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Esipuhe
Tämä raportti syntyi hallinnon, tutkimuksen ja käytännön toimijoiden yhteisestä tarpeesta selvittää
nykytietämys pellon kuivatusjärjestelmiin liitettävistä toimenpiteistä, menetelmistä ja tekniikoista, joilla
maatalouden valumavesiä voitaisiin hallita kestävästi. Tässä kontekstissa haluttiin erityisesti kiinnittää
huomio ravinne- ja kiintoainehuuhtoutumien vähentämiseen, ravinteiden kierrättämismahdollisuuksiin
sekä varautumiseen tulevaisuuden ilmasto- ja sääolosuhteisiin.
Kuivatuksella on suuri merkitys pellon vesi- ja ravinnetalouteen, peltojen viljeltävyyteen sekä sadon määrään ja laatuun. Kuivatuksen tehokkuus sekä sen toteutustapa vaikuttavat pohjavedenpinnan korkeuteen, valumien ja kuormituksen jakautumiseen ajallisesti sekä veden kulkeutumisreitteihin ja aineiden
pidättymiseen. Kuivatusjärjestelmiin on viljelyn ja ympäristön kannalta hyödyllistä liittää kuivatuksen
säätömahdollisuus ja mahdollisuuksien mukaan myös salaojakastelu.
Kuivatusjärjestelmien yhteyteen liitettäviä menetelmiä ravinteiden pidättämiseksi on kokeiltu ja otettu
käyttöön jo usean vuosikymmenen ajan. Myös uusia ratkaisuja kehitetään, esimerkiksi fosforin saostamiseksi. Tämän raportin tarkoitus on koota tieto ja kokemukset kokeilluista ravinteiden ja veden pidättämismenetelmistä sekä soveltuvista erityisistä vedenpuhdistusmenetelmistä perus- ja paikalliskuivatuksen
kontekstissa. Menetelmien arviointia vaikeuttaa se, että ne on tehty kokeiluluontoisesti ja menetelmälähtöisesti, ja seuranta on jäänyt lyhyeksi tai puutteelliseksi. Tuloksiakaan ei aina julkisteta, ja julkaistutkin tulokset ovat hajanaisia ja sisältävät merkittäviä epävarmuustekijöitä. Toisaalta on myös tärkeää
ymmärtää menetelmien tarkoituksenmukainen käyttö kuivatusjärjestelmissä.
Kartoitustyö ja raportti on toteutettu Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman (RAKI) rahoituksella joulukuun 2017 aikana. Esitämme
suuret kiitokset arvokasta tietoa ja huomioita antaneille Risto Uusitalolle, Markku Puustiselle, Anne-Mari
Ventelälle, Henri Vaaralalle ja Janne Pulkalle. Kiitämme myös Ympäristöministeriötä ja Arja Nykästä
hyvästä yhteistyöstä.
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1

Johdanto
Tuottavan maatalouden edellytysten turvaaminen niin, että samalla huolehditaan myös ympäristöstä,
on yksi suuria haasteitamme globaalisti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja paikallisesti. Vesien hyvän tilan
saavuttaminen on erityisesti Itämeren alueella sekä intensiivisen maatalouden valuma-alueilla osoittautunut vaikeaksi, ja siksi tarvitaan uudistuksia säädöksiin, käytännön keinoihin ja toimeenpanoon. Etenevä
ilmastonmuutos vaikeuttaa tätä tehtävää entisestään, vaikka sen kaikkia vaikutuksia ei tunnetakaan.
Riskinä on, että yksittäiset ratkaisut tai toimenpiteet eivät tuo toivottua vaikutusta lyhyellä tai pidemmälläkään aikavälillä.
Suomen olosuhteissa pellon tehokkaalla kuivatuksella on ollut suuri merkitys; noin 85 % maamme pelloista on ojitettu. Nykyiset ojitukset, kattaen sekä avo- että salaojat, ovat pääasiassa 1940–60 luvulla
toteutettuja. Vaikka ojia on perattu ja kunnostettu, on peruskuivatusuomien sekä paikalliskuivatuksen
(avo- ja salaojat) kunnostamiselle suuri tarve. Kokonaisvaltaisesti suunniteltu pellon kuivatus tarkoituksenmukaisella alueella on laajalti tunnustettu tapa huolehtia viljelyn tuottavuudesta, maaperästä ja
ympäristöstä. Lisääntyvä epävarmuus ilmasto- ja sääolosuhteista tulee erityisesti tiedostaa. Kuivatuksen
lisäksi myös veden varastointitarpeet kasvavat, ja tällöin varastoidun veden käyttämistä pellon kasteluun tulisi tehostaa. Suomessa kolmasosa pelloista (merenrantapellot pois lukien) rajoittuu sisävesiin
(ml. valtaojat), ja runsas toinen kolmannes on vain 300 metrin päässä vesistöstä (Peltonen-Sainio ym.
2015). Siksi tulisikin tutkia, miten kastelujärjestelmiä voitaisiin kehittää veden luonnollista viipymää kasvattamalla niin, ettei tarvittaisi suuria investointeja rakennettuihin altaisiin. Samalla voidaan toteuttaa
useita tavoitteita palvelevia ratkaisuja ja edistää ravinteiden ja kiintoaineen pidättämistä ja vedenlaadun
parantamiseen ko. kuivatus- tai osavaluma-alueen purkupisteessä.
Maan kuivatus vaikuttaa oleellisesti pellon vesi- ja ravinnetalouteen, viljeltävyyteen sekä sadon laatuun
ja määrään. Kuivatustehokkuus ja sen toteutustapa vaikuttavat pohjavedenpinnan korkeuteen, valumavesien kulkureitteihin ja ravinteiden pidättymiseen. Kuivatuksen ja mahdollisen kastelun säätömahdollisuus on hyödyllistä sekä viljelyn että ympäristön kannalta. Maan kuivatuksen hyvällä suunnittelulla ja
toteutuksella on suuri merkitys ravinnehuuhtoutumien vähentämisessä.
Kuivatusjärjestelmien yhteydessä on ravinteiden vähentämiseksi valumavesissä myös Suomessa kokeiltu
perinteisten menetelmien, kuten kosteikkojen ja laskeutusaltaiden, lisäksi erilaisia vedenpuhdistus- ja
fosforinsaostusmenetelmiä jo 1990-luvulta lähtien, erityisesti Säkylän Pyhäjärven valuma-alueella.
Tähän raporttiin kootut menetelmät kattavat paikalliskuivatuksen osalta säätösalaojituksen, kalkkisuodinojat sekä salaojien päähän tai avo-ojiin asennettavat ravinnesuodattimet. Peruskuivatustasolla esitellään pohjapadot, laskeutusaltaat, valtaojien profiilin muutokset (mm. kaksitaso-oja), tulvatasanteet,
rakenteisiin (esim. siltarumpu) asennettavat säätölaitteet sekä ojiin asennettavat biologiset ja kemialliset
suodattimet ja saostuslaitteistot. Raportti rajaa toimenpiteet ja tekniikat kuivatusaluetasolla tehtäviin,
kuivatusjärjestelmiin liitettäviin ja ojituksen kunnostuksen yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin. Täten
esimerkiksi laajemmat rakennetut tai ennallistetut kosteikot ja tulvakentät, jotka molemmat sinänsä
ovat tärkeä osa valuma-aluetason vesienhallintaa ja -hoitoa, on jätetty kartoituksen ulkopuolelle, samoin
myös suuremmat suodatuskentät. Kartoitus rajaa pois myös peltotasolla osana kuivatussuunnittelua tehtävät toimenpiteet, kuten ojitusjärjestelmän täydentämisen ja muuttamisen, maan rakenteen ja pellon
vedenpidätyskapasiteetin parantamisen (jankkurointi) ja pellon tasauslanauksen. Monet toimenpiteistä
ovat myös vesienhoidon toimenpiteitä kemiallisten, biologisten että hydromorfologisten paineiden
vähentämiseksi, mutta tässä niitä käsitellään pääasiassa pellon kuivatuksen kontekstissa. Raportissa
esitetään olemassa oleva tieto kunkin toimenpiteen tai toimenpideryhmän käyttötarkoituksesta, soveltamisesta ja teknisestä toteutuksesta sekä vaikutuksesta ja tehosta. Esitettäviä parametrejä vaikutuksen
ja tehon osalta ovat hydrologia ja pohjaveden pinnan taso (mikäli oleellista ja tiedossa) sekä kiintoaineen
ja fosforin pidättyminen. Raportti huomioi myös toimenpiteen mahdollisuudet ravinteiden kierrättämiseen esim. sedimentistä, kasvillisuudesta tai suodatus- ja saostusmateriaaleista, mikäli näistä on saatu
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luotettavaa ja huomionarvoista tietoa. Raportissa esitellään tarkemmin vain kenttäolosuhteissa testatut
ja pilotoidut menetelmät, koska vain näitä on mielekästä harkita soveltavan tutkimuksen ja pitkäaikaisemman seurannan piiriin sekä osaksi kokonaisvaltaista kuivatusaluesuunnitelmaa.

1.1

Kartoitustyön toteutus
Kartoitustyö on toteutettu kokoamalla yhteen oleellisin saatavilla oleva aineisto toimenpiteistä hyödyntäen pääasiassa kartoitukseen osallistuvien toimijoiden (Salaojayhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi ry, ja
Vanajavesikeskus) omaa tai hankekumppanien aineistoja ja raportteja. Lisäksi on hyödynnetty muita
hankeraportteja ja kirjallisuutta. Kartoitukseen sisältyi myös haastatteluja. Käytettävissä oleva aika ja
ajankohta rajoitti kartoituksen laajuutta ja ennen kaikkea aihepiirin syvällisempää käsittelyä. Seuraavaksi
tulisikin ensisijaisesti tehdä riittävän kattava tieteellinen kirjallisuuskatsaus aihepiiristä, johon otetaan
mukaan myös ravinteiden kierron dynamiikka ja prosessit sekä hydrologia, ekohydrauliikka ja hydromorfologia.

