiden; Rantain-
rahkan ja Ojakorven sijainti Savijoen valuma-alueella. Kuva 4. Näkymä metsäojasta Ojakorven valuma-alueella.
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Kuva 3. Rantainrahkan ja Ojakorven valuma-alueet. 
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nista, saveen ja paikoin ohueen sorakerrokseen saven pääl-
lä. Painanteissa oleva ohut turvekerros on saraturvetta. 
Ojakorven metsäojat ulottuvat valtaosin turvekerroksen ala-
puolella olevaan hienolajitteiseen kivennäismaahan. Ojien 
pohjia peittää yleisesti sammalkasvusto. Rahkasammal on 
yleisin karhunsammaleen ollessa toiseksi yleisin. Saroja kasvaa 
myös runsaasti ojien pohjilla. Erona viereisen Rantainrahkan 
seurantakohteen ojiin on, että ruohojen ja heinien osuus on 
suurempi. Keskimäärin 8 prosenttia ojien pohjista on pal-
jaana. Ojien luiskista keskimäärin 80 prosenttia on kasvilli-
suuden peitossa.
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Rantainrahkan seuranta-asema sijoitettiin valuma-alueen 
koillisnurkkaan (Kuva 3) puustoltaan varttuneen metsikkö-
kuvion laidalle laskuojaan, noin puolentoista kilometrin pää-
hän Ojakorvesta (P 6723343, I 2423474). Rantainrahkan 
valuma-alue poikkeaa perusominaisuuksiltaan Ojakorven 
alueesta. Geologian tutkimuskeskuksen tekemän maaperä-
kartoituksen mukaan Rantainrahkaa luonnehtii kalliomaa, 
jonka pinnalla on ohut moreenipatja. Alueella kallioiden vä-
lissä olevat painanteet ovat soistuneet ja keskimäärin suhteel-
lisen ohut turvekerros sisältää heikosti tai keskinkertaisesti 
maatunutta rahka- ja saraturvetta. Ohuehkon turvekerrok-
sen alla oleva kivennäismaa on karkeata moreenia. Lähellä 
mittausasemaa ohuen saraturvetta olevan turvekerroksen al-
la pohjamaa on hiekkaa ja savea. Pääosa ojista ulottuu kar-
keaan moreeniin.

Rantainrahkan alue kuuluu Ojakorven kanssa samaan 
vuonna 1971 tehtyyn metsäojitussuunnitelmaan, joka to-
teutettiin vuonna 1975 traktorikaivurilla. Ojituksen hyöty-
alueen pinta-ala on Rantainrahkan valuma-alueella runsaat 
14 ha. Syksyllä 2010 kartoitettujen ojien yhteispituudeksi 
saatiin runsaat 3 kilometriä.

Suurin osa Rantainrahkan ojista voidaan kuvailla heik-
kokuntoisiksi. Syynä tähän on ojiin levinnyt runsas kasvilli-
suus. Syksyn 2010 kartoituksessa Rantainrahkan ojien kas-
villisuus todettiin Ojakorven kasvillisuutta muistuttavaksi. 
Ojanpohjissa vallitsevat erilaiset rahkasammalet karhun-
sammalen ohella (Kuva 5). Kokonaisuudessaan sammalten 
osuus kasvillisuusjakaumasta on Rantainrahkassa suurem-
pi kuin Ojakorvessa. Sarakasvusto on monin paikoin run-
sas. Paljaan maan osuus ojien pohjasta on noin 8 prosenttia. 
Ojien luiskissa kasvillisuuden peittävyys on keskimäärin 95 
prosenttia.

Seurannan tuloksia ja vertailua
Hienolajitteisten maiden vedenlaatutuloksista on tietoa jo 
pitkältä ajalta. Savijoen metsävaltaisten valuma-alueiden seu-
rantatuloksia verrataan Metve-hankkeessa 40 valuma-alu-
eella eri puolilla Suomea vuonna 1990 aloitetun kunnos-
tusojitushankkeiden pitkäaikaisseurantaan. Näillä alueilla al-
kuperäinen uudisojitus oli tehty vuosina 1930–1980. Ojat 
olivat siten suhteellisen huonokuntoisia. Kyseisessä tutki-
muksessa seuranta aloitettiin keskimäärin vuosi ennen ojien 
kunnostusta.

Metve-maastoinventointien aineistosta on voitu erottaa 
ojien pohjien ja luiskien maalajiluokittelun perusteella hie-
nolajitteiset-, keskikarkeat- ja karkeat kivennäismaat sekä 
turvemaat. Tässä luokittelussa hienolajitteiset maat sisältä-
vät saven ja savimoreenin. Kuten valtakunnan metsien inven-
tointituloksistakin ilmenee, hienolajitteisten maiden osuus 
metsämaan maapohjista on suhteellisen vähäinen. Tästä syys-
tä Metve-aineistossa erottui vain kolme aluetta, joilla vallitse-
vana ojien pohjamaalajina olivat hienolajitteiset maat.

Hienolajitteisten maiden pitkän aikavälin tuloksissa ha-
vaitaan ensimmäisen kahden vuoden aikaiset korkeat kiin-
toainepitoisuudet. Sen jälkeen pitoisuudet madaltuvat, mut-
ta pysyvät selvästi ennen ojien kunnostusta vallinnutta ta-
soa korkeammalla lähes kahdenkymmenen vuoden ajan 
(Kuva 6). Karkeilla mailla kunnostusojitus ei merkittävästi 
lisää kiintoainepitoisuutta (Kuva 7) ja sen vaikutus on lyhyt-
aikainen. Hienojakoisilla mailla vielä 15-20 vuotta kunnos-
tusojituksen jälkeen kiintoainepitoisuus on selvästi koholla 
verrattuna ennen kunnostusojitusta vallinneeseen tilantee-
seen. Savipartikkeleita irtoaa ojien pohjan ja luiskien kas-
villisuudesta huolimatta vielä runsaasti ojissa virtaavaan ve-
teen. Toisaalta ojaluiskien ja ojanpohjan kasvillisuuden laatu 
voi ainakin savipitoisimmilla alueilla poiketa muuta maala-
jia sisältävien ojien kasvipeitteestä sikäli, että niillä vähem-
män peittävien putkilokasvien, ruohojen ja heinien osuus 
on suurempi muualla vallitsevampana olevan sammalkasvil-
lisuuden sijasta. 

Kokonaisfosforipitoisuus on hienolajitteisilla mailla alun 
perinkin selvästi korkeammalla tasolla kuin karkeammilla 
kivennäismailla ja turpeilla. Fosforipitoisuus säilyy korke-
alla ja käytännössä samalla tasolla kunnostusojituksen jäl-
keen koko tarkastellun kahdenkymmenen vuoden ajanjak-
son (Kuvat 8 ja 9).

Ojakorven ja Rantainrahkan alkuperäisestä ojituksesta on 
kulunut 37 vuotta. Vaikka edellä mainittu Metve-seuran-
tajakso on lyhyempi kuin Savijoen metsäisten valuma-alu-
eiden ojituksista kulunut aika, voidaan havaita tietty yhtä-
läisyys 15-20 vuotta kaivuusta –jakson kiintoainepitoisuu-
den keskiarvon ja maaperässä runsaasti hienoainesta sisäl-
tävän Ojakorven vesinäytteistä lasketun keskiarvon välillä 
(Kuva 10). Sen sijaan Rantainrahkan kiintoainepitoisuuden 
keskiarvo on hyvin pieni ja poikkeaa selvästi Metve- aineis-
ton vastaavasta 15-20 vuotta kaivuusta –jakson karkeiden 
kivennäismaiden keskiarvosta. Kokonaisfosforipitoisuuk-
sien vertailussa Metve-aineiston ja Savijoen metsäisten valu-
ma-alueiden aineistojen välillä ei näytä olevan vastaavuutta 
(Kuva 11). Kuva 5. Metsäoja Rantainrahkan valuma-alueella.
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Kuva 6. Kiintoainepitoisuuden kehittymien kunnostus-
ojituksen jälkeen hienolajitteisilla mailla. (Joensuu et al. 2012)

Kuva 7. Kiintoainepitoisuuden kehittymien kunnostus-
ojituksen jälkeen karkeilla mailla. (Joensuu et al. 2012)
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Kuva 8. Kokonaisfosforipitoisuuden kehitys kunnostus-
ojituksen jälkeen hienolajitteisilla mailla. (Joensuu et al. 2012)

Kuva 9. Kokonaisfosforipitoisuuden kehitys kunnostus-
ojituksen jälkeen karkeilla mailla. (Joensuu et al. 2012)
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Kuva 10. Ojakorven ja Rantainrahkan kiintoainepitoi-
suuksien keskiarvojen vertailu 15-20 vuotta sitten kai-
vettujen Metve-ojitusalueiden seurannan vastaavien 
maalajien tuloksiin.

Kuva 11. Ojakorven ja Rantainrahkan kokonaisfosfori-
pitoisuuksien keskiarvojen vertailu 15-20 vuotta sitten 
(Metve-hanke, viimeisin seurantajakso) kaivettujen ojitus-
alueiden seurannan vastaavien maalajien tuloksiin.
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Yhteenveto
Valtakunnan metsien inventoinnin tulosten mukaan hieno-
lajitteiset maat eivät ole metsämaina kovin yleisiä. Niiden 
merkitys on kuitenkin esiintymisfrekvenssiä suurempi, 
koska hienojakoisten maiden kohtia sattuu melko usein 
niille reiteille, joissa vesiä johdetaan varsinaiselta ojitus-
alueelta ulos. Hienolajitteiset maat ovat siten metsäojituk-
sessa enemmänkin kokooja- ja laskuojien ongelma ja pie-
nialaisinakin esiintyminä saattavat aiheuttaa pitkäaikais-
ta samentumista ja hienojen savihiukkasten kulkeutumista 
vesistöihin. 

Savijoen valuma-alueella kahdesta seurannassa olevasta 
metsävaltaisesta valuma-alueesta Ojakorven alue muistut-
taa ominaisuuksiltaan enemmän hienojakoisia metsämaita 
ja taas vastaavasti Rantainrahkan alue karkeita metsämai-
ta. Kumpikin valuma-alue edustaa tyypillisiä metsämaita 
Savijoen valuma-alueella ja laajemminkin peltovaltaisessa 
Lounais-Suomessa. Ojakorven ja Rantainrahkan kiintoaine- 
ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat pieniä verrattuna Savijoen 
valuma-alueen pelloilta tulevaan kuormitukseen (tämän leh-
den artikkeli; Tattari et al. Kuva 3). Toisaalta Tattarin et al. 
seuranta käsittää vain kaksi mittauskertaa, joten vertailua on 
vaikea tehdä. Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat Ojakorvessa 
1,2…30,9 mg/l ja Rantainrahkassa 0,9…10,5 mg/l vä-
lillä. Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat Ojakorvessa 
0,009…0,090 mg/l ja Rantainrahkassa 0,005…0,024 mg/l 
välillä. Kummallakin alueella ”raskaista metsätaloustoimen-
piteistä” on kulunut jo pitkän aikaa. Valumavesien laadus-
ta on kuitenkin suuntaa-antavasti pääteltävissä, millaisis-
ta maanladuista alueilla on kyse. Samoin voidaan päätellä, 
että Ojakorven alueella jatkossa tehtävät maanmuokkaus- 
tai kunnostusojitustoimenpiteet aiheuttavat todennäköises-
ti suuremman ja pitkäaikaisemman vaikutuksen erityisesti 
kiintoainehuuhtoumaan kuin Rantainrahkan alueen vastaa-
vat toimet.

Hienojen ainesten vaikea kiinnisaatavuus virtaavasta vedes-
tä on metsätalouden vesiensuojelun haaste. Metsätaloudessa 
perinteisesti käytetyistä vesiensuojelumenetelmistä aino-
astaan suodatukseen perustuvilla menetelmillä pystytään 
vähentämään savihiukkasten aiheuttamaa samentumaa 
(Metsätalouden vesiensuojelu –kouluttajan aineisto, 2012). 

Laskeutusaltailla tai vastaavilla vesiensuojelutoimilla ei sa-
mentunutta vettä voida selkiyttää. Vaikeusastetta nostaa se, 
että usein savesta sisältävät maastonkohdat ovat sijoittuneena 
juuri laskuojien alimpiin osiin, jolloin pintavalutukseen so-
veltuvia turvemaavaltaisia paikkoja on enää rajoitetusti käy-
tettävissä ennen vesistöjä. 

Hienolajitteisten maiden esiintymisalueilla ojasuunnitte-
lussa tulisikin erityinen paino laittaa laskuojien reittisuunnit-
teluun. Toisaalta, kun tiedetään, ettei hienolajitteisia maita 
pystytä välttämään, tulisi ojituksen ja vesiensuojelun suun-
nittelussa soveltaa mahdollisimman paljon luonnonmukai-
sen vesirakentamisen tekniikoita: hidastaa veden virtausno-
peutta ja kaivaa ojat siten, että samentumista ehkäisevän ja 
vähentävän kasvillisuuden muodostuminen ojiin olisi mah-
dollisimman nopeasti mahdollista, ellei vanhoja kasvipeit-
teisiä ojia pystytä sellaisenaan hyödyntämään. Uudet, laser-
keilaukseen perustuvat tekniikat parantavat tulevaisuudessa 
mahdollisuuksia tuottaa entistä tarkempia numeerisia kor-
keusmalleja, joita voidaan hyödyntää maastosuunnittelus-
sa ja vähentää aikaa vievää, maastopunnituksiin perustuvaa 
suunnittelua.
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Maatalouden vesiensuojeluun keskittyvä 
Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (RaHa) 
on toiminut Uudenmaan alueella vuodesta 2009. 

