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Maankäyttö ja vesitalouden 
hallinta muuttuvassa ympäristössä
– 1.10.2020 järjestetyn webinaarin esityksiä
Ympäristömme muuttuu monella tavalla ihmisen toimien vaikutuksesta, mutta myös luonnonolojen 
luontaisen kehityksen seurauksena. Tällä hetkellä suurimpana uhkana ihmiskunnalle nähdään ilmas-
tonmuutos. Ei pidä kuitenkaan unohtaa muita uhkia kuten vesistöjen ja merien pilaantuminen, maa-
perän köyhtyminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä maapallon väestön kasvu, joka 
asettaa haasteen yhä suuremmalle ruuantuotannolle niukemmin resurssein.

Ongelmat tiedostetaan ja keinoja etsitään 
haitallisten muutosten hidastamiseen ja 
varsinkin kehityksen suunnan muuttami-
seen. Myös maan eri käyttömuodot ja niiden 

vesitalouden hallinta joutuvat sopeutumaan muuttu-
viin olosuhteisiin, mutta maankäytöllä ja vesitalouden 
hallinnalla voidaan myös hillitä negatiivisia vaikutuksia. 
Aiheesta järjestettiin webinaari 1.10.2020, johon osal-
listui noin neljäsataa asiasta kiinnostunutta. Tähän Vesi-
talouden teemanumeroon ovat kirjoittaneet webinaarissa 
esiintyneet asiantuntijat.

Suomen kasvihuonepäästöistä maatalouden osuus 
on laskentatavasta riippuen noin yli kymmenestä alle 
kolmeenkymmeneen prosenttiin. Parhaita keinoja maata-

louden päästöjen vähentämiseksi etsitään kuumeisesti. 
Keinovalikoiman karttuessa tarvitaan niiden vaikutusten 
kokonaisvaltaista arviointia ottaen huomioon myös talou-
delliset tekijät. Tässä lehdessä Heikki Lehtonen esittelee 
nykyisille toimintatavoille vaihtoehtoisia kehityspolkuja, 
joilla kasvihuonepäästöjä voitaisiin vähentää huomattavasti 
vuoteen 2050 mennessä. Satokuilujen poistaminen mm. 
peltojen vesitalouden hallinnan keinoin edistää kestävää 
maataloutta ja sopeutumista muuttuvaan ympäristöön.

Metsien osuus on pinta-alastamme yli kymmenkertainen 
maatalouteen verrattuna, ja valuma-alueet usein koostuvat 
molemmista maankäytön muodoista. Ville Keskisarja ja 
Olle Häggblom esittelevät uusia maa- ja metsätalouden 
vesienhallinnan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla voidaan 
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saada aikaan kestävää vesienhallintaa. Maatalouden vesis-
tökuormitusta on pyritty vähentämään monin eri toimin, 
ja peltomittakaavassa positiivisia tuloksia on saatukin. 
Mittakaavaa laajennettaessa toimenpiteiden vaikutus ei 
sellaisenaan kuitenkaan suoraan näy jokisuiden veden 
laadussa. Sirkka Tattari painottaa kirjoituksessaan suurem-
pien kokonaisuuksien eli valuma-aluemittakaavaista 
tarkastelua, pitkäaikaisten mittausten lisäämistä ja toimen-
piteiden kohdistamista niille alueille, joiden vesistökuor-
mitus on suurin, jolloin toimenpiteiden vaikutukset näkyi-
sivät selvemmin myös Itämereen laskevissa joissa.

Turvemaat ja niiden aiheuttamat päästöt ovat kuuma 
peruna. Suometsien ojituksessa Paavo Ojanen korostaa 
erilaisten suotyyppien tuntemusta niin, että ojien 
kunnostus, metsäojitus tai niiden tekemättä jättäminen 
voidaan punnita taloudellisesti ja ekologisesti kestävin 
perustein. Suometsistä tutkimustietoa onkin paljon, ja 
eri suotyyppien kuivatuksen vaikutukset voidaan niihin 
pohjautuen arvioida. Sen sijaan turvepeltojen vesistö- ja 
kasvihuonekaasupäästöistä on tutkimusta huomattavasti 
vähemmän, ja siksi tarvitaankin lisää uutta tutkimus-
tietoa turvepelloista ja niiden kestävästä käytöstä. Tässä 
teemanumerossa kerrotaan Ruukin uudesta peltomitta-
kaavaisesta tutkimusympäristöstä (Erkki Joki-Tokola), 
jossa uusinta tekniikkaa hyödyntävin mittauksin seura-
taan turvepellon vesistö- ja ilmastopäästöjä.

Kivennäismaiden pellot muodostavat kuitenkin valtaosan 
Suomen peltoalasta, ja siksi niiden hiilivarannon kasvat-
taminen merkitsisi myös suurta hiilinielua ja vähemmän 
emissioita. Tämä on tavoitteena Carbon Action alusta 
-projektissa, jossa välitetään tietoa uudistavasta maatalo-
udesta viljelijöille (Laura Höijer) sekä tutkitaan hiilivil-
jelyn vaikutuksia käytännössä maatiloilla (Eliisa Malin).

Säätösalaojitusta on Suomessa tutkittu pelloilta purkau-
tuvan veden laadun parantamiseksi jo 1990-luvun alusta 
alkaen. Nyt tutkitaan myös säätösalaojituksen ilmastovai-
kutuksia ja mahdollisuutta käyttää sitä ilmastonmuutok-
seen sopeutumisessa. Heidi Salo ja Aleksi Salla esittävät 
mallinnustuloksia siitä, miten säätösalaojituksella voidaan 
varautua muuttuvaan ilmastoon vuoteen 2100 ulottuvan 
sääskenaarion avulla.

Uudet mittaustekniikat, satelliittien tuottama data ja jo 
kerättyjen ja uusien aineistojen yhdistäminen ja hyödyn-
täminen mallinnuksella avaavat meille mahdollisuuden 
löytää syy-seuraussuhteita ja hahmottaa, millaisin 
keinoin haluttuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä, niin, 
että saadaan sekä ihmistä että luontoa hyödyttävä loppu-
tulos. Kuitenkaan kirjoituspöydän takaa ongelmia ei voida 
ratkaista. Ratkaisijoina ovat maanviljelijät ja metsänomis-
tajat, joiden panos tarvitaan muutoksen aikaansaami-
seksi. Poliittisin päätöksin luodaan se toimintaympäristö, 
jossa maanviljelijöille ja metsänomistajille on taloudelli-
sesti mahdollista toimia ympäristön kannalta kestävällä 
tavalla. Myös jokainen kuluttaja voi osoittaa arvostuk-
sensa suomalaisten maanviljelijöiden ja metsänomistajien 
arvokkaalle työlle ympäristön hyväksi suosimalla koti-
maisia elintarvikkeita ja tuotteita, joiden valmistuksessa 
käytetään kestävästi tuotettuja raaka-aineita.

Antoisia lukuhetkiä tämän lehden parissa! 

SEIJA VIRTANEN
MMT, DI
Salaojituksen Tukisäätiö sr, toiminnanjohtaja
seija.virtanen@tukisaatio.fi

Kirjoittaja toimi Maankäyttö ja vesitalouden 
hallinta -webinaarin moderaattorina ja on 
koonnut siitä artikkelit tähän lehteen.
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Suomen erittäin kunnianhimoisen 
hiilineutraaliustavoitteen saavutta-
minen vaatisi Suomessa todella suuria 
muutoksia useilla toimialoilla, myös 

maataloudessa (Koljonen ym. 2020). Toisaalta 
Suomen maataloudella on myös mahdolli-
suuksia toteuttaa tuntuvia päästövähennyksiä 
erityisesti turvemaiden päästöjä vähentämällä, 
kivennäismaiden hiilinielua lisäämällä, ja 
lantaravinteiden kiertoa tehostamalla biokaa-
sutuotannon keinoin (Koljonen ym. 2020, 
Lehtonen 2020). Noin 75 % maatalouden 
kaikista kasvihuonekaasupäästöistä tulee vilje-
lysmailta, etenkin turvemailta.

Keskeisintä maataloudelle on kuitenkin 
kysyntä- ja hintamuutoksiin vastaaminen. Jos 
kotimaassa kuluttajien arvostukset ja ruokava-
liot muuttuvat, maataloustuottajien on tähän 
vastattava. Samalla kuitenkin globaalilla tasolla 

monien maataloustuotteiden, kuten kotieläin-
tuotteiden, kysyntä kasvaa. Kasvun voimak-
kuuteen vaikuttaa väestönkasvun suuruus ja se, 
saadaanko keskimääräinen kotieläintuotteiden 
kulutuksen kasvu henkeä kohden pysäytettyä 
(Kuva 1) (FABLE 2020).

Koska kuluttajien arvostusten ja markki-
noiden kehitys sekä näihin liittyvä maatalo-
uspolitiikan muutos ovat seuraavina vuosi-
kymmeninä hyvin epävarmoja, on hyödyl-
listä laatia erilaisia tulevaisuuskuvia Suomen 
maataloudelle. Niiden perusteella voidaan 
arvioida, missä määrin ja miten maatalous 
voi erilaisiin muutoksiin sopeutua, miten 
voidaan säilyttää maatalouden elinkelpoi-
suus ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, 
ja mitä seurauksia erilaisilla kehitysurilla 
voisi olla esimerkiksi peltomaiden hoidolle 
ja ympäristölle.

HEIKKI LEHTONEN
tutkimusprofessori, 
Luonnonvarakeskus
heikki.lehtonen@luke.fi

Kirjoittajan tutkimus-
aloina ovat maatalous- 
 ekonomia, maatalous- 
politiikka, kestävä maa- 
talous ja ilmaston- 
muutos. Työn alla 
on useita kotimaisia 
ja EU-rahoitteisia 
tutkimusprojekteja.

Maatalous on suurten haasteiden edessä. Maapallon kasvava ja vaurastuva väestö vaatii yhä enem-
män ja laadukkaampaa ruokaa elääkseen ja saavuttaakseen korkeamman elintason. Maatalouden ja 
elintarviketuotannon on vastattava kysyntään ja erilaisiin kestävyyshaasteisiin, joita ovat mm. ilmas-
tonmuutokseen sopeutuminen, sen hillintä, vesivarojen riittävyys sekä luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen (FABLE 2020).

Suomen maatalouden 
tulevaisuuskuvat

Kuva 1. Kotieläintuotteiden kulutuksen kasvu henkeä kohden (globaali keskiarvo) jatkuu nykytrendein,  
mutta pysähtyy kestävän kehityksen kehitysurassa. (Lähde: FABLE 2020, sivu 52, kuva 19.)
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Millaisia voisivat olla Suomen maatalouden 
tulevaisuuskuvat pääpiirteittäin?

Viime vuosina on tehty useitakin arvioita Suomen 
maatalouden ja elintarviketuotannon mahdollisuuksista 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Näistä seuraavassa 
muutamia esimerkkejä.

Esimerkki 1: Sidotaan hiiltä kivennäismaihin, vähenne-
tään nautojen metaanipäästöjä, lisätään biokaasun tuot-
tamista lannasta, vähennetään turvemaiden khk-päästöjä, 
vähennetään ruokahävikkiä. Sopivasti monilajinen nurmi-
pelto sitoo ilmasta aiempaa enemmän hiiltä. Nämä voisivat 
tapahtua seuraavasti. Jos hiilensidonta 1 tonni CO2 ekv/
ha/vuosi, on mahdollista saada 1 milj. ha nurmialasta 
päästövähennystä noin −1 Mt CO2 ekv. Lannasta voidaan 
tuottaa uusiutuvaa biokaasua korvaamaan autojen ja trakto-
reiden polttoainetta. Lannan ”teknistaloudellinen” poten-
tiaalin on arvioitu olevan päästövähennysmielessä noin 
40 % eli vuosipäästöjen laskuna noin 0,4 Mt CO2 ekv.

Turvemailla voidaan päästä tuntuviin päästövähennyk-
siin säätämällä pohjaveden tasoa pellolla. Jos tähän edel-
leen viljelytoiminnan sallivaan säädettävään vedenpinnan 
säätöön päästäisiin säätösalaojituksen tai pohjapadotuksen 
keinoin 100 000 ha alalla, hehtaarikohtaisen päästövähen-
nyksen ollessa noin 10 t CO2 ekv./ha, päästäisiin noin 
1 Mt CO2 ekv. päästövähennykseen. Jos osa turvemaista 
otettaisiin pysyvästi märäksi (veden pinta noin 10 cm alle 
maanpinnan tason), vastaava päästövähennys saavutettai-
siin jo vajaan 40 000 ha pinta-alalla.

Kaiken kaikkiaan päästäisiin noin kolmanneksen vähen-
nykseen maatalouden päästöissä ilman että ruokavalio 
tai kotieläintuotteiden tuotanto merkittävästi muut-
tuisi. Tämäntyyppisiä tarkasteluja tehtiin tutkimuksissa 
Aakkula ym. 2019 ja Lehtonen ym. 2020.

Esimerkki 2: Siirrytään kokonaan kasvisruokavalioon ja 
lisätään kotimaisten herne- ja muiden palkokasvien käyttö 
moninkertaiseksi, vapautuvilla pelloilla saavutettaisiin 
khk-päästöjen vähennyksiä laajamittaisesti metsityksen ja 
kesannoinnin avulla. Tämä merkitsisi suuria muutoksia 
koko maataloudessa, koska eläintuotantoa ja rehukasvien 
viljelyä ei enää olisi. Kasvituotteiden tuottamiseen tarvit-
tava ala olisi alle puolet nykyisestä noin 2,3 milj. ha pelto-
alasta. Ruokaminimi-hankkeessa (Saarinen ym. 2019) 
arvioitiin, että vegaaniruokavalio koko Suomessa alentaisi 
ruuan ilmastovaikutusta noin 40 % huomioiden tuonti, 
joka eräissä tuoteryhmissä todennäköisesti kasvaisi ja koti-
eläintuotteissa loppuisi.

Esimerkki 3: Vähennetään lihan ja maitotuotteiden 
käyttöä 30 – 50 %, lisätään kasviproteiineja ja kalaa. 
Tuotannosta vapautuvilla pelloilla toteutetaan onnis-
tunutta metsitystä ja siten asteittain kasvavia khk-pääs-
töjen vähennyksiä laajamittaisesti, erityisesti turve-
mailla (Taulukko 1). Lisäksi olisi merkittävää biokaasu-
tuotantoa. Tämänkaltaisia toimia ja niiden vaikutuksia 
kasvihuonekaasupäästöihin arvioitiin osana hanketta, 
jossa laskettiin erilaisia polkuja hiilineutraaliin Suomeen 
2035 (Koljonen ym. 2020).

2035 2050

MALULU Ma-LT+Lu-LT1
Lisätoimiskenaariossa 1 kohdennetaan voimakkaita toimia turvemaiden päästöjen vähentämiseen ja suuri 
osa viljelyksestä vapautuvista pelloista metsitetään

−44 %

MALULU Ma-LT+Lu-LT2
Lisätoimiskenaariossa 2 kohdennetaan maataloudesta vapautuvia peltoja bioenergiakasveille, metsitys 
maltillista

−37 %

MALUSEPO Jatkuva kasvu
Tässä skenaariossa kohdennetaan voimakkaita toimia turvemaapeltojen päästöjen alentamiseen. Kotieläin-
tuotteiden kulutuksen puolittuminen vähentää tuotantoa ja vapautuvasta peltoalasta 500 000 ha metsitetään

−33 % −60 %

MALUSEPO Säästö
Tässä skenaariossa kotieläintuotteiden kulutus alenee 30 % ja maataloudesta vapautuu vajaa 500 000 ha, 
150 000 bioenergian tuotantoon ja 170 000 ha metsitetään. Turvemaapelloille osin kosteikkoja ja metsää.

−26 % −49 %

Ilmastotiekartta WAM1
Laaja valikoima päästövähennyskeinoja turvemailla, hiilensidontaan kivennäismailla maataloudessa. 
Bioenergiaa laajamittaisesti.

−29 % −38 %

Ilmastotiekartta WAM2
Edellistä kunnianhimoisemmat päästövähennykset voimakkaammilla ja kalliimmilla toimilla

Ruokaminimi, vegaani
Kaikki eläintuotanto ruuaksi loppuu. Proteiinikasveja lisää, tuonti kasvaa ja pellon tarve vähenee alle puoleen

−42 % −77 %

−40 %

Taulukko 1. Yhteenveto eräiden tutkimusten arvioidusta maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismah-
dollisuuksista. Lähteet: MALULU – Aakkula ym. 2019, MALUSEPO – Koljonen ym. 2020, Ilmastotiekartta – Lehtonen ym. 
2020. Ruokaminimi -raportin vegaani-skenaario otti huomioon myös ruuan tuonnin päästöt, kun taas muut tarkaste-
livat ainoastaan kotimaisia khk-päästöjä.
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Lisäksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämässä 
KOTIETU -hankkeessa laadittiin viisi vaihtoehtoista 
tulevaisuuskuvaa Suomen kotieläintaloudesta noin 
vuonna 2040: kasvis-Suomi, ympäristö-Suomi, terveys-
Suomi, huoltokyky-Suomi ja kotieläin-Suomi (Kuva 2) 
(Kuhmonen & Kuhmonen 2019). Kukin näistä tulevai-
suuskuvista ajateltiin pelkistetysti ja puhtaasti kasvisten 
syönnin, ympäristön hoidon, terveyden ja huoltokyvyn 
edistämisen sekä kotieläintalouden laajenemisen näkökul-
masta. Tuloksena on toisistaan suuresti poikkeavia tulevai-
suuden kehityskulkuja, joskin esim. kolmella ensimmäi-
sellä on eräitä yhteisiä piirteitä, kuten kasvintuotannon 
monipuolistaminen ja kotieläintuotannon vähentäminen. 
Määrällisten arvioiden valmistuessa 2021 aikana pääs-

tään myös arvioimaan paitsi kasvihuonekaasupäästöjä, 
myös monipuolisesti erilaisia yhteiskunnallisia haasteita. 
Tulevaisuuskuvat kuvaavat mahdollisia vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia ottamatta kantaa niiden toivottavuuteen 
tai todennäköisyyteen.

Pohdintaa ja johtopäätöksiä
Suomen maatalous on vahvasti sidoksissa EU:n sisä-
markkinoihin ja globaaleihin elintarvikemarkkinoihin. 
Maatalouden tuote- ja panoshinnat, ja pääosin myös 
maatalouspolitiikka nykymuodossaan, määräytyvät 
Suomen ulkopuolella globaaleilla markkinoilla ja EU:n 
päätöksenteossa. Suomen viljelijät ovat paitsi markki-

Kuva 2. KOTIETU-hankkeen tutkimusasetelma. (Kuhmonen & Kuhmonen, 2019)

Kasvis-Suomi

Kaupallinen 
kotieläintuotanto 
loppuu ja 
suomalaiset 
syövät kasvisruokaa

Pellonkäyttö- ja 
tuotantovaikutukset

Vaikutukset koko 
maan ja 
suuralueiden 
pellonkäyttöön.

Ympäristö-
vaikutukset

Vaikutukset koko 
maan ja 
suuralueiden 
ympäristön tilaan 
(maaperä, vesistöt, 
monimuotoisuus, 
maisema, ilma; 
ilmasto)

Aluetalous-
vaikutukset

Vaikutukset koko 
maan ja 
suuralueiden 
työllisyyteen ja 
arvonlisäykseen.

Ulkomaankauppa-
vaikutukset

Vaikutukset koko 
maan ulkomaan-
kauppaan (vienti-
tuonti)

Ympäristö-Suomi

Kotieläintuotanto 
vähenee 
merkittävästi 
ja palvelee 
ensisijaisesti 
ympäristönhoitoa.

Huoltokyky-Suomi

Eläintuotteiden ja 
panosten paraneva 
omavaraisuus 
palvelee huolto-
varmuutta ja 
kansantalouden 
tasapainoa.

Kotieläin-Suomi

Vastataan 
kasvavaan 
vientikysyntään; 
tuotanto ja rehun-
tarve kasvavat 
merkittävästi.

Terveys-Suomi

Punaisen lihan 
tuotanto ja 
kulutus 
vähenevät 
jonkin verran
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noiden ja hintasuhteiden osalta, myös 
maatalouspolitiikan osalta ”samassa 
veneessä” muiden eurooppalaisten 
viljelijöiden kanssa.

Sen sijaan on paljolti kansallisen päätök-
senteon varassa se, mitä toimia ja missä 
laajuudessa Suomen peltomailla ja koti-
eläintaloudessa tehdään kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämiseksi. Etenkin 
turvemaalajia olevissa pelloissa ja myös 
kivennäismaiden hiilensidonnassa on 
mahdollisuuksia kustannusvaikutta-
viin päästövähennyksiin (Lehtonen 
ym. 2020). Peltomaiden vesitalouden ja 
maan rakenteen hyvä hoito on tärkeää 
äärevöityvissä sääoloissa, jotka aiheut-
tavat viljelijöille merkittävää epävar-
muutta ja tulonmenetyksiä. Jos peltomaista pidetään 
aiempaa parempaa huolta, se antaa mahdollisuuksia myös 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Peltomaiden 
tuottavuuden parantaminen ja turvaaminen on tärkeää 
myös maatalouden kannattavuuden ja elinkelpoisuuden 
kannalta (Kuva 3), ja viime kädessä elintarvikehuollon ja 
huoltovarmuuden kannalta. Sopeutuminen ilmastonmuu-
tokseen ja kestävyyshaasteisiin vastaaminen edellyttää sitä, 
että viljelyn perusedellytykset kuten vesitalous ja maan 
rakenne pidetään kunnossa. Tällöin voidaan myös vastata 
paremmin kuluttajien arvostusten muuttumiseen kuten 
kotimaisten kasvituotteiden elintarvikekysynnän kasvuun 
ja kasvinviljelyn monipuolistumiseen.

Kotieläintalouden osalta mahdollisia kehityskulkuja ovat 
sekä kotieläintuotteiden kysynnän lasku ja kotimaisen 
kotieläintuotannon väheneminen, että myös kotieläin-
tuotannon suuntautuminen vientiin ja tuotantomäärien 
säilyminen tai jopa kasvu, mikäli globaali hintakehitys 
on suotuisa. On myös mahdollista se, että kotieläinta-
lous peltoineen onnistuu vähentämään kasvihuonekaa-
supäästöjä kokonaisuutena merkittävästi ja siten säilyttää 
pääosin kuluttajien ja muun yhteiskunnan luottamuksen 
sekä tuotannon tason. Joka tapauksessa tuotannon ja 
tuottavuuden kehittäminen hyvätuottoisilla viljelysmailla 
on perusedellytys kannattavalle ja ilmastoviisaalle maata-
loudelle ja elintarviketuotannolle. 

Kuva 3. Satokuilut ja niiden pienentäminen. Lähde: Luke, SUSTAg -projekti.
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Viime vuosien vaihtelevat sää- 
ja vesitilanteet kertovat siitä, 
millaisiin ilmiöihin ihmisten 
ja elinkeinojen on sopeudut-

tava. Sää- ja vesioloista riippuvaisille elin-
keinoille, kuten maa- ja metsätaloudelle, 
sopeutumistarve maantieteellisiin ja ilmas-
tollisiin olosuhteisiin on jo aikojen saatossa 
tullut hyvin tutuksi. Maankuivatus ja 
kastelu, perinteiset vesienhallinnan keinot, 
ovat oiva esimerkki siitä, että ympäristöolo-
suhteita on myös runsain mitoin sopeutettu 
yhteiskunnan tarpeisiin.