1.2

Käsitteitä
alivesiuoma

uoman pohjaan tehty syvennys joka mahdollistaa riittävän kuivatussyvyyden ja
kohtuullisen vesisyvyyden myös pienillä virtaamilla

kuivatusalue

alue, jolle ojitus tuottaa hyötyä

joki

virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue on vähintään 100 km²

noro

sellainen puroa pienempi vesiuoma, jonka valuma-alue on vähemmän kuin 10 km²,
ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista

ojitus

maan kuivattamiseksi tai muuten alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi
tehtävä ojan kaivuu, suurentaminen tai oikaisu sekä puron, noron tai ojan
perkaaminen. Yläpuolisen vesistön keskivedenkorkeutta pysyvästi muuttavaa
ojitushanketta käsitellään vesilain (VL 587/2011) 6 luvun mukaisena keskivedenkorkeuden muuttamisena (ks. myös vesitalousasetus 1560/2011 6§)

paikalliskuivatus peltojen piiri-, sarka- ja salaojitus
peruskuivatus

purojen ja valtaojien kaivua ja perkaamista sekä pengertämistä maan kuivatuksen
parantamiseksi. Peruskuivatuksella luodaan edellytykset paikalliskuivatukselle,
erityisesti salaojitukselle.

pohjapato

kiinteä rakenne, jonka yli vesi virtaa ja jolla pidetään yläpuolista vedenpintaa 		
halutulla korkeudella

puro

jokea pienempi virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue on > 10 km² ja < 100 km²

tulvatasanne

uoman yhteydessä oleva tasanne, joka on veden peittämä vain suurten
virtaamien aikana

valtaoja

kuivatushankkeen yhteydessä toteutettu tai kunnostettu uoma, jota kautta
kuivatusalueen vedet johdetaan pois kuivatusalueelta

vesitaloushanke

vesi- tai maa-alueella toteutettava toimenpide tai rakennelman käyttäminen, joka voi
vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön

vesistö

järvi, lampi, joki, puro tai muu luonnollinen vesialue sekä tekojärvi, kanava ja muu
vastaava keinotekoinen vesialue. Vesistönä ei pidetä noroa, ojaa ja lähdettä.

Aihepiirin käsitteitä ovat selventäneet mm. Puustinen ym. (1994), Jormola ym. (2003), Suomen ympäristökeskus
(2008), Toivonen & Korkiakoski (2014) sekä Tattari ym. (2015).
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Kuva 1.1 Havaintokuva veden ja ravinteiden pidättämistoimenpiteistä valuma-alueella.
Mainostoimisto Kuke.
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2

Veden ja ravinteiden hallintamenetelmät
paikalliskuivatusjärjestelmissä
Paikalliskuivatuksen edellytyksenä ovat toimiva peruskuivatus, pellon kasvukunnosta huolehtiminen ja
mahdolliset muut pellon fysikaalisia ominaisuuksia parantavat toimenpiteet. Suomen peltojen paikalliskuivatus on toteutettu pääosin salaojituksella, ja avo-ojitettujen peltojen osuus on alle kolmannes
(Paasonen-Kivekäs ym. 2016). Viljeltävät kasvit ja myöhemmin koneiden painon asettamat kantavuusvaatimukset ovat tähän asti määrittäneet kuivatustarpeen, mutta viljelytekniikoiden ja pelloilla käytettävien
koneiden kehityksen myötä normaali maan rakenteesta ja kasvukunnosta huolehtiminen yleensä takaa
myös riittävän kantavuuden (Järvenpää & Savolainen 2015). Kuitenkin monessa paikassa on ajauduttu
tilanteeseen, jossa salaojaverkoston huollon laiminlyönti sekä painavat koneet ovat johtaneet maaperän
tiivistymiseen, eikä aikoinaan tehty ojitus enää vastaa nykypäivän vaatimuksia. Tämä johtaa satotappioihin, pintavaluntaan, eroosioon ja sitä kautta kasvaviin fosforihuuhtoumiin. Paikalliskuivatusjärjestelmissä
voidaan ravinteiden pidättymistä ja veden käyttöä tehostaa alla kuvatuilla menetelmillä.

2.1

Avo-ojitus
Paikalliskuivatusjärjestelmiin kuuluviin avo-ojiin ja piiriojiin voidaan asentaa mekaanisia tai kemiallisilla
tehoaineilla varustettuja suodattimia. Näistä on vain vähän kokemusta ja tuloksia paikalliskuivatusjärjestelmissä ja ne käsitelläänkin jäljempänä luvussa 3.

2.2

Salaojitus
Salaojituksella hoidetaan peltojen paikalliskuivatus, jolla luodaan maaperän vesitalous kasveille edulliseksi, parannetaan maan kantavuutta sekä helpotetaan viljelytöitä, mikä parantaa satoa ja maatalouden
kannattavuutta. Tavanomaisessa salaojituksessa kuivatuksen tehokkuus määräytyy ojavälin ja ojitussyvyyden perusteella. Pohjaveden pinnan noustessa vähintään salaojitussyvyyteen, vesi virtaa salaojiin
ja purkautuu laskuaukosta, kunnes vedenpinta
laskee alle ojitussyvyyden. Säätösalaojituksessa kokoojaojiin asennetaan säätökaivoja,
joista purkautuvan veden määrää voidaan
säätää erityyppisillä padotuslaitteilla. Suomen
pelloista noin 60 % on salaojitettuja, 25 %
avo-ojitettuja ja 15 % ojittamattomia (Paasonen-Kivekäs ym. 2016). Pääosa peltojemme
salaojituksesta on toteutettu 1960–80-luvuilla,
jolloin salaojitettiin yli miljoona peltohehtaaria
(Puustinen 2014). Salaojitus edellyttää hyvin
toimivaa peruskuivatusjärjestelmää. Salaojituksen tai salaojien kunnostuksen yhteydessä
on myös mahdollista valita ravinteita sitova
ympärysaine, esim. kalkkirikastettu maa-aines
(ks. kuva 2.1 ja 2.2.1 Kalkkisuodinojat). Hollannissa on saatu lupaavia alustavia tuloksia pohjaveden suodatukseen käytetyn rautapitoisen
hiekan käytöstä salaojakaivannossa. Tämänhetkisten kokemusten perusteella salaojakaivantoihin lisättävien aineiden käyttöä rajoittavat
korkeat rakennuskustannukset ja hankala massan vaihto. Myöskään pitempiaikaista tehon Kuva 2.1 Salaojitus ja ympärysaineen käyttö.
Salaojayhdistys.
seurantaa ei ole tehty (Uusitalo 2017).
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2.2.1 Kalkkisuodinojat
Kalkin käyttämisestä valumavesien ravinteiden sitomiseen kerrotaan enemmän jäljempänä erilaisten
kemiallisten suodatus- ja saostusmenetelmien kuvauksen yhteydessä (luku 3). Kalkkia on myös hyödynnetty salaojien ympärillä kalkkisuodinojana. Tätä menetelmää on alun perin käytetty happamien maiden
valumavesien neutralointiin, Suomessa erityisesti happamilla sulfaattimailla. Kalkkisuodinoja on salaoja,
jota ympäröivään täyttömaahan on sekoitettu poltettua kalkkia (CaO). Tämä 3–10 % kalkkirikastettu
maa-aines saa aikaan emäksisen vyöhykkeen, joka neutraloi happamat valumavedet ennen kuin ne kulkeutuvat salaojiin. Kalkin ansiosta myös maan veden läpäisevyys paranee ojakaivannossa (Maa- ja metsätalousministeriö 2011). Kalkki lisää myös fosforin sitoutumista ojakaivannon maa-ainekseen (Kaasinen
2010). Esimerkiksi Säkylän Pyhäjärven alueelle niitä rakennettiin 1990-luvun lopulla useita kilometrejä
(Tarvainen & Ventelä 2007). Näissä käytettiin tehoaineina hiekkaa ja Sachtofer PR -rakeita (ks. luku 3).
Kalkkisuodinoja voidaan myös tehdä pellon ulkopuolelle, ja sinne voidaan johtaa myös esimerkiksi kiinteistöjen jätevesiä. Tästä erimerkkinä on Yläneen Mäki-Laurilaan rakennettu Fosfilt-suodatinoja. (Tarvainen & Ventelä 2007, Pyhäjärvi-instituutti). Nordkalk on kehittänyt kalkkisuodinojitukseen ja laajemmin
kalkkisuodatukseen FOSTOP®-menetelmän, jota on testattu mm. LIFE Lestijoki -hankkeessa happamuuden torjumiseksi happamilla sulfaattimailla (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009, Jaatinen 2012).

Sovellettavuus
Mikäli kalkkisuodinojia tehdään jälkikäteen jo salaojitettuun peltoon, voivat niiden perustamiskustannukset nousta kohtuuttoman korkeaksi. Siksi veden läpäisyltään muuta maata tehokkaampia kalkkisuodinojia voidaan tehdä salaojituksen päähän, pellon reunaan, joista pintavalunta virtaa suojakaistan läpi
(Tarvainen & Ventelä 2007).