Hanke tähtää käytännön havaintojen kautta kannustamaan 

viljelijöitä toteuttamaan vesiensuojelutekoja. Hankkeen ve-
denlaadun seurannalla pyritään osoittamaan, miten pelto-
valtaisen ja luonnontilaisen valuma-alueen ravinnekuormi-
tus syntyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Kuormituksen 
alueellisen tarkentamisen avulla etsitään myös peltoalueen 
mahdolliset riskikohteet.

Hankkeeseen osallistuvat viljelijät ja vedenlaadusta kiin-
nostuneet ovat voineet seurata kahden erilaisen valuma-alu-
een vedenlaatua hankkeen kotisivujen kautta. Kokemuksia 
ja ajatuksia on vaihdettu pellonpiennartilaisuuksissa, joissa 
on keskitytty vedenlaadun ja maanrakenteen lisäksi alus- ja 
kerääjäkasveihin. Hankkeessa tuodaan myös maan kasvu-
kuntoa parantavia ja ravinnehuuhtoumia vähentäviä vilje-
lymenetelmiä tutuiksi eri puolilla Uuttamaata havaintoko-
keiden avulla.

Vedenlaadun seurannan toteutus
Hankkeessa on seurattu Uudenmaan savikkoalueelle tyy-
pillisen peltovaltaisen (124 ha) ja luonnontilaisen metsä-
puron (137 ha) valuma-alueen veden laatua automaatti-
sen veden laadun seurannan keinoin keväästä 2011 alkaen. 
Luonnontilainen metsäpuro tuottaa tietoa alueen luonnon-
huuhtoumasta. Seuranta-alueille perustetuilla asemilla mi-
tattiin tunnin välein veden määrää ja laatua keskittyen eri-
tyisesti kevään ja syksyn ylivirtaamakausiin. Uomassa mita-
tun sameuden avulla voitiin selittää veden kiintoainepitoi-
suutta ja kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin pitoisuutta. 
Myös nitraattitypen pitoisuutta ja veden lämpötilaa mitat-
tiin automaattisesti. Vesinäytteistä tutkittiin laboratoriossa 
lisäksi myös liukoisen fosforin pitoisuuksia ja veden hygiee-
nistä laatua.

Seurannan tulokset
Keväällä 2011 kulkeutui pelto-ojassa kahdessa viikossa lu-
men sulamisen aikaan 97 prosenttia koko kahden kuukau-
den mittausjakson nitraattityppikuormasta. Samassa ajassa 
kiintoaineeseen sitoutuneesta fosforikuormasta kulkeutui 
yli 90 prosenttia (Kuva 1). Aikaisin syksyllä sataneen pak-
sun lumipeitteen takia maa oli lähes roudaton koko talven. 
Edellinen syksy oli myös hyvin kuiva. Sulamisvedet suotau-
tuivat maaperän läpi huuhtoen mukaansa paljon liukoista 
typpeä. Korkeimmat fosforipitoisuudet mitattiin ensimmäis-
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ten sulamisvesien huuhdottua kiintoainetta mukaansa pel-
lolla käyneen traktorin urista. Kuormituksen kannalta tilan-
ne oli kuitenkin vähämerkityksinen pienen valunnan takia. 
Metsäpuron kuljettama partikkelifosforikuorma ylitti het-
kellisesti pelto-ojan kuorman huhtikuussa, koska lumi suli 
metsäalueella hitaammin.

Syksyllä 2011 mittausalueilla satoi paljon. Voimakkainta 
kiintoaineen ja fosforin huuhtouma oli lokakuun puolivälissä 
kahden peräkkäisen, vuorokauden sisällä tulleen sadekuuron 
jälkeen, jolloin maaperä vettyi jo ensimmäisen sadetapahtu-
man aikana. Toisen sateen aikana vesi ei päässyt imeytymään 
maahan, ja nopeasti syntynyt pintavalunta huuhtoi paljon 
kiintoainetta ja fosforia. Nitraattitypen pitoisuudet olivat 
korkeita heti syyskuun lopulla sateiden huuhtoessa maape-

rästä mineralisoitunutta ja kasvien hyödyntämättä jättämää 
nitraattityppeä. Vaikka sateet jatkuivat ja virtaamat kasvoivat, 
laskivat pitoisuudet, kun typpi väheni maasta (Kuva 2).

Kevät 2012 vastasi olosuhteiltaan edelliskevättä roudan ja 
lumipeitteen osalta. Kevätvalunta syntyi kuitenkin kahdesta 
erillisestä sulamisjaksosta välillä tapahtuneen ilman kylme-
nemisen takia. Vaikka valunta oli suurempi, jäi nitraattity-
pen huuhtouma seuranta-alueille pienemmäksi kuin keväällä 
2011 (Kuva 3). Typpeä huuhtoutui paljon jo edellisen syk-
syn aikana. Molemmilla valuma-alueilla nitraattitypen pi-
toisuudet jäivät kolmasosaan edellisen kevään korkeimmis-
ta huipuista. Suurin fosforin huuhtoumapiikki pelto-ojan 
ja metsäpuron valuma-alueella syntyi huhtikuun 20. päivän 
sadetapahtuman jälkeen.

Kuva 1. Pelto-ojan ja metsäpuron nitraattityppikuorma (kg/ha) ja partikkelifosforikuorma (g/ha) tunnin välein mitattuna 
keväällä 2011.
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Kuva 2. Pelto-ojan ja metsäpuron nitraattityppikuorma (kg/ha) ja partikkelifosforikuorma (g/ha) tunnin välein sekä sade-
määrä 10 minuutin välein mitattuna syksyllä 2011.
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Kuva 3. Pelto-ojan ja metsäpuron nitraattityppikuorma (kg/ha) ja partikkelifosforikuorma (g/ha) tunnin välein mitattuna 
keväällä 2012.
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Metsäpuron partikkelifosforipitoisuus seuraa voimakkaas-
ti virtaamaa viitaten uomaeroosion suureen merkitykseen täl-
lä alueella. Pelto-ojassa uoman ulkopuolelta huuhtoutuvan 
kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin määrä on mer-
kittävämmässä roolissa. Typen huuhtoutumiseen vaikutta-
vat paitsi sääolosuhteet ja routa, myös edeltävän kasvukau-
den olosuhteet.

Pelto-ojasta otetuista vesinäytteistä (n= 23) laboratorios-
sa määritetyn kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo oli 170 
µg/l ja liukoisen fosfaattifosforin 28 µg/l. Metsäpuron koko-
naisfosforipitoisuuden keskiarvo oli 31 µg/l ja fosfaattifosfo-
rin alle 2 µg/l (n= 19).

Kuormituspiikit ovat peltovaltaisella valuma-alueella hy-
vin nopeita (Valkama ym. 2007). Tapahtumien jälkeen saa-
vutetaan usein tilanne, jossa pelto-ojan kuormitus vastaa 
luonnontilaisen valuma-alueen kuormitusta. On oletettavaa, 
että tällöin peltoalueilta ei synny valuntaa, vaan kaikki uo-
massa kulkeva vesi on peräisin valuma-alueen muilta alueilta 
ja uomasta. Peltoviljely ei kuormita vesistöjä tasaisesti ympä-
ri vuoden, vaan erityisesti kasvukauden ulkopuolella lyhyinä 
intensiivisinä pulsseina. Pelto-ojasta mitatut ravinnekuormat 
olivat kaikilla mittausjaksoilla moninkertaiset metsäpuroon 
verrattuna (Taulukko 1).

Kuormituksen alueellinen tarkentaminen
Lumen sulamisen aikaan keväällä 2012 ojasta otettiin vesi-
näytteitä, mitattiin virtaamaa ja tehtiin sameusmittauksia 
kannettavalla anturilla. Tulosten perusteella pystyttiin pai-
kallistamaan esimerkiksi pieni (2,3% valuma-alueen pinta-
alasta) kynnetty pelto-alue, joka vastasi mittaushetkellä 28 
prosenttia koko valuma-alueelta tulevasta fosforikuormas-
ta. Osa tämän hotspot-alueen peltoalasta on hyvin tasais-
ta, jossa lumen sulamisvesi seisoi lätäköinä. Suojakaistan 
läpi virtasi kuitenkin useammasta kohdasta hyvin sameaa 
vettä. Samalla pellon yläpuoliselta metsäalueelta (9 % va-
luma-alueen pinta-alasta), josta osa oli hakkuuaukeana, 
virtasi pois 2,6 prosenttia valuma-alueen fosforikuormas-
ta (Kuva 4).

Kuormituksen alueellisen tarkentamisen perusteel-
la tehdyt havainnot vahvistavat käsitystä toimenpiteiden 
oikeanlaisen kohdentamisen merkityksestä. Mitä keinoja 
viljelijä sitten edellä kuvatunlaisessa tilanteessa voisi ottaa 
käyttöönsä?

Maan parannusta ja ravinteiden keruuta
RaHa -hankkeessa viljelijöitä on kannustettu kiinnittämään 
huomiota maan kasvukuntoon. Hyvä peltomaan kasvukun-
to on edellytys hyville sadoille. Hyvärakenteisessa maassa sa-
devesi suodattuu pellon pinnalta tasaisesti ja pintavalunnan 
osuus pienenee. Kestävä maan mururakenne kestää sateen ai-
heuttamaa liettymistä estäen maa-aineksen huuhtoutumista 
vesistöihin (Uusitalo 2004).

Taulukko 1. Luonnontilaisen ja peltovaltaisen valuma-alueen nitraattityppi- ja partikkelifosforikuormat RaHa-hankkeen 
mittausjaksoilla 2011–2012.

NO3-N (kg/ha) Kiintoaineeseen sitoutunut 
fosfori (kg/ha)

Valunta (mm) Mittausjakso (d)

Pelto Metsä Pelto Metsä Pelto Metsä

2011 kevät 9,7 0,7 0,23 0,06 141 141 64

2011 syksy 7,5 0,6 0,20 0,02 88 105 78

2012 kevät 4,6 0,4 0,29 0,06 161 173 62

Kuva 4. Metsäalueelta virtaavaan veteen sekoittuu pellol-
ta huuhtoutuvaa sameaa vettä.
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Peltomaan laadun kannalta oleellisen viljelykierron ja mo-
nivuotisten syväjuuristen kasvien viljely on vähentynyt tila-
kohtaisen erikoistumisen ja viljelyn osa-aikaistumisen myötä. 
Uudellamaalla viljely on keskittynyt viime vuosikymmeninä 
kevätviljojen viljelyyn. Sadonkorjuun jälkeen pellon pinta jää 
ilman kasvipeitteen tarjoamaa suojaa useaksi kuukaudeksi ja 
suuri osa tiloista vielä muokkaa pellon syksyllä.

Havaintokokeiden avulla viljelymenetelmät 
tutuiksi
RaHa-hankkeessa tuodaan hyväksi koettuja viljelymenetel-
miä tutuiksi havaintokokeiden avulla. Havaintokokeissa ver-
rataan uutta ja vanhaa viljelymenetelmää luotettavasti kes-
kenään. Pelto jaetaan kahteen osaan; missä toisessa viljelijä 
jatkaa viljelyä vanhaan tapaan ja toisessa kokeilee uutta vil-
jelytapaa. Kokeen aikana viljelijä tekee havaintoja, ja hank-
keen toimesta tehdään mittauksia esimerkiksi toimenpiteen 
vaikutuksesta maan liukoisen typen pitoisuuteen kummal-
lakin lohkolla. Toimintatapa on viljelijöille uusi vesiensuo-
jelun näkökulmasta.

Kokeissa seurataan viherlannoitusnurmien vaikutuksia 
viljelykierrossa, alus- ja kerääjäkasvien viljelyä sekä eri maan-
parannusaineiden hyötyjä. Viherlannoitusnurmien avulla py-
ritään erityisesti parantamaan yksipuolisessa viljanviljelyssä 
olleiden peltojen kasvukuntoa. Samalla lannoitustarve piene-
nee. Alus- ja kerääjäkasvien avulla voidaan kerätä liukoisia ra-
vinteita maasta ja suojata pellon pintaa eroosiolta silloin, kun 
viljelykasvi ei sitä tee. Viherlannoitusnurmet sekä alus- ja ke-
rääjäkasvit lisäävät myös orgaanista ainesta maahan, mikä on 
tärkeää maan kasvukunnon kannalta. Osalle koelohkoista on 
lisätty suurempia määriä orgaanista ainesta biohiilen ja pape-
rinvalmistuksen sivutuotteena saatavan puukuidun avulla.

Havaintokokeissa on meneillään kolmas kesä ja viljelijöi-
den kiinnostus kokeita kohtaan on kasvussa. Kesällä 2012 ko-
keita tehdään jo yli kahdellakymmenellä tilalla. Viljelijöiden 
vastuulla on kokeiden toteutus ja kylvösiementen hankkimi-
nen. Hankkeen toimesta saa apua kokeiden suunnitteluun ja 
tulosten arviointiin.

Lupaavia tuloksia
Hyviä tuloksia on saatu etenkin italian raiheinän käytöstä 
aluskasvina. Kokeissa mitattiin aluskasvin ja kynnöksen vai-
kutusta maan liukoisen typen pitoisuuteen sadonkorjuun 
jälkeen sekä myöhään syksyllä. Italian raiheinä vähensi sel-
västi huuhtoutumiselle alttiina olevan typen määrää maassa 
(Kuva 5) loka-marraskuun vaihteessa otettujen maanäyttei-
den perusteella.