Kansainvälisen kastelu- ja kuivatus-
järjestön (ICID) ylläpitämien tietojen 
mukaan viljelysmaasta kastelun piirissä on 
noin 300 milj. hehtaaria (17 %) ja kuiva-
tuksen piirissä noin 200 milj. hehtaaria 
(10 %). Kuivatus pärjää kohtalaisen hyvin 
tässä maailmanlaajuisessa tilastossa kaste-
luun nähden, mutta EU:n kontekstissa 
Suomessa tehtyjen kaltaiset kuivatusjär-
jestelyt ja mittava pelto- ja metsäojista 
koostuva kuivatusverkko alkavat olla jo 
poikkeus.

Maankuivatuksesta on mainintoja jo 1300-
luvulta, mutta varsinainen kultakausi 
ajoittui maa- ja metsätalouden koneistu-
misen myötä melko tuoreille vuosikym-
menille eli 1960 – 1990 -luvuille. Tarkkaa 
tietoa ei ole, mutta ojia tai muita vesien 
poisjohtamiseen tarkoitettuja pienvesiu-
omia on varmasti yli 1,5 miljoonaa kilo-
metriä ja salaojiakin noin yhden miljoonan 
kilometrin verran.

Tämä mittava ojaverkosto ja sillä aikaan 
saatu kuivatushyöty on ollut monen 
toiminnan mahdollistaja. Samalla kuivatus 
on kuitenkin myös muuttanut merkittävällä 
tavalla ympäristön tilaa. Ojia on kaivettu 
lähes kaikkialle ja luonnon pienvesiuomia 
on suoristettu, perattu ja syvennettykin.

Vesienhallinnan haasteet ja 
mahdollisuudet

Ojitus on nopeuttanut veden kulkua vesis-
töihin, irrottanut ja kuljettanut mukanaan 
kiintoaineita, ravinteita sekä muita maape-
rässä ja kasvustossa esiintyviä aineita ja 
näin vuosien saatossa vaikuttanut merkit-
tävästi vesistöjen ja rannikkovesien ekolo-
giseen ja kemialliseen tilaan. Pohjaveden 
pinnan lasku ja maankosteuden muuttu-
minen on pahentanut happamista sulfaatti-
maista aiheutuvia haittoja sekä kiihdyttänyt 
turpeen hajoamista ja kasvihuonekaasujen 
vapautumista maaperästä.

Kasvavien ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
ohella ojituksiin - sekä laajemmin maa- ja 
metsätalouden vesitalouteen - kohdistuu 
kasvavia odotuksia elinkeinojen harjoitta-
misen ja maaseudun elinvoimaisuuden suun-
nalta. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että 
Suomen hallitus on kirjannut ohjelmaansa 
tavoitteiksi maatalouden kannattavuuden 
ja kilpailukyvyn turvaamisen sekä kierto- ja 
biotalouden edistämisen (HO 2019). Myös 
keskustelu ruokaturvasta ja huoltovarmuu-
desta on saanut uutta vauhtia käynnissä 
olevan koronapandemian myötä.

VILLE KESKISARJA
neuvotteleva virkamies,
maa- ja metsätalous-
ministeriö

OLLE HÄGGBLOM
vesitalousasiantuntija,
maa- ja metsätalous-
ministeriö
olle.haggblom@mmm.fi

Maa- ja metsätalouden ojitukset ovat syntyneet ilmaston ja vesiolojen, geologian sekä asukkaiden 
toiminnan, tarpeiden ja arvojen ohjaaman kehityksen tuloksena. Viime vuosien toimintaympäristön 
muutokset, ympäristölliset haasteet sekä yhteiskunnalliset arvot ovat ohjanneet toimintaa ympäris-
tön kannalta kestävämpään suuntaan. Maankuivatustoiminnan siirtymä kohti kokonaisvaltaisempaa 
vesienhallintaa on näin jo käynnissä. Tätä uudistamisprosessia on tulevien ilmastohaasteiden edessä 
jatkettava, jotta voimme taata maa- ja metsätalouden tuottavuuden ja kestävyyden vastaisuudessakin.

Kuivatuksen mallimaasta 
vesienhallinnan edelläkävijäksi
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Vesienhallinnan voidaan kiteyttää kytkeytyvän edellä 
mainittuihin elinkeinoja, ympäristöä ja ilmastoa koskeviin 
tavoitteisiin kuudella tapaa: 1) peltomaan tuottavuuden, 
2) metsän kasvun, 3) vesistökuormituksen vähentämisen, 
4) luonnonmukaisten menetelmien, 5) ilmastonmuutok-
seen sopeutumisen ja 6) kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
tämisen kautta (Kuva 1). Kytkös kiertotalouteenkin on 
ilmeinen silloin, kun tavoitteena on kierrättää, ottaa 
talteen ja hyödyntää vettä ja vedessä olevia ravinteita, 
biomassaa ja muita aineita.

Kuivatuksen mallimaa
Vesienhallinnan kytkeytyessä useisiin tavoitteisiin ja 
ollessa osa kestävän kehityksen haasteidemme ratkaise-
mista on hyvä hetken tarkastella, millaisesta kokonaisuu-
desta on kysymys. Suomessa on SYKE:n vuonna 2014 
kehittämän valuma-aluejaon (SYKE, 2014) mukaan n. 
20 000 valuma-aluetta, joista n. 5 000 sijaitsevat ojite-
tuilla alueilla, ja joilla kaikilla on omat erityispiirteensä 
maaperän, vesitalouden, muiden ympäristöseikkojen sekä 
omistajuuden, maankäytön ja elinkeinojen suhteen. 

Runsaan kahden miljoonan hehtaarin viljelyala koostuu 
1,2 milj. peltolohkosta, joita hoidetaan noin 50 000 
maatilan voimin. Vastaavasti kahdenkymmenen miljoonan 

hehtaarin metsätalousmaata hoidetaan laskentatavasta 
riippuen 350 000 – 600 000 metsänomistajan voimin. 
Metsätalousmaasta sijaitsee ojitetuilla alueilla noin 25 % 
(Kuva 2).  Nämä lukuisat viljelijät, metsänomistajat, 
maanomistajat sekä muut alueelliset ja paikalliset tahot 
muodostavat myös hyvin monimuotoisen toimijajoukon, 
joka on avainasemassa sekä lopullisen päätöksentekijän 
roolissa vesienhallinnan toteuttamisessa.

Vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön puitteet 
tulevat vesilaista (587/2011). Vesilaissa tätä em. toimi-
jajoukkoa tukemaan on luotu menettelyt, joista mielen-
kiinto tässä yhteydessä kohdistuu erityisesti ojitusyhtei-
söön ja ojitustoimitukseen. Ojitusyhteisöistä pieni osa on 
aktiivisia toimijoita, eikä tarkkaa tietoa ojitusyhteisöjen 
määrästä ja toimintaedellytyksistä ole. Ojitusyhteisöjä 
arvioidaan kuitenkin olevan yli 15 000, siitä huolimatta, 
että ojitusyhteisöjä ei ole juuri perustettu metsäojitusalu-
eille. Kussakin ojitusyhtiössä on useita ojituksesta hyötyviä 
oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Ojitusten tila ja toiminta yhä mysteeri
Ojitusyhteisöihin liittyvien tietopuutteiden tavoin 
tilannetta hankaloittaa se, että pelto- ja metsäojien tai 
muiden pienvesien tilasta ei ole kattavasti tietoa. Pelto-

Kuva 1. Julkaisussa Häggblom ym. (2020) tunnistettiin vesienhallinnan keskeisimmät haasteet ja odotukset, 
tavoitteet sekä toimenpiteet vesienhallinnan kehittämiseksi.

1. 
Hallinnon 

kehittäminen

3. 
Suunnittelu ja 

toteutus

2. 
Rahoitus

4. 
Tutkimus ja 

kehittäminen

6. 
Digitalisaatio

5. 
Koulutus ja 
neuvonta

Toimenpiteet

Tavoitteet

Yhteiskunnalliset odotukset

Peltomaan tuottavuuden 
edistäminen 

Luonnonmukai-
suuden asettaminen 

vesirakentamisen 
lähtökohdaksi 

Kasvihuonekaasu-
päästöjen 

vähentäminen ja 
hiilensidonnan 

edistäminen
Vesienhallinnan 
sopeuttaminen 

muuttuvaan ilmastoon

Maa- ja metsätalouden hyvät 
toimintaedellytykset ja kustannustehokkuus

Ilmastonmuutos 
- hillintä ja sopeutuminen

Luonnon monimuotoi-
suuden turvaaminen

Vesien tilan    
parantaminen

Luonnonvarojen kestävä 
käyttö ja kiertotalous

Metsän kasvun 
edistäminen 

Vesistökuormituksen 
vähentäminen

11Vesitalous 1/2021

MA ANK ÄY T TÖ JA VE SITALOUDEN HALLINTA MUUT TUVA SSA YMPÄRISTÖSSÄ

VT2101.indd   11 22.1.2021   14.53.05



ojien tilaa on selvitetty viimeksi vuosina 1989 – 1994 
(Puustinen ym. 1994). Metsäojien osalta tilanne ei ole 
juuri parempi: Metsäkeskuksen laatimissa alueellisissa 
metsäohjelmissa arvioidaan karkealla tasolla vuosittain 
toteutettava kunnostusojitusten määrä, mutta arvio ei 
perustu ojien kuntoon tai vesiympäristön tilaan, vaan 
edellisestä ojituksesta kuluneeseen aikaan (Häggblom 
ym. 2020).

Vesienhoidossa on määritelty vesien tila lähes 7 000 
järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumalle (SYKE 2020). 
Näiden ulkopuolelle jää kuitenkin paljon vaka- ja virta-
vesiä, käytännössä kaikki pienvedet sekä suurin osa vesis-
töiksikin luokittuvista vesialueista. Kaukokartoituksen, 
paikkatietomenetelmien sekä maastossa tehtävien arvi-
ointien avulla pienvesien hydrologiasta, uoman raken-
teellisesta ja luonnontilaisuudesta on saatu uutta tietoa, 
mutta valtakunnallisesti ja vesienhallintaan kohdistuvien 
odotusten näkökulmasta tarkasteltuna tämäkin työ on 
vasta alussa.

Tie vesienhallinnan mallimaaksi
Peltomaan tuottavuus ja monen ympäristö- sekä ilmas-
tokestävyyden lisäämiseksi tarkoitetun toimenpiteen 
hyödyt, kuten ravinnetaseen ja maan kasvukunnon 
parantaminen, jäävät vajaiksi, mikäli pellot kärsivät tulvi-
misesta, eikä kuivatus ole riittävää. Lisäksi jos metsäta-
loudessa halutaan jatkossakin hyödyntää puuntuotan-
toon soveltuvia suoalueita, tarvitaan monin paikoin yhä 

kuivatusta. Vesienhallinnan parantaminen voi olla myös 
yhä enemmän tarpeen kuivuuteen varautumistarpeen 
takia.

Ojien ja salaojien muodostamaa kuivatusjärjestelmää on 
siis tärkeää pitää mukana keinovalikoimassa. Ojitusten 
ympäristöhaittojen, erityisesti vesistökuormituksen ja 
vesiluonnon yksipuolistumisen, ehkäisy ja lieventämi-
neen on mahdollista, mikäli ojitusten kunnostus ja hoito 
toteutetaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti sekä tarvit-
taessa pidättäydytään ojituksista tai ennallistetaan ojia- ja 
ojitusalueita.

Asettamalla maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa 
lähtökohdaksi ja läpileikkaavaksi monivaikutteiset 
toimenpiteet, mahdollistetaan tuotantoedellytysten yllä-
pito ympäristö- ja ilmastokestävällä tavalla. Merkittävän 
keinojoukon tähän tarjoaa luonnonmukaiset menetelmät, 
joita on jo pitkään kehitetty, mutta joiden hyödyntä-
minen on Suomessa yhä alkutekijöissään (Kuva 3). 
Monivaikutteisuus syntyy esimerkiksi uoman mitoitusta, 
poikkileikkausta ja linjausta parantamalla sekä hyödyntä-
mällä kasvillisuutta, puu- ja kiviainesta eroosiosuojauk-
sissa ja virtauksen säätelyssä.

Alueellisten ja paikallisten olosuhteiden huomioon 
ottaminen on ehdoton edellytys, jotta vesienhallinnan 
toimenpiteitä saadaan toteutetuksi ja etenkin, jotta niiden 
vaikuttavuus olisi odotusten mukaista. Vesitalouden 
näkökulmasta on tällöin kyse valuma-aluekohtaisesta 

Kuva 2. Vesienhallintaa voidaan tarkastella usealla eri tasolla.

Peltolohko Pieni valuma-alue Vesistöalue /
vesienhoitoalue

Kuivatusalue Metsäojitusalue Osavaluma-alue

• 5 500 osavaluma-
aluetta

• n. 3 700 maa- ja 
metsätalousvaltaisia

• n.1 300 sijaitsee 
ojitusalueilla

• 2,0 milj. ha 
kuivatettu

• > 15 000 
ojitusyhteisöä 

• > 20 000 
kuivatusaluetta

• 50 avustus-
hanketta / v

• < 2000 ha 
hankkeiden ala /v

• 20 000 valuma-
aluetta

• n. 13 000 maa- ja 
metsätalousvaltaisia 

• n.  5 000 sijaitsee 
ojitusalueilla

• 20 milj. ha 
metsätalousmaata

• > 350 000 
metsänomistajaa

• 5,7 milj. ha 
metsäojituksia (25%)

• 30 000 ha 
kunnostusojituksia 
vuodessa

(mukaillen Markku Puustinen, Syke, 3.4.2019 Pellot ja vedet kuntoon)

• 73 päävesistöaluetta
• 7 vesienhoitoaluetta
• n. 70 vhs

toimenpideohjelma-
aluetta

• 6875 
pintavesimuodostum
aa

• 2,3 milj. ha peltoa, 
1,2 milj. lohkoa

• 50 000 maatilaa

• 10% pelloista 
turvemailla
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suunnittelusta ja toimenpiteiden toteutuksesta. Valuma-
aluesuunnittelussa otetaan huomioon maankäytön ja 
maanomistajien tarpeet sekä sovitetaan yhteen vesien-
suojelua, tulva- ja kuivuustilanteiden hallintaa sekä 
luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Kokonaisen 
valuma-alueen tarkastelu on perusteltua ja järkevää 
monestakin eri syystä: lähestymistapa laajentaa keinova-
likoimaa, helpottaa toimenpiteiden tehokasta kohdenta-
mista sekä edistää ilmasto- ja kiertotalouden tavoitteiden 
saavuttamista.

Valuma-aluekohtaiseen suunnitteluun ja -toteutukseen 
liittyy kuitenkin monta haastetta, jotka liittyvät edellä 
mainitun valuma-alueiden suuren määrän ja monimuo-
toisuuden ohella veden poikkileikkaavaan luonteeseen. 
Niin hallinnon eri sektorit ja ohjauskeinot kuin alueel-
liset ja paikalliset toimijat tarkastelevat vesikysymyksiä 
usein eri, ja jopa keskenään ristiriidassa olevista, näkö-
kulmista. Keskeinen huomioon otettava ja osallistettava 
joukko on maanomistajat. Rajoja ylittävä valuma-alue-
kohtainen suunnittelu vaatii panostusta, uusia toiminta-
malleja ja eritoten yhteistyötä sekä valtionhallinnolta että 
maa- ja metsätalouden toimijoilta.

Ojitusten ja muiden vesienhallintatekniikoiden vaiku-
tuksesta sadon muodostukseen, metsävarojen karttu-
miseen, ravinnehuuhtoumiin ja kasvihuonekaasupääs-
töihin saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Olosuhteet ovat 
kuitenkin hyvin vaihtelevat ja tieto on usein peräisin yksit-
täisistä ja verrattain lyhyistä hankkeista, joiden perusteella 
on esimerkiksi vaikea lähteä tekemään muutoksia tuki-
järjestelmiin, saati laatia nykyistä tiukempia rajoituksia 
ojituksiin ja muuhun usein yksityisomistuksessa olevien 
maa- ja vesialueiden käyttöön. Menetelmien kehittämistä, 
vaikutusten arviointia ja soveltuvuutta erilaisiin kohtei-
siin tulee jatkaa niin teoreettisen kuin kokeellisen tutki-
muksen keinoin.

Lopuksi

Tie vesienhallinnan mallimaaksi on vielä pitkä ja työsarkaa 
on paljon jäljellä. Kehityksen nykysuunta voidaan 
kuitenkin pitää lupaavana. Maa- ja metsätalouden vesien-
hallinta sai istuvan hallituksen ohjelmassa poikkeuksel-
lisen paljon huomiota. Maa- ja metsätalousministeriö 
ja ympäristöministeriö ovat yhteisvoimin järjestäneet 
teemaan liittyvän avustushaun, jolla avustetaan vesien-
hallinnan kehitys- ja pilottihankkeita. Näiden pilottihank-
keiden sekä muiden lähivuosien panostusten toivotaan 
vauhdittavan siirtymää ja viitoittavan tietä kohti kestä-
vämpää ja monivaikutteisempaa vesienhallintaa. 

Kuva 3. Luonnonmukaisia ojitusmenetelmiä on pilotoitu sekä maa- (vasemmalla Ritobäcken, Sipoo) että 
metsätalousmailla (oikealla kaksitasouomapilotti Lopella). Kuvat: Pinja Kasvio (vasen) ja Samuli Joensuu (oikea).
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Miten toimenpiteiden vaikutukset 
saadaan näkyviin jokisuun mittauksissa

HELCOM hyväksyi vuonna 
2007 Itämeren Baltic 
Sea Action Plan (BSAP) 
-toimintasuunnitelman, 

joka on kunnianhimoinen ohjelma 
Itämeren meriympäristön hyvän ekolo-
gisen tilan palauttamiseksi vuoteen 2021 
mennessä. Ohjelmaa päivitetään säännöl-
lisesti vuosittaisissa ministerikokouksissa.

Myös EU:n vesipolitiikan puitedirek-
tiivin vesienhoitosuunnitelmat (VHS) 
tähtäävät samaan. Parhaillaan käynnissä 
oleva neljäs 6-vuotinen vesienhoidon 
suunnittelukausi päättyy vuonna 2021. 
Vesienhoitosuunnitelmienkin tavoitteena 
on saavuttaa pintavesien hyvä tila, mutta 
toisin kuin BSAP, ne sisältävät rannikko-
alueiden lisäksi myös sisävedet ja pohja-
vedet. ELY-keskusten laatimat alueelliset 
vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpide-
ohjelmat esittävät tarvittavat toimenpiteet 
asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Ravinteiden vähennystavoitteet on arvi-
oitu laskennallisesti. Suomen BSAP-
vähennystavoitteet ovat 3 030 t koko-
naistyppeä (TN) ja 356 t kokonaisfos-

foria (TP). Vesienhoitosuunnitelmien 
tavoitteiden mukaan Suomen tulisi 
vähentää rannikkovesien vuotuista 
TN-kuormitusta 6 600 tonnilla ja 
TP-kuormitusta 440 tonnilla viitekauden 
2006 – 2011 keskimääräisestä kuormi-
tustasosta. Kysymys kuuluukin, miten 
tähän tavoitteeseen päästään ja miten 
voidaan myös osoittaa, että tavoitteeseen 
on päästy.

Suunnitelmien toteutus ruohonjuuri-
tasolla edellyttää vahvaa sitoutumista, 
yhteistyötä ja aktiivisuutta alueen kaikilta 
toimijoilta. Maa- ja metsätalouden 
neuvonnalla on tässä avainrooli, samoin 
ympäristökorvausjärjestelmän tuilla. 
Tutkijoiden tehtävänä on osoittaa mene-
telmien tehokkuus, niiden sijoittaminen 
oikeisiin paikkoihin ja toimenpiteiden 
vaikutusten arviointi. Laskelmiin sisäl-
tyvä epävarmuus tulee tuoda rohkeasti 
esille ja arvioida niiden suuruusluokka ja 
merkitys tuloksiin. Jos näin ei tehdä, se 
kostautuu väistämättä siinä vaiheessa, kun 
todellisia vaikutuksia ei vielä saada mitta-
uksilla näkyviin ja tulosten epävarmuutta 
halutaan käyttää niitä itseään vastaan.
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hydrologi, Suomen 
ympäristökeskus
sirkka.tattari@ymparisto.fi

Kirjoittajan erikoisaloina 
ovat hydrologia, 
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ja jatkuvatoiminen 
vedenlaadun mittaus.
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ulkopuolisena tarkkailijana.
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Viimeisimmät trendianalyysit ovat osoittaneet, että huolimatta toteutetuis-
ta vesiensuojelutoimenpiteistä Itämereen laskevien jokien ravinnekuormat 
eivät ole merkittävästi vähentyneet (Räike ym. 2020). Joillakin alueilla typ-
pipitoisuudet ovat jopa kasvaneet ja sen on arveltu liittyvän joko vanhojen 
turvemaiden ojitukseen, turvepeltojen raivaukseen tai leutoihin ja sateisiin 
jaksoihin ja niiden seurauksena lisääntyvään kiintoaine- ja ravinnekuormaan 
(Räike ym. 2020, Finér ym. 2020, Tattari ym. 2017). Toisaalta jotain on saatu 
aikaiseksikin, sillä Perämereen laskevilla jokien valuma-alueilla näkyy fosfo-
rikuormien alenemista. Samoin metsäisillä pienillä tutkimusvaluma-alueilla 
on havaittu fosforipitoisuuksien alenemista (Tattari ym. 2017). Typen osalta 
pienillä valuma-alueilla nousua havaitaan sekä maatalous- että metsäval-
taisilla alueilla. Suomi ei kuitenkaan saavuttanut kaikkia ravinteiden vähen-
tämistavoitteita vuoteen 2021 mennessä.
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Toimenpiteitä voidaan toteuttaa joko yksittäisten toimi-
joiden aloitteesta tai erillisissä hankkeissa (esim. kipsin levitys 
pelloille). Hankkeiden heikkoutena on kuitenkin usein 
niiden lyhytaikaisuus. Osa toimenpiteistä on lisäksi kalliita 
toteuttaa ja edellyttävät usein toimijoiden tiivistä yhteistyötä.

Pitoisuus alenee siirryttäessä peltolohkolta 
jokivesistöön

Useiden toimenpiteiden vaikutus peltolohkotasolla on 
osoitettu sekä meillä Suomessa että maailmalla (mm. 
Puustinen ym. 2005; Uusi-Kämppä 2010; Uusitalo ym. 
2018). KiertoVesi -hankkeessa koottiin avoimeen tietokan-
taan jalostetussa muodossa olevia tuloksia Luken ja SYKEn 
pitkäaikaisilta koekentiltä (https://ckan.ymparisto.fi/
dataset/sediment-and-nutrient-loading-to-surface-
waters-in-3-different-scales). Koekentillä tutkittiin 
muokkausmenetelmien ja kasvipeitteisyyden vaikutuksia, 
suojavyöhykkeen tehokkuutta, valuntareittien merkitystä, 
fosforin kulkeutumista ja lannanlevitysmenetelmiä.

Kahdentoista pienen tutkimusvaluma-alueen havain-
toverkostolla seurataan kiintoaine- ja ravinnekuormi-
tusta. Alueista neljä luetaan maatalousvaltaisiksi. Vaikka 
alueiden maankäyttö-, maaperä- ja muitakin ominai-
suuksia tunnetaan, tarkempaa tietoa alueilla tehdyistä 
vuosittaisista viljelykäytännöistä ei ole riittävästi saatavilla. 
Pienten valuma-alueiden havaintojen avulla on tehty mm. 
trenditarkasteluja pitoisuuksien ja valunnan muutoksista 
ja niitä on hyödynnetty ravinnehuuhtoumamallien kalib-
roinnissa ja testauksessa.