Vaikutus ja teho
Kalkkia (ja kipsiä) käytetään pellon pinnalla sitomaan fosforia ja parantamaan maan rakennetta. Fosforinsitomiskykynsä ansiosta erilaisia kalkkiyhdisteitä on käytetty ja kehitetty myös fosforin suodattamiseksi
pinta- ja salaojavalunnasta. Kalkkiyhdisteiden käytössä on huomioitava, että ne nostavat veden pH:ta ja
pienten virtaamien aikaan pH voi kasvaa huomattavasti myös suodattimen alapuolisissa ojissa. Korkea
pH voi olla riski eliöstölle, ja se voi aiheuttaa matalissa vesissä kalkin saostumista kalsiitiksi sekä lisätä
ravinteiden vapautumista ojan pohjalta (Laine ym. 2017). Kalkkisuodinojitusta on tutkittu Suomessa
erityisesti happamien sulfaattimaiden yhteydessä happamoitumisen torjunnassa (Bärlund ym. 2004).
Tässä yhteydessä kalkkisuodinojien neutralointitehon on todettu pysyvän vain muutaman vuoden
(Maa- ja metsätalousministeriö 2011). Ravinteiden pidättymisen osalta tutkimusta on vähän. Laitilassa
1990-luvulla tehdyssä kokeilussa kalkkisuodinojan vaikutus ravinteiden sitojana hävisi muutamassa vuodessa. Sittemmin kalkkisuodinojista on saatu hyviä tuloksia esim. Säkylän Pyhäjärvellä (keskimääräinen
fosforinpuhdistusteho 40 %; Kaasinen 2010) sekä mm. Liettuassa, jossa seitsemän vuoden ajanjaksolla
savimailla sijaitsevien kalkkisuodinojien on todettu puolittavan kokonaisfosforipitoisuuden ja laskevan
fosfaattifosforin pitoisuuden reilusti alle puoleen kontrolliojaan verrattuna (Saulys & Bastiene 2008).
Menetelmä kaipaa kuitenkin lisätutkimuksia ja seurantaa. Lisäksi on todettava, että salaojiksi asennettujen kalkkisuodinojien tehon mittaaminen on hankalaa, koska se vaatii vesinäytteet pintavaluntavedestä
(Tarvainen & Ventelä 2007).
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2.2.2 Säätösalaojitus ja altakastelu
Säätösalaojituksen ja altakastelun tavoitteena on padottamalla ja lisävettä johtamalla luoda kasveille
optimaaliset kosteusolosuhteet, mikä antaa entistä paremmat edellytykset hyvään satoon. Samalla
yhteenlaskettu salaoja- ja pintavalunta pellolta pienenee, jolloin ravinnehuuhtoutumat laskuojaan ja
purkuvesistöön vähenevät. Korkea pohjavedenpinta vähentää happamilla sulfaattimailla sulfidien hapettumista haitalliseksi sulfaatiksi sekä hillitsee haitallisten liukoisten metalliyhdisteiden muodostumista.
Toisaalta denitrifikaation johdosta typpeä poistuu maasta typpikaasuna. Turvemailla korkealla oleva pohjavedenpinta vähentää kasvihuonekaasujen muodostumista. Vedenalaisia salaojituksia, jotka tavallaan
vastaavat säätösalaojitusta, on tehty vuosikymmeniä rautasaostumien ehkäisemiseksi.
Säätösalaojitus yleistyi Suomessa 1990-luvun puolivälissä, ja sitä on käytössä noin 80 000 peltohehtaarilla. Eniten sitä käytetään Pohjanmaalla, jonne se alueen tasaisen maaston ja peltomaiden hyvän
vedenläpäisevyyden ansiosta soveltuu hyvin. Säätösalaojitus ja altakastelu sisältyvät Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaan vuosina 2014–2020, jossa ympäristökorvaus hoitotoimenpiteistä on
rajattu happamille sulfaattimaille ja turvemaille. Säätösalaojitukselle voidaan lisäksi myöntää 800 euron
hehtaarikohtaisesta enimmäiskustannuksesta tavanomaista salaojitusta (35 %) korkeampi investointituki
(40 %) koko maassa.

Kuva 2.2 Salaojituksen, säätösalaojituksen ja altakastelun (salaojakastelun) periaatteet.
Salaojayhdistys.
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Toimintaperiaate: säätösalaojitus
Säätökaivoilla tehtävän padotuksen seurauksena valunta ojaston laskuaukosta estyy, jos pohjaveden
pinta pysyy padotuskorkeuden tasossa tai sen alapuolella. Kun pohjavesi nousee padotuskorkeuden
yläpuolelle, vettä purkautuu ojastosta, kunnes pohjaveden pinta laskee padotuskorkeuteen. Säätöojituksessa pohjaveden pinnan aleneminen hidastuu tavanomaiseen ojitukseen verrattuna, ja maan kosteus kasvaa koko profiilissa. Tämä lisää kasveille käyttökelpoisen veden määrää. Poistettaessa padotus
kokonaan ojitus toimii tavanomaisen salaojituksen tavoin. Säätökaivojen määrä riippuu maanpinnan
kaltevuudesta ja ojaston rakenteesta. Nykyisin Suomessa kaivojen säätö tapahtuu käsin. Automaattinen
peltomaan kosteuteen perustuva säätökaivon ohjausjärjestelmä on kehitteillä.

Toimintaperiaate: altakastelu
Altakastelulla (salaojakastelu, pohjavesikastelu, padotuskastelu tai säätökastelu) pohjaveden pinta voidaan pitää halutulla korkeudella kuivinakin kausina, jos kasteluvettä on riittävästi saatavilla. Salaojakastelussa lisävettä pumpataan putkistoon sateettomina aikoina (kuva 2.6). Kasvukauden ulkopuolella ojasto
toimii säätösalaojituksen tai tavanomaisen salaojituksen tavoin.

Säätösalaojituksen ja altakastelun soveltuvuus
Säätösalaojitus ja salaojakastelu soveltuvat tasaisille ja hyvin vettä johtaville peltoalueille, joilla pohjaveden pinta on suhteellisen lähellä maan pintaa, ja joilla salaojitus on jo ennestään tai se on perusteltua asentaa kuivatuksen vuoksi. Maanpinnan kaltevuuden suositusarvo on alle 0,5 % ja enimmäisarvo
1–2 %. Suuret kaltevuudet vaativat lukuisia säätörakenteita, joiden asentaminen on kallista ja ylläpito työlästä. Kyllästyneen maan vedenjohtavuuden tulisi olla vähintään 0,5 metriä vuorokaudessa. Maalajiltaan
tällainen maa on useimmiten hietaa ja sitä karkeampia maalajeja tai rakenteeltaan hyvin vettä johtavaa
hienojakoista maata, kuten urpasavea. Jos vedenjohtavuus on hyvin pieni, maasta ei poistu vettä tarpeeksi nopeasti salaojiin runsaiden sateiden sattuessa, ja riskinä on kasvuston vettymishaitat. Salaojien
lähellä taas on oltava huonosti vettä läpäisevä maakerros. Säätösalaojituksen on arvioitu soveltuvan noin
600 000– 800 000 hehtaarin peltoalalle Suomessa.

Kuva 2.3 Yhdellä säätökaivolla pohjavedenpintaa voidaan padottaa noin 60 cm verran. Kaltevuuden
tulee olla enintään 1–2 %, jolloin kaivoja tarvitaan enintään 1 kpl/1,5 ha. Salaojayhdistys.
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Säätösalaojituksen ja altakastelun tekninen toteutus ja käyttö
Säätösalaojituksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi on Salaojayhdistykseltä saatavissa vanhat salaojakartat. Alla kuvia säätösalaojituksen teknisestä toteutuksesta.
Kuva 2.4 Säätökaivoissa on
erilaisia säätömekanismeja.
Automaattisia säätölaitteita on
kehitteillä.
Valokuvat: Rainer Rosendahl,
periaatepiirros: Salaojayhdistys.

Kuva 2.5 Säätökaivon asennus ja säätömekanismi. Rainer Rosendahl.
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Kuva 2.6 Havaintokuva
altakastelujärjestelmän
toimintaperiaatteesta. Rainer Rosendahl.
Säätösalaojituksen ja altakastelun säätöä varten on syytä seurata sääennusteita ja pohjavedenpinnan
korkeutta. Menetelmien vaikutuksia pohjaveden pintaan voidaan seurata pohjavesiputkilla joko manuaalisesti tai automaattiantureiden avulla. Mittauksista nähdään miten nopeasti pelto reagoi säätöön. Happamilla sulfaattimailla hapettuneissa maakerroksissa esiintyy halkeamia, minkä seurauksena padottu
pohjavesi tai kasteluvesi suotautuu herkästi valta- ja piiriojiin. Suotautumishäviöiden vähentämiseksi on
esitetty ratkaisua, jossa asennetaan muovikalvo salaojakastellun pellon ja valtaojan väliin (Uusi-Kämppä
ym. 2013).

Kuva 2.7 Pohjavesiputkilla voidaan seurata pohjavedenpinnan korkeutta. Koholla varustettu
pohjavesiputken sisään asennettu putki helpottaa seurantaa. Salaojayhdistys.