Alus- ja kerääjäkasvien on todettu vähentävän liukoisen 
typen määrää maassa syksyisin myös MTT:n tutkimuksissa 
(Känkänen 2010). Heinäkasvit keräävät tehokkaasti typ-
peä maasta. Käytettäessä typensitojakasveja, kuten apiloi-
ta, paranee aluskasvin lannoitusvaikutus. Vesiensuojelun 
kannalta herkimmissä kohteissa lienee kuitenkin parempi 
käyttää pelkkiä heiniä aluskasveina. Osalla tiloista on saa-
tu myös lupaavia kokemuksia jättämällä aluskasvilohkon 
muokkaus kevääseen, jolloin peltoa on jäänyt suojaamaan 
talviaikainen kasvipeite.

Ajatustenvaihtoa ja mittauksia 
pellon pientareella
RaHa-hankkeessa viljelijöille järjestetään pellon kasvukun-
toon, kerääjäkasveihin ja vedenlaatuun liittyviä pellonpien-
nartilaisuuksia, missä asiantuntijat ja viljelijät pohtivat näitä 
asioita yhdessä. Pellon kasvukuntoa on tarkasteltu peltomaan 
laatutestin (Palojärvi ym. 2006) kuoppahavaintojen avulla, 
missä tarkastellaan savimaan mururakennetta, tiivistymiä, 
juurten kasvua ja etsitään lieroja. Maan rakenteeseen liitty-
vät asiat herättävät viljelijöissä keskustelua. Tavoitteena on-
kin korostaa maan rakenteen merkitystä vesiensuojelulle hy-
vien satojen lisäksi.

Pellonpiennartilaisuuksissa kerrotaan viljelijöil-
le myös lähivesien tilasta ja tehdään mittauksia paikan 
päällä esimerkiksi pelto-ojan tai salaojan vedenlaadusta. 
Tilaisuuksissa hyödynnetään ympäristöhallinnon OIVA 
– ympäristö- ja paikkatietopalvelusta (Valtion ympäris-
töhallinnon virastot 2012) saatavia valuma-aluekarttoja 
ja lähivesistöjen vedenlaatutietoja. Mukana on myös kan-
nettava kenttämittari, jolla voidaan mitata veden sameut-
ta ja sähkönjohtavuutta sekä typpiliuskoja nitraattipitoi-
suuden mittaamisen.

Esimerkiksi Lapinjärvellä 2011 pidetyssä pellonpien-
nartilaisuudessa mitattiin salaoja- ja purovesien nit-
raattityppipitoisuuksia. Viljelijä oli ehtinyt kyntää pel-
lon, jolla oli viljelty viljaa ja härkäpapua. Salaoja kuljetti 
noin kuuden hehtaarin alueelta vedet läheiseen puroon. 
Typpiliuskamittauksilla selvisi, että salaojaveden nitraat-
tipitoisuus oli kaksinkertainen puroveteen verrattuna. 
Virtaama salaojassa oli kuitenkin pieni. Pientareella poh-
dittiin, lisäsikö typpeä sitovan härkäpavun kääntäminen 
maahan typen huuhtoumaa ja pystyttäisiinkö esimerkik-
si kerääjäkasvien avulla vähentämään huuhtoutumisris-
kiä. RaHa-hankkeen tiloja kannustetaan myös omaehtoi-
seen salaojavesien laadun seurantaan hankkeessa jaettavilla 
typpiliuskoilla.

Kuva 5. Aluskasvin vaikutus maan mineraalitypen pitoi-
suuteen kasvukauden lopussa 0…20 cm ja 20…50 cm 
syvyydellä.
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Yhteistyöllä havainnoista käytännön keinoihin
Maan hoidon ja vesiensuojelupäätösten tueksi viljelijä tar-
vitsee tietoa eri viljelymenetelmistä ja niiden vaikutuksista 
ravinnehuuhtoumiin ja maan kasvukuntoon. Tieto viljelyn 
vesistövaikutuksista ja vedenlaadusta lähivesistöissä lisää vil-
jelijän motivaatiota vesiensuojeluun.

RaHa-hankkeessa havaintokokeiden ja tietopakettien 
avulla on tuotu tietoa ja kokemuksia kestävistä viljelyme-
netelmistä ja vedenlaadusta. Moni viljelijä on kokenut toi-
mintatavan käytännönläheiseksi ja havainnolliseksi. Seuraava 
askel olisikin menetelmien laajempi käyttöönotto peltovilje-
lyssä. Esimerkiksi aluskasvien käyttö on vielä vähäistä, mutta 
menetelmänä se soveltuisi lähes jokaiselle tilalle.

Hanke on osoittanut, että uusmaalaiset viljelijät ovat val-
miita toimimaan vesiensuojelun parissa. Toiminta, missä vil-
jelijät itse ottavat vastuuta toimintatapojen kehittämisestä, 
voisi olla tulevaisuudessa osa maatilojen ympäristöneuvontaa. 
RaHa-hanke on lisännyt viljelijöiden ympäristötietoutta ja 
tuonut kestävän ruoantuotannon ja vesistöjen hyvän tilan saa-
vuttamiseksi johtavat keinot lähemmäs toisiaan. Yhteistyön 
avulla maatalouden vesiensuojelussa päästäänkin eteenpäin.

RaHa-hankkeen toteutuksesta vastaavat Uudenmaan Ely-
keskus, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distys ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus yhteis-
työssä Uudenmaan tuottajayhdistysten kanssa. Lisätietoja 
RaHa-hankkeen vedenlaadun seurannasta ja havaintoko-
keista: www.ymparisto.fi/uus/raha
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FCGHallitsemme vesihuollon  
koko elinkaaren. 

FCG Finnish Consulting Group Oy   •   FCG – Hyvän elämän tekijät   •   www.fcg.fi

Vedenlaatuasioita pohdittiin yhdessä 
viljelijöiden kanssa Lapinjärvellä järjestetyssä 
pellonpiennartilaisuudessa syksyllä 2011.

Vesitalous-lehden seminaari vesi- 
ja ympäristöseurannoista 7.3.2013

Vesipolitiikkamme tavoitteena on, että pintavesien tila 
on hyvä vuonna 2015. Kuinka todennamme tavoitteen 
toteutumisen tai toteutumatta jäämisen? Mikä on seu-

rantajärjestelmiemme suorituskyky todentajana? Voisivatko 
vesi- ja ympäristöseurannat oppia jotain toisiltaan? 

Entä velvoitetarkkailujärjestelmä? Valvooko se kustan-
nustehokkaasti ympäristölupien toteutusta? Millaisia ovat 
vuoden 2020 seurantajärjestelmät, kun nykyiset, pääosin 
1900-luvun jälkipuoliskolla kehitetyt mittaus-, tiedonsiirto-, 
laskenta- ja raportointitavat ja -kanavat saavat rinnalleen 
uusimman automaation ja satelliittitekniikan sovellukset. 

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan 7.3.2013 
klo 10.00-17.00 Helsingin Sääty ta lossa järjestettävässä 
Vesitalous-lehden seminaarissa. Varaa aika kalenteriisi.
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Web, eli Internet ja World Wide Web (web) -tek-
nologioihin perustuva tietoverkko perustuu asi-
akas- ja palvelinohjelmien vuorovaikutukseen. 

Asiakas on tietoteknisessä laitteessa toimiva tietokoneohjel-
ma, joka tekee kyselyitä toiselle ohjelmalle, jota kutsutaan 
palvelimeksi. Usein asiakkaan ja palvelimen välinen kom-
munikaatio perustuu asiakasohjelman käyttäjän eli ihmisen 
pyyntöihin ja palvelimen vastaus on siten ihmiselle esitettä-
vä dokumentti, tyypillisesti verkkosivu. Tämä on tietoverkon 
ylärakennetta, jonka alla on toinen kommunikaation taso, 
jossa ohjelmat kommunikoivat keskenään, ilman käyttäjien 
suoraa ohjausta.

Tiedon laatu, hyödyllisyys ja käytettävyys ovat monita-
hoisia käsitteitä. Yhdessä ne määrittävät tietopalvelun hyvyy-
den. Tiedon laatu muodostuu esimerkiksi sen tarkkuudesta 
ja ajantasaisuudesta. Tiedon hyödyllisyyteen vaikuttaa laadun 
lisäksi esimerkiksi sen tekninen muoto, ja näiden lisäksi käy-
tettävyyteen vaikuttavat esimerkiksi tietoon liittyvät oikeu-
det. Näitä kaikkia voidaan parantaa kehittämällä käyttäjille 
suunnatun viestinnän taustalla tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. 
Ajantasaista tietoa saadaan, kun tieto haetaan mahdollisim-
man läheltä sen syntypaikkaa. Tiedon hyödyllisyyden paran-
taminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tieto tallennetaan 
ja siirretään numeroina vaikka se käyttäjälle näytetään visuali-
sointina eli kuvana. Muunnettaessa tieto numeroista kuvak-
si hävitetään yleensä aina informaatiota. ”Tieto” on yleensä 
aina monikerroksinen joukko tietoa ja metatietoa. Tiedon 
käytettävyyden kannalta tietoa kuvaava tieto eli metatieto on 
tarpeellista, mutta sitä ei aina ole liitetty mukaan käyttäjille 
suunnattuun viestiin.

Kuvaan tässä kirjoituksessa teknologioita ja työtä, joil-
la tuota käyttäjätason viestinnän taustalla olevaa kommuni-
kaatiota rakennetaan vesitiedonkin infrastruktuuria varten. 

Nämä teknologiat perustuvat tietojenkäsittelytieteeseen ja 
liittyvät esimerkiksi paikkatietojen käsittelyyn tai hydrologi-
sen tiedon esittämiseen. Englannin kielen sanan ”informatics” 
avulla on muodostettu uusia sovellusalueisiin kiinnittyneitä 
akateemisia alueita kuten geoinformatics (geoinformatiikka), 
hydroinformatics (ei suomenkielistä vastinetta) tai environ-
mental informatics (suomeksi ehkä ympäristöinformatiikka). 
Näille aloille on ominaista tietotekniikan laaja käyttö, tieto-
jenkäsittelytieteen soveltaminen ja tietojärjestelmien kehit-
täminen. Geoinformatiikassa tarkastellaan maantieteellistä 
tai yleensä geotieteellistä tietoa. Paikkatietotekniikka on ge-
oinformatiikan käytännön sovellus. Hydroinformatics-ter-
mi viittaa vesiteknisen ja -taloudellisen tiedon käsittelyyn ja 
mallien toteuttamiseen tietotekniikalla. Keskeisiä käsittei-
tä, joiden teknisiä sovelluksia ja ratkaisuja tarkastelen, ovat 
“palvelu” ja “viesti”. Useat esitellyt sovellukset ja ratkaisut 
perustuvat Open Geospatial Consortiumin (OGC) piirissä 
tehtävään työhön.

ARI JOLMA
tekn.tri, professori
Aalto- yliopisto
E-mail: ari.jolma@aalto.fi

Artikkelin kirjoittaja on 
Aalto-yliopiston professori, 
joka tekee tutkimusta 
ympäristösuunnittelun 
tietoinfrastruktuurin alalla.

Webistä on paljon hyötyä vesialan ammattilaisel-
le, alkaen sade-ennusteista, jatkuen tieteelliseen 
tietoon hydrologiasta ja vesivaroista ja päätyen 
vaikkapa kokemukselliseen tietoon veden laa-
dusta uimapaikoilla. Tällä hetkellä sijaintiin perus-
tuvat palvelut ovat tulossa älypuhelimiin, joissa 
GPS-paikannus on vakiovaruste. Nämä palvelut 
ovat tulleet käyttöömme kehityksen myötä ja pi-
dämme niiden saatavuutta lähes itsestään selvä-
nä. Toimintamme perustuu yhä enenevässä mää-
rin reaaliaikaiseen selkeästi esitettyyn tietoon.

Vesialan 
tietoinfrastruktuuri

Open Geospatial Consortium (OGC[rekisteröity 
tavaramerkki], www.opengeospatial.org) on 
eräiden yritysten, valtioiden laitosten ja yliopis-
tojen muodostama kansainvälinen konsortio, jo-
ka tuottaa konsensusprosessin kautta standar-
deja. OGC:n standardien tarkoitus on auttaa ke-
hittäjiä muokkaamaan ohjelmistaan webissä yh-
dessä toimivia ja siten mahdollistaa hyödylliset 
paikka- ja yleensä ympäristötietopalvelut sekä 
niiden laaja käytettävyys. OGC:n standardeja voi 
kuka tahansa ladata verkosta.
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Palvelu
Tietoverkossa palvelu, on jotain, jota asiakas(ohjelma) 
pyytää ja jonka palvelin(ohjelma) tarjoaa. Palvelu voi olla 
yksinkertainen: asiakas pyytää tietyn dokumentin tai tie-
toresurssin ja palvelin lähettää sen vastausviestinä tai il-
moittaa, että kyseistä dokumenttia ei ole saatavilla. Palvelu 
voi olla monivaiheinen, jolloin siihen liittyy asiakkaan ja 
palvelimen keskustelu. Monivaiheisessa palveluprosessis-
sa palvelin voi esimerkiksi pyytää asiakasta todistamaan 
oikeutensa kyseiseen dokumenttiin tai asiakas voi tiedus-
tella palvelimelta pystyykö se suorittamaan tietyn, asiak-
kaan haluaman tehtävän ja myöntävän vastauksen jälkeen 
asiakas antaa palvelimelle tehtävän.