Jokivesistöalueita on Suomessa seurattu jo pitkään ja 
säännöllisesti. Ravinne- ja kiintoainekuorman laskennan 
kannalta on ensiarvoista, että vesinäytteitä otetaan paitsi 

riittävästi myös siten, että näytteenotto osuu erilaisiin 
hydrologisiin tilanteihin. Kun vesinäytteiden määrä on 
riittävä ja vähintään päivittäinen virtaamatieto on saata-
villa samasta pisteestä tai lähistöltä, ravinnekuorma 
saadaan laskettua riittävällä tarkkuudella. Tällaisia joki-
vesistöalueita löytyy Suomesta noin 70 kappaletta. Alueet 
edustavat hyvin Suomen vaihtelevia oloja ja alueiden 
ominaisuudet (maankäyttö, maannos, pistekuormittajat) 
saadaan selville paikkatietoaineistojen perusteella. Maa- 
ja metsätaloudessa tehdyistä toimenpiteistä ei kuitenkaan 
ole tarkkaa aluekohtaista tietoa, jonka vaikutuksia voisi 
verrata alueiden vedenlaadun muutoksiin.

Koekenttätasolla keskimääräinen fosforipitoisuus on kolme 
kertaa suurempaa kuin pienillä valuma-alueilla ja jokivesis-
töissä. Typen osalta ero on 1,6-kertainen. Mitä suurempi osa 
valuma-alueen pinta-alasta on metsämaata, sitä enemmän 
vedet laimenevat. Niinpä se, mikä näkyy toimenpiteiden 
vaikutuksessa peltolohkotasolla (so. koekenttähavainnot), 
ei välttämättä enää näy suuremmalla alueella. Lohkotasolla 
ja pienillä valuma-alueilla vuosien väliset pitoisuusvaih-
telut ovat myös suurempia kuin suurilla vesistöalueilla. 
Tästä ja kuormituksen laskennan epävarmuuksista johtuen 
toimenpiteiden vaikutuksia on vaikea saada esiin jokivesis-
töissä, ellei toimenpiteiden määrä ole todella merkittävä.

Kohdentaminen ja leudot vuodet
Vesistökuormituksen vähentämisessä Suomessa on pyritty 
ravinteiden hallintaan eroosion torjunnan kautta. Erityisenä 
tavoitteena on ollut syksyllä kynnetyn peltoalan pienentä-
minen ja korvaaminen talviaikaisella kasvipeitteisyydellä. 
Nykyään syksyllä kynnetyn pellon ala, runsas 500 000 
hehtaaria, on enää noin puolet, jos vertailukohtana on EU:n 
alkutilanne, jolloin ei toteutettu näitä toimia lainkaan.
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Kuva 1. Keskimääräisen fosfori- ja typpipitoisuuden vaihtelu eri mittakaavassa.
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KiertoVesi -hankkeessa viljelykäytäntöjen ja vesiensuo-
jelumenetelmien laskennallisia vaikutuksia arvioitiin 
VIHMA -mallilla (Puustinen ym. 2019, Puustinen ym. 
2010). Mallilla pystytään arvioimaan sekä toimenpiteiden 
että niiden kohdentamisen vaikutuksia ja leutojen talvien 
merkitystä toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Malli ei ota 
huomioon lannoituksen vaikutuksia.

Kuvassa 2 on esitetty maatalouden aiheuttama laskennal-
linen fosforikuormitus ja kuormituksen muutos sekä BSAP 
ja VHS vähennystavoitteet. Laskelman mukaan nykyti-
lanteen (kauden 2016 – 21) maatalouden toimenpiteillä 
vähennys olisi 123 tonnia vuodessa. Jos toimenpiteet olisi 
kohdennettu, vähennys olisi ollut kaksinkertainen.

Ilmaston muuttuessa Suomen talvet todennäköisesti 
muuttuvat leudommiksi ja sateisemmiksi ja tällä on vaiku-
tusta myös toimenpiteiden tehokkuuteen varsinkin, kun 
suurin osa kuormituksesta muodostuu juuri kasvukauden 
ulkopuolella. VIHMA arvioiden mukaan leutojen talvien 
myötä käytännössä menetettäisiin lisääntyneen talviai-
kaisen kasvipeitteisyyden avulla saavutetut vesistökuor-
mituksen vähenemät (Kuva 2). Tällöin tarvitaan entistä 
enemmän toimenpiteitä, jotta voidaan edes ylläpitää 
saavutetut vesistökuormituksen vähenemät.

Kun yllä esitettyjä laskennallisia vähennyslukuja verra-
taan BSAP:in tai VHS-vähennystavoitteisiin, on huomi-
oitava, että ennen kuin peltolohkolta tuleva kuormitus 
päätyy ojien ja purojen kautta jokiin ja niitä pitkin 
järviin ja mereen, osa ravinteista ja kiintoaineesta väistä-
mättä pidättyy matkalla. Vähennystavoitteet on kuitenkin 
esitetty jokisuussa, kuormitusvähennykset puolestaan arvi-
oitu peltolohkotasolla, joten näitä lukuja ei voi suoraan 
verrata keskenään.

Seuranta keskittyy metsiin
Suomi on metsien maa ja se näkyy myös seurannoissa. Osa 
SYKEn metsäisistä pienistä valuma-alueista on nykyään 
osana valtakunnallista metsäseurantaverkkoa https://mets-
ainfo.luke.fi/fi/vesistokuormitukset. Verkko perustettiin 
vuonna 2014 ja seurantaa toteutetaan yhteistyössä Luken, 
SYKEn, Metsähallituksen, Suomen Metsäkeskusten, 
ELY-keskusten ja Tapio Oy:n kanssa.

SYKEn maatalousvaltaisista pienistä valuma-alueista 
(4 kpl) on toiminnassa enää kolme kohdetta. Yksi 
tärkeimmistä alueista, Hovin 100 % maatalousmaata 
oleva alue Vihdissä lopetti toimintansa vuonna 2018. 
Maatalousalueverkostolle olisi kuitenkin suuri tarve. 
Jos verkosto pystytetään, on syytä käydä perusteellinen 

Kuva 2. VIHMA mallilla laskettu maatalouden fosforikuormituksen lähtötaso, kuormitusmuutos nykyisillä 
toimenpiteillä, toimenpiteiden mahdollinen vaikutus kohdennettuna ja nykytilan säilyttämisen lisätarve leutoina 
talvina. Kuvassa on esitetty myös ”viralliset” vähennystavoitteet.

M A A T A L O U S :  F O S F O R I N  K O K O N A I S K U O R M I T U S  ( T N / V )  J A  K U O R M I T U K S E N  M U U T O S

Vähennystavoite
jokisuussa

Ravinteiden pidä�ymistä 
ei ole huomioitu

VHS BSAP NYKYTILAN  
SÄILYTTÄMISEN  

LISÄTARVE  
LEUTOINA TALVINA

NYKYTILA  
KOHDENNETTUNA

NYKYTILA  LÄHTOTASO ILMAN 
TOIMENPITEITÄ

440358258233123

2666

16 www.vesitalous.fi

MA ANK ÄY T TÖ JA VE SITALOUDEN HALLINTA MUUT TUVA SSA YMPÄRISTÖSSÄ

VT2101.indd   16 22.1.2021   14.53.06



keskustelu siitä, seurataanko tiettyjen yksittäisen toimen-
piteiden vaikutuksia vai tehdäänkö kuten Metsäverkossa, 
missä alueilla seurataan kaikkien alueella tehtyjen metsä-
talouden toimenpiteiden yhteisvaikutusta. Metsäverkossa 
seurataan myös 10 alueella luonnonhuuhtoumaa. 
Päädytään mihin ratkaisuun hyvänsä, on hyvä ottaa verk-
koon mukaan myös sellaisia alueita, joissa infra on jo 
perustettu ja seuranta käynnissä. Näin saataisiin jatku-
vuutta lyhytaikaisissa hankkeissa aloitetuille maatalouden 
toimenpiteiden vaikutusseurannoille.

Mittaustuloksia on julkaistu ja tullaan julkaisemaan lisäksi 
kosteikkojen (Koskiaho & Puustinen 2019), 2-tasouoman 
(Västilä & Jilbert (käsikirjoitusvaiheessa) ja kipsin levi-
tyksen (Ekholm ym. 2012) vaikutuksesta ravinnekuor-
maan. Parhaillaan on käynnissä hankkeita, joissa tutkitaan 
mm. luonnonmukaisen 2-tasouoman, kuidun ja rakenne-
kalkin vaikutuksia ravinne- ja kiintoainekuormaan.

Uudet mittausmenetelmät laajasti käyttöön
Viime vuosina jatkuvatoiminen vedenlaadun mittaus on 
yleistynyt (Kuva 3) ja parhaillaan suunnitellaankin jatku-

vatoimisten mittausten valtakunnallista verkostoa (Lepistö 
ym. 2019). Alkuvaiheessa mittauksia tullaan lisäämään 
lähinnä Itämereen laskevissa jokisuissa. Nykyisin jatkuva-
toimisilla mittauksilla yleisimmin arvioitavat muuttujat eri 
vesiympäristöissä ovat sameus, nitraattityppi, orgaaninen 
hiili, pH, happi ja sähkönjohtavuus. Järvissä ja meressä yllä 
mainittujen lisäksi mitataan myös a-klorofylliä ja fykosya-
niinia. Muuntoyhtälöiden avulla voidaan laskea mittarilla 
mitatusta muuttujasta sellaisen muuttujan pitoisuus, jota 
ei voida suoraan mitata. Esimerkiksi savisameissa vesissä 
veden sameus korreloi voimakkaasti kokonaisfosfori- ja 
kiintoainepitoisuuden kanssa, jolloin sameutta voidaan 
käyttää sijaismuuttujana. Samoin nitraattityppi, jota 
voidaan mitata jatkuvatoimisesti, korreloi yleensä voimak-
kaasti veden kokonaistyppipitoisuuden kanssa.

Jatkuvatoimisten mittausten mittausepävarmuuden 
(Tattari ym. 2019) tunteminen on avainasemassa tulosten 
käyttökelpoisuuden kannalta. Muuntoyhtälöiden käyt-
tämiseen liittyy aina epävarmuutta, joka tulee huomi-
oida tuloksia käytettäessä. Regressioyhtälön selitys-
asteeseen kannattaa ja pitää kiinnittää huomiota. 
Alivirtaamakaudella kalibrointinäytteitä saadaan helpos-

Kuva 3. Sameuden aikasarja vuodelta 2020 Tammelan kuivatusalueelta. Kolmiot esittävät vastaavan ajankohdan 
sameuden laboratoriotulosta.
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tikin, mutta usein on vaikeaa saada vesinäytteitä huip-
puvirtaamien aikaan. Tähän pitää kuitenkin panostaa. 
Kun mittaukset ovat kaikin puolin laadukkaita, ravin-
nehuuhtoumista saadaan todennäköisesti luotettavampi 
tulos kuin perinteisellä vesinäytteenotolla ja päivittäisellä 
virtaamatiedolla.

Kolme pointtia
Tutkimuksen näkökulmasta edellä esitetty tulosten suuri 
vaihtelu ja siitä seuraava epävarmuus on hyväksyttävä 
osana tutkimustuloksia ja arvioitava sen merkitystä tai 
vaikutusta lähestymällä asiaa monista eri suunnista. Sitä 
voidaan rajata eri mittakaavoissa tapahtuvassa kokeelli-
sessa tutkimuksissa ja kattavissa seurannoissa, samanai-
kaisissa kehittyvien mallien tuottamissa tuloksissa ja meta-
analyyttisin keinoin kokeellisia tutkimustuloksia yhdistä-
vissä laajoissa tarkasteluissa.

Aikaisempaa tutkimusnäyttöä voi vahvistaa vain aiempaa 
paremmalla aineistolla tai uusilla tutkimusmenetelmillä. 
Samojen aineistojen hieman erilainen pyörittely aiheuttaa 
suuressa yleisössä lähinnä hämmennystä, sillä samasta 
tietopohjasta voi eri valintakriteereillä tuottaa kuormi-
tusluvut, jotka väistämättä poikkeavat aiemmista, mutta 

eivät välttämättä vähennä edelleenkään lukuihin sisältyvää 
epävarmuutta. Tärkeimmät johtopäätökset tästä ovat:

I) Maatalouden osalta tarvitsemme uuden valtakunnal-
lisen seurantaverkon. Projekteissa voidaan edelleen 
selvittää eri toimenpiteiden vaikutuksia, mutta pitkä-
aikaiselle seurannalle on huutava tarve. Vain laaduk-
kaan seurannan avulla voimme luotettavammin arvi-
oida vedenlaadussa tapahtuneet muutokset.

II) Toimenpiteiden kohdistaminen oikeisiin paikkoihin 
on kustannustehokkain tapa vähentää ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta. Tähän tarvitsemme lisää 
käytännön paikkatietopohjaisia työkaluja, joiden 
avulla saamme kohdistettua oikean toimenpiteen 
oikeaan paikkaan. Tätä työtä edistetään parhaillaan 
yhteistyössä Itämeren alueen muiden toimijoiden 
kanssa EU-WaterDrive hankkeessa.

III) Laaja-alaiset suunnitelmat, kuten BSAP ja VHS:t 
pitää myös toteuttaa käytännössä. Tämä onnistuu 
vain vuorovaikutteisen neuvonnan ja eri toimijoiden 
välisen yhteistyön avulla. Nyt ollaan siirtymässä 
uuteen vaiheeseen, jossa huomio kiinnittyy suunni-
telmien ruohonjuuritason toimeenpanoon ja parem-
paan, epävarmuudet huomioon ottavaan vaikutta-
vuuden arviointiin. 
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Hankkeessa käsitel-
lään soiden ojitusta 
metsätaloutta, maata-
loutta ja turpeen-

nostoa varten. Tuloksista julkais-
taan vuoden 2021 aikana Suo-
lehden numero, jonka tarkoitus 
on luoda tietopohjaa soiden 
käytöstä käytävän keskustelun 
taustaksi. Hankkeen tuloksia on 
jo julkaistu Suoseuran internet-
sivuilla http://www.suoseura.fi/
ojitettujen-soiden-kestava-kaytto/ 
vapaasti kaikkien luettavaksi. Esit-
telen seuraavassa metsäojituksen 
vaikutuksia luonnon monimuotoi-
suuteen, ilmastoon ja vesistöihin 
hankkeessa kootun tiedon valossa. 
Lopussa pohdin, mikä on näiden 

vaikutusten merkitys metsätalou-
delle ja mitä asioiden hyväksi voisi 
tehdä.

Metsäojituksen keskeisin vaikutus 
luonnon monimuotoisuuteen on 
luonnontilaisten, ojittamattomien 
soiden pinta-alan väheneminen 
(Ojanen ym. 2020a). Erityisesti 
reheviä ja puustoisia soita on 
ojitettu, ja ojitus on painot-
tunut Etelä- ja Keski-Suomeen. 
Tämä näkyy rehevien ja puus-
toisten suotyyppien ja Etelä- ja 
Keski-Suomen suoyhdistymätyyp-
pien uhanalaistumisena (Kuva 1; 
Kaakinen ym. 2018, Kokko ym. 
2020). Vastaavasti monet letoissa 
ja korvissa – eli juuri rehevillä ja 
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Helsingin yliopistossa ja Luonnonvara- 
keskuksessa. Hänen erikoisalaansa ovat 
metsäojitettujen soiden hiilenkierto 
ja kasvihuonekaasutaseet sekä soiden 
käytön vaikutus ilmastoon. Viimeiset 
kaksi vuotta hän on vetänyt Ojitettujen 
soiden kestävä käyttö  -hanketta.

Metsäojituksella – kuten kaikella maankäytöllä – on vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Näistä vai-
kutuksista kertynyttä tutkimustietoa on suuren asiantuntijajoukon voimalla koottu yhteen vuosien 
2019 – 2020 aikana Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa.

Metsäojituksen ympäristövaikutukset 
– mitä ne ovat ja entä sitten?

Kuva 1. Suotyyppien sekä suoyhdistymätyyppien ja maankohoamisrannikon soiden kehityssarjojen jakautuminen 
uhanalaisuusluokkiin. Prosenttiosuudet kerovat, kuinka suuri osa luontotyyppien lukumäärästä kuuluu kuhunkin 
uhanalaisuusluokkaan. Kuva: Kaakinen ym. 2018.
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puustoisilla soilla – elävät eliölajit ovat uhanalaistuneet 
(Laitinen ym. 2020). Metsäojituksen lisäksi soiden luon-
totyyppien ja lajiston uhanalaistumiseen ovat vaikutta-
neet luonnollisesti myös pellonraivaus ja turpeenotto. 
Metsäojituksen vaikutus on kuitenkin ratkaiseva, koska 
neljä viidestä ojitetusta suohehtaarista on ojitettu metsä-
taloutta varten (Ojanen ym. 2020a). Jos metsäojitetut 
suot pidetään ojitettuina, suoluonnon kato on pysyvä, 
koska ojitettu suo on liian kuiva suurimmalle osalle 
soiden eliölajistoa.

Metsäojitus on tuonut hävinneen suoluonnon tilalle lisää 
metsäluontoa (Ojanen ym. 2020b). Ihmiselle tärkeät 
mustikka ja puolukka ovat hyötyneet metsäojituksesta, 
ja kaikkein rehevimmillä ojitetuilla soilla on monimuo-
toista puustoa ja aluskasvillisuutta. Erityisesti karujen 
soiden kasvilajisto on kuitenkin yksipuolista, ja metsä-
ojitetuilla soilla on yleensä vain vähän monille metsien 
uhanalaisille lajeille tärkeää lahopuustoa.

Vaikutukset ilmaston kannalta
Metsäojituksen vaikutus on tähän mennessä ollut 
yleensä ilmastoa viilentävä, koska ojitus vähentää 
tehokkaasti suon metaanipäästöä (Ojanen ym. 2020c) 
ja kasvava puusto on hiilinielu (Ojanen ja Minkkinen 
2020). Metsäojitus on kuitenkin erityisesti rehevillä 
soilla johtanut turpeen hajoamiseen, mikä aiheuttaa 
hiilidioksidi- ja typpioksiduulipäästöjä. Jos turvetta on 
vain ohut kerros, luokkaa 10 cm, talousmetsän puuston 
keskimääräinen hiilivarasto voi olla turpeen hiilivarastoa 
suurempi. Jos turvetta häviää tätä paksumpi kerros, 
metsätalous johtaa pitkällä aikavälillä – vuosikym-
menien ja -satojen kuluessa – ilmastoa lämmittävään 
vaikutukseen. Vaikka kasvava puusto koko ajan sitoisi 
enemmän hiiltä kuin häviävästä turpeesta vapautuu, 
puustoon sitoutunut hiili vapautuu hakkuiden 
seurauksena vähitellen takaisin ilmakehään (Ojanen & 
Minkkinen 2020).

Turpeen hajoamisnopeus riippuu pohjavedenpinnan 
syvyydestä (Kuva 2): mitä syvemmällä pohjaveden pinta 
on, sitä nopeammin turvetta hajoaa ja sitä suuremmat 
hiilidioksidi- ja typpioksiduulipäästöt ovat (Ojanen ym. 
2020c). Päästöjä voidaan siten pienentää, kun veden-
pinta pidetään mahdollisimman korkealla. Karuilla soilla 
turpeen hävikki voidaan estää, kun vedenpinta ei laske 
yli 30 cm syvyydelle maanpinnasta. Tällaisissa oloissa 
puun kasvatus on vielä mahdollista, ja metsäojitus voi 
olla pitkälläkin aikavälillä ilmaston kannalta kestävää. 
Rehevillä soilla vedenpinta ei saisi laskea yli 10 cm 
syvyydelle, jotta turvetta ei häviäisi. Niin märässä tavan-
omainen puun kasvatus ei ole mahdollista.

Ravinnekuormituksen kasvu

Metsäojituksella on monia vaikutuksia vesistöihin 
(Ojanen ym. 2020b). Ojien kaivu on yleensä hävit-
tänyt suon yhteydessä olevat pienvedet – lähteet, allikot, 
purot – tai muuttanut ne ojiksi. Ojien kaivu saa myös 
liikkeelle kiintoainesta, eli pieniä turve- ja kivennäis-
maahiukkasia, jotka liettävät läheisten vesistöjen pohjia. 
Erityisesti metsänuudistaminen avohakkuineen ja 
maanmuokkauksineen aiheuttaa myös ravinnepäästöjä 
vesistöihin. Tällaisen, erilaisista toimenpiteistä johtuvan 
vesistökuormituksen lisäksi metsäojitetut suot ovat 
myös valtakunnan tasolla merkittävä jatkuvan ravinne-
päästön lähde (Nieminen & Sallantaus 2020). Vaikka 
metsäojitetulla suolla ei olisi pitkään aikaan kunnos-
tettu ojia, lannoitettu tai uudistettu metsää, vesistöihin 
valuu enemmän fosforia ja typpeä kuin luonnontilai-
selta suolta valuisi. Oman erityislisänsä vesistövaikutuk-
siin tuovat rannikkoalueilla esiintyvät happamat sulfaat-
timaat (Nieminen ym. 2020). Jos suon ojitus kuivattaa 
turpeen alaisia rikkipitoisia maakerroksia, ne happamoi-
tuvat, ja vesistöihin valuu hyvin hapanta ja metallipi-
toista vettä.

Sen lisäksi, että ojitus vaikuttaa ojitettavalta suolta 
liikkeelle lähtevään kuormitukseen, ojitus myös ohjaa 
aiemmin suolle tulleet ja suon pintakerroksen läpi valu-
neet vedet suoraan ojia pitkin vesistöön (Nieminen & 
Sallantaus 2020, Ojanen ym. 2020b). Tällöin suon 
yläpuoliselta valuma-alueelta tulevia vesiä suodattava 
vaikutus estyy. Varsinkin ojittamattomilla aapasoilla voi 
olla merkittävä kyky suodattaa kiintoainesta ja ravin-
teita pois vedestä, jos yläpuolisella valuma-alueella 
syntyy kuormitusta esimerkiksi maataloudesta tai 
kunnostusojituksista.

Eliölajisto yksipuolistuu
Metsätalouden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, 
vesistöihin ja ilmastoon on metsäojitetuilla soilla luon-
teeltaan hyvin erilainen kuin kangasmailla. Metsäojitus 
jättää luonnontilaisten soiden eliölajistosta jäljelle lähinnä 
kangasmaiden metsissäkin viihtyviä lajeja; luonnon moni-
muotoisuuden näkökulmasta voi perustellusti sanoa, että 
ojitus hävittää suon. Kangasmaiden metsissä metsätalous 
on toki vähentänyt lahopuuta ja yksipuolistanut eliöla-
jistoa. Kangasmailla metsätaloudesta voi kuitenkin saada 
monimuotoisuuden kannalta kestävää, kunhan pystytään 
pitämään yllä monimuotoista metsien lajistoa. Soiden 
lajistoa on hyvin vaikea pitää yllä metsänkasvatukseen 
kuivatulla suolla.

Siinä missä kangasmetsällä ei usein ole suoraa yhteyttä 
vesistöön, ojitetulla suolla vesistö alkaa jokaisesta sarka-
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ojasta. Kangasmailla metsätalouden vesistövaikutukset 
ovat yleensä vähäiset, mutta metsäojitetuilla soilla kaikki 
metsätalouden toimenpiteet vaikuttavat suoraan vesis-

töihin. Lisäksi turpeeseen on sitoutunut suuria määriä 
ravinteita, joita voi vähitellen vapautua vesistöihin, kun 
turvetta hajoaa. 