Kuva 2.8 Suomessakin koekäytössä olevan
Watergate-venttiilin etuna ovat automaattisuus
ja maahan upotettava laitteisto, joka ei
häiritse viljelytoimenpiteitä. Venttiilin avulla
voidaan padota vettä noin 30 cm alajuoksun
vedentasoon verrattuna, joten venttiilejä tarvitaan
enemmän kuin säätökaivoja (vrt. kuva 2.3 yllä).
Altakastelussa venttiilien voidaan olettaa toimivan
yhtä hyvin kuin säätökaivojen, mikäli käytössä
on riittävästi vettä pumpattavaksi järjestelmään.
Salaojayhdistys.
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Vaikutukset ja teho
Suomessa ja muissa maissa tehtyjen tutkimusten perusteella säätösalaojituksen ja salaojakastelun vaikutukset pohjaveden pinnan korkeuteen, valuntaan, ravinteiden huuhtoutumiseen ja satoon vaihtelevat
peltoalueesta ja sääolosuhteista riippuen. Niihin vaikuttavat myös ojitus, viljelykasvi ja säätötoimenpiteet. Suuria eroja saattaa esiintyä samallakin peltoalueella vuodenajoittain ja vuosittain. Mikäli padotusta ja kastelua ei hoideta asianmukaisesti, säädöllä voi olla myös haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi
pintavalunnan lisääntymistä, satotappioita ja maan rakenteen heikkenemistä (Paasonen-Kivekäs 2014,
2016).
Olemassa olevan tutkimustiedon ja käyttökokemusten perusteella säätösalaojituksella ja salaojakastelulla voidaan vähentää pelloilta tulevia ravinnehuuhtoutumia tietyissä olosuhteissa. Useilla peltoalueilla
Suomessa tehtyjen havaintojen perusteella säätösalaojituksella voidaan nostaa pohjaveden pintaa
tavanomaiseen salaojitukseen verrattuna, mutta pohjavesi laskee melko nopeasti kuivien kausien aikana
samoin kuin tavanomaisessa salaojituksessa, erityisesti silloin, kun kasvien haihdutus (evapotranspiraatio) on voimakasta (Bärlund ym. 2004). Salaojakastelulla pohjaveden pinta saadaan pidettyä selvästi
korkeammalla kuin säätösalaojituksessa. Kuvassa 2.9 on esitetty pohjaveden pinnan syvyys happamalla
sulfaattimaalla Söderfjärdenin koekentällä Vaasan seudulla kolmessa eri salaojitusjärjestelmässä vuosina
2010–2017. Vuonna 2010 kaikki koealueet olivat ilman säätöä ja kastelua, eli ojastot toimivat tavanomaisen salaojituksen tavoin.

Kuva 2.9 Pohjaveden pinnan syvyys maanpinnasta tavanomaisesti salaojitetulla, säätösalaojitetulla
ja salaojakastellulla peltoalueella Söderfjärdenin koekentällä. Nuolet osoittavat kasteluveden syötön
salaojastoon. Virtanen ym. 2017.

Vesiensuojelun kannalta pääpaino kansainvälisissä tutkimuksissa on ollut typen huuhtoutumisessa. Suomessa tehdyt simulointitulokset osoittavat kokonaisvalunnan vähenevän säätösalaojituksessa enintään
10 % ja typpihuuhtouma 13 % verrattuna tavanomaiseen salaojitukseen (CROPWATN-malli; PaasonenKivekäs 2000). Typpihuuhtouman osalta on saatu jopa 40 % vähenemiä (Karvonen 2009), mutta fosforin
käyttäytymistä säätösalaojituksessa on selvitetty vähän (Paasonen-Kivekäs 2014). Happamilla sulfaattimailla padotettu pohjavesi voi estää hapen kulkeutumisen syvemmällä oleviin potentiaalisesti happamiin maakerroksiin ja siten vähentää pintamaan ja veden happamuutta. Kesäisin vaikutus ei välttämättä
kestä kuitenkaan koko aikaa. Salaojakastelulla voidaan pitää yllä happamuutta torjuvaa vaikutusta myös
koko kuivan kauden ajan (esim. Joukainen & Yli-Halla 2003, Bärlund ym. 2005, Uusi-Kämppä ym. 2013,
Virtanen ym. 2013, Suomela ym. 2014). Altakastelun neutralointitehon lisäämistä kalsiumkarbonaatin ja
kalsiumhydroksidin avulla tutkitaan meneillään olevassa PRECIKEM II -tutkimushankkeessa (Salaojayhdistys 2014). Menetelmässä sekoitetaan kemikaalia salaojaputkistoon pumpattavaan veteen ja pyritään
siten estämään sulfidien mikrobiologinen hapettuminen (Virtanen & Vakkilainen 2017).
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Säätösalaojitus ja altakastelu vaikuttavat satoon eniten kuivina kesinä, ja sen vuoksi tutkimuksiakin pitäisi
toteuttaa muutoin vakioiduissa ympäristöissä useana vuonna. Koekenttätutkimusten perusteella satovaste voi olla kuivina aikoina 10–110 %, riippuen siitä mihin tuloksia verrataan (Paasonen-Kivekäs ym.
2000, Holma 1999). Säätösalaojituksen ja salaojakastelun yritystaloudellisen kannattavuusselvityksen
(Haataja 2000) mukaan erikoiskasveilla, kuten perunalla, säätösalaojituksen lisäkustannukset on mahdollista kattaa odotettavissa olevilla sadon lisäyksillä.

2.3

Yhteenveto: Tieto paikalliskuivatusmenetelmien
vaikutuksista riittämätöntä
Salaojitusten ensiojitusten ja täydennysojitusten vaikutuksista valumavesien laatuun on niukasti tietoa. Suomalaisia tutkimuksia ensiojituksen vaikutuksista kiintoaine- ja ravinnehuuhtoutumiin on tehty
ainoastaan Hovin koealueella Vihdissa (Seuna & Kauppi 1981). Täydennysojitusta on tutkittu vain kahdella koekentällä, jotka molemmat sijaitsevat Jokioisilla ja ovat tasaisia savipeltoja. Toinen on Kotkanojan
koekenttä (Turtola & Paajanen 1995) ja toinen Nummelan koekenttä, jossa vaikutuksia on seurattu PVO-,
PVO2- ja TOSKA-hankkeissa (Vakkilainen ym. 2010, Äijö ym. 2014 ja Äijö ym. 2017). Voidaan todeta,
että edellä kuvattu tutkimustieto ojitus- ja kastelumenetelmien tehosta ja toimivuudesta on riittämätön. Pelkästään vuosittaiset sääolovaihtelut hankaloittavat mittaustulosten vertailua. Myös peltoalueet
ovat erilaisia hydraulisten ominaisuuksien, topografian ja viljavuuden suhteen. Tämä heterogeenisuus
kuvastaa kuitenkin sitä tosiasiallista ympäristöä, jossa maanomistajat ja viljelijät toimivat. Siksi ojitusmenetelmien toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta tarvitaan lisää tietoa pitkäaikaisilla peltomittakaavan kokeilla hyvin kalibroiduilla seuranta-alueilla. Koealueiden täytyy olla perusteellisesti kalibroituja.
Kokeellisen tutkimuksen rinnalla tarvitaan laskennallista tutkimusta, kuten matemaattista mallintamista,
sekä peltoalueen että valuma-alueen mittakaavassa.
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3

Veden ja ravinteiden hallintamenetelmät ja -tekniikat
peruskuivatusjärjestelmissä

3.1

Yleistä
Ilmastoennusteiden perusteella tehokas maankuivatus tulee tulevaisuudessakin olemaan Suomessa
tarpeellista. Oikein mitoitettu ja toimiva peruskuivatus on edellytyksenä toimivalle peltojen paikalliskuivatukselle. Valtaojien mitoituksessa täytyy huomioida yläpuolisen valuma-alueen koko ja salaojituksen
määräämä kuivatussyvyys (mm. Puustinen ym. 1994). Lisäksi kuivatusuomien mitoituksessa on perinteisesti otettu huomioon lumen sulamisen aiheuttama kevättulva. Tulevaisuudessa, etenkin Etelä-Suomessa, rankkasateista johtuva tulva saattaa muodostua määräävämmäksi mitoituskriteeriksi (Järvenpää
& Savolainen 2015).
Nykyiset peruskuivatusuomat ovat pääasiassa 1940–1970-luvuilla toteutettuja ja niiden kunnostamiseen
on suuri tarve. Kun peruskuivatushankkeita suunnitellaan uomien kunnostamiseksi ja ilmastonmuutokseen varautumiseksi, on otettava huomioon myös virtavesien monin paikoin heikentynyt ja yksipuolistunut luonnontila. Siksi peruskuivatushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi soveltaa entistä
laajemmin ns. luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita (Järvenpää & Savolainen 2015), mikäli se
käytännön olosuhteiden ja maanomistajien hyväksynnän puitteissa on mahdollista. Tämä koskee sekä
peruskunnostus- että ojitushankkeita. Luontoarvojen huomioon ottamisesta ja arvioimisesta ojituksen
yhteydessä on myös julkaistu opas (Hämäläinen ym. 2015).

3.2

Valtaojien peruskunnostus
Valtaojien peruskunnostus ja perkaus on tarpeellista riittävän kuivatussyvyyden ylläpitämiseksi. Vesimäärien ja virtaamien kasvaessa myös tulvien vähentäminen ja tasaaminen luovat kunnostustarvetta.
Kunnostuksen pääasiallisen tarkoituksen tunnistaminen on toimenpiteiden valinnan perusta. Kaikissa
tapauksissa valtaojien peruskorjaukset ja kunnossapito tulisi toteuttaa niin, että ympäristöarvot säilyvät
ja vesistön hydrologia muuttuu mahdollisimman vähän. Kun valtaojien peruskunnostusta toteutetaan
luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita noudattaen, voidaan uomien vedenjohtokyky turvata ja
veden laatua parantaa sekä huolehtia samalla luonnon monimuotoisuudesta. Lähtökohtana on uoman
luontaisen käyttäytymisen hyödyntäminen, joka huomioi uoman morfologian ja hydrologian. Luonnonmukainen vesirakentaminen pyrkii minimoimaan eroosion ja kunnossapitotarpeen, mikä on myös maanomistajien intressien mukaista mm. kulujen vähentämiseksi. Luonnonmukaisuus palvelee myös maisemallisten tavoitteiden saavuttamista (Järvenpää & Savolainen 2015, Suomen ympäristökeskus 2008).