Yksinkertainen vesitietoon kohdistuva palvelupyyntö 
voi olla esimerkiksi tieto tietyn järven vedenkorkeudesta 
tiettynä päivänä. Pyyntö on yksinkertainen ja tuottaa yk-
sinkertaisen numerotiedon ja mahdollisesti siihen liittyvää 
metatietoa, mutta käytännössä asiakasohjelma todennä-
köisesti tekee useita tällaisia yksittäisiä pyyntöjä ja tuottaa 
niistä saamansa informaation avulla jonkin uuden tietore-
surssin, joka ehkä toimii jonkin uuden palvelun pohjana.

Palvelun käsite on sinänsä ymmärrettävä, mutta käytän-
nössä voi olla vaikeaa rajata sitä, miten yksilöllistä palvelua 
tulisi tarjota. Web-teknologia on lähtökohtaisesti resurssio-
rientoitunutta, eli normaalisti palvelu perustuu tiettyyn, 
määriteltyyn ja ennalta tunnettun tietoresurssiin. Jos kyse 
on vaikkapa vesitaloudellisista ennusteista tai simuloinnis-
ta, niin tietoresurssi, johon palvelu perustuu, voi olla jo-
ko malli tai (valmiiksi lasketut) ennusteet tai simuloinnit. 
Malli voidaan tarjota joko tietopalveluna tai laskentapal-
veluna. Tietopalveluna tarjottaessa kyse on käytännössä 
koodista, jonka asiakasohjelma suorittaa hakien lähtötie-
dot esimerkiksi jostain tietopalvelusta. Laskentapalvelu on 
lähtökohtaisesti yksilöllistä palvelua ja laskennan tulokset 
täytyy yleensä kytkeä asiakkaan identiteettiin.

Tieteellisessä työssä tai ammattityössä tyypillinen käyt-
tötapaus on halutun tietoaineiston haku aineistopalve-
lusta, esimerkiksi tietyn satelliitin tekemät sadehavain-
not tietyllä maantieteellisellä alueelle tiettyyn aikaan. 
Käytännössä tämä voi toimia niin, että palvelimelle lä-
hetettyyn pyyntöön lisätään haun edetessä tehdyt valin-
nat, joten palvelin voi todeta ne tehdyiksi ja kysyä vain 
puuttuvia tietoja. Palvelimelle tehdyn pyynnön argumen-
tit voivat olla selaimen navigaatiorivillä näkyvässä merk-
kijonossa tai selain voi lähettää ne pyynnön liitteenä käyt-
täjälle näkymättömästi. Mikä tahansa asiakasohjelma voi 
itsenäisestikin toteuttaa tällaisen monivaiheisen palvelu-
pyynnön, mutta se edellyttää, että palvelimen lähettämä 
lisäinformaatiopyyntö on ohjelman tulkittavissa ilman in-
himillistä älyä.

Palvelun käyttöä edeltää sen julkaiseminen ja löytämi-
nen, joista ensin mainittu on palvelun tarjoajan tehtävä ja 
jäljempänä mainittu on asiakkaan ongelma. Julkaiseminen 
voi sisältää palvelun kuvaamisen ja kuvauksen lisäämisen 
palveluita luetteloivaan palveluun. Julkaiseminen ei kui-
tenkaan välttämättä ole näin muodollinen toimenpide. 
Palvelun löytäminen on sen julkaisemisen kääntöpuoli.

Taulukossa 1 on kuvattu OGC:n palveluita. Mittaus tieto-
palvelun alalla OGC:n standardien kanssa kilpailee mm. Swiss 
Experiment -tutkimuksen (http://www.swiss-experiment.ch) 
tietoinfrastruktuuritekniikkana käytetty GSN-ohjelmisto ja sen 
määrittelemät palvelut ja viestinnän muodot.

Taulukko 1. OGC:n määrittelemiä palveluita ja 
esimerkkejä.

Luettelopalvelu määrittelee rajapinnat, joiden 
avulla palveluun tallennettuja palvelukuvauksia 
voidaan hakea, ylläpitää ja organisoida. Esimerkiksi 
GeoNetwork (http://geonetwork-opensource.org/) 
on luettelopalveluohjelmisto, joka perustuu tähän 
standardiin. Ohjelmisto on alunperin kehitetty 
FAO:ssa, joka ylläpitää myös omaa palveluaan k.o. 
ohjelmistolla (http://www.fao.org/geonetwork). 
FAO:n palvelussa on esimerkiksi 57 aineistokuva-
usta kategoriassa “hydrologia ja vesivarat”.

Mittalaitehavaintopalvelu osa OGC:n mittalait-
teiden webiin liittämiseen liittyvää standardien ke-
hitystyötä. Mittalaitehavaintopalvelu määrittelee 
rajapinnan käytössä olevien mittalaitteiden hallin-
nalle ja havaintotiedon hakemiselle. “Mittalaite” 
voi tarkoittaa tässä standardissa hyvin monenlai-
sia laitteita, aina vedestä laatutietoja keräävästä 
anturista satelliitissa olevaan kaukokartoituslait-
teeseen. Esimerkiksi OGC:n WaterML-standardi 
on havainto- ja mittaustietoprofiili hydrologiselle 
ja vesitekniselle tiedolle.

Karttapalvelu määrittelee rajapinnan paikkatie-
to-ohjelmakelpoisten karttakuvien pyytämiseen 
sellaisia tarjoavalta palvelimelta. Palvelun tuot-
tama karttakuva on normaali digitaalinen kuva, 
mutta sen mukana on numeerinen tieto kuvan si-
jainnista kartalla. Käytetty karttaprojektio on va-
littava palvelun antamista vaihtoehdoista. Kartta 
on ihmisen katsottavaksi tarkoitettu visualisointi 
paikkatiedoista.

Paikkatietokohdepalvelu määrittelee rajapinnan 
paikkatietokohteista muodostuvan aineiston hake-
miseen palvelimelta. Paikkatietokohde tietoaineis-
tona on tekstistä ja numeroista muodostuva tieto-
joukko: kohteen geometria, sen sijainti ja kohteen 
muut ominaisuudet. Paikkatietokohdeaineisto on 
tyypillinen lähtötieto esim. yhdyskuntatekniselle 
suunnittelulle.
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Viesti
Viesti on informaatiota tietyssä kontekstissa. Asiakkaan ja 
palvelimen välisessä viestinnässä oleellista on, että ainakin 
osa viestistä on vastaanottajan tulkittavissa ja että vastaan-
ottajan on pystyttävä tunnistamaan ja erottamaan tuo osa. 
Tulkinta perustuu toisaalta kontekstiin ja toisaalta jaettui-
hin käsitteiden merkityksiin.

Yksinkertaisessa palvelussa asiakkaan lähettämä vies-
ti on pyyntö saada tietty dokumentti ja pyyntö itsessään 
on looginen polku tuohon dokumenttiin. OGC:n käyt-
tämä palvelumalli on myös yleensä hyvin yksinkertainen. 
Siinä pyyntö muodostuu, web-teknologian mukaisesti, 
joukosta tunnettuja avainsanoja ja niille annettuja arvo-
ja. Esimerkiksi karttapalvelun rajapinnassa avainsanalle 
REQUEST annettu arvo määrittelee kontekstin eli pyyn-
nön luonteen: halutaanko kuvaus palvelusta, karttakuva 
vai tietoa kartan tietystä kohdasta.

Palvelimen lähettämä dokumentti tai monimutkaisem-
massa palvelussa asiakkaan lähettämä viesti on yleensä jol-
lain tavoin koodattu. Dokumenteille, esimerkiksi kuvil-
le, on erilaisia koodausformaatteja, mutta monimutkai-
set viestit koodataan yleensä käyttäen XML-teknologi-
oita. XML-teknologian käyttö mahdollistaa esimerkiksi 
sen, että viestistä on mahdollista erottaa osa kuten yllä on 
mainittu. Lisäksi XML-teknologiassa viestin, tai sen osi-
en, konteksti voidaan määritellä. Konteksti on sovittu sa-
nasto, jossa käsitteet on määritelty ja niiden käytölle on 
annettu sääntöjä. Kun ohjelma pyrkii tulkitsemaan vies-
tiä, se tehdään yleensä kahdessa vaiheessa: ensin tutkitaan 
onko viestin rakenne sovitun mukainen ja sitten viesti tul-
kitaan sovitulla tavalla.

XML-muotoinen viesti koostuu osista (elementeistä), 
joilla on nimi (tagi) ja ominaisuuksia (attribuutteja). Osat 
voivat sisältää dataa ja/tai muita osia. Nimet ja ominai-
suudet sekä niiden väliset suhteet ja se mitä niiden sisäl-
tämä data tarkoittaa ovat viestin merkityksen tulkinnan 
perusta ja siten ne muodostavat välineen, jonka avulla 
voidaan sopia kuinka asioita esitetään. OGC:n standar-
dien joukossa on useita XML-viestien rakenteita mää-
ritteleviä standardeja (XML skeemoja), kuten paikkatie-
don standardi GML (Geography Markup Language) ja 
havaintojen ja mittausten standardit. Vesitalouden kan-
nalta mielenkiintoinen standardointiprosessi liittyy ns. 
WaterML-standardiin.

WaterML on alunperin pohjoisamerikkalaisen vesi-
tieteellisen tutkimuksen infrastruktuurin yliopisto- ja 
tutkimuslaitoskonsortion (CUAHSI) hanke. WaterML 
kehitettiin CUAHSIssa sen hydrologisen tietojärjestel-
män (CUAHSI-HIS) tarpeisiin. WaterML:n uusi versio 
(2.0) on siirretty OGC:hen perustetun standardityöryh-
män kehitettäväksi. WaterML:n visio on olla hydrologi-
sen tutkimuksen ja hydrologiaan nojaavan vesitaloudelli-
sen suunnittelun tietoinfrastruktuurin tärkein viestistan-
dardi. Siten WaterML osaltaan luo tietoteknisen ympä-
ristön, jossa tietoverkossa hajautettu joukko palveluita 
mahdollistaa data- ja laskentaintensiivisen hydrologisen 
tutkimuksen.

Kohti vesitalouden tietoinfrastruktuuria
Tietoinfrastruktuuri tarkoittaa palvelu- ja viestistandar-
deihin pohjautuvaa avointa kokonaisuutta internetissä. 
Tietoinfrastruktuuri ei ole yhden organisaation tai yhden 
tietojärjestelmän varassa vaan se on avoin sikäli, että se voi 
kasvaa hieman samaan tapaan kuin internet tai web itse. 
Avoimuus ei välttämättä tarkoita ilmaisuutta vaan nimen-
omaan perustumista avoimiin standardeihin.

Vesitalous on integroiva ala; vesitaloudellinen suun-
nittelu edellyttää monentyyppisen tiedon yhdistämis-
tä. Jo hydrologinen tarkastelu edellyttää yleensä meteo-
rologisen tiedon lisäksi tietoa maasta ja maantieteellis-
tä tietoa. Tästä johtuen on helppo nähdä, että vesitalou-
dellinen tutkimus ja suunnittelu voisi hyötyä toimivasta 
tietoinfrastruktuurista.

Tietoinfrastruktuurin toimivuus ja hyödyllisyys edel-
lyttää, että asiakasohjelmista on helppo pääsy palvelui-
hin. Hydrologian tutkijat ja vesitalouden suunnittelijat 
käyttävät usein tavallisia ja kaupallisia toimisto-ohjel-
mia, suunnitteluohjelmia ja ohjelmointikieliä. On siis 
selvää, että tietoinfrastruktuurin toteutuminen vie oman 
aikansa ja edellyttää ensinnäkin standardien toteutumis-
ta ja toiseksi alkuvaiheessa tutkimuspohjaisia näyttöjä 
vision toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Tällä hetkel-
lä ylivoimaisesti yleisimmin käytetty webiä hyödyntävä 
asiakasohjelma on luonnollisesti verkkoselain. Monien 
paikkatieto-ohjelmien uusissa versioissa on myös mah-
dollisuus hyödyntää kartta- ja paikkatietokohdepalvelui-
ta (ks. Taulukko 1). On kuitenkin epätodennäköistä että 
esim. yleiskäyttöiset taulukkolaskentaohjelmat tukisivat 
koskaan vaikkapa vesialan WaterML-standardia suoraan. 
Se lienee kuitenkin mahdollista tulevaisuudessa erilais-
ten lisäosien avulla. Verkkoselainten ohjelmoitavuus on 
viimeaikoina kehittynyt nopeasti esimerkiksi Javascript-
ohjelmointikielellä kirjoitettujen ohjelmakirjastojen an-
siosta. Paikka tietoinf ra struk tuuria ja sen palveluita hyö-
dyntäviä sovelluksia on jo toteutettu niillä.