Kuva 2. Rehevien ja karujen metsäojitettujen soiden maaperän kasvihuonekaasupäästöjen riippuvuus lumettoman 
ajan keskimääräisestä vedenpinnan syvyydestä. Reheviin soihin kuuluvat ruoho- ja mustikkaturvekankaat ja karuihin 
soihin puolukka-, varpu- ja jäkäläturvekankaat. Päästöt on esitetty hiilidioksidiekvivalentteina ensimmäisessä kuvassa 
kaasuittain (CH4 = metaani, CO2 = hiilidioksidi, N2O = typpioksiduuli) ja toisessa kuvassa yhteenlaskettuna vaihtoehtoisia 
muuntokertoimia käyttäen. Kuva ja menetelmät: Ojanen ym. 2020c.
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Kun kangasmaiden metsä tuottaa pitkällä aikavälillä hiili-
neutraalia raaka-ainetta ja energiaa, erityisesti rehevän 
suometsän tuottama puuaines voikin olla pitkällä aika-
välillä ilmastoa lämmittävää (Kuva 3). Metsätalous on 
yleensä suuri mahdollisuus torjua ilmastonmuutosta ja 
edistää kierto- ja biotalouteen siirtymistä, mutta metsä-
ojitettu suo on tältä kantilta pikemminkin riskisijoitus. 
Asiaa ei helpota se, että noin neljännes Suomen puuston 
tilavuudesta ja kasvusta on ojitetuilla soilla. Käsillä on 
taloudellisesti hyvin merkittävä luonnonvara, jonka 
ekologisesti kestävässä käytössä on suuria haasteita.

Mitä on tehtävissä ojitusten vaikutusten 
hillitsemiseksi?

Ainakin luonnon monimuotoisuuden ja vesistövaiku-
tusten osalta on nähtävissä, että metsäojitettujen soiden 
käyttö voisi olla kestävää, jos kestävyyden tavoitteluun 
panostetaan. Suoluonnon monimuotoisuuden edistä-
miseksi on tärkeä varjella vielä ojittamattomia soita ja 

Kuva 3. Esimerkki metsäojituksen ja metsätalouden vai-
kutuksesta turpeen ja puuston hiilivarastoon, kun ojitus 
toisaalta muuttaa turpeen kertymisen turpeen hävikiksi 
ja toisaalta lisää puuston kasvua. Katkoviivat kuvaavat 
kehitystä ilman ojitusta. Kuva: Ojanen & Minkkinen 2020, 
piirretty Lainetta & Minkkistä 1996 mukaillen.

Kuva 4. Aapasuoluonnon ja vesistöjen suojelua kunnostusojituksen yhteydessä. Kuvan rimpinen avosuo on kuivunut 
ja alkanut kasvaa umpeen, kun viereisen metsäojitusalueen vedet on aikoinaan johdettu avosuon ohi jokeen. 
Kunnostusojituksen yhteydessä ojitusalueelta valuvia vesiä on kuvassa näkyvien uusien ohjuriojien avulla käännetty 
kulkemaan takaisin avosuolle. Näin ojittamaton suo saadaan uudelleen märäksi ja samalle se suodattaa ojitusalueelta 
valuvasta vedestä kiintoainesta ja ravinteita. Kuva: Jani Antila, Tapio.
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ennallistaa monimuotoisuuden kannalta keskeisiä ojitet-
tuja soita. Kaikkien soiden ei tarvitse olla luonnontilaisia, 
kunhan suoluontoa on kaikissa osissa maata tarpeeksi 
turvaamaan suoluontotyyppien ja soiden eliölajiston 
säilyminen. Vaikka suoluonnon säilyminen turvataan, 
osalla soita voidaan hyvin harjoittaa metsätaloutta.

Edullisinta vesiensuojelua lienee välttää kuormitusta aihe-
uttavia toimenpiteitä, erityisesti kunnostusojituksia ja 
metsänuudistamista avohakkuilla. Tämän lisäksi tarvitaan 
myös aktiivista vesiensuojelua, koska myös kunnostuso-
jituksia ja metsänuudistamista tarvitaan ja ravinnekuor-
mitus jatkuu ilman toimenpiteitäkin. Tehokkaat vesien-
suojelurakenteet, kuten pintavalutuskentät ja vesien johta-
minen ojittamattomille suonosille (Kuva 4), kannattaa 
ottaa mahdollisimman laajaan käyttöön. Vesiensuojelun 
voisi nähdä pikemminkin soiden käytön yhtenä mahdol-
lisuutena kuin vain pakollisena haittojen vähentämisenä. 
Tehokkaat vesiensuojelurakenteet suolla voivat suodattaa 
myös kangasmaiden metsätalouden sekä maatalouden 
aiheuttamaa vesistökuormitusta, ja siten edistää vesien-
suojelua laajemminkin.

Vaikeimmin metsäojitetuilla soilla toteutettava tavoite on 
hiilineutraali metsätalous. Se on kuitenkin avainasemassa, 
kun pyritään tuottamaan puuainesta, joka voidaan myydä 
kestävästi tuotettuna – hyvään hintaan. Turpeen hävikistä 
johtuvia päästöjä voidaan vähentää välttämällä kunnos-
tusojituksia, ja lisäksi jatkuvapeitteinen metsätalous voi 
tarjota ainakin osaratkaisun. Nämä samat keinot edistävät 
myös vesiensuojelua. Pitää kuitenkin samalla myöntää, 
että erityisesti paksuturpeisilla rehevillä soilla hiilineutraali 
ojitukseen perustuva metsätalous on nykytiedon valossa 
mahdotonta.

Olisi hyvä pohtia, kuinka ekologisesti kestävää metsäta-
lous ojitetuilla soilla voi olla. Voiko se olla niin kestävää, 
että puuston kasvatukseen kannattaa investoida? Maailma 
on kuitenkin harvoin mustavalkoinen ja ojitettuja soita on 
monenlaisia. Niinpä käytännönläheinen lähestymistapa 
voisi olla miettiä, millaisilla soilla intensiivinen metsäta-
lous on kannattavaa, millaisilla soilla kevyempi metsäta-
lous voi toimia, millaiset suot kannattaa jättää metsätalo-
uden ulkopuolelle ja millaiset suot olisi syytä ennallistaa 
ojittamattomaan tilaan. 
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Kun turvemaita otetaan metsä- ja maatalouden 
käyttöön, ne on kuivatettava. Turpeesta pois-
tuva vesi antaa samalla tilaa ilmalle, jonka 
happi muuttaa turpeen hajoamisen hitaasta 

mätänemisestä nopeasti tapahtuvaksi hapettumiseksi. 
Mätänevästä turpeesta päästönä ilmaan vapautuva 
metaani ja hapettuvasta turpeesta ilmaan vapautuva hiili-
dioksidi siirtävät maaperän hiiltä ilmakehään. Luonnon-
tilaisilla soilla maaperän hiilivaraston määrä ei metaa-
nipäästöistä huolimatta vähene, vaan ne säilyvät hiili-
nieluna. Viljelymaiden kalkitus, lannoitus ja muokkaus 
nopeuttavat kuivatuksen ohella turpeen hajoamista niin 
paljon, että turvepeltojen viljely vähentää maan hiiliva-
rastoa, vaikka viljelykasvit ja niiden jätteet siirtävät ilma-
kehästä yhteyttämisessä sitomaansa hiiltä maahan.

Turpeen orgaanisen aineksen hajoaminen vapauttaa siitä 
kaasuna vapautuvan hiilen lisäksi myös maahan jäävää 
hiiltä sekä kasvinravinteiksi käyttökelpoista typpeä ja 
fosforia. Ne voivat vesiliukoisina kulkeutua pellolta 
kuivatusvesien mukana myös ympäristöön ja heikentää 
siten vesistöjen laatua. Viljeltyjen turvemaiden vesis-
tökuormituksen riskiä lisää se, että turpeessa ei ole 
ravinteille tarjolla kiinnittymispintoja yhtä runsaasti 
kuin kivennäismaassa. Ravinteet vapautuvat turpeesta 
mikrobitoiminnan tuloksena. Koska maa on kylmä 
kasvukauden alussa, hajotustoiminta on hitaampaa, 
mutta nopeutuu kesäkaudella. Viljojen ravinteidenotto 
painottuu kuitenkin kasvukauden alkuun. Nurmet 
puolestaan ottavat ravinteita kattavammin koko kasvu-
kauden ajan.

Turvemaiden kestävä käyttö 
– Ruukin tutkimusasemalla selvitetään 
ohutturpeisten peltojen ympäristövaikutuksia

Pohjanmaan rannikkoalueella esiintyy runsaasti soita ja niistä kuivatettuja metsämaita sekä peltoja. Soiden 
ja niille syntyneen turpeen muodostuminen käynnistyi edellisen jääkauden päätyttyä vajaat 10 000 
vuotta sitten. Jää kuljetti peruskalliota aiemmin peittäneet maakerrokset maamme rajojen ulkopuolelle 
ja rouhi samalla peruskalliosta tilalle uutta ainesta, joka jäätikön sulamisvirtojen ja tuulten kuljettamana 
asettui nykyisille sijoilleen. Pinnanmuodoiltaan tasainen maa-alue säilyi kosteana ja viileä ilmasto suosi 
suokasvien menestymistä. Suokasvien kasvu ja niiden märässä ja happamassa maaperässä hitaasti hajon-
neet jätteet synnyttivät kasvupaikalleen ajan kuluessa paksuuttaan kasvattavan turvekerroksen.
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Luonnonvarakeskuksen 
Oulun Tuotantojärjestelmät-
tutkimusyksikkö
erkki.joki-tokola@luke.fi
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Turvemaiden viljelyn ja ympäristökuormituksen 
tutkimus

Turvemaiden raivausta pelloksi on helpottanut se, että ne 
ovat lähes kivettömiä ja metsämaina vajaatuottoisia. Pelloiksi 
kuivatettuina ja kalkittuina ne ovat hyviä viljelymaita ja 
voivat vähentää kuivien kasvukausien satoriskiä, koska 
turve voi varastoida kasvualustaan vettä. Turpeesta mine-
ralisoituva typpi vähentää lisäksi lannoitustarvetta. Viljelyn 
aiheuttama turvekerroksen ohentuminen on tunnettu jo 
pitkään, mutta yhteiskunnalliseksi ongelmaksi se on muut-
tunut, kun on tiedostettu hajoavan turpeen suuri vaikutus 
kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastonmuutosta on alettu 
hillitä kansainvälisen päätöksenteon kautta.

Suomi on turvemaiden yleisyyden perusteella maailman 
soisimpia valtioita, mutta turvemaiden viljelystä syntyviä 
ympäristövaikutuksia on kuitenkin tutkittu yllättävän 
vähän. Siksi Luonnonvarakeskuksen Ruukin toimipistee-
seen rakennettiin vuoden 2018 aikana valmistunut ohut-
turpeisten maiden viljelystä syntyvän ilmasto- ja vesis-
tökuormituksen tutkimuskenttä. Tutkimus toteutetaan 
kiinteässä yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden 
kanssa. Käynnissä olevissa hankkeissa yhteistyötä tehdään 
erityisesti Oulun yliopiston, Ilmatieteen laitoksen sekä 
Helsingin yliopiston kanssa.

Tutkimuskentän viljelyala on 20 hehtaaria, mikä mahdol-
listaa kentän maatilamittakaavaisen viljelyn. Kentän turve-
kerroksen paksuus vaihtelee ollen paksuimmillaan vajaat 
80 cm. Turvekerroksen alapuolisessa kivennäismaassa 

esiintyy myös happamia sulfaattimaita. Happamilla 
sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luontaisesti esiin-
tyviä rikkipitoisia sedimenttejä, joista vapautuu hapet-
tumisen seurauksena rikkihappoa, mikä liuottaa maape-
rästä haitallisia metalleja, jotka voivat yhdessä happaman 
kuorman kanssa kulkeutua kuivatusvesien mukana edel-
leen vesistöihin ja aiheuttaa siellä mittavia ympäristöhait-
toja. Rikkipitoiset sedimentit muodostuivat aikoinaan 
sulfaattipitoisessa merivedessä orgaanisesta aineksesta ja 
mantereelta kulkeutuneista rautaoksideista. Hapettomissa 
olosuhteissa bakteerit hajottivat orgaanista ainesta meren-
pohjan sedimentissä pelkistäen sulfaatin sulfidiksi, 
joka saostui edelleen raudan kanssa rautasulfideiksi. 
Merenpohjalle syntyneet sedimentit ovat nousseet maan-
kohoamisrannikolla kuivalle maalle. Sulfaattimaat aihe-
uttavat jo sinällään vesistökuormitusriskin. Kun ne esiin-
tyvät yhdessä turvemaiden kanssa, on perusteltua pyrkiä 
erottamaan niistä syntyvä kuormitus erilleen turvemaiden 
viljelystä syntyvästä kuormituksesta.

Tutkimuskenttä on jaettu kuuteen lohkoon, joiden sala-
ojavalunnan määrä mitataan lohkokohtaisesti ympäri 
vuoden. Valunnasta otetaan sen määrään suhteutetut 
vesinäytteet, joista analysoidaan keskeiset vesistökuormi-
tusta aiheuttavat tekijät. Pintavalunnan määrä mitataan 
kuitenkin vain yhdeltä lohkolta. Oletuksena on, että pinta-
valunnan merkitys varsin tasaisella ja pääosin nurmipeit-
teisellä alueella on vesistökuormituksen kannalta vähäinen. 
Lohkoilta mitataan jatkuvatoimisesti myös pohjaveden 
pinnankorkeus, maankosteus ja lämpötila eri syvyyksistä.

Ruukin tutkimusaseman tutkimuspellot tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön turvepeltojen kestävän käytön tutkimi-
seen. Monivuotisen nurmen viljely on todennäköisesti hyvä ratkaisu ympäristöpäästöjen kannalta.
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Tutkimuskentän kasvihuonekaasupäästöt (hiilidioksidi, 
typpidioksidi ja metaani) mitataan pimeillä ja valoisilla 
kammioilla sekä pyörrekovarianssimenetelmällä yhteis-
työssä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Kammiomittaukset 
tehdään viikoittain kasvukauden aikana ja jokaiselta tutki-
muslohkolta neljästä erillisestä mittauspisteestä. Kirkkailla 
kammioilla saadaan mitattua myös kasvien yhteyttämi-
sessä sitoman hiilen määrä, kun pimeillä kammioilla mita-
taan vain hiilipäästöjen määrää. Kammiomittausten heik-
kous on se, että ne kertovat vain sen hetkisestä mittausti-
lanteesta, kun pyörrekovarianssimenetelmässä seuranta on 
jatkuvaa. Sen heikkoutena puolestaan on, että sitä voidaan 
käyttää vain verrattain suurten pinta-alojen mittaukseen 
ja mittausalue riippuu tuulen suunnasta. Eri mittausme-
netelmät täydentävät siten toisiaan.

Tutkimuksessa esillä viljelytekniikan ja 
turvemaan rakenteen vaikutukset päästöihin

Kentällä käynnissä olevien tutkimusten tavoitteena on 
tutkia turvemaiden viljelyssä käytettävien tavanomaisten 
viljelykiertojen ja -tekniikkojen vaikutus syntyvään ilmasto- 
ja vesistökuormitukseen. Käytännöllisin tapa hidastaa 
turpeen hajoamista on maanmuokkauksen vähentä-
minen. Se voidaan toteuttaa yksinkertaisimmin suosimalla 
monivuotisten viljelykasvien, kuten nurmien, viljelyä. 
Maanmuokkausta tarvitaan kuitenkin myös nurmen-
viljelyssä, koska nurmen satotaso laskee vääjäämättä sen 

ikääntymisen myötä. Nurmen uusimisessa aiempi nurmi-
kasvusto muokataan ja uusi nurmi perustetaan kylvämällä 
nurmikasvien siemenet yhdessä viljan kanssa. Tarpeellinen 
muokkaus voidaan toteuttaa joko syksyllä tai keväällä ja 
muokkauksessa voidaan käyttää perinteisen kynnön sijasta 
sitä kevyempiä muokkausmenetelmiä.

Hiilipäästön haittaa voidaan vähentää lisäämällä hiilen 
määrää, jota kasvusto siirtää maan hiilivarastoon. 
Kivennäismaalla pellot saattavat toimia hiilinieluina, mutta 
turvemailla päästöjen määrä jää joka tapauksessa maahan 
varastoituvaa hiilimäärää suuremmaksi, eli niillä tavoite 
on hidastaa maan hiilivaraston hupenemista. Sitä voidaan 
toteuttaa suosimalla sellaisten kasvilajien viljelyä, jotka tuot-
tavat suuren juurimassan. Kasvien biomassan jakaantumi-
seen maanpinnalle syntyvän korjattavan sadon sekä juurien 
maahan tuottaman osan kesken voidaan vaikuttaa viljelytek-
niikan avulla. Toisaalta pellon hiilivaraston määrää voidaan 
kasvattaa välillisesti myös kotieläinten lannan käytöllä.

Turvekerroksen paksuus vaihtelee Ruukin tutkimus-
aseman mittauskentän alueella niin, että sen paksuuden 
vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin ja vesistökuormi-
tukseen voidaan mitata. Kasvihuonekaasupäästöistä 
merkittävimmän, hiilidioksidin, päästö syntynee pääosin 
turvemaan pinnan hapettuessa, jolloin turvekerroksen 
paksuus ei välttämättä vaikuta kovin merkittävästi sen 
päästömäärään. Vesistökuormituksen osalta tilanne voi 

Tutkimuspeltojen kuudelta lohkolta seurataan jatkuvatoimisesti valuntaa ja otetaan virtaamapainotteisesti vesinäyt-
teitä. Seurantaa täydentää pelloilla sijaitsevat jatkuvatoimiset pohjaveden pinnankorkeuden sekä maankosteuden 
mittaukset.
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olla toinen. Salaojavalunnan vesien on läpäistävä turve-
kerroksen alle jäävä kivennäismaa, joka voi pidättää 
turvetta tehokkaammin valunnan vesiliukoisia ravinteita. 
Kivennäismaassa esiintyvä hapan sulfaattimaa voi mahdol-
lisesti toimia kivennäismaan tavoin ravinteiden pidättä-
jänä, mutta samalla myös merkittävänä kuormituslähteenä.

Turvemaiden viljelystä aiheutuu ympäristökuormitusta 
sekä ilmaan että vesiin kohdistuvista päästöistä. Niiden 
vähentäminen edellyttää nykyistä kattavampaa tutkimus-
tietoa ja osaamista, minkä kasvattamiseen tutkimusken-
tällä käynnissä oleva poikkitieteellinen tutkimusyhteistyö 
tähtää. Kuormitusmäärää vähentävien toimenpiteiden 
vaikutusten esiin saaminen vaatii paitsi paljon työtä, 
mutta myös aikaa. Vuosien välillä on paljon mm. säästä 
syntyvää vaihtelua, minkä vuoksi luotettavien tuloksien 
saaminen edellyttää pitkäaikaisia mittauksia. Ruukin 
tutkimuskenttä tarjoaa alan tutkimukselle erinomaiset 
puitteet niiden kattavaan toteutukseen. 

Kiitokset

Ruukin tutkimuksia rahoittavat useat kansal-
liset säätiöt ja rahoittajat sekä kansainväliset 
hankkeet. Ruukin tutkimustoimintaan ovat 
Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston lisäksi 
osallistuneet erityisesti Ilmatieteen laitos Liisa 
Kulmalan johdolla ja Markku Yli-Halla Helsingin 
yliopistosta. Ruukin tutkimusaseman henkilökunta 
Jarkko Kekkosen johdolla ansaitsee erityiskiitokset 
tutkimusympäristön puitteiden ylläpidosta.

Ruukissa mitataan säännöllisesti kasvihuonekaasupääs-
töjä, jotta voidaan selvittää eri turvepaksuuksien sekä 
viljelymenetelmien vaikutuksia päästöihin.

YT 1/2 vaaka
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Muutos on harvoin 
helppoa. Systee-
misen muutoksen 
(Kuva 2) keskei-

senä ajatuksena on, että pienet 
muutokset järjestelmässä johtavat 
laajoihin järjestelmätason muutok-
siin pidemmällä jänteellä. Edetään 
askel (tai hanke) kerrallaan – kunhan 
askeleet johtavat oikeaan suun-
taan. Tärkeä on myös varmistaa, 
että otetut askeleet ovat tarpeeksi 
vaikuttavia – toiminta skaalautuu.

LAURA HÖIJER
MMT, dosentti
sisältöjohtaja, Baltic Sea 
Action Group
laura.hoijer@bsag.fi

Kirjoittaja on BSAG-
säätiön sisältöjohtaja 
ja ratkaisuhakuinen 
maailmanparantaja. 
Hän vastaa säätiön 
sisällöistä ja johtaa 
säätiötä yhteistyössä 
toimitusjohtajan kanssa.

Kuva 1. Regeneratiivisuuden perusperiaattee-
na on, että asiat jätetään parempaan kuntoon 
kuin ne olivat aikaisemmin. Regeneratiivinen 
-sanan vastakohta on degeneratiivinen eli rap-
peuttava. Siinä elävän järjestelmän tila heikke-
nee vähitellen. Niiden välissä on säilyttävä eli 
kestävä tila (Kuva: Hagelberg et al 2020).

Kuva 2. Carbon Action sosioteknisen muutoksen mallin kautta tulkittuna. BSAG koordinoi Carbon Action alustaa, 
tavoitteena varmistaa ja tukea, että alustan eri hankkeet ja toiminta kulkevat samaan suuntaan (Kuva: Höijer 2020).

Carbon Action alusta 
– tavoitteena systeeminen muutos kohti uudistavaa maataloutta

Carbon Actionin tavoitteena on systeeminen muutos kohti regeneratiivista 
eli uudistavaa maataloutta (Kuva 1). Tämä muutos on myös keskeinen osa 
tavoitteissa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kestävää ruokajärjestelmää. 
Uudistavat viljelymenetelmät ovat monihyötyisiä: ne parantavat maaperän 
kasvukuntoa, sitovat hiiltä, lisäävät luonnon monimuotoisuutta, vähentä-
vät päästöjä vesistöihin ja parantavat viljelyn tuottavuutta. Samaan aikaan 
edistetään ruoantuotannon sietokykyä muuttuvassa ilmastossa.

DEGENERATIIVINEN 
ELI RAPPEUTTAVA

SÄILYTTÄVÄ REGENERATIIVINEN 
ELI UUDISTAVA
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Laaja yhteistyö ja vuorovaikutus on Carbon 
Action työn vahvuus

Muutoksen aikaansaamiseksi on olennaista mahdollistaa 
toimijoiden vuorovaikutus, kommunikaatio ja keski-
näinen oppiminen. Mitä laajemmin toimijoita toimin-
taan osallistuu ja sitoutuu, sitä vahvemmiksi muutos-
polku kehittyy. Carbon Action alusta tuo yhteen viljelijät, 
neuvojat, tutkijat, yritykset ja päätöksentekijät. Alustalla 
on useita rahoittajia ja hankkeita. Carbon Action mahdol-
listaa eri toimijoiden ja hankkeiden välisen konkreettisen 
yhteistyön ja vuorovaikutuksen.

Carbon Action on viljelijälähtöinen kokonaisuus
Carbon Action työssä on erityisesti panostettu viljeli-
jäyhteistyön ja neuvonnan skaalaukseen. Tästä työstä 
tarkemmin tämän lehden artikkelissa: Viljelijät muutok-
sentekijöinä - Carbon Action maatilojen tukena muutoksessa 
kohti uudistavaa maanviljelyä.

Muutospolun pohjana on tutkittu tieto
Carbon Action alusta tuo yhteen ja toteuttaa korkea-
tasoista tieteellistä tutkimusta mm. maaperän hiilensi-
donnan tehostamiseksi. Alustalle on muotoutunut laaja 
tutkimusverkosto. Tieteellistä tutkimustietoa hankitaan 
useilta eri tasoilta maaperän prosesseista hiiliviljelyn talo-
uteen ja ilmasto- sekä maatalouspolitiikkaan.