3.2.1 Luonnonmukaisten peruskunnostusmenetelmien toteuttaminen
Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmiä pyritään käyttämään sopivissa kohteissa niin, että
otetaan huomioon maanviljelyn edellytykset ja vaatimukset. Ojan tai vesistön topografia määrittelee
myös osaltaan luonnonmukaisten menetelmien hyödyntämismahdollisuudet. Maatalousuomissa onkin
harvoin mahdollista saavuttaa ennen perkausta vallinnutta luonnontilaa, mutta erilaisilla yksittäisillä
muokkaustoimenpiteillä ja rakenteilla voidaan kuitenkin parantaa perattavien uomien monimuotoisuutta
ja tilaa (Järvelä & Västilä 2016). Esimerkiksi uoma voidaan mitoittaa niin, että alavilla mailla sallitaan
vähäinen tulviminen, mikä vähentää myös perkaustarvetta (Paasonen-Kivekäs 2016). Luonnonmukainen
peruskuivatus soveltuu ojauomastoihin, joissa korkeuserot ojapohjan ja maanpinnan välillä ovat pienet,
ja uoman ympärillä on runsaasti tilaa tehtäville toimenpiteille. Parhaiten menetelmää voidaan soveltaa
ojienvarsilla sijaitsevilla kosteilla joutomailla. Luonnonmukaisuutta ja luonnollista hydrologiaa voidaan
hyödyntää myös aikoinaan suoraksi kaivetussa uomassa. Perinteisen suoran kuivatusuoman palautuminen luonnontilaista muistuttavaksi on esitetty kuvassa 3.1.
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Kuva 3.1 Uoman palauttaminen uuteen luonnontilaan perinteisesti kaivetun peruskuivatusuoman
kunnostuksen yhteydessä. Kunnostettaessa umpeenkasvanutta uomaa on sitä tulvavaran takia
suositeltavaa leventää pienen alivirtaamauoman yläpuolelta. Alivirtaamauomasta voi muodostua
ensimmäisen kuvan tyyppinen luontaisen kaltainen uoma, joka takaa riittävän kuivatussyvyyden.
Tulvatasanne taas pitää yllä tulvanaikaista vedenjohtokykyä (Jormola ym 2003). Piirros: Lasse Järvenpää.

Kaikissa maankuivatus- ja kasteluhankkeissa tulisi noudattaa lakia ja ympäristöhallinnon ohjeita
(ks. Järvenpää & Savolainen 2015, Leppiniemi 2014) sekä hyödyntää neuvonta- ja suunnittelupalveluja.
Pellon pintakarttoja ja pituusleikkauksia voi tiedustella maanomistajilta, ojitusyhteisöiltä tai ELY-keskusten arkistoista. Suunnitteluohjeiden mukaisia luiskan kaltevuuksia, joita on ajan saatossa loivennettu,
tulisi käyttää aina kun mahdollista. Näin tulisi tehdä sekä uusissa uomissa (joita nykyään enää harvemmin
tehdään) että vanhojen uomien perkauksen ja kunnostuksen yhteydessä. Tämä vähentää paitsi eroosioriskiä, myös tulevaisuuden perkaustarvetta ja mahdollistaa kevyemmän ylläpidon (mm. Puustinen ym.
1994). Luonnonmukaisia menetelmiä ojien peruskunnostuksessa on demonstroitu mm. Hämeen ammattikorkeakoulun OPET-hankkeessa (Hämeen ammattikorkeakoulu 2015).

Kuva 3.2 Kuivatuksen ja luonnon monimuotoisuuden tarpeita voidaan sovittaa yhteen esim. alivesiuoman
avulla. Etelä-Suomen Salaojakeskus.
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3.2.2 Kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäminen
Kosteikoilla, laskeutusaltailla, pohjapatosarjoilla sekä luonnonmukaisen peruskuivatuksen mukaisilla tulvatasanteilla voidaan sopivissa paikoissa pidättää jo ojauomastoon päässeitä ravinteita ja maa-ainesta. Menetelmät vähentävät myös ojien kunnostustarvetta. Kaikki altaisiin jäävä liete on pois alapuolisen vesistön
ravinnekuormituksesta. Huolimatta siitä, onko kyseessä luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmin
kunnostettava uoma, voidaan soveltuviin kohtiin tehdä profiilinmuutoksia ja lisätä pohjapatoja, laskeutusaltaita, säätörakenteita tai eroosiontorjuntamenetelmiä, kuten vaaka- ja pystytuentaa ja erilaisia luiskien
verhoiluja kivillä, kasvillisuudella tai geotekstiileillä (ks. mm. Ympäristöhallinto). Yksittäisiä esimerkkejä luonnonmukaisten menetelmien soveltamisesta maatalouden kuivatusuomien eroosiontorjuntaan esittelevät
mm. Paasonen-Kivekäs ym. (2016). Patoja ja laskeutusaltaita voidaan hyödyntää tai varta vasten rakentaa
osana erilaisia ravinteiden suodatin- ja saostusjärjestelmiä. Näistä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3.9.

3.2.3 Tulvahaittojen vähentäminen
Tulvaongelmista kärsivillä valuma-alueilla, joissa valtaojien kapasiteetti on kasvillisuuden ja kiintoaineksen kasautumisen myötä vähentynyt, olisi tehtävä kokonaisvaltainen kartoitus tulvimisongelmien syistä,
ja valita sitten toimenpiteet yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä tulee
huomioida pelloilla tarvittava kuivavara ja korkeussuhteet, jotka vaikuttavat tarvittavaan ojasyvyyteen.
Tulvat tekevät myös pelloilla ja sedimentissä olevat ravinteet alttiiksi huuhtoutumiselle, joten tulvien
ehkäisy on myös veden laadun ja ravinnekuormituksen vähentämisen kannalta tärkeää. Perinteinen
perkaus uoman toimivuuden varmistamiseksi ja tulvahaittojen minimoimiseksi voi olla perusteltua ojauomastoissa, joissa korkeuserot ojapohjan ja maanpinnan välillä ovat suuret, ja tilaa toimenpiteille on
vähän. Tässäkin tapauksessa on varmistettava ja kontrolloitava, ettei rakennustöiden aikana tai niiden
seurauksena ravinne- ja kiintoainekuormitus lisäänny eivätkä mahdolliset luontoarvot vaarannu.

Kuva 3.3 Luonnonmukaiseen peruskuivatukseen soveltuva ojauomasto ja erilaisia poikkileikkauksia.
Kartta: MML, piirros: Etelä-Suomen salaojakeskus.
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3.3

Pohjapadot
Pohjapatoja ja pohjakynnyksiä on erilaisia ja ne soveltuvat eri tarkoituksiin. Matalana patona toimivalla
pohjakynnyksellä voidaan turvata riittävä alivesi, joka voi estää luiskan sortumia ja vähentää kiintoainesvalumia. Pohjapadoilla voidaan mm. luoda laskeutusaltaita tai tehdä virtauspaikkoja kutupaikoilleen
nouseville lohikaloille. Pohjapatoketjut pidättävät valumavesien kiintoainetta ja voivat olla kustannustehokkaita pienillä valuma-alueilla. Niillä voidaan myös varastoida kasteluvesiä. Sekä maa- että metsätalouden kunnostusojituksissa hyödynnetään paikoitellen pohjapatoja ja muita erilaisia virtaamansäätötekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi kaivuu- ja perkauskatkot, eli viettokohtiin jätetty kaivamaton ojan pätkä tai
kasvillisuusalue tai erityinen putkipatomenetelmä (Heikkinen ym. 2012). Teknisestä toteutuksesta ovat
koonneet tietoa mm. Salaojayhdistys, Etelä-Suomen Salaojakeskus ja ympäristöhallinto. Pohjapatoja on
toteutettu mm. Lammin Pääjärvellä (ks. kuva 3.4 ja kappale 3.8), Loviisan Hardombäckenissä (ks. kappale
3.8) ja Oripään Liinojalla, jossa on 1997 rakennettu yhdeksän pohjakynnyksen ketju (Tarvainen & Ventelä
2007). Kokemusten mukaan pohjakynnykset ovat suhteellisen edulliset rakentaa ja helposti huollettavia.

Kuva 3.4 Lammin Koiransuolenojan pohjapatosarja keväällä. Vanajavesikeskus.
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3.4

Laskeutusaltaat
Laskeutusaltaat ovat pitkään kuuluneet maatalouden kuivatusuomaston vesiensuojelumenetelmiin erityisesti karkeamman maa-aineksen ja kiintoainekseen sitoutuneen fosforin pidättämiseksi sedimenttiin.
Liukoista typpeä ja fosforia ei voi pidättää pelkästään veden virtausnopeutta vähentämällä, vaan tähän
tarkoitukseen pitää laskeutusaltaaseen luoda kasvillisuus tai kosteikkomainen ympäristö. Vaihtoehtoisesti voidaan liittää laskeutusallas kosteikon yhteyteen (mm. Puustinen ym. 1994). Laskeutusaltaita on
toteutettu Suomessa laajalti osana kosteikkoja tai pohjapatoketjuja tai erilliskohteina. Niitä on myös tietyntyyppisten suodatin- ja saostuslaitteistojen yhteydessä (ks. kappale 3.9). Esimerkkeinä mainittakoon
Lammin Koiransuolenoja (ks. kappale 3.8), yksi monesta Hämeessä toteutetusta kohteesta.