INSPIRE on toukokuussa 2007 voimaanastunut 
Euroopan Unionin direktiivi eurooppalaisesta 
paikkatietoinfrastruktuurista. Direktiivin fokuk-
sessa on 34 paikkatietoteemaa, joita ovat esi-
merkiksi luonnontieteellinen teema joet, järvet 
ja valuma-alueet; maankäyttöön liittyvä teema 
sekä yhdyskuntateknisiin järjestelmiin liittyvä 
teema. Direktiiviin liittyy tekniseen toteuttami-
seen liittyviä sääntöjä, joilla pyritään varmista-
maan aineistopalveluiden yhteentoimivuus.
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Tietoinfrastruktuurin käytöstä voi hahmottaa kaksi pe-
rustapausta: jaetun resurssin käyttö ja resurssien koottu 
käyttö. Ensimmäisessä tapauksessa verkkoon luodaan re-
surssi, joka voi olla suunnitteluongelma tms. Resurssin läh-
töajatuksena on olla jaettu eli eri osapuolet tarkastelevat, 
muokkaavat ja luovat kyseistä resurssia. Resurssi on siis pit-
kälti kuvaus suunnitteluongelmasta tai sen osasta. Resurssia 
hallitsevan palvelun täytyy olla monipuolinen, jotta se voi 
tarjota erityyppisiä näkymiä siihen. Esimerkkinä innovatii-
visesta jaetusta resurssista voi mainita Eco-Evidence -työka-
lun (http://www.toolkit.net.au/tools/Eco-Evidence), joka 
on tietokanta syy-seuraussuhteista ympäristössä ja sen muu-
toksessa. Eco-Evidence -tietoresurssi voi kehittyä palveluk-
si, jota voidaan hyödyntää erilaisissa ympäristövaikutusten 
arviointi tai ympäristöongelmien analyysi -sovelluksissa. 
Resurssien koottu käyttö -tapauksessa yksittäinen suunnit-
telija tai tutkija käyttää monipuolista asiakasohjelmaa, joka 
osaa kytkeytyä ja hyödyntää useita erilaisia palveluita, kuten 
edellä mainitun tyyppistä syy-seuraus-tietopalvelua, paikka-
tietopalveluita ja esimerkiksi hydrologisen havaintotiedon 
palveluita. Käytetyt palvelut voivat olla hyvin yksinkertaisi-
akin koska asiakasohjelman hyödyllisyys nousee erityyppis-
ten tietolähteiden tuottaman informaation yhdistämisestä 
ympäristöongelmien selvittelyssä ja ratkaisussa.

Johtopäätökset
Tietoverkot mahdollistavat monipuolisen ajasta ja paikasta 
riippumattoman yhteistyön, jossa voidaan työstää yhteistä 
suunnitelmaa tms. tai antaa toiselle käytettäväksi tietoa tai 
palvelu. Yhteistyön toimivuus edellyttää yhteisesti sovit-
tuja standardeja palveluille ja viesteille. Paikkatietoalalla 
tällaisia standardeja tekee vapaaehtoiseen yhteistyöhön pe-
rustuva OGC-konsortio. OGC:n alla tehdään nykyisin 
myös vesialaan, esimerkiksi hydrologiseen tutkimukseen 
tai ympäristömallintamiseen, liittyvää työtä.

Näkökulma tietopalveluihin verkossa on pitkään ollut 
ihminen käyttäjänä -lähtöinen. Mm. Open data -ajatte-
lu, jossa tietyt perustiedot ovat verkossa vapaasti lähinnä 
ohjelmien käytettävissä, on muuttamassa tätä. Suomessa 
Maanmittauslaitos avaa maastotiedot Open data -henges-
sä kaikkien käyttöön 1.5.2012. Vesitalouden alalla ollaan 
vielä tilanteessa, jossa tieto ja palvelut ovat varsin hajallaan 
ja standardit ovat vähän käytettyjä tai vielä muotoutumas-
sa. Meillä on kuitenkin osaamista ja toimivat perusjärjes-
telmät, joten mahdollisuuksia vesitaloudellisen tietoinfra-
struktuurin kehittämiselle sekä nykyistä vahvemman kan-
sainvälisen roolin ottamiselle tässä asiassa on. 

Labkotec  
1/2 pys-

ty 
(oik. 

puoli)

WISE on Euroopan komission ja Euroopan ym-
päristökeskuksen yhdessä tuottama eurooppa-
lainen vesitietojärjestelmä. WISE on informaa-
tiopankki ja portaali, josta ja jonka kautta eu-
rooppalaiset toimijat voivat etsiä tietoa vesipo-
litiikasta, tietokannoista, tietopalveluista ja tut-
kimuksesta ja sen tuloksista. WISE:n osoite on 
http://water.europa.eu/
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Kemira on aloittanut niin sanotun Fit for Growth 
-uudelleenjärjestelyohjelman, joka voi johtaa 
Kemiran henkilöstömäärän vähenemiseen jopa 
yli 10 prosentilla. Ohjelman tavoitteena on nos-
taa kannattavuutta, parantaa sisäistä tehokkuut-
ta ja kiihdyttää kasvua kehittyvillä markkinoilla.

Toimitusjohtaja Wolfgang Büchelen mukaan organi-
saatiouudistuksessa tehdään tarvittavat toimenpiteet 
Kemiran kannattavuuden nostamiseksi hallituksen 

asettamien tavoitteiden mukaiselle tasolle. Yhtiön taloudel-
liset tavoitteet ovat yli 10 prosentin liikevoitto suhteessa lii-
kevaihtoon, yli kolmen prosentin vuotuinen kasvu kehitty-
neillä markkinoilla ja yli seitsemän prosentin vuotuinen kas-

vu kehittyvillä markkinoilla.
Wolfgang Büchele aloitti työnsä toimitusjohtajana 

huhtikuun alussa Harri Kermisen jäätyä eläkkeel-
le. Kemira on Büchelelle jo ennestään tuttu yh-
tiö, sillä hän on ollut vuodesta 2009 Kemiran 
hallituksen jäsen ja ollut muun muassa suun-
nittelemassa strategiaa, jonka perustana on 
yhtiön keskittyminen vesikemiaan.

Kemiran strategiaa on viime vuosina to-
teutettu muun muassa irtautumalla maa-
liyhtiö Tikkurilasta ja vahvistamalla vesi-
kemian tutkimus- ja kehitystoimintaa eri 
puolilla maailmaa. Yhtiön tulos on kehit-
tynyt vakaasti, mutta asetettuja tavoittei-
ta ei ole onnistuttu toistaiseksi saavutta-

maan. Vuonna 2011 Kemiran liikevoitto 
oli hieman yli seitsemän prosenttia lii-
kevaihdosta ja liikevaihdon kasvu oli 
kaksi prosenttia.

- Vertailut osoittavat että mo-
net kemian alan yhtiöt ovat selväs-
ti paremmin kannattavia. Kemiran 

Wolfgang Büchele 
vaatii lisää tehoa 
Kemiran toimintaan

Teksti: TUOMO HÄYRYNEN     Kuvat: Kemira Oyj.

Huhtikuun alussa 
toimitusjohtajana aloittanut 
Wolfgang Büchele uskoo vahvasti 
Kemiran saavuttavan tavoitteensa 
Fit for Growth -ohjelman avulla.
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on välttämätöntä parantaa tehok-
kuuttaan, jotta voimme pysyä ke-
hityksen kärjessä mukana ja vastata 
asiakkaiden tiukentuviin vaatimuk-
siin. Organisaatiouudistus on suuri 
työ, mutta olen siihen täysin sitou-
tunut ja varma siitä, että tulemme 
saavuttamaan asetetut tavoitteet, 
Wolfgang Büchele sanoo.

Tutkimus ja kehitys tärkein 
kilpailuetu
Kemira on viime vuosina panos-
tanut uudella tavalla tuotekehitys-
toimintaan. Tuotekehitystä teh-
dään entistä enemmän yhteistyös-
sä muun muassa yliopistojen, tut-
kimuslaitosten ja yritysten kanssa. 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan pe-
rustana on niin sanottu SWEET- 
vesitutkimuksen huippuosaamis-
keskus, joka käynnistettiin yhteis-
työssä VTT:n kanssa vuonna 2010. 
Kemiralla on tällä hetkellä neljä tut-
kimuskeskusta; Espoossa, Yhdysvaltain Atlantassa, Kiinan 
Shanghaissa ja Brasilian São Paulossa.

- Teknologinen osaaminen, innovaatiot sekä motivoitu-
neet ja ammattitaitoiset ihmiset ovat tärkeimpiä kilpailuetu-
jamme ja siten keskeinen kehittämiskohde, kun etsimme kei-
noja luoda kasvua ja uutta liiketoimintaa. Yhteistyö paikallis-
ten kumppaneiden kanssa sekä paikallisten olosuhteiden ja 
vedenkäsittelytekniikoiden tuntemus ovat edellytyksiä sille, 
että pystymme ottamaan paremmin huomioon asiakkaidem-
me tarpeet. Tutkimustiedon hyödyntämistä ja vuorovaiku-
tusta eri tutkimuskeskusten välillä on myös kehitettävä, että 
saamme innovaatiot kaupallisesti hyödynnettyä nopeammin 
eri markkina-alueilla, arvioi Büchele.

Kemira käyttää noin 40 miljoonaa euroa vuodessa tutki-
mukseen ja kehitykseen. Wolfgang Büchelen mukaan uudel-
leenjärjestelyohjelma ei vaikuta tutkimus- ja kehitystoimin-
nan kokonaispanokseen, joka tulee pysymään lähiaikoina 
vakaana. SWEET-ohjelma on jo tuottanut hyviä tuloksia ja 
Büchele on tyytyväinen yhteistyöhön.

- Tutkimus- ja kehitystoimintaa arvioidaan jatkuvasti ja 
työ jatkuu. Tärkeää tutkimusyhteistyössä on se, että kump-
paneilla on osaamista, tavoitteet määritellään oikealla tavalla 
ja tutkimusprojekteja johdetaan ammattitaitoisesti.

- Suomessa on erinomainen koulutusjärjestelmä ja lois-
tavaa vesitekniikan osaamista niissä tekniikoissa, joita täällä 
perinteisesti on käytetty muun muassa talous- ja jätevesien 
käsittelyssä sekä sellu- ja paperiteollisuudessa. Muualla maail-
massa yleistyneissä tekniikoissa kuten kalvosuodatuksessa sen 
sijaan olemme jonkin verran jäljessä kehityksestä. Juuri tä-
män takia tarvitsemme useita tutkimuskeskuksia eri puolilla 
maailmaa, jotta saamme nopeasti kehitettyä parhaat tuotteet 
ja sovellukset eri markkina-alueiden vedenkäsittelyratkaisui-
hin, Wolfgang Büchele sanoo.

Kehittyvillä markkinoilla vaaditaan uutta 
ajattelua
Markkinakasvun ollessa vaatimatonta Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa, Kemira etsii uusia mahdollisuuksia kehitty-
viltä markkinoilta. Viime vuonna esimerkiksi Aasian osuus 
yhtiön liikevaihdosta oli alle 14 prosenttia. Lupaavaa kehitys-
tä on käynnissä muun muassa talousveden käsittelyn osalta 
Kiinassa, kaivoshankkeissa Afrikassa sekä sellu- ja paperite-
ollisuudessa Etelä-Amerikassa.

Wolfgang Büchele näkee, että peruslähtökohdaltaan ke-
hittyvillä markkinoilla menestytään samalla konseptilla kuin 
USA:ssa ja Euroopassakin; tarjoamalla tuotteita, joiden avul-
la asiakkaat tehostavat prosessejaan ja menestyvät paremmin 
omassa liiketoiminnassaan. Veden, energian ja raaka-ainei-
den säästäminen sekä käsittelynprosessien mahdollisimman 
pieni tilantarve ovat tärkeitä tavoitteita tiheästi asuttujen alu-
eiden vedenkäsittelyjärjestelmissä.

Monilla nopeasti kasvavilla markkinoilla tulevaisuuden 
vedenkäsittelyratkaisut eivät ole vielä vakiintuneet lopulli-
seen muotoonsa. Vaihtoehtoja eurooppalaiselle keskitetylle 
vesi- ja viemäröintijärjestelmälle etsitään kuumeisesti, sillä 
pula puhtaasta raakavedestä ja tiiviit kaupunkirakenteet vaa-
tivat uudenlaisia ratkaisuja. Myös suolan poistaminen meri-
vedestä on intensiivisen tutkimuksen kohteena.

Kemira tutkii Kauko-Idässä uusia konsepteja muun muas-
sa Singaporen Public Utilities Boardin (PUB) kanssa.

”Singapore on hyvä esimerkki kaupungista, jossa oli-
si mahdollista toteuttaa pieniä ja tehokkaita veden puhdis-
tus- ja kierrätysjärjestelmiä, esimerkiksi palvelemaan yksit-
täisiä pilvenpiirtäjiä. Kehittyneiden vedenpuhdistusteknii-
koiden avulla vettä voitaisiin käyttää uudelleen ja vähentää 
riippuvuutta epävarmoista raakavesilähteistä”, toimitusjoh-
taja Büchele visioi. 

Espoon R&D Center 
on osa Kemiran 
globaalia tuotekehitys-
organisaatiota, joka on 
Kemiralle tärkeä kilpailuetu.
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Seitsemän päivää kestänyt tapahtuma aloitettiin eks-
kursioilla. Teknisellä ekskursiolla oli viisi kohdetta. 
Ensimmäinen kohde, Biwajärven kanava on kuljetta-

nut vettä Kiotoon jo vuodesta 1890. Sillä on merkittävä rooli 
mm. energiantuotannossa, kuljetuksessa, kastelussa ja palon-
torjunnassa. Toisena kohteena oli Biwajärvessä sijaitseva Seta 
jokipato sekä Biwajärven kanavan museo. Jokipadossa on 10 
teräksistä pääluukkua ja kaksi ohitusväylän kanavaa, joissa oli 
kolmiosaiset teräsluukut. Kolmiosaisten luukkujen avulla lä-
pivirtaavan veden määrää voidaan säännellä tarkemmin.

EIJA ISOMÄKI
Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
Vesivarayksikkö, patoturvallisuus
E-mail: eija.isomaki@ely-keskus.fi

International Commission on Large Dams (ICOLD) järjestää joka vuosi vuosikokouksen ja joka kolmas 
vuosi vuosikokouksen sekä kongressin. Vuoden 2012 vuosikokous ja kongressi järjestettiin 2.-8. kesäkuu-
ta. Järjestäjä organisaationa toimi Japan Commission of Large Dams (JCOLD) ja tapahtumapaikkana oli 
Kioton kansainvälinen konferenssikeskus Japanissa. Tapahtumaan osallistui yli 1 500 henkilöä 73 maasta.