Sadalla Carbon Action hiilitilalla tutkitaan hiiliviljelyn 
toteuttamista käytännössä. Tilojen koe- ja verrokkiloh-
koista on analysoitu lähtönäytteet, ja seuraavat näytteet 
otetaan viiden vuoden kuluttua muutosten mittaami-
seksi. Lähtönäytteiden hiilipitoisuus julkaistaan lähiai-
koina avoimessa tiedelehdessä. Lisäksi 30 tilalta on otettu 
maanäytteitä metrin syvyyteen saakka ja näytteiden analy-
sointi on käynnissä. 20 tilan peltolohkoille on lisäksi 
perustettu kokeita hiilen kulun ja hiilivarastojen tarkem-
paan tutkimukseen.

Viljelijät voivat näillä tiloilla itse seurata hiiliviljelytoimenpi-
teiden vaikuttavuutta peltotasolla, lisäksi tulokset julkaistaan 
vuosittain Zenodo-palvelimella (www.zenodo.org, hakusana 
’Carbon Action’). Tulosten avulla nähdään, miten eri lohkot 
käyttäytyvät kuivuuden ja rankkasateiden aikana, miten 
kasvit kasvavat eri lohkoilla ja miten viljelijä voi kehittää 
kasvien ja maaperän kykyä sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Intensiivikoealueilla tutkitaan yksityiskohtaisesti hiilen 
kulkeutumista ja varastoitumista mm. ilmakehä- ja maape-
rämittausten sekä matemaattisten mallinnusten avulla. 
Carbon Action yhteistyön avulla on voitu huomattavasti 
edistää intensiivikoealojen toimintaa.  Olemassa olevia 
koealoja on kehitetty entisestään (Qvidja, Viikki, Kilpiä 
ja Ruukki), ja uusia on perusteilla yhteistyössä Helsingin 
yliopiston kanssa. Lisäksi Viikkiin on perustettu moni-
vuotinen kenttäkoe, jossa selvitetään, miten viljelymaiden 

Kuva 3. Carbon Action –alustan toimijat. Yhdessä ongelmista ratkaisuiksi.

Viljelijät
www.carbonac�on.org/viljelijat/

– Uudistavan maatalouden käytännöt

– 100 pilo��laa & muut hiiliviljelijät, 
neuvojat, maatalousoppilaitokset, 

edunvalvojat (MTK, SLC)

Yritykset
www.carbonac�on.org/yritykset/

– Skaalaus kulu�ajarajapintaan. 
Koulutus, hankintaketjut, tuo�eet, 
vies�ntä, digitaaliset ratkaisut.

– Mm. isoja ruokaketjun yrityksiä

Tutkimus
www.carbonac�on.org/�ede/

– Kasvillisuuden ja maaperän 
prosessit. Viljelymenetelmät. 

Todentaminen ja mallintaminen. 
Talous ja ohjauskeinot. 

Useita hankkeita ja laaja 
tutkimusverkosto

Pää�äjät
– Ohjauskeinoina maatalous- ja 

ilmastopoli�ikka, hiilikredi�t.

– Virkamiehet ja polii�kot 
(paikallinen, kansallinen 

& EU taso)

Vies�ntä & Media
Strateginen vies�ntä ja 
ilmiöi�äminen mahdollista-
massa toimintaa

Useita rahoi�ajia
kts: www.carbonac�on.org/etusivu/

BALTIC SEA ACTION GROUP
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kasvillisuuden monimuotoisuutta lisää-
mällä voidaan tehostaa hiilen sitoutu-
mista maaperään.

Tärkeänä tavoitteena Carbon Actionin 
tutkimustyössä on luoda tieteelli-
sesti hyväksytty maaperän hiilen-
sidonnan todentamismenetelmä. 
Todentamisjärjestelmän laskuri (Istem 
et al. 2020) käyttää laajasti kerättyä 
aineistoa, mm. satelliittikuvia, hiilidi-
oksidimääritysten ja maaperäanalyysien 
tietoja ja yhdistelee tätä lohkokohtaiseen 
tietoon nykyisistä, menneistä ja tule-
vista viljelytoimenpiteistä. Hiiliviljelyn 
vaikutusten ja todentamisjärjestelmän 
havainnollistamiseksi on tehty Pelto-
Observatorio verkkosovellus (www.fiel-
dobservatory.org), jossa voi seurata 20 
Carbon Action tilan ja intensiivikoe-
alojen hiilensidontaa reaaliaikaisesti. 
Lähitulevaisuudessa voidaan mallintaa ja 
ennustaa hiilensidontaa myös sellaisilla 
alueilla, joilta mittausaineistoa on saata-
villa vain vähän. Todentamisjärjestelmän 
tuloksia voidaan käyttää laajasti päätök-
senteon ja palvelukehityksen perustana.

Yritysten toiminta ohjaa sekä 
viljelijöiden työtä että kuluttajien 
valintoja

Jotta maatalouden hiilen varastoin-
nista saadaan valtavirtaa, tarvitaan 
myös liiketoimintaa konkreettisten 
muutosten aikaansaamiseksi ja juur-
ruttamiseksi pysyvästi ruokaketjuun. 
Yritykset vievät myös viestiä kulutta-
jille. Yhteistyö tiedeyhteisön ja yritysten 
välillä on tärkeää, jotta tiede voisi tuottaa 
käytännössä toteutettavia ja tarpeellisia 
ratkaisuja. Tiedeyhteisön tulokset taas 
kiinnostavat osallistuvia yrityksiä, koska 
yrityksille on tärkeää voida perustaa 
kestävän kehityksen työnsä tutkittuun 
tietoon. Yritykset oppivat hankkeessa 
myös viljelijöiden tarpeista ja viljelijät 
yritysten odotuksista.

Carbon Action yritysalustalla fokus on 
konkreettisissa muutoksissa yritysten 
toiminnassa. Esimerkiksi Valio, Atria 
ja Altia kouluttavat tilojaan hiiliviljeli-

jöiksi. Raaka-aineen hankinta muuttuu 
laajasti, kun yritykset vievät hiiliviljelyn 
periaatteet hankintakriteereihinsä – 
kuten Altia, Apetit ja Fazer ovat sitou-
tuneet tekemään. Ensimmäinen hiilivil-
jelty tuote on lanseerattu Altian toimesta, 
ja Sinebrychoff valmistelee hiiliviljeltyä 
olutta. Goforen tavoitteena on tukea 
Carbon Actionia valjastamalla digita-
lisaatio uudistavan maatalouden palve-
lukseen. Berner kehittää tuoteportfolio-
taan siten, että se tukee maaperän kasvu-
kuntoa ja hiilensidontaa edistäviä vilje-
lymenetelmiä. S-ryhmä tukee Carbon 
Action tutkimusta, sillä maaperän hiilen 
varastoitumisen tieteellinen todenta-
minen on yksi puuttuva askel hiilikom-
pensoinnin etenemisessä.

Maatalouden systeeminen 
muutos on käynnissä globaalisti

Systeeminen muutos perustuu vuorovai-
kutukseen ja yhteiskehittämiseen globaa-
lien edelläkävijäverkostojen kanssa. 
Carbon Action onkin hienosti noteerattu 
osana verkostoja. Esimerkiksi Carbon 
Action kutsuttiin esiintymään Madridin 
ilmastokokouksen maaperän hiilensi-
dontaa käsitelleeseen 4/1000 aloitteen 
päivään. Keskeistä on nyt panostaa uuden 
4/1000 strategian (4/1000 Strategic 
Plan) ja EU:n Horisontti -ohjelman 
uuden mission ’Soil Health and Food’ 
kansalliseen toimeenpanoon.

Ohjaus kohti systeemistä 
muutosta

Muutospolun isoimpana haasteena 
on ohjauskeinojen muuttaminen. 
Tämä vaatii työtä monella eri tasolla ja 
pitkäjänteisyyttä.

Carbon Action työllä on vaiku-
tettu kansalliseen päätöksentekoon. 
Esimerkiksi hallitusohjelmassa ja sen 
toimeenpanossa maaperän hiilensi-
donta on vahvasti esillä. Aihe oli hyvin 
esillä myös Suomen EU- puheenjoh-
tajakaudella sekä erilaisissa tilaisuuk-
sissa että EU:n maatalousministerien 
tapaamisessa.
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EU-tasolla Carbon Action yhteistyöllä on vaiku-
tettu EU:n Carbon Farming Roundtable toimintaan. 
Pyöreän pöydän keskustelut käynnistyivät Suomen 
EU-puheenjohtajuuskaudella, ja jatkuvat nyt säännölli-
sesti. Carbon Action on ollut esillä sekä esimerkkinä että 
vaikuttamassa keskusteluun. EU-tasolla korostuu yhteinen 
maatalouspolitiikka (CAP), jonka tulisi kannustaa uudis-
tavaan viljelyyn ilmastonmuutoksen, luonnon monimuo-
toisuuden ja vesien tilan huomioimiseksi. Aihetta käsitel-
tiin tuoreeltaan Carbon Actionin EU-tason vaikuttami-
seen suuntautuneessa webinaarissa (tallenteet ja yhteen-
veto: https://carbonaction.org/healthy-soil-as-a-multi-
benefit-solution-carbon-action-goes-europe-online/).

Hiilivaraston kasvattamisen kustannusten korvaamiseksi 
on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa: maataloustuet tai hiili- 
ja päästömarkkinoiden maksut. Kolmantena voi lisäksi 
olla yksityisten yritysten omat järjestelmät, jotka usein 
ovat kolmannen osapuolen todentamia, mutta voivat 
poiketa hiilimarkkinoiden standardoinnista. Carbon 
Action alustalla pilotoidaan EU:n toimeksiannosta hiili-
viljelyn vapaaehtoismarkkinoita, jotka olisivat käyttööno-
tettavissa eurooppalaisessa maa- ja metsätaloudessa. Pilotti 
toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Systeeminen muutos vuonna 2035?

Missä olemme nyt muutospolulla? Palataan takaisin 
kuvaan 2. Systeemisen muutoksen mallin mukaan 
(Geels & Schot 2007) järjestelmän puitteissa, tässä tapa-
uksessa nykymaataloudessa, tapahtuu jatkuvaa uudistu-
mista. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä muuta koko-
naisuudessaan järjestelmän muodostavia toimintamal-
leja ja arvoja, vaan sopeuttavat sitä jatkuvasti muuttu-
vaan toimintaympäristöön. Järjestelmä voi tällöin myös 
sulattaa itseensä ulkopuolelta uusia oivalluksia ja toimin-
tatapoja, mutta muutokset tapahtuvat vallitsevan järjes-
telmän määrittelemissä puitteissa. Oman tulkintani on, 
että olemme nyt tuossa vaiheessa.

Jossakin vaiheessa järjestelmän toiminta ja toimintaym-
päristön muutos saattavat kuitenkin ajautua laajem-
paan yhteensopimattomuuden tilaan, jolloin järjes-
telmä joutuu kriisiin. Tällöin aukeaa ”mahdollisuuksien 
ikkuna” uuden järjestelmän kehittymiselle. Uudistavan 
maatalouden osalta asetin tavoitteeksi, että vuonna 2035 
muutos on Suomen mittakaavassa saavutettu – samana 
vuonna, kun Suomen on tavoite olla hiilineutraali. 
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Carbon Action - 100 edelläkävijää

Kuten kaikessa muutoksessa, myös tiellä 
kohti uudistavaa viljelyä tarvitsemme 
edelläkävijöitä. Tiennäyttäjiä, jotka 
rohkeasti kokeilevat uutta ja luovat ainut-
laatuisia verkostoja oman toimintansa 
kehittämiseksi. Carbon Action –alus-
talla (www.carbonaction.org) tehtävässä 
tutkimuksessa on mukana 100 maatilaa, 
joista jokainen on sitoutunut tutkimuk-
seen seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Nämä hiilitilat toteuttavat pelloillaan 
omaan tuotantosuuntaansa ja tilan toimin-
taan sopivia viljelytoimenpiteitä, jotka 
tähtäävät hiilen varastoimiseen ja maan 
kasvukunnon parantamiseen. Sadan hiili-
tilan joukosta on valittu tarkemman tarkas-
telun kohteeksi noin 30 intensiivitutki-
mustilaa, joilla tutkitaan syvällisemmin 
keinoja nopeuttaa hiilen varastoitumista 
maaperään, muun muassa metrin syvyy-
destä otettavien maanäytteiden avulla.

ELIISA MALIN
MMM, agronomi
BSAG:n suunnittelija, 
uudistava maatalous
Maanviljelijä Vierelän 
luomutila, Vihti.

Kirjoittajan tavoitteena 
on tiedon jalkauttaminen 
ja kannattavan, 
ympäristöystävällisen 
maatalouden 
kehittäminen.

Carbon Action -tutkimuksessa mukana olevat Juha Mikkola Nurmijärveltä ja Eliisa Malin 
Vierelän tilalla Vihdissä. Pellolta puidaan parhaillaan kauraa, jonka alta paljastuvat 
kerääjäkasveiksi kylvetyt italian raiheinä ja valkoapila. (Kuva: Aleksi Lumme)

Viljelijät ovat peltojensa reunoilla ratkaisun avaimet käsissään. Harvalla toi-
mialalla voidaan tehdä niin suoraan luonnon monimuotoisuuteen, vesistö-
jen hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen vaikuttavaa työtä kuin maatiloilla. 
Viljelijöiden keskuudessa nousee parhaillaan esiin hiilensidonnasta ja maan 
kasvukunnon parantamisesta innostunut ryhtiliike, joka vetää puoleensa 
kehittyviä ja tavoitteellisia maatiloja.

Viljelijät muutoksentekijöinä 
– Carbon Action maatilojen tukena 
muutoksessa kohti uudistavaa maanviljelyä
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Tavoitteena on saada kaikilta tiloilta tutkimuskäyttöön 
soveltuvaa aineistoa. Jokainen tila on osaltaan kehit-
tämässä toimenpiteitä, joilla peltomaat saadaan varas-
toimaan hiiltä maksimaalisesti. Tiloilta on valittu noin 
kolmen hehtaarin kokoinen testilohko, jolla on erikseen 
koe- ja verrokkiala.  Tutkijoiden ohjeistamana pellolta 
otetaan maanäytteet hankkeen alussa ja uudelleen viiden 
vuoden päästä. Tilat osallistuvat hankkeen koulutuksiin ja 
omaan toimenpiteeseensä liittyvän pienryhmän toimin-
taan. Pienryhmien toiminta toteutetaan yhteistyössä 
ryhmälle vetäjiksi valittujen neuvojien kanssa.

Carbon Action on kokonaisuus, joka muotoutuu jatku-
vasti vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa. Mukana 
olevat viljelijät saavat uutta ensikäden tietoa hiilen varas-
toimiseen ja pellon kasvukuntoon liittyvistä asioista.  
Näillä sadalla Carbon Action hiilitilalla jaetaan koke-
muksia ja viedään tietoa maan kasvukuntoon ja maaperän 
hoitoon keskittyvästä viljelijäverkostosta eteenpäin muille 
asiasta kiinnostuneille tiloille.

Tiivis yhteistyö toisten viljelijöiden kanssa on tuonut hiili-
tiloille lisää motivaatiota oman tuotannon harjoittamiseen. 
Tämä ainutlaatuinen vertaisoppiminen hyödyttää viljeli-
jöitä suoraan, työn mielekkyyden lisääntymisestä puhu-
mattakaan. Viesti hiilitiloilta ja Carbon Action alustalta 
leviää nyt myös hiilitilojen ulkopuolelle. Keväällä 2020 
perustettu kaikille avoin Carbon Action- Klubi tuo yhteen 
maan kasvukunnosta innostuneet maatilat. Tällä hetkellä 

Klubissa on noin 600 jäsentä. Määrä kasvaa tasaisesti ja 
kiinnostus maan kasvukunnon parantamisesta lisääntyy 
jokaisen julkaisun, peltopäivän tai sateisen talven myötä. 
Viljelijät tarttuvat tilaisuuteen kehittää maan vedenpidä-
tyskykyä, biologista aktiivisuutta ja rakennetta. Carbon 
Action on nyt myös ruotsinkielisten viljelijöiden saavutet-
tavissa Carbon Action Svenskfinland- hankkeen ansiosta.

Tiedon levittäminen ja oppien skaalaaminen jatkuu uusin 
menetelmin. Kehitämme parhaillaan tutkimustietoon ja 
vertaisoppimiseen nojaavaa verkkokurssia uudistavasta 
maanviljelystä yhdessä Reaktor Oy:n kanssa. Kurssin 
pedagogiikassa hyödynnetään mm. yhtenä maailman 
parhaana online-kurssina pidettyä Reaktorin ”Elements 
of AI”-kurssia. Kurssi julkaistaan vuoden 2021 alussa 
suomeksi ja ruotsiksi (https://www.uudistavaviljely.fi/).

MAANEUVO- tiedon skaalaamista

Kestävän maaperänhoidon ja hiiliviljelyn keinoin voidaan 
saavuttaa monia hyötyjä; nostaa satotasoja, varastoida ilma-
kehän hiiltä maahan, vähentää ravinnehuuhtoumia vesis-
töihin ja ehkäistä vesistöjen rehevöitymistä, sekä sopeuttaa 
viljelyä ilmastonmuutokseen. Tehokkaista toimenpiteistä 
on olemassa tutkimustietoa, mutta tiedon käytännönlä-
heinen jalkauttaminen on vielä ontunut. Tätä jalkautta-
mista tekemään perustettiin Maa- ja vesitekniikan tuki 
ry:n rahoittama MAANEUVO-hanke. Hanke toimii 
Carbon Action -alustalla.

MAANEUVO-hankkeen tavoite on edistää kestävää 
maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä viemällä tieteellistä tutki-
mustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyt-
töön, valmentamalla 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuo-
tannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaa-

Monet viljelijät näkivät kasvipeitteisyyden hyödyt 
talvikaudella 2019-2020, kun viiltävät sateet veivät 
pintamaita paljailta pelloilta. (Kuva: Eliisa Malin)

Esimerkkejä pelloilla 
tehtävistä toimenpiteistä
Maan rakenteen ja kasvukunnon parantaminen on 
kaiken keskiössä.

•	 Vesitalouden	kunnostustoimenpiteet
•	 Vähennetty	muokkaus
•	 Eloperäiset	lannoitteet
•	 Torjunta-aineiden	käytön	minimointi
•	 Monipuolinen	viljelykierto
•	 Syväjuuriset	kasvit	ja	nurmet	viljelykierrossa
•	 Ympärivuotinen	vihreä	kasvipeitteisyys
•	 Kerääjä-	ja	aluskasvit
•	 Eloperäiset	maanparannusaineet
•	 Biohiili
•	 Rotaatiolaidunnus
•	 Peltometsätalous
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jiksi sekä vahvistamalla tutkimuksen, neuvonnan ja vilje-
lijöiden välistä yhteistyötä. Selkeästi viestitty tutkimus-
tieto on myös päättäjien hyödynnettävissä ja lisää tietoi-
suutta ilmastokestävästä viljelystä myös suuren yleisön 
parissa. Käytännön toimenpiteitä tarvitaan maatiloilla 
runsaasti, ja toimenpiteiden oikeanlainen toteuttaminen 
vaatii neuvojilta erityisosaamista ja työpanosta. Hankkeen 
aikana on paitsi lisätty neuvojien osaamista maan kasvu-
kunnosta, myös luennoitu, tehty podcasteja, artikkelitii-
vistelmiä, lehtikirjoituksia, blogeja ja oppaita.

Kerääjäkasvit, käytännön voimannäyte
Kerääjäkasvit ovat tärkeä osa pellon tuottavuuteen, kestä-
vyyteen ja hiilensidontaan tähtäävän maatilan vilje-
lykiertoa. Kerääjäkasvit ovat saaneet MAANEUVO-
hankkeen avulla ansaitsemaansa huomiota, sillä keväällä 
2020 BSAG julkaisi uuden Kerääjäkasvioppaan.

Mikäli tilan viljelykiertoon ei kuulu nurmia, on todella 
tärkeää hyödyntää kerääjäkasveja, jotka jatkavat yhteyttä-
mistä varsinaisen satokasvin korjuun jälkeen.  Viljelykierron 
monipuolistaminen parantaa maan kasvukuntoa, ja sen 

erinomaisena osana toimivat kerääjäkasvit tuovat hyötyjä 
maan kasvukuntoon jo ensimmäisenä kasvukautenaan. 
Kasvustojen muokkaaminen maahan tuo peltoon uutta 
orgaanista ainesta ja kohottaa maan biologista aktiivi-
suutta nopeasti. Suurin osa kerääjäkasvien positiivisista 
vaikutuksista realisoituu vasta vuosien kuluessa ja sitä 
voimakkaammin, mitä useammin kerääjäkasveja viljely-
kierrossa käytetään. Parhaimmillaan kerääjäkasvit paran-
tavat maan rakennetta ja kasvukuntoa, vähentävät ravin-
nevalumia, eroosiota sekä tuhohyönteisten ja kasvitau-
tien riskiä.

Kerääjäkasviin tulee suhtautua kuin mihin tahansa sato-
kasviin. Kuluja tulee verrata hyötyihin, mutta hyödyiksi 
pitää lukea kaikki kerääjäkasvien monipuoliset edut. 
Ympäristöhyötyjen ja paranevan pellon kasvukunnon 
lisäksi kerääjäkasvi voidaan hyödyntää taloudellisesti 
esimerkiksi laitumena, kotieläinten rehuna, siemenenä 
tai biokaasuntuotannon raaka-aineena. Oleellisia hyötyjä 
ovat myös kerääjäkasvien yhteytys sekä biomassa, jotka 
lisäävät maan orgaanista ainesta ja tehostavat hiilen-
sidontaa. Peltomaan orgaanisen aineksen lisääminen 
parantaa ajan mittaan myös kasvien typensaantia maasta. 
Hiilensidonnan ja pellon ravinnetasapainon kannalta 
merkittävää maan kasvipeitteetöntä aikaa voidaan 
lyhentää kerääjäkasvien avulla. Kerääjäkasvit ottavat 
ravinteita myöhään syksyyn pääkasvin sadonkorjuun 
jälkeen ja jatkavat yhteytystä satokasvin tuleennuttua.

Kerääjäkasvien viljely lyhentää aikaa, jolloin maan pinta 
on paljaana. Kerääjäkasvit siis pienentävät eroosioriskiä 
ja maanpinnan liettymistä peittämällä maata juuri 
silloin, kun sääolot ovat eroosion ja valumien osalta 
pahimmillaan. Kerääjäkasvit haihduttavat maasta vettä 
syksyllä ja jos kasvusto säilyy talven yli, myös keväällä. 
Tällöin maa kuivuu haihduttavan kasvuston ansiosta 
nopeammin, ja toisaalta kasvusto suojaa pintamaata 
liian nopealta kuivumiselta. Tasaisesti kuivuva pelto 
on nopeammin muokattavissa, muokkauksen aiheut-
taman tiivistymisen riski pienenee ja kylvökosteus säilyy 
pintamaassa. 

Kerääjäkasviseoksen huolellinen suunnittelu kannattaa. 
Hyvin valitut lajit ja lajikkeet eivät yleensä aiheuta mitään 
haittaa sadontuotolle tai puinnille. Jos satokasvin kasvusto 
jää harvaksi tai epäonnistuu, on kerääjäkasvin läpikasvu 
todennäköisempää. Toisaalta kerääjäkasvi jää silloin peit-
tämään maata, eikä tilaa jää rikkakasveille. 