3.4.1 Käytännön toteutus
Laskeutusaltaiden sijoittamista ja mitoitusta ovat kuvanneet mm. Puustinen ym. (1994). Laskeutusaltaiden sijoittamisessa lähtökohtana on maaston ja uoman kaltevuussuhteet. Laskeutusaltaan paikoiksi
sopivat parhaiten uoman alavat kohdat sekä uomien taitekohdat, joissa ojan reuna on loivempi. Laskeutusallas voidaan tehdä kaivamalla tai pohjapatojen avulla. Puustisen ym. (1994) mukaan laskeutusaltaat
soveltuvat pienehköihin, keskiylivirtaamaltaan alle 1 m³/s uomiin. Tällöin karkean (läpimitta > 0,4 mm)
aineksen laskeutumiseksi riittävä 1 h viipymä on saavutettavissa pinta-alaltaan 1800 m² altaassa (Heino
ym. 1992, julkaisussa Puustinen ym. 1994). Tästä ovat poikkeuksena mm. Oripään Peräsuontien kaksi
laskeutusallasta, joissa keskiylivirtaama on 3 m³/s ja viipymät molemmissa yli 2,5 h. Laskennallisesti nämä
pidättävät hienommatkin (> 0,02 mm) hiukkaset (Tarvainen & Ventelä 2007).
Laskeutusaltaiden suunnittelussa ja mitoituksessa on edelleen tietotarpeita, mutta viime aikoina on
painotettu kuivatusalue- tai pienvaluma-aluekohtaista kokonaissuunnittelua ja useampien laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja muiden vedenpidätysympäristöjen sijoittelua valuma-alueelle. Tällöin voitaisiin
rajata laskeutusaltaan yläpuolinen valuma-alue kohtuullisen kokoiseksi, jolloin vaadittava altaan kokokin
jäisi helpommin toteutettavaksi. Sama koskee kosteikkoja. Puustisen ym. (1994) laskeman maatalousvaluma-alueen mediaanikoon mukaisesti puolella Suomen maatalousvaluma-alueista (valtaojien yläpuolinen alue) riittäisi nykyvaatimusten mukaisen (0,5 % valuma-alueesta) tukikelpoisen kosteikon kooksi
3150 m² (0,32 ha).

Kuva 3.5 Tuusulan Mäyränojan osittain
metsittyneelle peltoalueelle rakennetun
monimuotoisen laskeutusaltaan periaatepiirros.
Altaassa on kasvillisuussaarekkeita,
avovesialueita, pohjakynnyksiä ja useita
laskuojia (hajotusoja). Vesisyvyys on 0,4–1,3 m.
Mäyränojassa on sittemmin todettu ongelmia
pohjavirtauksessa sekä yläpuolisten alueiden
tulvimista ja siellä on hiljattain käynnistetty
keskustelut kokonaisvaltaisesta kunnostuksesta.
Salaojayhdistys.
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3.5

Tulvatasanteet ja kaksitasouomat
Tulvatasanteella voidaan estää veden nousu pelloille. Samalla voidaan kerätä pelloilta valuvaa kiintoainesta ja siten vähentää kiintoainekseen sitoutuneiden ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Tulvasuojelun lisäksi tavoitteena on myös purojen ja niiden alapuolisten vesistöjen veden laadun paraneminen.
Oikein toteutettuna uoman ja sen ympäristön eliöstön, kuten kalojen ja rapujen, elinolosuhteet paranevat. Samalla myös maisemakuva ja virkistyskäyttömahdollisuudet monipuolistuvat (mm. Jormola ym.
2003). Tulvatasanne voi parhaimmillaan toimia ekologisena käytävänä, erityisesti pidemmän kaksitasouoman tapauksessa (Västilä & Järvelä 2015).
Vaadittava tulvatasanteen leveys (esim. kerran 20 vuodessa toistuville tulville) ja suositusten mukaiset luiskan kaltevuudet määrittävät toimenpiteelle sopivan kohteen. Tällöin myös maanomistajan harkinta vaikuttaa
asiaan, koska pellon reunaa täytyy varata leveämmän ojaluiskan lisäksi myös nitraattiasetuksen ja tukiehtojen
mukaiselle suojakaistalle.
Kaksitasouoma on uoma, jossa on tulvatasanne koko matkan joko molemminpuolisena tai toispuoleisena. Kaksitasouomassa pitäisi säilyä myös riittävä virtausnopeus alivirtaamilla liettymisen estämiseksi.
Tällöin myös ylläpidon tarve vähenee. Tosin tulvatasanteen niitto voi olla tarpeellista kiintoaineksen
tasaisen kasaantumisen varmistamiseksi (Västilä & Järvelä 2015). Tulvasuojelumielessä kaksitasouoma
on rakennettu Suomessa tiettävästi ensimmäisenä Kauhajoen Päntäneenjoelle (Järvelä & Västilä 2016).
Kaksitasouomia on Suomessa valtaojissa rakennettu myös esim. Sipoon Ritobäckeniin, Perniön Juottimenojaan, Leppiojaan ja viimeiseksi Loviisan Hardombäckeniin. Tieteellisesti tutkittua tietoa näistä ei kuitenkaan juuri ole Ritobäckeniä lukuun ottamatta. Hardombäckenissä on seuranta meneillään (ks. kappale
3.8 alla). Erillisiä tulvatasanteita ja alivesiuomia on toteutettu myös mm. Hämeessä OPET-hankkeessa
Hahjärven laskuojaan Padasjoella sekä Tammelan Heinijoella.
Ritobäcken ja Hardombäcken ovat tärkeitä referenssikohteita, joista saadaan tietoa mm. eri kasvillisuustyyppien käytöstä ja vaikutuksesta sekä uoman mitoituksesta. Västilä ja Järvelä (2015) toteavatkin,
että kasvillisuuden vaikutus virtaukseen tietyillä mitoitusvirtaamilla on tärkeää pystyä ennustamaan. He
ehdottavat suunnittelutyökaluksi mitattaviin, fysikaalisperusteisiin ominaisuuksiin pohjautuvaa kasvillisuuden parametrisointia, jotta uomista tulisi juuri oikean kokoisia ja oikein toimivia. Ritobäckenissä
havaittiin korkean (> 30 cm) mutta ei liian tiheän kasvillisuuden edistävän kiintoaineen kasautumista tulvatasanteelle. Kun uoma mitoitetaan niin, että vesi leviää tasanteelle riittävän usein, voidaan tasanteelle
pidättää suuri osa vuosittaisesta kiintoainekuormasta ja siihen sitoutuneesta fosforista. Lisäksi tulvatasanteen/kaksitasouoman pituus korreloi melko suoraan parannuksia vedenlaatuun. Liukoisen fosforin
pidättämisen kannalta kasvillisuuden säännöllinen niitto on tärkeää. Tulvatasanteen mitoitus salaojien
purkuputkien tason alapuolelle mahdollistaa salaojavesien käsittelyn (Västilä 2013).

Kuva 3.6 Someron Määttäänojalle tehdyn kokonaisvaltaisen peruskuivatussuunnitelman osana
suunniteltiin myös kaksitasouoma. Kuvassa tulvatasanteen poikkileikkaus paalulla 800. Tulvatasanne
ehdotetaan tehtäväksi tässä vain toispuoleisena kaivuun aikaisen eroosion rajoittamiseksi.
Etelä-Suomen Salaojakeskus.
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3.6

Kesäveden säätörakenteet: säätöpadot
Oikein mitoitetut ja asennetut rumpurakenteet mahdollistavat uomaston vapaavirtauksen. Kuivavarojen
salliessa voidaan uomastoon kuitenkin rakentaa säätöpatoja kesäveden hallittuun säätämiseen joko rumpurakenteiden yhteyteen (kuva 3.7) tai erillisinä pohjapatorakenteina (kuva 3.8). Vaelluskalojen kannalta
arvokkaissa kohteissa patorakenteet tulee toteuttaa harkiten ja tapauskohtaisesti. Kalojen kulku voidaan
tarvittaessa turvata esimerkiksi kalaportaiden avulla. Kuivien kausien pientä virtaamaa voidaan pitää yllä
myös erityisellä alivesiuomalla (ks. kuva 3.2).
Kesäveden hallitulla säätämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa vettä padotetaan ojauomastossa kuivimpaan aikaan. Normaalisti patoluukut tai lankut avataan syksyllä ennen ylivirtaamia ja suljetaan kevätaikaisten ylivirtaamien jälkeen. Patoluukut voidaan joutua avaamaan myös kesällä rankkasateiden aikaan.
Säädöllä estetään maan liiallinen kuivuminen ja ehkäistään liiallisesta vettymisestä ja kuivumisesta
aiheutuvaa eroosiota. Vesipaine pitää myös ojaluiskia paremmin kasassa. Rumpurakenteisiin on kehitteillä myös automaattisesti säädettävä patolaitteisto, jota testataan Söderfjärdenin alueella.
Menetelmä sopii erityisesti eloperäisille maille, sillä maankosteuden säädöllä voidaan ehkäistä maan
painumista. Toisaalta eroosioriskin ehkäisemiseksi säätöpatorakenteet sopivat myös eroosioherkille
juokseville ja heikosti koossa pysyville runsasmultaisille hienojakoisille kivennäismaille.

Kuva 3.7 Rummun yhteyteen
rakennettu säätöpatorakenne.
Patorakenteella pyritään
pitämään yläpuoliset sortumat
koossa vesipaineen avulla.
Kuvassa patolankut on otettu
pois talven ajaksi.
Kuvan kokeilu on vielä kesken.
Etelä-Suomen salaojakeskus.