ICOLD vuosikokouksen ja kongressin 
tapahtumapaikkana oli Kioton kansainvälinen 
konferenssikeskus, jossa on järjestetty mm. 
vuoden 1997 Kioton ilmastokokous.

ICOLD:in vuosikokous 
ja kongressi 2012
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Padon läheisyydessä sijaitsevassa kanavan museossa on 
paljon tietoa niin aikuisille kuin lapsille veden käytöstä, eläi-
mistä ja kasveista, järven ja kanavan historiasta sekä monesta 
muusta aiheeseen liittyvästä - japania ymmärtävälle. Näimme 
ekskursiolla myös 91 metriä korkean Kisenyamapadon ja 
siihen liittyvän tunnelivoimalaitoksen sekä 73 metriä kor-
kean Amagasepadon, jolla on useita käyttötarkoituksia. 
Paikallisena käytäntönä on, että padoille ei päästetä japani-
laisia, vaan ainoastaan turisteja. Valokuvia padoilta sai ottaa, 
mutta niitä kiellettiin laittamasta Internetiin esimerkiksi blo-
geihin tai Facebookiin. Ekskursion viimeisenä kohteena oli 
Uji Byodo-in temppeli, joka on UNESCOn maailmanperin-
tökohde. Temppeli on rakennettu 1000-luvulla ja sen kuva 
on Japanin 10 jenin kolikossa.

Vuosikokouksessa valittiin uusi presidentti
ICOLDin yleiskokouksessa valittiin uusi presidentti. 
Kiinalaisen Jinsheng Jian kauden päättyessä uudeksi presiden-
tiksi (2012 - 2015) valittiin Adama Nombre Burkina Fasosta. 
Samassa yhteydessä kuudesta varapresidentistä erovuorossa oli 
kaksi: Afrikkaa edustaa nyt Gerrit Basson Etelä-Afrikasta ja 
Euroopan toinen edustaja on Anton Schleiss Sveitsistä.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin toista kertaa nuor-
ten foorumi. Foorumin tarkoituksena on mm. lisätä nuorten 
osaajien määrää ICOLDin tapahtumissa. Foorumissa Irakin 
edustaja piti esityksen heidän nuorten toiminnastaan. Irakissa 
on oma kansallinen nuorten komitea, johon kuuluu noin 50 
jäsentä ja toiminta on hyvin aktiivista. Myös Japanin edus-
taja piti puheenvuoron. Hän kertoi, että Japanissa nuorten 
on vaikea yrittää verkostoitua, koska yritysten ja organisaa-
tioiden toiminta on erittäin byrokraattista. Vuosikokouksen 
ja konferenssin yhteydessä monissa puheissa pyrittiinkin 
korostamaan nuorten toiminnan ja aktivoinnin tärkeyttä 
ICOLDille. Mm. ICOLDin kummatkin presidentit mai-
nitsivat nuorten toiminnan puheissaan.

Vuosikokouksen symposiumissa oli seitsemän teemaa: il-
mastonmuutoksen vaikutukset patoihin, maapallon kasvavan 
väestömäärän vaikutukset patoihin, tietotaidon välittäminen 
patotekniikassa, kehittyneet tekniikat patojen rakentamisessa, 
uudet tekniikat pato-onnettomuuksien torjunnassa, maanjä-
ristykset sekä geotekniset näkökulmat patoperustuksiin.

Ilmastonmuutosteeman aloitti Maria Bartsch Ruotsista. 
Ruotsissa on jo vuonna 1990 julkaistu mitoitustulvan opas. 
Opas päivitettiin 2007. Padot luokitellaan tarvittaessa mitoi-
tustulvan perusteella kahteen kategoriaan. Ensimmäistä ka-
tegoriaa käytetään padoille, jotka voivat onnettomuuden sat-
tuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle tai terveydelle taikka 
merkittävän vaaran infrastruktuurille, omaisuudelle tai ym-
päristölle. Toiseen kategoriaan kuuluvat padot, jotka voivat 
onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran infrastruktuuril-
le, omaisuudelle tai ympäristölle. Ruotsissa on noin 10 000 
patoa, joista 5 000 on tietokannassa. Noin 500 patoa kuuluu 
mitoitustulvan ensimmäiseen tai toiseen kategoriaan. Yli 70 
voimalaitospadolla, jotka kuuluvat ensimmäiseen kategoriaan 
on suoritettu korjaustöitä, jotta laitokset pystyisivät vastaa-
maan mitoitustulvavaatimuksiin. Noin 50 voimalaitospadolla 
korjaustarpeen arviointi tai korjaustyö on vielä tekemättä.

Kongressissa julkaistiin 
maailmanlaajuinen julistus
Kongressin avajaisissa julkaistiin maailmanlaajuinen julis-
tus ”Water Storage for Sustainable Development”. Sitä oli-
vat paikalla allekirjoittamassa ICOLDin, ICIDin, IHAn ja 
IWRAn edustajat. Julistuksessa esitetään, että maailman vä-
kimäärä tulee jatkossa yhä lisääntymään. Näin ollen veden, 
ruuan ja energian tarve on jatkossa yhä suurempi. Nämä tar-
peet tulevat olemaan haaste luonnonvaroille. Vesi on arvokas-
ta ja veden varastoiminen tulee olemaan kasvavassa määrin 
tärkeää. Julistus löytyy verkosta mm. ICOLDin verkkosivuil-
ta (http://www.icold-cigb.org).

Kolmepäiväisen kongressin teknisissä sessioissa käsitellyt ai-
healueet olivat: ympäristöystävälliset tekniikat padoille ja pato-
altaille, patojen turvallisuus, tulvat sekä patojen ikääntyminen ja 
korjaustarpeet. Sessioiden aikana kuulimme mm. lukuisia mie-
lenkiintoisia ja opettavaisia esityksiä pato-onnettomuuksista.

ICOLDin Euroopan Klubin kokouksessa Suomen suur-
padot ehdotti työryhmän perustamista pato-onnettomuuk-
sia käsittelemään. Työryhmä tarkastelisi Euroopan kansallisia 
käytäntöjä pato-onnettomuuksiin varautumisesta (varautu-
missuunnitelmat) sekä keräisi tietoa siitä, kuinka pato-on-
nettomuuksissa on toimittu. Työryhmän toimikaudeksi on 
ehdotettu vuosia 2013–2015 ja Suomeen on tarkoitus perus-
taa oma kansallinen työryhmä.

Seuraavan kerran ICOLDin vuosipäivät ja kongressi jär-
jestetään Norjassa 2015. Sitä ennen vuosipäivät järjestetään 
Seattlessa, USA:ssa 2013 ja Balilla, Indonesiassa 2014. 
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Ojituksella tarkoitetaan vesilaissa paitsi uuden ojan 
tekemistä myös ojan, noron tai puron suurentamis-
ta tai oikaisemista. Määritelmän mukaan ojituk-

sen tarkoituksena on maan kuivattaminen tai alueen käyttöä 
muuten haittaavan veden poistaminen.

Ojitus on lähtökohtaisesti kiinteistönomistajan oikeuk-
siin kuuluvaa, yleisesti sallittua toimintaa. Käytännössä ojitus 
vaatiikin verrattain harvoin vesilain mukaisen luvan.

Lupaa vaativan ojituksen perusteet ovat kahtalaiset. 
Lupa tarvitaan ensinnäkin, jos ojitus voi aiheuttaa ympä-
ristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella. 
Pilaantuminen voi ilmetä esimerkiksi ravinnekuormituksen 

lisääntymisenä tai sulfaattimaiden aiheuttamana happamoi-
tumisena kuivatusvesiä vastaanottavalla vesialueella.

Toiseksi ojitukseen tarvitaan lupa, jos siitä voi aiheutua 
tiettyjä vesilain yleissäännöksessä tarkoitettuja haitallisia vai-
kutuksia. Nämäkin vaikutukset kohdistuvat vesistöön, mut-
ta ne ilmenevät muulla tavoin kuin vesialueen pilaantumise-
na, esimerkiksi käyttöhaittana. Vaikutukset voivat kohdistua 
myös pohjaveden määrään tai laatuun. Esimerkkinä voisi olla 
ojituksen vaikutus pohjaveden purkautumiseen ojitusalueel-
ta siten, että vedenhankintakäyttöön soveltuvan esiintymän 
antoisuus olennaisesti vähenisi tai että veden käytölle talous-
vetenä aiheutuisi muuten vahinkoa tai haittaa.
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PEKKA KEMPPAINEN
lainsäädäntöneuvos
maa- ja metsätalousministeriön yleinen osasto
E-mail: pekka.kemppainen@mmm.fi

Ojitusluvan tarve on uudessa vesilaissa säilynyt 
entisellään, mutta ojan kunnossapidon luvanva-
raisuutta on laajennettu. Säännöksiä ojan sijoit-
tamiseksi toisen maalle asemakaava-alueella on 
selvennetty. Ojitusten valvontaa pyritään tehos-
tamaan ilmoitusmenettelyllä.

Ojituksen sääntelyssä 
vanhaa ja uutta
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Ojitus vesistöä vähäisemmissä uomissa voi myös vaatia 
luvan. Vesilain mukainen poikkeuslupa tarvitaan, jos ojituk-
seen käytetään luonnontilaista noroa, jonka luonnontilaisuus 
tämän vuoksi vaarantuu.

Myös ojan kunnossapito ja käyttö vaativat luvan samoin 
perustein kuin itse ojitus. Aiempaan lakiin verrattuna tätä lu-
vantarvetta on uudessa vesilaissa laajennettu. Lain mukaan 
ojitusta koskevia säännöksiä − mukaan lukien siis ojituksen 
luvanvaraisuus − sovelletaan myös sellaisen ojan kunnossapi-
toon ja käyttöön, jonka voidaan kokonaisuutena tarkasteltu-
na katsoa muuttuneen luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi.

Vaikka ojan kunnossapidon muut vaikutukset eivät siis 
vaatisi lupaa tai nämä vaikutukset olisivat voimassa olevan 
ojitusluvan mukaisia, ojan palautuminen luonnontilaisen 
kaltaiseksi edellyttää, että sen kunnossapitoon haetaan uusi, 
ajantasainen lupa. Perusteena tälle on, että uomaan on voi-
nut muodostua luontoarvoja, jotka voivat vaikuttaa ojituksen 
oikeudelliseen arviointiin. Säännös koskee ojan kunnossapi-
toa siitä riippumatta, milloin ja minkä lain mukaan ojitus on 
alun perin toteutettu.

Uoman luonnontilaisuuden arviointiperusteista ei ole 
erikseen säädetty. Olojen vaihtelevuuden vuoksi luontoar-
vojen kehittymistä joudutaan arvioimaan tapauskohtaises-
ti. Lähtökohtana on, että arviointitarve koskee vain sellaisia 
ojia, joihin on alun perinkin käytetty luonnontilaista uomaa 
eli puroa tai noroa.

Ojitusluvat myöntää aluehallintovirasto. Lupa myönne-
tään aina vesilain perusteella − myös silloin, kun ojituksesta 
aiheutuu vain ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantu-
mista vesialueella. Lupamääräysten asettamiseen sovelletaan 
ympäristönsuojelulain säännöksiä, eikä erillistä ympäristö-
lupaa siis tarvita.

Myös ojittamisessa on muistettava vesitaloushankkeita 
yleisesti koskeva vaatimus vahinkojen välttämisestä. Luvan 
tarpeesta riippumatta ojituskin on aina tehtävä mahdollisim-
man haitattomasti. Taustalla on vesilain yleissäännös, jonka 
mukaan vesitaloushanke on toteutettava niin, ettei siitä ai-
heudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun louk-
kausta, kun myös vahingon välttämisen kustannukset ote-
taan huomioon.

Luvan sijaan tai sen lisäksi ojittaja voi tarvita oikeuden si-
joittaa oja ja siihen liittyvät rakenteet toisen alueelle. Vesilain 
mukaan ojittajalle voidaan antaa oikeus johtaa vettä toisen 
ojaan, tehdä oja tai esimerkiksi pumppuasema toisen alueelle 
tai perata toisen alueella sijaitsevaa puroa tai noroa. Jos asiasta 
ei sovita, oikeuden myöntää aluehallintovirasto luvan yhte-
ydessä. Jos ojitusta varten ei tarvita lupaa, oikeuden myön-
tää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tarvittavat oi-
keudet voidaan myöntää myös vesilain mukaisessa ojitus-
toimituksessa, kun ojitusasian ratkaiseminen vaatii tällaista 
erityismenettelyä.

Ojan sijoittamista toisen maalle asemakaava-alueella on sel-
vennetty vanhaan vesilakiin verrattuna. Sijoittamisoikeudesta 
säädettiin aiemmin osittain päällekkäisesti vesilaissa ja maan-
käyttö- ja rakennuslaissa. Nyt pääsääntönä on, että asemakaa-
va-alueella ojan ja ojitusta palvelevien rakenteiden sijoittami-
nen toisen alueelle ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisesti. Ne tilanteet, joissa sijoittaminen on ratkaistava 
vesilain mukaan, on selvästi molemmissa laeissa määritelty. 
Vesilakia sovelletaan muun muassa silloin, kun ojitus vaatii 
aluehallintoviraston luvan tai kun suurin osa ojituksesta si-
joittuu asema-kaava-alueen ulkopuolelle.