Kerääjäkasvuston lopetuksen ajoittaminen vaikuttaa maan 
lämpötilaan, maan kosteuteen, ravinnekiertoon ja tietysti 
muokkauksiin ja kylvöihin. Suurin vaikutus on kuitenkin 
talviaikaisen kasvipeitteisyyden ansiosta ravinnevalumiin, 

Yksi Carbolla on asiaa- podcasteista nauhoitettiin 
kesällä 2020 Millolan tilalla Lohjalla. Mikko Leikolan 
ja Anu Juurakon kanssa pohdittiin tilan tietä kohti 
nykyistä tuotantotapaa. (Kuva: Eliisa Malin)

Carbolla on asiaa podcastit, vieraile hiiilitilalla! 
https://carbonaction.org/carbolla-on-asiaa/
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Kerääjäkasvitaulukko
VILJAT JA HEINÄT PALKOKASVIT

talvenkestävä hyvissä oloissa saa�aa talveh�a, 
jotkin lajikkeet talveh�vat

suosii pöly�äjiä, 
monimuotoisuus

syväjuurinen

MUUTRISTIKUKKAISET

Lisää ohjeita kerääjäkasvien valintaan 
löydät kerääjäkasvioppaasta ja 
kerääjäkasvilaskurista https://
carbonaction.org/fi/materials/

keraajakasviratkaisin-ja-keraajakasviopas/

Hyvän kerääjäkasvin voi löytää vaikka Kerääjäkasvioppaan taulukkoa tutkimalla. Hyvässä seoksessa kasvien parhaat 
puolet yhdistyvät. (Kerääjäkasviopas, Eliisa Malin)

1

Kerääjäkasviopas  
  

Käytännön ohjeita kerääjäkasvien  
hyödyntämiseen Suomessa

Kerääjäkasvustoseoksen suunnittelu

 
70 %  

2–3 varmaa lajia  
 

(esim. ruis, kaura, italian raiheinä, valkoapila)

 
30 %  

4–6 lajia  
 

(esim. sinimailanen, kumina, hunajakukka,  
muut apilat ja virnat)

Lisäksi mausteeksi voi lisätä syväjuurista 
auringonkukkaa, retikkaa, hernettä, sinappia, 

tattaria ja mesiköitä luomaan monimuotoisuutta 
ja ekosysteemipalveluita.
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eroosioon ja hiilensidontaan. Kasvipeitteisyyden hyödyt 
korostuvat erityisesti Etelä-Suomessa sateisten ja lumetto-
mien talvien yleistyessä. Tämän takia on mietittävä tark-
kaan kasvuston lopetusaika, eri lohkoille voi joutua teke-
mään erilaisia ratkaisuja.

Tulevaisuus vaatii paljon tieteen 
popularisoinnilta

Ruuantuotanto on tilanteessa, jossa uusi suunta kohti uudis-
tavaa viljelyä on omaksuttava pian osaksi maatilojen tuotan-
totapoja. Siten säilytämme arvokkaan ruokamultakerrok-
semme ja maiden kasvukunnon seuraaville sukupolville.

Tutkimus sukeltaa parhaillaan syvälle hiilensidontaan, 
uhattuun luonnon monimuotoisuuteen, ruuan laatuun, 
vesistöjen hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen hidas-
tamiseen. Tutkijoiden työ täytyy tuoda viljelijöiden, 
yritysten ja kuluttajien tietoisuuteen siten, että sen 
opit voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. 
Carbon Action -alustalla olevien hankkeiden, kumppa-
neidemme, harvinaislaatuisen yritysyhteistyön ja viljeli-
jäverkoston avulla viesti kulkee nopeasti suoraan liuku-
hihnoille ja traktoreihin. Yhteistyö on reitti kohti kestä-
vämpää ruokaketjua.  
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Kerääjäkasvi suojaa maata sadonkorjuun aikaan 
raskaiden koneiden aiheuttamilta tiivistymiltä. 
Satokasvin tuleennuttua kerääjäkasvi jää kasvamaan ja 
yhteyttämään aina pakkasiin asti. (Kuva: Eliisa Malin)
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Maan vesitalouden hallin-
nalla voidaan vaikuttaa 
lähes Suomen koko pelto-
pinta-alaan, noin 2,3 

miljoonaan peltohehtaariin. Suomessa 
viljelyn edellytyksenä on tehokas maan-
kuivatus, ja miltei 85 % peltoalasta on 
ojitettu joko salaojilla tai avo-ojilla (Äijö 
ym., 2009). Maan kuivatuksen paran-
tamistarvetta on arvioitu olevan noin 

200 000 peltohehtaarilla (Ovaska ym. 
2020). Ojitusten uudistus- ja parannus-
tarve tarjoaa tilaisuuden toteuttaa ne 
siten, että kuivatusjärjestelmän tehok-
kuus  sopeutuu sekä kuiviin että märkiin 
jaksoihin.

Säätösalaojitus (Kuva 1) on herättänyt 
paljon kiinnostusta niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Suomessa säätösalaojitukseen HEIDI SALO

Aalto-yliopisto 
Insinööritieteiden 
korkeakoulu, Rakennetun 
ympäristön laitos, Vesi- ja 
ympäristötekniikka
heidi.salo@aalto.fi

ALEKSI SALLA
Aalto-yliopisto 
Insinööritieteiden 
korkeakoulu, Rakennetun 
ympäristön laitos, Vesi- ja 
ympäristötekniikka
aleksi.salla@aalto.fi

Kuva 1. Säätösalaojituksen periaate (muokattu, Paasonen-Kivekäs ym., 2016)

Ilmastoennusteiden mukaan Suomessa vuodet ovat tulevaisuudessa keskimäärin sateisempia ja läm-
pimämpiä (esim. Ruosteenoja ym., 2016). Lisäksi ääri-ilmiöt tulevat voimistumaan, kun rankkasateet 
lisääntyvät ja sateettomat jaksot pitenevät. Peltoviljelylle tämä aiheuttaa haasteita siinä, että on entistä 
enemmän kyettävä varautumaan pitempiin märkiin ja kuiviin jaksoihin. Varautumistoimenpiteissä pitäi-
si huomioida sekä kasvintuotannon että vesiensuojelun vaatimukset.

Ilmastonmuutokseen 
varautuminen säätösalaojituksella

Säätösalaojitus on salaojitusmenetelmä, jossa salaojavaluntaa voidaan vähentää padottamalla 
vettä säätökaivoissa. Padotus estää salaojavalunnan syntymisen pohjavedenpinnan ollessa pa-
dotuskorkeuden alapuolella ja hidastaa valunnan syntymistä pohjavedenpinnan ollessa pado-
tuskorkeuden yläpuolella. Säätösalaojituksen tarkoituksena on mahdollistaa joustava kuivatus: 
Padotuksen avulla vettä voidaan varastoida peltoon kasvien käytettäväksi ja vesistökuormituk-
sen vähentämiseksi. Laskemalla padotusta tai poistamalla se kokonaan voidaan taas tehostaa 
veden poistumista pellolta ehkäisten liiallista märkyyttä.
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soveltuvaa peltoalaa on arvioitu olevan 700 000 ha (esim. 
Äijö ym. 2009). Kuitenkin vain 70 000 ha Suomen pelto-
pinta-alasta on säätösalaojitettu, eli potentiaalia on vielä 
miltei 90 % jäljellä. Menetelmän kokonaisvaltaisia vaiku-
tuksia kasvintuotantoon, vesistöihin ja muuhun ympäris-
töön ei tunneta riittävästi eri olosuhteissa. Kokeellisten 
tutkimusten mukaan säätösalaojitus on yleensä vähen-
tänyt ravinnekuormitusta vesistöihin, mutta vähe-
nemä on vaihdellut paljon (esim. Carstensen ym. 2020, 
Yli-Halla ym. 2020). Suurimmaksi osaksi säätösalaoji-
tuksen aiheuttama kuormitusvähenemä on johtunut sala-
ojavalunnan vähentymisestä. Pellon vesitaseen ja erityisesti 
valuntareittien tunteminen lisää tietoa säätösalaojituksen 
kokonaisvaikutuksista.

Tämä työ tehtiin osana VesiHave (Vesien hallinta vesien 
suojelussa) -hanketta. Tavoitteena oli tarkastella lasken-
nallisesti säätösalaojituksen ja tavanomaisen salaojituksen 
vaikutuksia pellon hydrologiaan muuttuvissa ilmasto-
oloissa. Mallintamisen lisäksi VesiHave-hankkeessa käytet-
tiin kokeellista tutkimusta säätösalaojituksen vaikutusten 
selvittämiseen Sievissä sijaitsevalla peltoalueella.

Mallintaminen tulevaisuuden 
ilmastoaikasarjoilla

Sievissä sijaitsevan salaojituskoekentän hydrologiaa 
tulevaisuuden ilmasto-oloissa mallinnettiin käyttä-
mällä EURO-CORDEXin ilmastomallinnusten tuot-
tamia säätilamuuttujien aikasarjoja (1970–2100) pääs-
töskenaariolle RCP 2.6. Päästöskenaario RCP 2.6 on 
optimaalisin ilmastonmuutosskenaario eli siinä ilmas-
topäästöt kääntyvät laskuun ja ilmastonmuutos saadaan 
pysäytettyä (IPCC, 2014). Sääaikasarjoja korjattiin 
Ilmatieteen laitoksen havaintojen perusteella siten, että 
historiallisen ajanjakson (1970–2005) mallitulokset 
vastasivat paremmin Sievin alueen havaittuja ilmasto-
oloja (Salla, 2020).

Simulaatioiden pohjana toimi Sievin koekentälle tehty 
mallisovellus (Äijö ym., käsikirjoitus). Sievin koekenttä 
perustettiin 2015 (Äijö ym., 2017) ja keväällä 2019 
osa siitä säätösalaojitettiin ja osa jätettiin tavanomai-
sesti salaojitetuksi. Koealueilla on mitattu pohja-
vedenpinnan syvyyttä, salaojavaluntaa, salaojave-
sien laatua sekä sadon määrää ja laatua. Useamman 
vuoden mittausaikasarjat mahdollistivat mallisovel-
luksen testaamisen ennen ilmastonmuutosskenaari-
oiden simulointia. Simulaatiojakso käsitti kaikkiaan 
131 vuotta (1970–2100). Simulaatiot tehtiin Flush-
mallilla, joka on prosessipohjainen hydrologinen malli 
(Warsta, 2011). Mallia on kehitetty ja sovellettu useissa 
tutkimushankkeissa pellon vesitalouden kuvaamiseen. 
Viimeksi malliin on lisätty mahdollisuus simuloida 
säätösalaojitusta tavanomaisen salaojituksen lisäksi 
(Salla, 2020).

Simulaatiot toteutettiin erikseen samalle peltoalueelle 
käyttämällä säätösalaojitusta ja tavanomaista salaojitusta. 
Salaojat olivat 1 metrin syvyydessä. Säätösalaojituksessa 
oli jatkuva padotus (60 cm maanpinnasta), mikä vastaa 
tavanomaisen salaojituksen pienempää kuivatustehok-
kuutta läpi vuoden. Kummankin kuivatusratkaisun simu-
laatiotuloksien perusteella tehtiin analyysi siitä, miten 
vuosisadanta vaikuttaa pellon vesitaseen komponentteihin 
eli haihduntaan, salaojavaluntaan, pohjavesivaluntaan ja 
pintavaluntaan. Tulokset säätösalaojituksen vaikutuk-
sien ajallisesta kehittymisestä on raportoitu kattavammin 
julkaisussa Salla (2020).

Sadannan vaikutus vesitaseeseen
Simulaatiotulosten jokainen vuosi jaoteltiin vuosi-
sadannan mukaan luokkiin (Kuva 2a). Ilmatieteen 
laitoksen mittausten mukaan (1981–2010) Sievin 
alueen vuosisadanta on keskimäärin 550–600 mm. 
Ilmastoaikasarjojen mukainen vuosisadanta (1970–

Kuva 2. Simulaatiojakson vuosien vuosisadannat 
luokiteltuna ajanjaksolla a) 1970–2100 ja b) simulaa-
tiojakson ensimmäisellä (sininen) ja jälkimmäisellä 
(oranssi) puoliskolla.
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2100) on keskimäärin hieman korkeampi 600–650 mm. 
Sadannan kasvaessa myös vesienhallinnan rooli peltovil-
jelyssä korostuu. Tarkasteltavan joukon sisällä oli suurta 
vaihtelua vuosisadannan suuruudessa (alle 500 mm yli 
800 mm).

Vuosien välinen vaihtelu hydrologisissa oloissa näyttää 
säilyvän tulevaisuudessa (Kuva 2b). Vuosisadannat 
keskittyvät tulevaisuudessa (2035–2100 kuvassa 2b) 
enemmän ääripäihin ja etenkin runsassateisiin vuosiin.

Kuvan 3 tulosten mukaan simuloiduilla kuivatusrat-
kaisuilla (tavanomainen salaojitus tai säätösalaojitus) 
voidaan vaikuttaa valuntakomponenttien jakaantumi-
seen. Haihdunnan absoluuttinen määrä näyttää pysyvän 
suhteellisen vakiona vuosisadannasta riippumatta. 
Haihdunnan suhteellinen osuus sadannasta laskee vuosi-
sadannan kasvaessa. Salaojavalunnalle käy päinvastoin, 
eli sen suhteellinen osuus sadannasta kasvaa vuosisa-
dannan kasvaessa. Pohjavesivalunnan suhteellinen osuus 
pysyy vakiona, eli absoluuttinen määrä kasvaa vuosisa-
dannan kasvaessa.

Säätösalaojituksen vaikutus vesitaseeseen

Säätösalaojituksella oli selvä vaikutus vesitasekompo-
nenttien suhteeseen (Kuva 3), mikä korostui vähäsatei-
sina vuosina (<500 mm vuosisadanta). Säädön vaikutus 
vuosihaihduntaan kävi ilmi vain vähäsateisina vuosina 
(Kuva 4a), jolloin haihdunta kasvoi säätösalaojituksen 
vaikutuksesta. Runsassateisina vuosina haihdunta oli 
toisinaan suurempaa tavanomaisessa salaojituksessa kuin 
säätösalaojituksessa.

Salaojavalunnan suhteellinen osuus vesitaseesta väheni 
säädön vaikutuksesta 8–10 prosenttiyksikköä, vähiten 
kuitenkin runsassateisina vuosina (Kuva 4b). Kun tarkas-
tellaan absoluuttisia vuosisalaojavaluntoja, säätösalaojituk-
sella voitiin vähentää salaojavaluntaa 13–45 % tavanomai-
seen salaojitukseen verrattuna. Myös aiemmissa tutkimuk-
sissa on esiintynyt vaihtelevuutta siinä, kuinka paljon sala-
ojavalunnan määrää voidaan säätösalaojituksella vähentää.

Suurin muutos säätösalaojituksella saatiin valuntakom-
ponenttien suhteisiin eli salaojavalunnan ja pohjavesiva-
lunnan osuuksiin (Kuva 3).

Kuva 3. Vesitasekomponentit (haihdunta, salaojavalunta, pohjavesivalunta ja pintakerrosvalunta) vuosisadannan 
mukaan (a) tavanomaisesti salaojitetulla ja (b) säätösalaojitetulla peltoalueella.

Kuva 4. Haihdunnan (a) ja salaojavalunnan (b) osuus vesitaseesta vuosisadannan mukaan.

a)

a)

b)

b)
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Salaojavalunta nähdään vesistökuormituksen kannalta 
haitallisena, sillä monilla peltoalueilla Suomessa pääosa 
ravinnekuormituksesta on todettu tulevan salaojien kautta 
(esim. Äijö ym., käsikirjoitus). Varsinkin tasaisilla ja hyvin 
vettä läpäisevillä mailla, joihin säätösalaojitus soveltuu, pinta-
valunnan merkitys on todennäköisesti pieni. Siirtämällä 
valuntaa pohjavesivalunnaksi voidaan mahdollisesti myös 
vaikuttaa valumaveden laatuun. Valumaveden virtaus vesis-
töön on oletettavasti hitaampaa pohjavesivaluntana kuin 
salaojien kautta. Pohjavesivalunnan voidaan olettaa olevan 
lähempänä luonnontilaista valuntaprosessia salaojavalun-
taan verrattuna. Näin pohjavesivalunnan lisääntymisen voi 
olettaa olevan suotuisaa vesistökuormituksen kannalta.

Vesitaseeseen vuodenaikainen muutos 
tulevaisuudessa

Simulaatiotulosten perusteella muodostettiin keski-
määräiset hydrologiset vuodet historialliselle aikajak-
solle (1970–2005) ja tulevaisuuden aikajaksolle 2070–
2100 (Kuva 5). Kuvasta 5 nähdään, että päästöskenaa-
rion RCP 2.6 mukainen ilmastonmuutos näkyi hydro-
logisessa vuodessa valunta-varastokapasiteetin kasvuna. 
Simulaatioissa käytettiin viljelykiertoa, jossa sadonkorjuu 

riippui tehoisan lämpösumman kertymisestä, eli viljely-
kasvin kasvuaika lyheni ilmaston lämmetessä. Pidempään 
jatkuva viljelykierto kuitenkin lisää haihduntaa ja vähentää 
valunta-varastokapasiteettia luoden mahdollisesti vajausta 
vesitaseeseen.

Toinen selkeä muutos hydrologisessa vuodessa kohdistuu 
talviaikaan: lunta kertyy tulevaisuudessa vähemmän ja 
routakerroksen syvyys pienenee. Etenkin vesistökuormi-
tuksen kannalta talviaikaisen säädön merkitys voi talvien 
leudontumisen takia korostua. Tämä ei kuitenkaan ollut 
selkeästi havaittavissa jatkuvan padotuksen säätösalaoji-
tuksella, jossa salaojavalunta väheni tavanomaiseen sala-
ojitukseen verrattuna 18 % historiallisella jaksolla ja 14 % 
tulevaisuuden aikajaksolla. Säädön vaikutus tulevaisuu-
dessa ei ole yksiselitteistä vaan riippuu paljon säätötoi-
menpiteistä. Säätösalaojitus, jossa säätö oli päällä vain 
osan aikaa vuodesta, vähensi talviaikaista salaojavaluntaa 
tulevaisuuden ajanjaksolla enemmän kuin historiallisella 
ajanjaksolla (Salla, 2020). Säätösalaojitus, jossa padotus 
oli koko vuoden päällä, vähensi vuosittaista salaojava-
luntaa vuosina 1970–2005 keskimäärin 26 % tavanomai-
seen salaojitukseen verrattuna, kun vuosina 2070–2100 
vähenemä oli 22 % (Taulukko 1).

Kuva 5. Vuodenaikainen vesitase nyt (1970–2005) ja tulevaisuudessa (2070–2100) (päästöskenaariolla RCP 2.6). 
(muokattu Salla, 2020)

Taulukko 1. Säätösalaojituksen vaikutus keskimääräiseen vuotuiseen salaojavaluntaan ajanjaksoilla 1970–2005 ja 2070–2100.

Sadanta  
[mm]

Salaojavalunta normaali 
salaojitus [mm]

Salaojavalunta 
säätösalaojitus  

[mm]

Erotus  
[mm]

1970–2005 615 217 163 54

2070–2100 670 253 201 53
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Johtopäätökset ja tietotarpeet jatkossa

Simulaatiotulokset peltoalueen vuotuiseen vesitaseeseen 
osoittivat, että säätösalaojitus vähensi salaojavaluntaa ja 
lisäsi pohjavesivaluntaa. Samalla voidaan pidentää valu-
maveden viipymää maassa muuttaen valuntaa ja valuma-
veden laatua lähemmäksi luonnontilaa. Näin ollen säädöllä 
voidaan vaikuttaa ravinteiden ja muiden aineiden kulkeu-
tumisreitteihin, mikä todennäköisesti vähentää kokonais-
kuormitusta peltoalueelta vesistöihin.

Säätösalaojitus lisäsi haihduntaa tavanomaiseen salaoji-
tukseen verrattuna etenkin kuivina vuosina. Tämä viittaa 
siihen, että kasveilla oli enemmän vettä saatavilla lisäten 
satopotentiaalia. Toisaalta runsassateisina vuosina haih-
dunta saattoi olla suurempaa tavanomaisella salaojituk-
sella kuin simulaatioissa käytetyllä jatkuvan padotuksen 
säätösalaojituksella. Säätötoimenpiteiden mukauttaminen 
sää- ja kasvuolosuhteisiin on tärkeää, jotta voidaan maksi-
moida kasvin aikaan saama haihdunta.

Ilmastoskenaarioiden tuottamat sääaikasarjat osoittautuivat 
hyödyllisiksi arvioitaessa hydrologisesti erilaisten vuosien 
ja eri kuivatusratkaisujen vaikutusta pellon vesitalouteen. 
Ilmastoaikasarjojen käyttäminen hydrologisissa sovelluk-
sissa edellyttää mallia, joka kuvaa riittävän hyvin pellon 
vesitalouden prosesseja. Monipuolista ja pitkäaikaista 
kokeellista tutkimusta tarvitaan mallien kehittämisessä.

Tulevaisuudessa peltoalueiden vesitalouden matemaat-
tista mallinnusta tulisi kehittää edelleen niin, että malleilla 
olisi mahdollista tarkastella salaojituksen ja säätösalaoji-
tuksen lisäksi myös muita vesienhallinnan menetelmiä, 
kuten salaojakastelua ja valtaojan padotusta, sekä yksittäi-
sillä peltoalueilla että maatalousvaltaisilla valuma-alueilla 
samanaikaisesti. Aiempiin tutkimuksiin pohjautuen tulisi 
selvittää syyt säätösalaojituksen toiminnan eroihin eri 
tutkimuskohteissa. Tämä tieto olisi hyödyllinen suunni-
teltaessa menetelmän laajempaa toteutusta vesiensuojelu-
menetelmänä ja kasvien vedensaannin optimoinnissa. 
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Liukoista rautaa (Fe2+) sisältävä 
hapeton pohjavesi joutuu salaojissa 
tekemisiin ilman kanssa, jolloin 
rauta hapettuu Fe3+:ksi ja saostuu 

rautahydroksidina eli ruosteena. Raudan 
hapettuminen voi olla joko kemiallista tai 
luonnossa yleisten bakteerien aikaan saamaa. 
Punaruskea ruoste on tuttu näky turvealu-
eiden avo-ojissa (Kuva 1). Kun ruostetta 
saostuu salaojan ympärysaineen huokosiin, 
putken reikiin tai itse salaojiin, veden pääsy 
putkeen vaikeutuu, virtaus vähenee ja pellon 
kuivatus heikkenee. Pahimmassa tapauksessa 
oja menee kokonaan tukkoon. Vaikka saos-
tuma on aluksi pehmeää geeliä, se kovettuu 
kesällä salaojien tyhjentyessä vedestä.

Salaojien ruosteongelma tiedostettiin 
Suomessa jo 1940-luvun lopulla, kun vilje-
lykäyttöön raivattiin paljon soita. Viljo 
Puustjärvi ja Taneli Juusela (1952) pitivät 
jo tuolloin ongelman ratkaisukeinoina sala-
ojien ajoittaista huuhtomista tai vedenalaista 

salaojitusta, jolloin raudan hapettuminen ja 
sakan muodostuminen vähenee. Myös kemi-
allista keinoa on käytetty, kun rautabaktee-
rien toimintaa on estetty panemalla salaojaan 
kuparikaapeli. Rautasaostumien aiheuttamat 
ongelmat nousivat uudestaan pinnalle 1980-
luvulla Pohjois-Pohjanmaan rannikon turve-
peltoja salaojitettaessa. Nykyisin salaojien 
ajoittainen huuhtominen on yleisin ruostesa-
ostumien hallintakeino.