Kuva 3.8 Kiinteä
pohjapatorakenne, jossa
voidaan säätökorkeutta
muuttaa virtaamien sekä
vuodenaikojen vaihtelujen
mukaan. Pato sijaitsee
Sastamalassa ja kuuluu
Pohjalanjärven ojitusyhteisön
ylläpitämiin rakenteisiin.
Etelä-Suomen Salaojakeskus.
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3.7

Vaikutus ja teho
Patojen, laskeutusaltaiden, uoman profiilinmuutosten ja säätörakenteiden vaikutus on toivotunlainen
silloin, kun ne mahdollistavat pellon tehokkaan kuivatuksen, mutta hidastavat veden kulkua alapuolisessa uomaverkostossa. Parhaimmillaan niillä pystytään myös puhdistamaan valumavesiä esimerkiksi
jo heti salaojaputkien päässä (tulvatasanne/kaksitasouoma) tai laskeuttamaan kiintoainesta ja siihen
sitoutuneita ravinteita. Muita toivottuja vaikutuksia ovat luonnon monimuotoisuuden sekä kalojen vaellusreittien turvaaminen ja parantaminen.

3.7.1 Sedimentin poisto ja hyötykäyttö
Laskeutusaltaiden ja tulvatasanteiden liete sekä muu biomassa voidaan käyttää pellonparannukseen. Esimerkiksi kosteikkojen hoitosuosituksissa kehotetaan usein käyttämään kosteikosta poistettu fosforipitoinen
sedimentti pellolla. Vaikka sedimenttien kierrätys pelloille on pienimuotoista, tulee sen käyttökelpoisuuden
rajoitukset kuitenkin tunnistaa. Sedimentin käytöstä kasvualustana on tehty kaksi tutkimusta Varsinais-Suomen savialueella sijaitsevan laskeutusaltaan sedimentistä (ks. Heikkinen 2011, Laakso 2017). Hapettomista
olosuhteista kerätyn sedimentin kierrätys peltoon ei ole suositeltavaa. Kokeiden perusteella altaan syvästä
hapettomasta osasta kaivettu sedimentti soveltuu heikosti kasvintuotannon kasvualustaksi, sillä se saattaa
aiheuttaa fosforin puutosta suuren fosforipidätyskykynsä takia. Tutkimusten perusteella sedimenttiä tulisi
levittää pelloille vain pieniä määriä ja näin usein tehdäänkin. Toisaalta tutkimukset antavat viitteitä sedimentin käyttökelpoisuudesta fosforikuormituksen vähentäjänä pistekuormituspaikoissa, joissa liukoisen
fosforin määrä on suuri (Heikkinen 2011, Laakso 2017). Laskeutusaltaiden hoito ja sedimentin poistaminen
tuottaa myös työtä, johon maanomistajien voi olla vaikeaa sitoutua (mm. Vaarala & Ventelä 2015). Suodatus- ja saostuskemikaalien käyttö vaikeuttaa sedimentin hyödyntämistä pelloilla, koska niiden tarkoitus
on muuttaa fosfori kasveille vaikeammin hyödynnettäväksi (Laakso ym. 2015). Sedimentin ja saostussakan
hyötykäyttömahdollisuuksia on selvitetty viimeksi mm. Paattistenjoen hankkeessa (Saario ym. 2017).

3.7.2 Kiintoaineen ja ravinteiden pidättäminen
Pienet pohjakynnykset patoaltaineen voivat olla kustannustehokkaita virtaamavaihteluiden tasaamiseksi,
eroosion vähentämiseksi ja kiintoaineen laskeuttamiseksi. Hyviä tuloksia on saatu mm. Yläneenjoen Liinojasta, jossa 1997 rakennettu yhdeksän pohjakynnyksen ja patoaltaan ketju vähensi kiintoaine- ja kokonaiskuormitusta pysyvästi. Rakennelman teho on säilynyt (vuoteen 2006 asti) jotakuinkin ensimmäisen vuoden tasolla, jolloin se pidätti kiintoaineesta noin 40 % ja fosforista noin 12 % (Tarvainen ja Ventelä 2007).
Kaksitasouomien vaikutuksesta kiintoaineen ja ravinteiden pidättämiseen on toistaiseksi vähän tietoa,
mutta niillä voidaan potentiaalisesti pidättää suurikin osa vuosittaisesta kiintoainehuuhtoutumasta sekä
myös sitoa liukoisia ravinteita tulvatasanteen kasvillisuuteen. Kilometrin mittainen tulvatasannekasvillisuus voi nostaa veden korkeutta jopa metrillä (Järvelä & Västilä 2016). Ritobäckenissä on jatkuvatoimisilla
mittauksilla todettu, että tulvatasanne kerää tehokkaasti erityisesti virtaushuippujen aikaisen kiintoainekuorman, mikä on tärkeä tieto suunniteltaessa kokonaisvaltaista ravinteiden ja kiintoaineksen pidättämistä
kuivatusalueella. Oikein mitoitettuna kaksitasouomat (esim. Ritobäcken, Hardombäcken) parantavat myös
pellon kuivatustilaa, koska vesi nousee pelloille entistä harvemmin (mm. Järvelä ja Västilä 2016).
Kuva 3.9 Ritobäckenin
kaksitasouoman tutkitun 190 m
jakson vaikutus kiintoainekuorman
pidättymiseen (5,5 %). Koko 850
metriä pitkälle tulvatasanteelle
pidättyi arviolta 20 % yläpuolisen
10 km² valuma-alueen kiintoainekuormasta. Uoman kunnostuksen
toteutuskustannus oli noin 15 000
euroa (Särkelä ym. 2011, Järvelä
& Västilä 2016; piirros: Järvelä &
Västilä 2016)

24

3.7.3 Ilmastonmuutokseen varautuminen
Ilmastonmuutoksen tuomiin ääri-ilmiöihin varautumisessa ja sopeutumisessa on nostettu esiin valumavesien varastointi kasvukauden aikaiseen käyttöön. Kasteluveden kierrätystä onkin kokeiltu Säkylän
Pyhäjärven alueella jo vuodesta 1999 (Euran Luhtoja; vuotta myöhemmin Yläneen Kärrilän kylä) lähtien
(Tarvainen & Ventelä 2007). Veden varastointia ja kierrätystä on kuitenkin ollut hankalaa yhdistää perinteisiin veden pidätysmenetelmiin tehokkaasti. Esimerkiksi pitkään tehokkaasti toimineessa ja ravinteita
pidättävässä Hovin kosteikossa on havaittu, ettei valumavettä saada varastoitua vuositasolla eikä juurikaan kasvukauden aikana (Puustinen 2014, Koskiaho ym. 2015). Veden varastointia ja kierrättämistä
tulisikin edelleen tutkia ja kehittää. Tässä yhteydessä tulisi huomioida myös luonnollisesti vettä kasaavat
alueet maatalousmaisemassa, kuten painanteet ja muut pysyvästi kosteammat alueet. Näitä alueita
tulisi hyödyntää ravinteiden pidättämiseen ja kierrättämiseen sekä vesitalouden ylläpitoon (Gonzales
Inca 2017). Tärkeää on tietenkin varmistaa, etteivät ravinteet pääse näistäkään paikoista karkaamaan
valumien kasvaessa.
Olisi tärkeää tuntea kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja uomanmuokkaustoimenpiteiden yhteisvaikutukset riittävän hyvin. Talviajan ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet (sadanta, sadannan jakautuminen,
valunnan jakautuminen, lämpötila, routa, hapettomuus, mahdollinen sisäinen kuormitus) pitävät huolen
siitä, että tutkimus- ja kehittämiskohteita riittää. Nämä liittyvät mm. veden laadun seurantaan, hydrauliikkaan ja hydrologiaan, sedimenttiprosesseihin, biologiaan ja luonnon monimuotoisuuteen (mm. Kirkkala 2016).

3.8

Esimerkkikohteet: peruskuivatus
Koiransuolenoja, Lammi: Pohjapatosarja
Lammin ja Hämeenkosken alueella sijaitsevaan Pääjärveen laskevaan Koiransuolenojaan talvella 2013
valmistunut pohjapatosarja on esimerkki kiintoainesta ja ravinteita pidättävästä luonnonmukaisesta ratkaisusta. Ensimmäisenä vuonna pohjapatoaltaat pidättivät noin puolet kiintoaineksesta.
Video (n. 5min): http://www.vanajavesi.fi/koiransuolenojan-pohjapatosarja-pidattaa-kiintoainesta-ja-ravinteita/