Ojitusten valvontaa on vesilaissa tehostettu. Ojittajan on 
ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle kirjallisesti vähintään 60 vuo-
rokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Ilmoitusvelvollisuus 
ei kuitenkaan koske vesilain mukaisiin päätöksiin tai tiettyi-
hin maantielain tai ratalain mukaisiin suunnitelmiin sisälty-
viä ojituksia.

Ilmoitustarvetta tulisi arvioida ojituksen oletettujen vai-
kutusten perusteella. Karkean arvion vaikutuksista voi yleen-
sä tehdä kuivatettavan alueen laajuuden perusteella; kuiva-
tusalueen pinta-ala vaikuttaa johdettavien vesien määrään 
ja sitä kautta alapuolisella vesialueella ilmenevien vahingol-
listen seurausten mahdollisuuteen. Lain perusteluissa tode-
taankin ikään kuin nyrkkisääntönä, että esimerkiksi pienen 
peltolohkon salaojitus tai pienehkön metsäkappaleen ojitus 
eivät vaadi ilmoittamista. Kuivatusalan lisäksi ojittajan on 
kuitenkin syytä ottaa huomioon kuivatettavan maaperän laa-
tu ja ainakin yleisesti tiedossa olevat olosuhteet alapuolises-
sa vesistössä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä 
ELY-keskukseen.

Ojituksen ennakkoilmoituksen tarkoituksena on myös, 
että luparajan alle jääviä ojituksia ja niiden vaikutuksia voi-
taisiin tarkastella laajemmin valuma-aluekohtaisesti. Näin 
voitaisiin tarvittaessa ottaa huomioon myös ajallisesti läheis-
ten hankkeiden yhteisvaikutukset. 
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Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. 
Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja ve-
siympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yh-

teiskunnallisesti kestävä käyttö, ehkäistä käytöstä koitu-
via haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön 
tilaa. Vesilain eduskuntakäsittelyssä ruoppausten luvanva-
raisuuden tarkoituksenmukainen rajaaminen herätti pal-
jon keskustelua.

Vesilain uudistuksessa ei yleisesti ottaen tehty merkit-
täviä muutoksia luvanvaraisuutta koskeviin säännöksiin. 
Tästä poikkeuksen muodostavat kuitenkin ruoppaushank-
keet, joiden luvanvaraisuuden yhdenmukaistamista ja sel-
kiyttämistä pidettiin ruoppauksista aiheutuvien haittojen 
vähentämiseksi ja vesiympäristön tilan parantamiseksi tar-
peellisena. Yli 500 m³:n ruoppaus edellyttää uuden vesi-
lain mukaan siten aina aluehallintoviraston lupaa. Säännös 
ei koske julkisten kulkuväylien kunnossapitoa, vaan näi-
hin hankkeisiin sisältyvien ruoppausten luvanvaraisuus 
ratkeaa niiden vaikutusten perusteella. Ruoppausten lu-
vanvaraisuus koskee sisävesi- ja merialueita. Ruoppaamista 
koskevan luvan yhteydessä on ratkaistava myös ruopatta-
van massan sijoittaminen.

Virkistyskäyttöedellytysten parantamistarkoitukses-
sa toteutettavien pienimuotoisten ruoppaushankkeiden 
määrä on lisääntynyt 1990- ja 2000-luvuilla. Hankkeet 
toteutetaan nykyään tyypillisesti konevoimaa apuna käyt-
täen. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että hankkeet 
ja niiden vaikutukset ovat aiempaa suurempia. Vesialueen 
ruoppaaminen ja ruoppausmassojen läjittäminen voi aihe-
uttaa samentumista ja siten heikentää veden laatua sekä 
vaikeuttaa alueen virkistyskäyttöä.

Yleensä ruoppaukset sijoittuvat runsaan kasvillisuuden 
peittämiin mataliin ranta- ja vesialueisiin, jotka ovat tär-
keitä myös kalastolle, linnustolle ja pohjaeläimille. Laaja 
ruoppaus tai usean kiinteistön edustalla tehty pienehkö 
ruoppaus voi aiheuttaa pysyvän haitan kasvillisuudelle ja 
eliöstölle. Matalat, kasvillisuuden peittämät rantavyöhyk-
keet pidättävät osan maalta huuhtoutuvista rehevöittävistä 
aineista ja niiden säilyminen on tärkeää myös vesiensuo-
jelun kannalta.Uudistunut vesilaki 2011 -julkaisu.

TUIRE TAINA
lainsäädäntöneuvos
ympäristöministeriön vesiensuojelu ja 
ympäristövaikutusten arviointi -ryhmä
E-mail: tuire.taina@ymparisto.fi

Ruoppausten 
luvan tarve

Ruoppausten luvanvaraisuuden raja on selkiytynyt aikaisempaan verrattuna. Lupaa edellytetään 
aina, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3 eikä kyse ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta. 
Tavoitteena on ollut näin vähentää ruoppauksista aiheutuvia haittoja ja parantaa vesiympäristön tilaa.
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Useissa tapauksissa alueella toteutetaan samanaikai-
sesti useita pienimuotoisia hankkeita, jolloin niiden yh-
teisvaikutukset saattavat ilmetä paikallisesti pidemmän 
aikaa. Suuri merkitys on kuitenkin hankkeen toteutta-
mistavalla ja -ajankohdalla. Ympäristövaikutukset riip-
puvat myös hankkeen toteutuspaikan olosuhteista, ja 
joissain paikoissa huomattavasti 500 m³ ylittäväkin 
ruoppaus voidaan toteuttaa ilman haitallisia ympäris-
tövaikutuksia erityisesti merialueilla.

Uuden vesilain perusteluissa arvioitiin, että uudistus 
lisäisi lupaa edellyttävien ruoppaushankkeiden määrää 
ennalta arvioiden 100-200 hankkeen verran. Vielä on 
liian aikaista sanoa, osuiko arvio oikeaan. Eduskunnan 
ympäristövaliokunta edellytti, että ruoppaussääntelyn 
toimivuuteen kiinnitetään lain toimeenpanon seuran-
nassa erityistä huomiota. Lienee joka tapauksessa niin, 
että uudistuksen seurauksena alle 500 m³:n ruoppa-
usten määrä on lisääntynyt aikaisempaan verrattuna. 
Lain perusteluissa arvioitiinkin, että säännönmukai-
nen luvanvaraisuus saattaa ohjata hankkeiden toteut-
tamistapaa pienimuotoisempaan suuntaan.

Alle 500 m³:n ruoppauksesta on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle (ELY-keskus). Ilmoitus on tehtävä vähin-
tään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamis-
ta. Ilmoitus ei tavallisesti edellytä toimenpiteitä val-
vontaviranomaiselta, mutta menettely antaa viran-
omaiselle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, jos 
se katsoo hankkeen kuitenkin edellyttävän lupaa.

Ruoppaus voi edellyttää lupaa myös vain siitä aiheu-
tuvien pilaamisvaikutusten perusteella ympäristön-
suojelulain (86/2000) 28 §:n nojalla. Tällainen hanke 
voi periaatteessa olla pilaantuneita maa-aineksia sisäl-
tävän alueen pienehkö ruoppaus. Ympäristöministeriö 
on parhaillaan käynnistämässä vuonna 2004 julkais-
tun Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen uudista-
mista lainsäädännön muutosten ja saatujen käytän-
nön kokemusten huomioon ottamiseksi.

Ilmoitusta ELY-keskukselle ei tarvitse tehdä ns. vä-
häisistä toimista, kuten esimerkiksi kivien tai muiden 
esteiden raivaamisesta lihasvoimin. Ruoppaamisesta 
on ilmoitettava vesialueen omistajalle niin ikään 
30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamis-
ta. Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrat-
tavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä 
saa kuitenkin ilman vesialueen omistajan suostu-
mustakin suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen 
toimenpiteen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on edel-
leen vesilain mukainen valvontaviranomainen ELY-
keskuksen ohella, ja kunnan tulisi näin olla edelleen 
tietoinen ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista pie-
nimuotoisista hankkeista sekä neuvoa ja opastaa kunta-
laisia tarvittaessa ilmoituksen tai lupahakemuksen te-
kemiseen. ELY-keskuksen tuleekin antaa sille toimite-
tuista ilmoituksista tieto hankkeen sijainti- ja vaikutus-
alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Lining 
1/2

51Vesitalous 4/2012

AJANKOHTAISTA

VT1204_draft.indd   51 29.8.2012   13:15:34



Euroopan vesiteemavuosi
– Tulokset ja tulevaisuuden haasteet

Bryssel, 30.10.2012

Euroopan Water Association’in (EWA) Brysselin kon-
ferenssi kokoaa yhteen korkean tason asiantuntijoi-
ta, päättäjiä ja sidosryhmien edustajia keskustelemaan 

päättyvän Euroopan vesiteemavuoden 2012 tuloksista. 
Tämä tapahtuma järjestetään yhteistyössä Euroopan ko-

mission ympäristöosaston (DG Environment) kanssa ja sitä 
ystävällisesti isännöi Baden-Württembergin osavaltion EU-
edustusto. Brysseliin kokoontuvat asiantuntijat käsittelevät 
niitä tulevaisuuden haasteita, joita Euroopan kestävä vesi-
huolto ja vesiasioiden hallinta kohtaavat. Lisäksi EWA:n 
Brysselin konferenssi on ainutlaatuinen tilaisuus saada tie-
toa EU:n vesipolitiikan toteuttamisesta. 

Vuosi 2012 julistettiin Euroopan vesiteemavuodeksi. 
Niinpä Euroopan komission on aika arvioida aiempia ja ny-
kyisiä saavutuksia kestävän vesihuollon turvaamisessa sekä 
arvioida tulevaisuuden tarpeita. Nämä tavoitteet on tarkoi-
tus esittää marraskuussa 2012 ns. Blueprint -suunnitelmas-
sa, joka pyrkii varmistamaan hyvälaatuisen veden riittävyy-
den kaikkiin oikeutettuihin käyttötarkoituksiin. Blueprint’in 
aikajänne ulottuu vuoteen 2020, koska se liittyy läheisesti 
EU 2020 -strategiaan ja erityisesti sen osana suunnitellun 
Resurssitehokkuuden Tiekartan määräyksiin. Blueprint tu-
lee olemaan vesiasiain merkkipaalu Tiekartalla. Blueprint’in 
taustalla oleva analyysi kattaa kuitenkin pidemmän aikajän-
teen aina vuoteen 2050 saakka ja se määrittelee siten EU:n 
vesipolitiikkaa pitkälle tulevaisuuteen.

Konferenssi jakaantuu 5 rinnakkaiseen tilaisuuteen (sessioon):

1 Avaus

2 Yleiskatsaus Water Stress 
– määrälliset tulevaisuuden haasteet

3 Yleiskatsaus Water Stress 
– laadulliset tulevaisuuden haasteet

4 Vesi ja energia

5 Päätösistunto

EWA:n tavoitteena on tarjota tämän konferenssin avulla ar-
vokas panos käynnissä oleviin keskusteluihin EU:n vesipoli-
tiikan toimivuudesta ja 2012 Blueprint suunnitelmasta.

Tarkempaa tietoa konferenssista ja ilmoittautumisohjeet 

EWA:n kotisivuilta: www.ewaonline.de 

EWA 
EU Policy Workshop 

Bryssel, 31.10.2012

EWA:n Brysselin konferenssia seuraavana päivänä on 
oivallinen tilaisuus saada tietoa siitä, miten EU-pää-
töksenteko käytännössä toimii. Alla tämän EWA:n 

järjestämän työpajan teemat.

• Yleiskatsaus EU:n toimielimiin ja päätöksenteko pro-
sessiin
− Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan 

neuvosto, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, Euroo-
pan tilintarkastustuomioistuin - tehtävien jako, oikeu-
det ja velvollisuudet; ajankohtaisia vesiasioihin liittyviä 
aloitteita

− Miten EU:n politiikkaa ja lainsäädäntöä laitetaan 
alulle? Normaali lainsäätämisjärjestys, delegoidut sää-
dökset, täytäntöönpanosäädökset (ex-Comitology)

• "Kuka kukin on" EU:n vesiasioissa?
− Euroopan komissio – ympäristö, alue- ja koheesiopoli-

tiikka, maatalous, yritys- ja elinkeinoelämä, terveys- ja 
kuluttajat, sisämarkkinat, kilpailu. EU:n laajentuminen

− Euroopan parlamentin valiokunnat: ympäristö, kansan-
terveys ja elintarviketurvallisuus, aluekehitys, maatalous 
ja maaseudun kehittäminen

• EU: n vesilainsäädäntö ja vesipolitiikka
− Mitkä lainsäädännön ja rahoitusvälineiden ydinkohdat 

muovaavat vesiympäristöä?

• Miten pääsen vaikuttamaan?
− Mistä ja miten voi saada tietoa, jakaa tietoa ja osallistua 

prosessiin?