Pohjois-Pohjanmaan rannikon viljellyt turve-
maat ovat usein ohuita, ja turvekerroksen 
alla oleva kivennäismaa on monin paikoin 
hapanta sulfaattimaata. Tällaisilla mailla ojave-
sien rauta voi ainakin osittain olla peräisin 
sulfaattimaille tyypillisistä rautasulfideista, 
FeS ja FeS2. Metallien liukoisuus on maan 
happamuuden takia sulfaattimailla muita 
maita suurempi, ja niiltä tulevissa vesissä on 
mitattu suuria pitoisuuksia alumiinia (Al), 
kadmiumia (Cd), kobolttia (Co), kuparia 
(Cu), mangaania (Mn), nikkeliä (Ni) ja 
sinkkiä (Zn) (Sundström et al. 2002). On 
mielenkiintoista, että sulfaattimaiden vaiku-
tuspiirissä olevien virtaavien vesien rautapitoi-
suudet eivät kuitenkaan ole erityisen korkeita, 
ja rauta näyttääkin saostuvan ruostesakkana 
ennen päätymistään isompiin uomiin. Vasta 
saostunut ruostesakka on hyvin huokoista, ja 
suuren ominaispinta-alan ja kemiallisesti reak-
tiivisten hydroksyyliryhmien (−OH) takia 
sakka voi sitoa tehokkaasti muita aineita, 
kuten raskasmetalleja, fosforia ja humusta. 
Kun ojat huuhdotaan, sakka ja siihen sitou-
tuneet aineet päätyvät etupäässä valtaojiin. 
Saostumien kemiallisen analyysin tulosten 
perusteella voidaan arvioida mahdollisia sakan 
aiheuttamia ympäristöriskejä.

MARKKU YLI-HALLA
markku.yli-halla@helsinki.fi
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Ruostesaostumat haittaavat salaojien toimintaa etenkin Pohjois-Pohjanmaan turvemailla. Saostumien 
poistamiseksi salaojia joudutaan huuhtomaan. Siikajoen valuma-alueelta kerätyt saostumat koostuivat 
valtaosin rautahydroksidista ja humuksesta, ja niiden raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä. Salaojista 
peräisin oleva ruostesakka ei siis ole sanottava ympäristöriski joutuessaan ojien huuhtomisen yhtey-
dessä valtaojiin.

Salaojien ruostesaostumien 
kemiallinen koostumus Siikajoella

Kuva 1. Ruostesakkaa turvepellon avo-ojassa Luonnonvarakeskuksen 
tutkimusasemalla Ruukissa. Kuva: Markku Yli-Halla
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Näytteitä ruostesakasta ja ojavedestä

Huhti-toukokuussa 2019 Siikajoen valuma-alueen sala-
ojakaivoista ja ojista kerättiin 10 ruostesakka- ja vesinäy-
tettä, joiden kemiallinen koostumus määritettiin. Sakkaa 
oli salaojakaivoissa useita kymmeniä senttejä ja paksuna 
patjana laskuaukkojen edessä (Kuva 2). Pelloista yhdeksän 
oli ohutta turvemaata ja yksi karkeaa hietaa. Happamia 
sulfaattimaita oli mukana seitsemän. Näytemäärät ovat 
kuitenkin niin pieniä, että mahdolliset erot sulfaatti-
maiden ja muiden maiden välillä ovat vain suuntaa antavia. 
Sakkanäytteet otettiin kauhalla 10 litran ämpäriin, annet-
tiin sakan laskeutua pohjaan, sifonoitiin kirkas vesi pois 
sakkakerroksen yläpuolelta ja annettiin kuivua huoneen 
lämmössä. Saostumanäytteiden hiili- ja typpipitoisuus 
määritettiin kuivapolttomenetelmällä. Metalli- ja rikkipi-
toisuuksien määritystä varten näytteet liuotettiin typpihap-
poon ja pitoisuudet mitattiin ICP-laitteella. Vesinäytteet 
analysoitiin tavanomaisia standardimenetelmiä käyttäen.

Veden rautapitoisuus vaihteli
Vesinäytteiden Fe-pitoisuudet vaihtelivat paljon pellolta 
toiselle (Taulukko 1), ja suurimmat pitoisuudet olivat 
samaa tasoa kuin Peltomaan ja Veijalaisen (1986) Pohjois-
Pohjanmaan rannikolla tekemässä seurannassa. Vaikka 
kaikilla nyt näytteen oton kohteena olleilla pelloilla oli 
syntynyt runsaasti ruostesakkaa, noin puolessa näyt-
teistä Fe-pitoisuus oli alle 5 mg/l, jota pidetään ruostesa-
ostumien syntymisen riskirajana (Salaojakeskus 2000). 
Riskialueiden ojavesien Fe-pitoisuus ei siis ole kaiken aikaa 
suuri, vaan siinä on runsasta ajallista vaihtelua. Silloin, 
kun salaojissa kulkee pääosin maan pintaosista tulevaa 
vettä, Fe-pitoisuudet ovat matalat. Kun pohjavesivalunta 
vallitsee, Fe-pitoisuudet ovat korkeita. Veden Fe-pitoisuus 
ei riippunut veden pH:sta.

Rautaa ja hiiltä runsaasti
Kaikkien saostumien rautapitoisuus (Taulukko 2) 
oli korkea, ja voidaan laskea, että ferrihydriitin 
(Fe3+

2O3•0.5H2O) osuus näytteiden kuiva-aineesta oli 
keskimäärin 46 % (1,52 × Fe). Saostumat olivat kuivina 
kevyitä (Kuva 3), sillä niissä oli paljon (27 – 49 %) orgaa-
nista ainesta (1,9 × C), myös karkean hietamaan saos-
tumassa. Hiilen ja typen suhde C/N=25 kertoo orgaa-
nisen aineksen olleen pitkälle maatunutta. Näytteissä ei 
ollut sanottavasti varsinaista maa-ainesta, koska niissä oli 
piitä (Si) vain 0,5 %, kun kivennäismaan tavanomainen 
Si-pitoisuus on 28 %. Saostumat olivat siis muodostu-
neet veteen liuenneista aineista eivätkä valumaveden 
mukaan lähteneistä maapartikkeleista. Tätä päätelmää 
tukee myös se, että vesinäytteissä ei ollut silminnähtävää 
sameutta, mutta ne olivat humuksen värjäämiä. Al-oksidia 

(2,94 × Al) laskettiin olevan sulfaattimaiden saostumissa 
6 % ja muiden maiden saostumissa vain 0,4 %. Tämä 
ero on seurausta sulfaattimaiden vesien happamuudesta 
ja 30-kertaisesta Al-pitoisuudesta muihin maihin verrat-
tuna (Taulukko 1).

Kuva 2. Ruostesakkaa paksuna patjana salaojan lasku-
aukon edessä Luonnonvarakeskuksen tutkimusasemal-
la Ruukissa huhtikuussa 2019. Vesi on humuksen värjää-
mää. Kuva: Markku Yli-Halla

Taulukko 2. Ruostesakkanäytteiden alkuainepitoisuuk-
sia (keskiarvo ja vaihteluväli, g/kg) happamilta sulfaatti-
mailta ja muilta mailta kerätyissä näytteissä.

Aine Sulfaattimaiden 
ruostesakka, n=7

Muiden maiden 
ruostesakka, n=3

Fe 275 (229-320) 373 (347-412)

C 181 (144-258) 184 (155-203)

N 8,1 (5,7-13,3) 5,3 (5,0-5,7)

Al 20,1 (9,8-30,7) 4,2 (2,2-7,4)

S 9,1 (3,0-19,1) 2,0 (1,7-2,3)

Si 5,0 (2,5-9,3) 7,6 (6,9-8,4)

P 5,2 (1,5-12,0) 13,1 (9,6-18,7)

Taulukko 1. Ojaveden pH ja eräiden aineiden pitoisuuk-
sia (keskiarvo ja vaihteluväli, mg/l) happamilta sulfaatti-
mailta ja muilta mailta kerätyissä vesinäytteissä.

Sulfaattimaiden 
vesinäytteet, n=7

Muiden maiden 
vesinäytteet, n=3

pH 4,8 (4,2-6,1) 6,3 (6,0-6,8)

S 88 (40-112) 6,1 (3,2-9,8)

Fe 15,9 (0,3-57) 7,3 (3,2-12)

Al 5,9 (2,0-13) 0,2 (0,07-0,5)

Liukoinen P 0,027 (0,005-0,12) 0,132 (0,076-0,17)

C 25 (11-44) 26 (16-34)
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Saostumissa myös rikkiä ja fosforia

Happamilta sulfaattimailta otetuissa vesi-
näytteissä oli paljon rikkiä (S) verrattuna 
kolmeen muuhun peltoon. Myös saostu-
mien S-pitoisuus (0,9 %) oli sulfaattimailla 
suurempi kuin muilla mailla (0,2 %), 
mutta suurintakaan pitoisuutta (1,9 %) 
ei voi pitää korkeana. Tulos osoittaa, 
että sulfaattimailta vapautuvaa rikkiä ei 
sanottavasti kerry ruostesaostumiin, vaan 
se huuhtoutuu liuenneessa muodossa 
ulos maasta. Fosforin (P) runsaus saos-
tumissa oli yllättävä tulos. Kun maan 
P-pitoisuus on tyypillisesti 1 g/kg, ruos-
tesakkanäytteiden P-pitoisuus oli keski-
määrin 7,5-kertainen. Saostuva ruoste 
leijuu vedessä ensin hiutaleina, ja voidaan 
ajatella sen suorastaan pyydystävän veteen 
liuennutta fosforia pinnoilleen. Sakan 
P-pitoisuuden ja vesinäytteiden liukoisen 
P:n pitoisuuden välillä olikin korkea korrelaatio (r=0,86, 
p=0,0015). Fosfori kiinnittyy tuoreeseen ruostesakkaan 
luultavasti vahvoin sidoksin, ja on epätodennäköistä, että 
se vapautuisi, jos sakka joutuu esimerkiksi salaojien huuh-
tomisen yhteydessä valtaojiin. Hapettomissa oloissa P:n 
liukenemista voi kuitenkin tapahtua.

Vähän raskasmetalleja
Useimpien raskasmetallien pitoisuudet olivat pieniä 
verrattuna lannoitevalmisteissa sallittuihin raja-arvoihin 
(Taulukko 3). 

Kolmen näytteen Cd-pitoisuus ylitti sallitun pitoisuuden 
jonkin verran. Suurimmat pitoisuudet esiintyivät muilla 
kuin sulfaattimailla, vaikka nimenomaan happamuus 

edistää Cd:n liukoisuutta. Voikin olla, että sulfaattimaiden 
happamien ojavesien Cd kulkeutuu ulos maasta eikä jää 
ruostesaostumaan. Tosin pienen näytemäärän takia tämä 
havainto on vasta alustava. Sulfaattimaiden saostumien 
Cu-pitoisuus oli kauttaaltaan korkea muiden maiden saos-
tumiin verrattuna, mutta pitoisuudet olivat vain murto-
osa lannoitevalmisteissa sallituista arvoista. 

Kuva 3. Ilmakuivattuja ruostesakkanäytteitä odottamassa kemiallista 
analyysiä. Kuva: Markku Yli-Halla

Kiitokset
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Kekkonen ja Timo Lötjönen Luonnonvarakes-
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Taulukko 3. Raskasmetallipitoisuuksia (keskiarvo ja 
vaihteluväli, mg/kg) happamilta sulfaattimailta ja muil-
ta mailta kerätyissä ruostesakkanäytteissä ja lannoiteval-
misteissa sallitut pitoisuudet.

Aine Sulfaattimaiden 
ruostesakka, 
n=7

Muiden 
maiden 
ruostesakka, 
n=3

Sallittu 
lannoite-
valmisteissa

Cd 0,8 (0,3-1,6) 1,6 (0,6-2,4) 1,5

Ni 14 (7-22) 7 (6-9) 100

Cr 35 (16-44) 30 (24-34) 300

Cu 44 (7-94) 5 (1-9) 600

Zn 36 (13-89) 21 (15-26) 1500

Mn 339 (57-750) 394 (219-495) Ei määritelty
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On tärkeää löytää toimiva ja teknis-
taloudellisesti käyttökelpoinen 
tekniikka ravinteiden talteenot-
toon. Ravinteiden korkeat pitoi-

suudet jätevesissä ovat usein paikallisia, joten 
paikallinen toiminta on hyvä lähtökohta ravin-
teiden talteenotossa. Niinpä ravinnerikkaita 
jätevesiä ei kannata sekoittaa muihin jäteve-
siin, vaan ne on hyvä käsitellä paikallisesti.

VTT kehitti ja pilotoi yhteistyössä suoma-
laisten yritysten kanssa fysikaalis-kemialli-
siin yksikköoperaatioihin pohjautuvan liiku-
teltavan konttiratkaisun – Resurssikontin. 
Se tarjoaa mahdollisuuden käsitellä jätevesiä 
kaukana keskitetyistä puhdistamoista.

Vaikka käsiteltävän jäteveden ravinnepitoi-
suudet eivät olisikaan riittävän korkeita teknis-
taloudelliseen ravinteiden talteenottoon, on 
Resurssikontti käyttökelpoinen puhdistetun 
veden tuottoon kohteissa, joita on hankala 
liittää olemassa olevaan jätevedenkäsittelyyn tai 
jotka ovat kaukana keskitetyistä järjestelmistä.

Liikuteltava konttipuhdistamo pitää sisällään 
kiintoaineen flokkauksen ja viirasuodatuksen, 
fosforin ja typen talteenoton, veden puhdis-
tuksen uudelleen käytettäväksi sekä kiinto-
aineen käsittelyn hiilituotteeksi. Fysikaalis-
kemialliset yksikköoperaatiot mahdollistavat 
nopean jäteveden puhdistuksen, koska ei 
tarvita biologisen käsittelyn hidasta käynnis-
tysvaihetta ja sen tarvitsemaa tasaista kuormaa.

Kierrätystuotteina tuotettavat ravinnetuotteet 
ovat lisäksi epäorgaanispohjaisia eivätkä siis 
lietepohjaisia, mikä helpottaa niiden käytet-
tävyyttä lannoitteena.

Resurssikontin strategiset mitat

Resurssikontin laskennallinen käsittelykapasi-
teetti on 1 m³/h. Neste-kiintoaine-erotuksessa 
on käytössä Salsnes SF1000 -suodin, 
johon on saatavilla viiroja huokoskoolla 
50 – 4 000 µm. Salsnesin yhteydessä on 
mahdollista käyttää flokkausta apukeinona, 
jolla parannetaan partikkeleiden erottumista. 
Salsnesin jälkeen puhdistettava vesi johde-
taan mikrosuodatuksen kautta membraa-
neille. Mikrosuodatukseen kontissa on kaksi 
SPE-5-9¾BB koteloa patruunasuodatti-
mille. Membraaniyksikkö koostuu 4 × 4” 
paineputkista ja membraanielementeistä 
sekä membraanien pesuyksiköstä (CIP). 
Hiili otetaan Resurssikontissa talteen neste-
kiintoaine-erotuksessa muodostuvasta kiin-
teästä jakeesta. Kiinteä jae voidaan ohjata 
biokaasulaitokseen tuottamaan biokaasua. 
Toisaalta kiinteästä jakeesta voidaan tehdä 
vaikkapa aktiivihiiltä HTC:llä (hydrothermal 
carbonization), kuten tehtiin tässä hank-
keessa. Fosforin ja typen talteenotto toteu-
tetaan Resurssikontissa membraaniyksikön 
konsentraatista, jossa ravinnepitoisuudet ovat 
konsentroituneena. Fosfori saostetaan kalsi-
umfosfaattina, jota voidaan käyttää joko 
lannoitteena tai maanparannusaineena riip-
puen tuotetun kierrätystuotteen fosfaattipitoi-
suudesta. Typpi otetaan talteen membraani-
kontaktorilla, jolloin tuotteena muodostuu 
lannoitteeksi soveltuvaa ammoniumsulfaattia.

Resurssikontti on varustettu myös on-line 
mittareilla, jolla taataan kontin toiminta. 
Mittareilla voidaan reaaliaikaisesti mitata 
jäteveden lämpötilaa, virtausnopeuksia ja 
painetta eri kohdassa puhdistusprosessia sekä 
puhdistetun veden puhtautta johtokyvyllä.

ANTTI GRÖNROOS
FT, erikoistutkija, 
Luonnonvara- ja 
ympäristöratkaisut, 
Erotustekniikka
VTT Teknologian 
tutkimuskeskus
antti.gronroos@vtt.fi

Yhdyskuntajätevesiä ja osin teollisuuden jätevesiä voitaisiin hyödyntää 
nykyistä paljon tehokkaammin veden, ravinteiden ja hiilen lähteinä. Suomessa 
jätevedet sisältävät ravinteita ja hiiltä miljoonien eurojen arvosta. VTT kehitti 
kumppaneidensa kanssa liikuteltavan Resurssikontti-puhdistamon ravinteiden 
talteenottoa ja veden puhdistusta varten.

Resurssikontilla puhdasta vettä ja 
ravinteet talteen

HANNA KYLLÖNEN
TKT, erikoistutkija, 
Luonnonvara- ja 
ympäristöratkaisut, 
Erotustekniikka
VTT Teknologian 
tutkimuskeskus
hanna.kyllonen@vtt.fi

JUHA HEIKKINEN
DI, erikoistutkija, 
Luonnonvara- ja 
ympäristöratkaisut, 
Erotustekniikka
VTT Teknologian 
tutkimuskeskus
juha.heikkinen@vtt.fi
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Resurssikontti kierrättää elintarviketeollisuuden 
vedet

Resurssikontti verifioitiin kahdella hyvinkin erilaisella jäte-
vedellä. Ensimmäisenä pilotointikohteena oli Chipsters 
Food Oy:n jätevesi Maarianhaminassa.

Chipsters Food Oy:n jäteveden typpi- ja fosforipitoi-
suudet olivat niin pienet, että ravinteiden talteenottoa ei 

nähty kannattavaksi. Noin puolet typestä poistui kiintoai-
neen mukana ja loput membraanisuodatuksessa. Pääosin 
liuenneessa muodossa ollut fosfori poistui puolestaan 
vasta membraanisuodatuksen yhteydessä fosforin jäädessä 
membraanisuodatuksen konsentraattiin. Jäteveden hiilipi-
toisuus (COD) oli sen sijaan niin suuri, että hiilen talteen-
otto ja tuotteistus joko biokaasuksi tai biohiileksi veden 
puhdistuksen lisäksi nähtiin kiinnostavaksi.

Kiintoaineen tuotteistuksen kannattavuus on toki suuresti 
riippuvainen käsiteltävän jäteveden määrästä ja sen hiili-
pitoisuudesta. Resurssikontti -kokoluokassa tultiin siihen 
johtopäätökseen, että hiilijakeet kannattaa kerätä useam-
masta käsittelykohteesta ja tuotteistaa keskitetysti. Hyvät 
COD:n ja sameuksien poistumat saavutettiin jo neste-
kiintoaine-erotuksessa tai viimeistään mikrosuodatuksessa 
(Kuva 4). Membraaneilla saavutettiin riittävä puhtaus 
vedelle uudelleenkäyttöön.

Tuotteina Chipstersin tapauksessa muodostui biokaasua 
mädätyksestä sekä puhdasta vettä vaikkapa pesuihin 
laitoksella.

Resurssikontti puhdistaa veneiden vessavedet 
ja ottaa ravinteet talteen

Toisena pilotoitavana jätevetenä käytettiin Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n Turun saaristosta keräämiä veneiden septi-
tankkivesiä, jonka prosessikaavio on esitetty kuvassa 5.

Kuva 2. Resurssikontti sisältä: Salsnes SF1000 (vas.), ohjaukset ja flokkauskemikaalin syöttö (kesk.) ja 
membraaniyksikkö (oik.).

Kuva 1. Resurssikontti.
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Neste-kiintoaine-erotuksen ja mikrosuodatuksen aikana 
saavutettiin yli 50 %:n poistuma COD:ssa ja sameudessa ja 
35 %:n poistuma kokonaisfosforissa. Koska veneiden septi-
tankkivesien typpi oli liukoisessa muodossa, neste-kiinto-
aine-erotuksessa ja mikrosuodatuksessa toteutui vain 10 %:n 
poistuma. Membraanisuodatusta tarvittiin erityisesti typen, 
mutta myös jäännösfosforin, COD:n ja sameuden pois-
toon. (Kuva 6). Fosforin poistossa testattiin myös fosforin 
koagulointia ennen neste-kiintoaine-erotusta ja kalkkisaos-
tusta mikrosuodatuksen jälkeen. Molemmat menetelmät 
poistivat fosforin. Rautakloridilla koaguloitaessa septitank-
kiveden fosforipitoisuus laski 13,7 mg/l:sta 0,5 mg/l:aan, 
ja kalkkisaostuksella fosforipitoisuus laski alle 0,1 mg/l:aan.

Kuva 3. Resurssikontti -konsepti puhdistettaessa Chipsters Food Oy:n jätevettä.

Kuva 4. Eri komponenttien poistuma Resurssikontti-
konseptissa Chipsters Food Oy:n jätevedellä.

Kuva 5. Resurssikontti-konsepti puhdistettaessa veneiden septitankkivettä ja otettaessa ravinteet talteen.
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Septitankkiveden typpipitoisuus oli niin suuri, että 
sen talteenotto ja tuotteistus lannoitteeksi nähtiin 
kannattavaksi membraanisuodatuksen konsentraatista. 
Fosforipitoisuus oli puolestaan liian pieni tuotteistetta-
vaksi lannoitteeksi. Typen talteenoton mahdollistami-
seksi pH nostettiin, jolloin septitankkiveden membraa-
nisuodatuksen konsentraatin fosfori saostui. Fosforin 
pienestä määrästä johtuen tuotteeksi ei tosiaan saatu 
lannoitetta vaan fosforilla terästetty kalkkipitoinen 
maanparannusaine.

Typen talteenotto suoritettiin 3M™ Liqui-Cel™ 
MM-1x5.5 Series X50 -membraanikontaktorilla, jossa 
virtaamana käytettiin arvoa 0,5 l/min (Kuva 7). Typen 
talteenotto tehtiin membraanikonsentraatista, jossa se oli 
konsentroituneena verratessa alkuperäiseen septitankki-
veteen. Membraanikonsentraatin ammoniumtyppipitoi-
suus oli 1,6 g/l. Vastaanottoliuoksena, johon ammonium-
typpi siirtyy, käytettiin 5,5 massaprosenttista rikkihappoa 
(H2SO4). Ennen membraanikontaktoria, jäteveden pH 
nostettiin arvoon 10 kalkkimaidolla (Ca(OH)2+H2O). 
Tällöin ammonium-ioni muuttui ammoniakiksi, joka 
siirtyi syöttöliuoksesta vastaanottoliuokseen membraani-
kontaktorissa olevan kalvon läpi. 82 % ammoniumty-
pestä saatiin siirrettyä happoliuokseen syöttöliuoksesta. 
Näin tuotettiin lannoitekäyttöön (NH4)2SO4-liuosta, 
jonka pitoisuus oli 44 g/l. Samalla, kun pH nostettiin 
kalkkimaidolla arvoon 10, fosfori saostui kalsiumfosfaat-
tina. Kaiken tämän jälkeen puhdistettava vesi oli vielä 
liian likaista purettavaksi luontoon. Siksi membraaniper-
meaatti piti johtaa vielä kertaalleen joko membraaneille 
tai adsorptioon. Tämän jälkeen vesi oli riittävän puhdasta 
käytettäväksi esimerkiksi kasteluun.

Ravinteiden talteenotossa septitankkivesistä hiilituotteina 
saatiin joko biohiilituote HTC:llä tai biokaasua mädätyk-
sellä. Fosforituotteena saatiin fosfaatilla terästetty maan-
parannusaine ja typpituotteena lannoitteeksi soveltuva 
ammoniumsulfaatti. Ravinnetuotteiden lisäksi saatiin 
puhdasta vettä.