• Avoimuus ja läpinäkyvyys, kansalaisten oikeudet
− Oikeus tutustua asiakirjoihin, kansalaisaloite, Euroopan 

oikeusasiamies, oikeus esittää vetoomus, oikeus kannel-
la, lainsäädäntöön vaikuttavien poliittisten neuvottelu-
jen seuranta

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Kloefkorn@ewa-online.eu 

sekä www-osoitteesta www.ewaonline.de 

EU Policy Workshop 

ÄLÄ VAIVU 
SYVYYKSIIN!

www.vesitalous.fi

Ilmoita Vesitalous-lehden

LIIKEHAKEMISTOSSA
Ilmoitus liikehakemistossa 18 € / pmm tai pyydä tarjousta: ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
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ÄLÄ VAIVU 
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www.vesitalous.fi

Ilmoita Vesitalous-lehden

LIIKEHAKEMISTOSSA
Ilmoitus liikehakemistossa 18 € / pmm tai pyydä tarjousta: ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
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Slatek (80 x 45)

Logica (50 x 
80)

Maveplan (80 x 60)

Festo (80 x 60) nrot 4/2012 ja 
5/2012

Huber (80 x 50)

Econet (80 x 50)

Logica_Vesitalous_liikehakemisto.FH11   Tue Mar 25 12:51:52 2008      Page 1

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

WASTE WATER Solutions

ECONET
Water for Life

Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

www.slatek.fi
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Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

AIRIX (80 x 
40)

Viljavuuspalvelu 
(80 x 50)

Pöyry (80 x 70)

Aluetekniikka 
(80 x 40)

Veela (80 x 
40)

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

  ANALYYSIVALIKOMAT

www.viljavuuspalvelu.fi 

  ANALYYSIVALIKOMAT  ANALYYSIVALIKOMAT
Laajat akkreditoidut
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Pa-Ve 
Kalvi 

(80 x 50)

Fenno water (80 x 60)

Sulzer (80 x 80)

LSK (80 x 309

VPP (80 x 50)

KSB (80 x 80)

Sulzer pumps (80 x 80)Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

 pumppaamot
 jätevesipumput

 kaukolämpöpumput
 ABS Nopon/Oki ilmastimet

 ABS HST turbokompressorit
 epäkeskoruuvipumput
 työmaauppopumput

 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com
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Algol (170 x 60)

Kemira (80 x 
80)

Rictor (80 x 30)

Kaiko (80 x 50)

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi

Nordkalk (80 x 60)

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

www.kaiko.fi 

 Vuodonetsintälaitteet 
 Vesimittarit 
 Annostelupumput 
 Venttiilit 
 Vedenkäsittelylaitteet 

Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta
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Kaisa Heikkinen, Samuli Joensuu and Markku Puustinen: 
Is there possibilities for common water conservation by 
agriculture and forestry?

Land use has broad impacts on the waterways in Finland. 
The greater part of the solid and nutrient runoffs into the 

waterways is due to agriculture. Other sources of contamination 
include forestry and peat extraction. Determined efforts have 
been made to reduce the scattered contamination from the 
above-mentioned sources, but the action has been sector-
specific, with no centralised target-setting or coordination. 
The localised nature of contamination from peat extraction, 
combined with the licensing requirements, puts this source in 
a special position and makes the problem one for the industry 
itself to resolve. Agriculture and forestry have better possibilities 
to work together, but little has been done to consider common 
goals and solutions for action.

Harri Koivusalo, Leena Stenberg, Ari Laurén, Sirkka 
Tattari, Sakari Sarkkola, Samuli Launiainen and Mika 
Nieminen: Where does rain from forests and fields end up?

Variations in weather conditions control the hydrology 
of a drainage basin. It is difficult to generalise about 

differences in the water budget between areas predominantly 
of fields and those of forest. However, the causes of differences 
between the areas can be recognised on the conceptual level in 
the seasonal examination of water circulation.

Samuli Launiainen, Ari Laurén, Elina Jaakkola, Sirkka 
Tattari, Jouko Saarelainen, Maija Kauppila, Samuli 
Joensuu, Sirpa Piirainen and Leena Finér: Separating 
waterway contamination caused by agriculture and forestry 
in the Savijoki River drainage basin

In the absence of measurements, the waterway contamination 
accruing in a drainage basin can be estimated on the basis 

of characteristic contamination figures. The poor availability 
of background materials for the assessment of contamination, 
such as agricultural actions and cultivation practices, and 
the uncertainty of characteristic contamination figures, 
complicates the production of contamination estimates, 
and the characteristic contamination method is applicable 
primarily for assessing the scale of contamination and the 
relative proportions of contaminants. The estimate made for 
the Savijoki drainage basin indicates that the contamination 
impact of forestry on waterways is slight compared to that of 
agriculture, as the proportion of arable land in the drainage 
basin is considerable.

Sirkka Tattari, Sauli Jaakkola, Tuija Mattsson and Elina 
Jaakkola: Variations in water quality in different sections of 
a river drainage basin – what causes the differences?

The precise apportionment of nutrient contamination to 
sector-specific sources sets great demands on the quality 

and detailed nature of input data. The smaller the area is, 

the more detailed the information available should be so 
for the assessment to be trustworthy. In the Savijoki River 
partial drainage basin, the momentary quality of the water 
was determined simultaneously for water flowing in the river 
beds in different parts of the drainage basin. On this basis, the 
impact of agriculture and forestry on water quality and on the 
origin of contamination was assessed.

Jari Mäkinen, Mira Tammelin and Tommi Kauppila: 
The assessment of natural wash in the clay soil areas of 
Southern Finland.

The assessment of natural wash from areas comprised of 
fine-grained soils requires a situation in which the impact 

of anthropogenic activity has been minimised. At present, 
however, this is a challenge, as much of Finland’s clay soil 
areas is cultivated or in other economic use. For this reason, 
this study sought to model the natural contamination of solids 
and phosphorus from lake sediments in fine-grained soils, 
which had been deposited in eras before human activity. The 
subjects of the study were in the clay soil areas of Southern 
Finland, so the results can be generalised for the cultivated 
regions of Finland.

Kari Koppelmäki, Pasi Valkama, Heli Vahtera, Kirsti 
Lahti and Irmeli Ahtela: What information do farmers need 
to support their water conservation?

The Nutrient Runoff Management project, which focuses 
on agricultural water conservation, has been operating 

in the Uusimaa area since 2009. The project aims, through 
practical observations, to encourage farmers to take action 
to protect the waterways. Monitoring of water quality in the 
project is intended to show how nutrient contamination is 
formed in drainage basin with a preponderance of fields and 
in a natural state, and what factors affect it. Also, potential 
risk hotspots in a field area are sought by localised detailing of 
contamination. The farmers participating in the project and 
parties interested in water quality have been able to follow 
the water quality of two different drainage basins through the 
project’s website.

Other articles:

Leena Finér and Laura Alakukku: Difference in land use by 
agriculture and forestry affect water conservation (Editorial)

Samuli Joensuu, Martti Vuollekoski and Maija Kauppila: 
On the trend in solids and phosphorus content in runoff 
water following improvement draining

Ari Jolma: The data infrastructure of the water sector

Liisa Pietola: Agricultural water conservation is based on 
renewing knowledge
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Maatalouden vesiensuojelu 
rakentuu uudistuvaan tietoon
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Maatalous vesien kuormittajana on ollut suurennus-
lasin alla kohta puoli vuosisataa. Peltojen rooli eri-
tyisesti typen ja fosforin päästölähteenä korostui, 

kun teollisuuden ja kotitalouksien jätevedet on opittu puh-
distamaan entistä tehokkaammin. Maatalouden hajakuormi-
tuksen rajoittamiseen on ollut vaikeampaa löytää ratkaisuja.

Suurimpana haasteena ovat säätekijät. Maatalouden pääs-
töistä noin 90 prosenttia tapahtuu kasvukauden ulkopuolel-
la, syksyn, leutojen talvien ja kevään valuntahuippujen ai-
kaan. Vaikka peltoja ei enää viljellä vesirajaan ja lannoitus 
vastaa kasvien tarpeita ja kesän kasvuoloja, maatalouden ra-
vinnekuormitus vähentynyt vain alle 10 prosenttia, jos mi-
tään lukua voidaan edes esittää.

Maatalouden vesiensuojelussa on tehty pitkäjänteistä tut-
kimukseen perustuvaa työtä. Fosforin reaktioita tutkittiin 
jo 30-luvulla osana karjanlannan lannoitusvaikutuksen sel-
vittämistä. Lannoituksen ja sadon yhteyttä tutkittiin 70–
80-luvuilla laajasti. Suomen maaperä tarvitsi fosforia, sillä 
fosforista köyhät savimineraalimme pidättivät lannoitefos-
forin vahvoin sidoksin pois kasvien käytöstä. Maan pidätys-
paikkojen piti antaa täyttyä, jotta myös juuret saivat osansa. 
Ylilannoitus oli siis aikanaan perusteltua ja paransi merkittä-
västi kasvua ja satoja.

Maatalouden ravinnepäästöistä alettiin puhua laajasti 
1980-luvulla. Tällöin kasveja lannoitettiin vielä ylen määrin 
niiden fosforin ja typen tarpeeseen nähden. Ylilyönti johti 
peltomaiden muokkauskerroksen helppoliukoisen fosfori-
määrän nousuun paikoin tasolle, joka selvästi lisäsi ravinne-
kuormitusriskiä. Oli aika tarkentaa lannoituksen tasoa.

Maan kulkeutuminen pellolta vesistöön valumaveden mu-
kana todettiin 90-luvulla merkittävimmäksi fosforin kuor-
mitusmekanismiksi. Näin tulkitessa fosforikuorma mitataan 
kokonaisfosforina, jossa on mukana sekä liukoinen fosfaat-
tifosfori että vaikealiukoinen savimineraaliaineksen fosfori. 
Jos mittarina olisi leville välittömästi käyttökelpoinen fosfo-
ri, maatalouden rooli ei olisi niin korostunut.

Eroosion merkityksen ymmärtäminen johti viljelyyn, jos-
sa maata ei enää tunnollisesti kynnetty tai muokattu lähelle 
vesirajaa. Pientareiden lisäksi leveämmät nurmipeitteiset suo-
jakaistat ja vyöhykkeet saivat ansaitun jalansijan 90-luvulla.

Maan rakenteen hoito ja toimiva ojitus ovat keskeisintä 
eroosion torjuntaa. Hyvärakenteinen maa ei karkaa pellolta 
ja se tuottaa hyvin. Maan rakenteen hoitoon tulisi panostaa 
nykyistä enemmän esimerkiksi viljelykiertoa ja maan vesita-
loutta tehostamalla.

Hyvään satoon johtava vireä kasvu käyttää tehokkaas-
ti niin maan ravinnevarastoja kuin lannoitteiden ravinteet. 
Kasvukautemme on lyhyt. Tällöin maan ravinnereservit eivät 
riitä turvaamaan kasvien ravinnetarvetta nopearytmiseen al-
kukehityksen aikana vaan tarvitaan lannoitusta. Maan vilja-
vuuden seuranta ja siihen perustuva lannoitus oli suositeltava 
käytäntö ennen EU:ta ja nykyisin ympäristötuen ehto. Myös 
kasvukauden aikainen ravinnetarpeen seuranta ja siihen pe-
rustuva täydennyslannoitus on mahdollista nykyteknologial-
la ja osa järkevää vesiensuojelua.

Lannoituksessa oikea määrä, aika ja paikka ovat kaikki 
oleellisia. Kun kasveille välttämättömät ravinteet sijoitetaan 
maan pinnan alle, ne eivät huuhtoudu niin herkästi vesistöi-
hin, ja kasvin juuret saavat ne tehokkaammin käyttöönsä. 
Karjanlannan ravinteiden hyödyntämistä olisi tehostettava. 
Kasvien tarpeen kannalta lanta sisältää fosforia moninkertai-
sesti suhteessa typpeen. Ennen levitystä fosfori tulisikin erottaa 
jakeeseen, joka voidaan käyttää fosforia tarvitseville lohkoille.

Tarkennettu lannoitus, suojavyöhykkeet vesien varsilla ja 
vähennetty muokkaus eroosion estäjinä ovat tämän päivän 
vesiensuojelua maataloudessa. Toimenpiteiltä on odotettu 
paljon, mutta kuormitus ei näytä laantuvan eikä vesistöjen 
tila parane. Tavoitteet ovat kovat maataloudelle, joka on teh-
nyt ja tekee jatkuvasti parhaansa uusimman tiedon ja tekno-
logian pohjalta vallitsevissa sääoloissa.

Onko maatalouden rooli ylimitoitettu? Nähdäkseni on. 
Ulkoisen kuormituksen lisäksi on otettava nykyistä ponnek-
kaammin tarkasteluun vesistöjen sisäinen kuormitus. Vesistöjen 
pohjissa on menneiden vuosikymmenien, jopa vuosisatojen 
fosfori. Vaikka ulkoista kuormitusta on edelleen vähennettävä, 
maataloutta ei voi pitää ratkaisijan roolissa rehevöitymisen pois-
tamiseksi. Samanaikaisesti on panostettava mm. hoitokalastuk-
seen, ruovikoiden niittoon ja vesikasvien juurakoiden poistoon, 
jotta vesien ravinteisuus saadaan pienentymään. Vain yhdessä 
tehden voimme odottaa vesiemme tilan paranevan. 
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Member of the KWH Group

Sujuvaa saneerausta 
turhia kaivelematta

KWH Pipen VipPeh-saneerausmenetelmä 
vesijohdoille tarjoaa runsaasti etuja:

•  kelatoimitukset – ei pitkiä hitsattuja putkiletkoja liikenteen sekaan
• selvää säästöä kaivannoissa: koko linjaa ei tarvitse avata
•  pieni taivutussäde – putki syötetään suoraan kelalta ilman vetoluiskia
•  putki kelalla u-muotoon taivutettuna, halkaisija noin puolet saneerattavasta putkesta – 

sisään vetäminen tapahtuu helposti ja nopeasti, putki palautetaan muotoonsa höyryn ja 
paineen avulla

•  päivien sijasta saneeraukseen kuluu vain muutama tunti
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