Hankkeessa tehtiin myös alustavat teknistaloudelliset 
analyysit kapasiteetiltaan 1 m³/h:n Resurssikontille. 
Chipstersin kohdalla veden puhdistuksen käyttökustan-
nuksiksi työvoimakustannukset huomioiden muodostui 
0,3 €/m³, ja jos vettä puhdistettaisiin niin pitkälle, että 
se voitaisiin ottaa takaisin prosessiin esim. prosessin pesu-
vesiksi kustannukseksi muodostui 1,0 €/m³. Väkevien 
septitankkivesien osalta veden puhdistuksen käsit-
telykustannukseksi työvoimakustannukset mukaan 
lukien muodostui mahdollisesta konseptista riippuen 
3,4 – 6,9 €/m³. Näissä kustannuksissa ei ole siis huomi-
oitu investointikustannuksia ja niiden vaikutuksia koko-

naiskustannuksiin. Septitankkivesien osalta käyttökus-
tannuksia kasvattivat työvoimakustannukset, koska septi-
tankkivesien kohdalla Resurssikontin operointiin arvi-
oitiin tarvittavan oma operaattori, kun taas Chipstersin 
osalta Resurssikontin operointi arvioitiin toteutettavan 
osana heidän omaa prosessiaan. Ravinteiden talteenoton 
kustannuksia ei tässä hankkeessa arvioitu. 

Resurssikontin mahdollistajat

Resurssikontti-hankeessa samassa veneessä olivat 
Business Finland, Aquaminerals, BSAG, Bluet, 
Chipsters Food, Ecomation, Nordkalk, Pidä Saaristo 
Siistinä Ry., Sarlin, WatMan ja VTT.

Kuva 6. Eri komponenttien poistuma Resurssikontti-
konseptissa veneiden septitankkivesillä.

Kuva 7. Membraanikontaktorin toimintaperiaate 
(vas.) ja ammoniumionipitoisuus syöttöliuoksessa 
käsittelyajan funktiona (oik.).
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Myönnettyjen apurahojen ja lahjoitusten 
yhteissumma oli vuonna 2020 yli 4,1 milj. €

Vesi + Ympäristö + Tekniikka on vetävä yhdistelmä ja rahoi-
tettavia projekteja olisi ollut tarjolla enemmänkin, vaikka 
matka-apurahahakemukset loppuivat ja matkustaminen 
ylipäänsä pysähtyi kuin seinään. Hakemuksia tuli kaiken 
kaikkiaan 280 kappaletta, joista myönteisen päätöksen sai 
138 hanketta. Lisäksi MVTT antoi Helsingin yliopiston 
maatalous – metsätieteiden koulutusalalle 750 000 euron 
lahjoituksen.

Vuonna 2020 myönnetyissä apurahoissa on näkynyt erityi-
sesti ilmastonmuutos. Helsingin yliopisto päätti käyttää 
lahjoitusvarat peltomaan hiilen sitoutumista mittaavan 
SMEAR-Agri-mittausaseman perustamiseen Viikkiin. 
Asemalla voidaan mittaamalla valumavesien mukana 
kulkeutuvan hiilen sekä ravinteiden määrää tutkia myös 
millaisia vesistövaikutuksia maataloudella on. Lisäksi 
apurahaa myönnettiin esimerkiksi tutkimukseen säätö-
salaojituksesta muuttuvassa ilmastossa, sekä hankkeisiin, 
joissa tutkitaan hiilen sitoutumista maaperään. Monissa 
hakemuksissa oli myös tavalla tai toisella mainittu muut-
tuva ilmasto, hiilen sitominen tai hiilineutraaliuteen 
pyrkiminen, vaikka hakemus olisi ollut muusta aiheesta.

Viime vuosien kestohitit, mikromuovit ja antibiootti-
jäämät vesissä eivät vuonna 2020 nousseet aiheiden kärki-
paikalle, mutta kyllä hakemuksia näihinkin tuli. Eikä 
MVTT unohtanut näitä, vaan hallitus myönsi apurahaa 

mm. tutkimukseen antibioottiresistanssiriskin hallinnasta 
jätevesilietteen hyödyntämisessä.

Tätä kirjoittaessani, joulukuussa 2020, vuodelle 2021 
osoitetut ensimmäiset hakemukset ovat jo tulleet. Niiden 
perusteella ei vielä pysty päättelemään mikä on aiheiden 
aallonharjalla vuonna 2021, mutta veikkaisin, että ainakin 
erilaiset mallinnukset, paikannusmenetelmiin (esimerkiksi 
satelliittipaikannus) perustuvat tutkimukset, jo kerätyn 
tiedon ja datan koonti ja jalostaminen sekä muut datan ja 
veden yhdistävät teemat tulevat entisestään nousemaan. 
Vuonna 2020 rahoitetuissa hankkeissa mm. ilmaston-
muutoksen vaikutuksia tutkitaan ilmastomallein, pinta- 
ja pohjavesien saatavuutta arvioidaan kaukokartoituksella 
ja Kangasalan Kirkkojärven tutkimusaineistoa digitoidaan 
kaikkien saataville. Digitalisaatio etenee joka rintamalla 
(korona saattoi toki vauhdittaa joitakin rintamia), mistä 
on muuten lisää hyviä esimerkkejä Vesitalous-lehden 
numeroissa 5 ja 6/2020.

Mainiota vuotta 2021 kaikille Vesitalouden lukijoille!

MINNA MAASILTA
toiminnanjohtaja,  
Maa- ja vesitekniikan tuki ry
minna.maasilta@mvtt.fi

Maa- ja vesitekniikan tuen (MVTT) vuosi 2020 oli yhtä suurta digiloikkaa. Yllättäen ja pyytämättä 
lähes kaikki läsnäoloa vaativa toiminta, ihmisten tapaaminen ja yhteiset kokoukset siirtyivät Teamsiin, 
Zoomiin ja minne lie. Onneksi olemme notkeita ja ketteriä, eikä toiminta edes hidastunut, sillä hallituk-
semme myönsi vuonna 2020 jälleen ennätysmäärän rahoitusta vesi- ja ympäristötekniikan alalle.

Maa- ja vesitekniikan tuen 
apurahavuosi 2020

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland

MAAILMAN VESIPÄIVÄÄ VIETETÄÄN 22.3. ETÄTILAISUUTENA

Webinaaria valmistellaan YK:n vesipäiväteeman ”Valuing Water” pohjalta. 

Lisätietoa myöhemmin osoit teessa www.vesiyhdistys.fi

A J A N KO H TA I S TA  V E S I Y H D I S T Y K S E LTÄ

Merkitsethän päivän 
jo nyt kalenteriisi!
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Maa- ja metsätalousministeriö 
lähetti joulukuussa lausun-
noille Kansallisen vesi-
huoltouudistuksen vision 

sekä toimeenpano-ohjelman luonnoksen, 
jossa on listattu vesihuollon kymmenen 
keskeisintä kehittämistarvetta lähivuosille. 
Lausuntoja voi antaa 8.2.2021 saakka.

Strategiapäivitys 
Vesilaitosyhdistykseltä – 

Vesihuollon toimintaympäristö on monella tavalla muuttumassa, ja Suomessa 
on ryhdytty toimiin alan kehittämiseksi vastaamaan uusia vaatimuksia. 
Kansallinen vesihuoltouudistus on käynnistynyt ja Vesilaitosyhdistys julkaisi 
uuden strategian seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi. Vesilaitosyhdistyksen 
toimitusjohtaja Osmo Seppälä kannustaa vesilaitoskenttää kohtamaan uudet 
haasteet avoimesti ja realistisesti sekä kehittämällä toimintaa pitkäjänteisesti.
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Toimeenpano-ohjelman keskeisiä asioita ovat mm. lain-
säädännön ja valvonnan saattaminen ajan tasalle, kaik-
kien vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaa-
minen, vesihuollon henkilöstön osaamisen vahvista-
minen sekä kiertotalouden ja digitalisaation edistäminen 
vesihuoltoalalla.

Suunnitteluvaiheen jälkeen Kansallinen vesihuoltouu-
distus etenee mm. vesihuoltolain ja toimialaa säätelevien 
muiden lakien uudistamisella sekä erilaisten vesihuollon 
toimintaa tukevien hankkeiden kuten hyvän vesihuollon 
kriteeristön ja vesihuoltoalan henkilöstön pätevyysvaati-
musten määrittämisellä.

Vesilaitosyhdistykseltä laajempi ja 
pitkäjänteisempi strategia

Vuosien 2019-2020 strategiatyön tuloksena Vesilaitos-
yhdistys julkaisi oman strategiansa, jonka kausi venytet-
tiin aiemmasta viidestä kymmeneen vuoteen, ja samalla 
Vesilaitosyhdistys laajensi strategiaa koskemaan oman 
toimintansa lisäksi koko toimialaa. Tuloksena julkaistiin 
sekä visio että tiekartta vuoteen 2030. Vision mukaan 
Suomessa on maailman toimivin vesihuolto vuonna 
2030. 

Vision saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on muodos-
tettu kuusi strategista tavoitetta, joita arvioidaan 
muutaman vuoden välein. Strategiset tavoitteet ovat: 
Toimintaedellytykset on turvattu, toiminnan merkityksel-
lisyys on tunnistettu yhteiskunnassa, ala on vetovoimainen, 
ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen 
edelläkävijä, asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittä-
mistä ja ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä.

Strategian tiekartta vuosille 2021-2030 esittää kunkin 
kuuden strategisen tavoitteen osalta välitavoitteita ja 
toimenpiteitä, jotka jakautuvat aikaväleille 2021-2023, 
2024-2027 ja 2028-2030.

”Aiemmin strategiamme ovat käsitelleet pääsääntöisesti 
Vesilaitosyhdistyksen oman toiminnan kehittämistä, 
mutta nyt näimme tarpeelliseksi laajentaa strategiaa 
koskemaan myös koko toimialaa ja pidempää aikaväliä. 
Toimialan haasteet ovat niin laajoja ja pitkäjänteisiä, että 

strategiatyötä on kehitettävä vastaavalla tavalla”, toimi-
tusjohtaja Osmo Seppälä Vesilaitosyhdistyksestä sanoo.

Ei saa jäädä pelkäksi paperiksi
Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnos 
ja Vesilaitosyhdistyksen strategia ovat monelta osin 
samansuuntaisia, vaikka näkökulmat osin poikkeavat. 
Vesilaitosyhdistyksellä korostuvat vesilaitoskentän kehit-
täminen, asiakasnäkökulma sekä alan imagon paranta-
minen ja houkuttelevuuden lisääminen. Osmo Seppälä 
muistuttaa, että vesilaitokset ovat hyvin erilaisia ja lähtö-
kohdat toiminnan kehittämiseksi vaihtelevat. 

”Olemme olleet mukana vesihuoltouudistuksen valmis-
telussa ja pääsääntöisesti olemme ohjelmaluonnokseen 
tyytyväisiä. Täytyy kuitenkin muistaa, että osalla vesilai-
toksista on suuria vaikeuksia täyttää nykyinenkin vaati-
mustaso, joten monille pienille laitoksille Kansallisen vesi-
huoltouudistuksen ehdotukset voivat olla kivuliaita. Tämä 
tulisi ottaa huomioon vesihuoltouudistuksen edetessä”.

”Vesihuoltouudistuksen toteutuksessa tulisi toimia pitkä-
jänteisesti ja eri osapuolten olisi sitouduttava hankkeen 
edistämiseen. Ohjelmassa on kahden vuoden ajalle suun-
niteltu lukuisia eri hankkeita vaatien yhteensä arviolta 
ainakin kuuden miljoonan euron rahoituksen. Näin ollen 
resurssien varmistaminen hankkeiden toteuttamiseen on 
ensiarvoisen tärkeää, ettei suunnitelma jää pelkäksi pape-
riksi”, Seppälä korostaa.

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen käynnistyy lähi-
aikoina. Siihen liittyy myös EU:n juomavesidirektiivin 
kansallinen toimeenpano. 

”Kyseessä on varsin iso lainsäädäntöhanke, jossa sekä 
tehdään nykyisiin säännöksiin niiden toimivuutta paran-
tavia muutoksia että uusilla säännöksillä pyritään vahvis-
tamaan vesilaitosten toimintaa ja valvontaa. Pienten vesi-
laitosten toimintaedellytyksiä tulee parantaa vahvista-
malla resursseja alueellisella yhteistyöllä sekä tukipalve-
luilla. Keskeisenä uudistuksen onnistumiselle näen, että 
vesihuoltolaitosten ja myös muiden osapuolten tulisi ottaa 
haasteet rohkeasti vastaan ja suhtautua tulevaan avoimesti 
ja realistisesti”, Osmo Seppälä arvioi. 

Lisätietoja

https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesilaitosyhdistyksen-strategia-visio-2030-ja-tiekartta-2021-2030/

www.mmm.fi/vesihuoltouudistus
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LIIKEHAKEMISTO

Huber (80 x 50)

Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

Slatek (80 x 80) Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B PUH. 09-440 164
00250 HELSINKI www.rictor.fi

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.�

                         

 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

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h 
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

www.kaiko.fi 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
kaiko@kaiko.fi 
www.kaiko.fi 

• Vuodonetsintälaitteet 

• Vesimittarit 

• Annostelupumput 

• Venttiilit 

• Vedenkäsittelylaitteet 

Kemira (80x80)
Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 
aina kemiallisesta saostamisesta 
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 
ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

 b VESIKEMIKAALIT
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Sinun ilmoituksesi?
Pyydä tarjous:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi  
Tuomo Häyrynen  
050 585 7996

(myös ilmoituksen valmistus)
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Heikki Lehtonen: The future prospects for Finnish agriculture

Agriculture is confronted by great challenges. The world’s 
growing and increasingly prosperous population is 

demanding more and better quality food for life and to attain a 
higher living standard. Agriculture and food production has to 
respond to the demand and to various sustainability challenges, 
such as adapting to and moderating climate change, the adequacy 
of water resources, and declining biodiversity. For Finland to 
achieve its highly ambitious target for carbon neutrality, it will 
require truly great changes in many sectors in Finland in addition 
to agriculture.

Ville Keskisarja and Olle Häggblom: From the model 
country of land drainage to a pioneer in water management

Drainage carried out by agriculture and the forest sector in 
Finland today is the result of a trend guided by the needs 

and values of the climate and water conditions, geology and the 
actions of the residents. Past decades’ changes in the operating 
environment, environmental challenges and societal values have, 
however, steered action in a more sustainable direction from the 
environmental perspective. A shift in land drainage is thus already 
underway towards a more holistic water management. This process 
of reform must be continued in the face of forthcoming climate 
challenges so that we will be able to secure the productivity and 
sustainability of agriculture and the forest sector also in times to 
come.

Sirkka Tattari, Jari Koskiaho, Markku Puustinen and Sari 
Väisänen: How to make the effect of mitigation measures 
visible in river water quality?

Despite various mitigation measures, the nutrient export of 
rivers flowing into the Baltic Sea have not been reduced 

significantly. In some areas, nitrogen concentrations have actually 
increased, and this is thought to be related either to ditching of 
peatlands, or to mild and rainy periods that increase concentrations 
of solids and nutrients. Uncertainty in load calculation also poses 
challenges in assessing the impact of measures. In any case, it is 
obvious that Finland will not achieve all reduction targets by the 
year 2021.

Paavo Ojanen: The environmental impacts of forest drainage 
– what are they and what to do next?

Forest drainage has impacts on nature and the environment. 
Accumulated research results on these impacts have been 

collected together by a large group of specialists in the period 2019–
2020 within the Sustainable Use of Drained Peatlands (Ojitettujen 
soiden kestävä käyttö) project. The project deals with peatland 
drainage for the forest sector, agriculture and peat harvesting. The 
article sets out the effects of forest drainage on biodiversity, the 
climate and waterways in the light of the results collected in the 
project. It considers the importance of these impacts on the forest 
sector and what could beneficially be done.

Laura Höijer: Carbon Action platform – with the goal of a 
systematic change towards regenerative agriculture

The major goal of the Carbon Action platform is a systemic 
change towards regenerative agriculture. This change also plays 

a central part in the efforts to achieve a carbon-neutral society and 
a sustainable food system. Regenerative cultivation methods have 
multiple benefits: they improve the soil health, they sequester carbon, 
they increase biodiversity, they reduce emissions into the waterways, 
and they enhance the productivity of farming. At the same time, the 
resilience of food production is promoted in a changing climate.

Eliisa Malin: Farmers as drivers of change – Carbon Action 
supporting farms in a transformation towards regenerative 
farming

On the edges of their fields, farmers have the keys to a solution 
in their hands. Few sectors can do as much work as farming 

to directly impact biodiversity, the well-being of waterways and 
climate change. A movement enthused by carbon sequestration 
and improved soil health is currently rising among farmers and this 
is attracting developing and target-oriented farms.

Antti Grönroos, Hanna Kyllönen and Juha Heikkinen: 
Resource Container collects clean water and nutrients

Resource Container purifies wastewater for discharge or reuse 
using chemo-mechanical technologies, which are easy to start 

up and can stand extreme conditions, such as low or high tempera-
tures and pHs. The concept can be used as a main part of centralised 
wastewater treatment but the container itself as a decentralised waste-
water treatment plant. Additionally, the recovery of valuables from 
wastewater streams is possible when needed. The concept exploits 
then the commercial solutions for solid/liquid separation assisted by 
flocculation keeping nutrients as much as possible in the liquid phase, 
phosphorus (P) recovery by precipitation, nitrogen (N) recovery by 
membrane contactor, and pure water production by reverse osmosis 
(RO). Solids are utilized e.g. in biogas or biochar production.

Other articles

Seija Virtanen: Land use and water management in a 
changing environment - presentations from a webinar held 
on 1 October 2020 (Editorial)

Erkki Joki-Tokola, Maarit Liimatainen, Timo Lötjönen 
and Hannu Marttila: Sustainable use of peatlands – Ruukki 
research station to investigate environmental impacts of thin 
peat fields

Heidi Salo and Aleksi Salla: Adaptation to climate change 
with controlled sub-surface 
drainage.

Markku Yli-Halla: The chemical composition of rust deposits 
in drains at Siikajoki

Elsi Katainen: The changing environment
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Muuttuva ympäristö

Hyvät lukijat! Vuosi sitten pienen pieni virus 
pisti elämämme päälaelleen muuttaen 
totutut toimintatavat hetkessä. Samaan 
aikaan huoli ilmastonmuutoksesta ja ympä-

ristön tilan heikkenemisestä on voimistunut. Tämä 
muuttaa päätöksentekoa kotimaassa ja Euroopan unio-
nissa. Ilmasto- ja ympäristömuutokset vaikuttavat poli-
tiikkaan ja päinvastoin.

Kevään 2019 eurovaalit uudistivat parlamentin kokoon-
panon, kun 60 prosenttia mepeistä vaihtui. Samalla 
EU-politiikassa otettiin huomattava vihreä askel, kun 
ilmastonmuutos nousi vaalien tärkeimmäksi teemaksi. 
Saman vuoden joulukuussa, pitkien neuvottelujen ja 
kuulemisten jälkeen, saksalaisen Ursula von der Leyenin 
johtama komissio aloitti työnsä ja ensitöikseen julkisti 
EU:n ilmasto-ohjelman eli Green dealin. Ohjelman 
tarkoituksena on uudistaa käytännössä koko EU:n lainsää-
däntö vastaamaan tiukempia ympäristö- ja ilmastotavoit-
teita, kärkenään ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että lähes kaikki 
energiaan, vesiin, maankäyttöön, viljelyyn, metsiin ja 
ruoantuotantoon liittyvä EU-lainsäädäntö tulee lainsäätä-
jien uudelleenarvioitavaksi. Kaiken ytimessä on uusi ilmas-
tolaki, joka tekee 2050-tavoitteesta juridisesti velvoittavan.

Vuosi 2020 jää mieleen muustakin kuin koronasta. 
Toimintaympäristömme muuttui merkittävästi, kun 
tärkeä liittolainen Iso-Britannia otti ja lähti unionista. 
Poliittisesti muutos on näkynyt Ranskan sekä Etelä- ja 
Itä-Euroopan vaikutusvallan kasvuna, kun pohjoismaille 
perinteinen liittolainen ei ole enää yhteisissä neuvottelu-
pöydissä. Toisaalta maailmanpolitiikassa Donald Trumpin 
valtakausi merkitsi USA:n ja Euroopan vieraantumista 
toisistaan. Kiinan vaikutusvalta lisääntyy, maan noustua 
maailman suurimmaksi taloudeksi. Yhdysvaltain presi-
dentiksi valitulla Joe Bidenilla on mahdollisuus tuoda 
tasapainoa takaisin kansainvälisiin suhteisiin. Yhdysvallat 
ja maailma eivät kuitenkaan ole Trumpin jälkeen entisel-
lään, nähtävissä on edelleen käpertymistä sisäänpäin.

Palataan kuitenkin takaisin Eurooppaan ja unionin muut-
tuvaan ympäristöön. Meille keskeinen EU-tason ohjelma 
on yhteinen maatalouspolitiikka, CAP, johon käytetään 
kolmasosa EU:n varoista. Maatalouspolitiikan käynnissä 
oleva uudistustyö on loppumetreillä. Politiikkaa viedään 
nyt ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan. 
Suomen saama rahoitusosuus nousee kuusi prosenttia 

nykyisestä. Uudistus on hyvällä ladulla sen varmistami-
seksi, että meille tärkeät erityistuet luonnonhaittakorva-
uksesta tuotantoon sidottuihin tukiin saavat jatkoa.

Juuri nyt käydään viimeisiä neuvotteluja uudistuksen 
sisällöstä komission, neuvoston ja parlamentin välillä. On 
oleellista varmistaa tasapainoinen neuvottelutulos ajoissa. 
Nyt ja ensi vuonna voimassa olevan maatalouden siirty-
mäkauden asetuksen pääneuvottelijana olen tyytyväinen, 
että viljelijöillä on varmuus lainsäädännöstä vuosille 
2021 – 2022 ja uuden ohjelmakauden aikataulusta. 
CAP-uudistuksen on oltava valmis kesäkuun loppuun 
mennessä, jotta jäsenmaille jää vuosi aikaa valmistella ja 
komissiolle puoli vuotta hyväksyä maakohtaiset strategiset 
suunnitelmat.

Green deal toimii nyt EU:ssa suurimpana muutoksen 
moottorina. Metsienkäytön tulevaisuus mitataan pian, 
kun EU päivittää hiilinielulaskentoja ja biomassan kestä-
vyyskriteerejä koskevat lainsäädännöt. Komission strategiat 
luonnon monimuotoisuudesta ja ruokaketjun uudistami-
sesta (Pellolta Pöytään) asettavat uusia EU-tason tavoitteita 
mm. vesien tilan parantamiseen, suojelualueiden määrään 
ja lannoitteiden vähentämiseen. Linjaukset ovat käänteen-
tekeviä. Tavoitteita asetettaessa maita ei voi laittaa yhteen 
muottiin vaan on otettava huomioon jäsenmaiden eriävät 
lähtötasot. Samalla lainsäätäjien on pidettävä huolta, että 
päätökset ovat yhteneviä yhteisen maatalouspolitiikan 
kanssa, jonka keskiössä on ruoantuotanto ja ruokaturvan 
varmistaminen kaikille kohtuullisin hinnoin. 

ELSI KATAINEN
Euroopan parlamentin jäsen

elsi.katainen@europarl.europa.eu
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Uponor

Uponor Barrier PLUS merkitsee läpimurtoa ja 
turvallisempaa tulevaisuutta puhtaan veden jakelussa 
riskialttiilla alueilla. Se yhdistää muoviputkiston 
helppouden ja joustavuuden testattuun ja vertaansa vailla 
olevaan suojaan jopa voimakkaimpia haitta-aineita kuten 
trikloorietyleeniä (TCE) vastaan.

Uponor Barrier PLUS. Ajattele pidemmälle.

www.uponor.fi

Uponor Barrier PLUS
Talousvettä turvallisesti
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