Kuva 3.10 Pääjärveen laskevan ojan pohjapato ja laskeutusallas syksyllä 2014. Vanajavesikeskus.
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Hardombäcken, Loviisa: Kokonaisvaltaisen valumavesienhallinnan demo-kohde
Kansainvälisessä NUTRINFLOW Interreg Central Baltic -hankkeessa toteutettiin Loviisanjoen sivu-uomassa Hardombäckenin valuma-alueella (10,9 km²) toteutettiin vuosina 2015–2017 kokonaisvaltaisen
kunnostuksen esimerkkikohde. Hankkeessa korjattiin peltojen kuivatuksessa olleita ongelmia ja vähennettiin tulvapainetta paikallisesti noin 60–80 ha:n alueella. Kohde on sekä valuma-alueeltaan (peltoa
34,6 %), maalajiltaan (savi), että kuivatushistorialtaan ja -ongelmiltaan Etelä-Suomelle tyypillinen.
Toimenpiteisiin kuului:
• 9843 m puhdistusperkausta
• 6 rumpurakenteen kunnostusta
• 658 valtaojaputkitusta
• 400 m tulvatasannetta
• 2 pohjapatoa, 2 säätelypatoa.
Säätöpatojen säätövara 40 cm, huippuvirtaamilla (HQ = 1,8 m³) täysin auki.
• 3 isoa laskeutusallasta.
Toimenpiteiden vaikutuksesta sameus on vähentynyt, kun ojan pohjalle kasautunut kiintoaine on kaivettu
pois eikä se ylivirtaamilla enää huuhtoudu alajuoksulle. Kiintoaineen ja kasvimassan poiston myötä myös
alueellinen tulvariski ja Loviisanjokeen kohdistuva kiintoainekuormitus on vähentynyt. Myös linnuston
elinolosuhteet ovat parantuneet vedenlaadun ja lisääntyneen avovesipinta-alan myötä. Siltarumpurakenteiden kunnostamisen ansiosta tulvapaine tiestölle ja vesieroosioriski on vähentynyt. Tulvatasanteet,
rumpujen kunnostukset sekä lietteen ja kasvimassan poisto mahdollistivat vapaavirtauksen syksyn 2017
tulvahuipussa, mikä riitti pitämään veden pois pelloilta. Kyseinen tulva luokiteltiin virtaamaltaan kerran
20 vuodessa toistuvaksi tulvaksi (1/20). Yksin tulvatasanteet eivät siis riittäneet, vaan vedennousun pitäminen 40 cm:ssä vaati myös kunnostustoimenpiteitä.
Maanomistajien näkökulmasta tilanne on parantunut huomattavasti. Toimiva peruskuivatus mahdollistaa maanrakenteen ja paikalliskuivatuksen kunnostamistoimenpiteet. Hardombäcken toimii
kokonaisvaltaisen maatalousympäristön vesienhallinnan esimerkkikohteena. Pahimpien ongelmakohteiden kunnostamista jatketaan edelleen. On korostettava, että Hardombäcken on ensimmäinen
vastaava kohde ja laajuudessaan sitä toteuttaneille tahoille ennennäkemätön. Siksi on tärkeää, että
tilannetta seurataan, ja tästä pilottikohteesta otetaan kaikki mahdollinen oppi muihin kuivatus- ja
vesienhoitohankkeisiin. Kunnostushankkeen teettivät yhteistyössä Hardombäckenin ojitusyhteisö,
ProAgria Etelä-Suomi ry sekä Loviisan kaupunki.
Suunnittelun toteutti Etelä-Suomen Salaojakeskus, ja toimenpiteet suoritti Kaivinkoneyhtymä
Lindholm Oy. Hardombäckeniin rakennetun kaksitasouoman seurannasta vastaa Aalto-yliopisto
käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Uoman
hoito ja kunnossapito ovat ojitusyhteisön vastuulla.
Kuva 3.11 Hardombäckenin toispuoleinen
tulvatasanne (300 m pituinen 2-taso uoma)
piti veden pois pelloilta myös vuoden 2017
huipputulvan aikaan. Mikko Ortamala

Seuraa Hardombäckenin pilottia myös
Facebookissa: https://www.facebook.com/
pg/nutrinflow/photos/?tab=album&album_
id=1714973301846919
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Ritobäcken, Sipoo: Kaksitasouoma
Uudenmaalla toteutetun RaHa -hankkeen
(Ravinnehuuhtoumien Hallinta) yksi pilottikohde oli Sipooseen Natura-alueelle
Ritobäckenin valtaojaan talvella 2010
rakennettu yhteensä 850 m pitkä kaksitasouoma. Kaksitasouoman tulvatasanne
on noin 5 m leveä, ja tutkimusalueella,
tulvatasanteella, on neljä erilaista noin 20
m pitkää kasvillisuusvyöhykettä. Kaksitasouoman kokonaissyvyys on noin 1,2 m, keskimääräinen virtaama 0,1–0,3 m³/s ja yläpuolinen valuma-alue 10 km². Tässä uomassa
on seurattu 190 m jaksolla sameutta
(kiintoainepitoisuutta) ja vedenkorkeutta
(virtaamaa) jatkuvatoimisilla mittareilla
kolmen vuoden ajan. Tutkittu uomajakso
pidätti laskennallisesti 5,5 % kokonaiskiintoainekuormasta. Ritobäckenissä korkean
vedenpinnan aikana uomassa kulkeutuu
78–92 % vuotuisesta kiintoainekuormasta.
Koska Ritobäckenin tulvatasanne on mitoitettu keskivedenkorkeudelle, kasvillisuuden oikea käyttö ja hoito mahdollistavat
kiintoainehuuhtoutuman
merkittävän
pidättymisen. Lähteet: Västilä 2013, Västilä
& Järvelä 2015.

Kuva 3.12 Ritobäckenin toispuoleinen tulvatasanne.
Kaisa Västilä.

RaHa-hankkeen toteuttivat Uudenmaan ELY-keskus, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Uudenmaan tuottajajärjestöt, Aalto yliopisto, MTT, Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä maanomistajat.
Video (11 min.) luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta ja uoman kunnostuksesta, esimerkkinä Ritobäcken:
https://www.youtube.com/watch?v=_Q6PJkWxkwE

3.9

Valumavesien suodatus ja kemiallinen puhdistus

3.9.1 Yleistä
Valumavesien ravinnepitoisuutta voidaan vähentää myös suodattamalla ja saostamalla. Suodatuksessa
ohjataan valumavedet yleensä erityisellä tehoaineella (hiekka, kalkki tai orgaaninen materiaali) täytetyn
suodatusmekanismin läpi. Saostuksessa valumavesiin liuotetaan alumiini- tai rautapohjaista ainetta erityisesti fosforin sitomiseksi ja muuntamiseksi leville käyttökelvottomaan muotoon. Kemikaalia voidaan
lisätä suoraan veteen annostelijalla tai lisäämällä sitä kiinteään pidättäjään tai suodattimeen, joiden läpi
vesi joutuu kulkemaan.

3.9.2 Suodatus
Suodattimet ovat rakenteeltaan ja käytettyjen saostuskemikaalien ja materiaalien suhteen erilaisia. Tavoitteena on ollut tehdä mahdollisimman vähän huoltoa tai muuta ylläpitoa vaativia rakenteita. Huomiota
on kiinnitetty kohteiden kustannustehokkuuteen, mikä käytännössä on tarkoittanut mahdollisimman
pieniä ja yksinkertaisia rakenteita. Suodattimet voivat olla rakenteeltaan monenlaisia, esim. salaojaputkien avulla toimivia ojanpohjasuodattimia, luonnollisen virtaaman suuntaisia kalkkihiekkasuodattimia,
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suodatinkasetteja, suodatinpatoketjuja tai erikokoisia suodatuskenttiä (Vaarala 2014). Suodatettavan
veden virtaussuuntakin voi kulkea rakenteen läpi joko normaalisti virtaaman suuntaisesti, ylhäältä alas,
alhaalta ylös tai sekä että (Vaarala 2014). Suodatuksessa tehoaineina on käytetty mm. kalkkia (poltettu
kalkki (CaO)/kalkkihiekkaseos/Filtra P kalkkimassa/kalsiumhydroksidi Ca(OH) eli sammutettu kalkki),
mineraalihiekkaa sekä myös kalkkia ja rautaa sisältäviä Sachtofer PR -rakeita ja Fosfilt-s -seosta. Fosfilt
on titaanioksidin valmistuksen sivutuotteena saatavaa silikaa, rautaa ja alumiinia sisältävää, raekooltaan
alle 0,5 mm olevaa massaa (Kirkkala ym. 2012). Saatujen tietojen mukaan Sachtofer PR -rakeet ovat
poistuneet tuotannosta. Nordkalkin Filtra P on korvattu Filtra G -tuotenimellä (Nordkalk).

Hiekkaseossuodattimet
Hiekkaseossuodattimia on käytetty haja-asutusalueiden jätevesien puhdistuksessa jo pitkään. Niitä on
rakennettu ja testattu myös maatalouden valumavesien puhdistamiseen Suomen oloissa erityisesti Säkylän Pyhäjärven valuma-alueella eri hankkeissa 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Suodattimien puhdistusprosessi perustuu mekaaniseen kiintoaineen suodattamiseen, ionien vaihtoon, eloperäisen aineksen
hajottaviin bakteereihin tai tehostettuihin kemiallisiin prosesseihin (Kirkkala 2014). Tutkimukset vahvistavat, että hiekkasuodattimet soveltuvat erityisesti valumavesien kiintoaineen sekä partikkelifosforin
että liukoisen fosforin pitoisuuksien vähentämiseen, ja niiden tehoa voidaan lisätä ravinteita sitovien
aineiden, kuten kalkin avulla (mm. Kirkkala 2014).
Kirkkala ym. (2012) raportoivat hyviä kokemuksia erityisesti Fosfilt-s-seoksen käytöstä salaojavesien suodattamisessa. Pyhäjoen Myllyyn vuonna 1999 asennetussa hiekkaseossuodattimessa 12 peltohehtaarin
salaojavedet kootaan kaivoon ennen ohjautumista suodattimeen. Tässä ratkaisussa on pystytty pitämään
suodattimeen tulevien vesien virtaama pienenä (keskimäärin 0,16 l/s) ja ravinnepitoisuus korkeana
(liukoisen fosforin pitoisuuden keskihajonta 666–1410 µg/l). Nimenomaan tämän tyyppisessä suodattimessa (kuva 3.13) saadaan osa kiintoaineesta laskeutettua kaivoon, jolloin suodattimen tukkeutumisriski
pienenee. Tässä tapauksessa suodatin on pidättänyt 3,5 vuoden tutkimusjaksolla kiintoainetta keskimäärin 61 %, kokonaisfosforia 37 % ja liukoista fosforia 45 %. Myös ammoniumtypen pitoisuudet laskivat
merkittävästi. Suodattimien toiminnan varmistamiseksi nimenomaan kiintoainepitoisuuden pitäminen
alhaisena on ratkaisevaa. Tässä suhteessa kuvaava esimerkki on toinen samassa yhteydessä tutkittu suodatin (Imponoja), joka hetken toimittuaan alkoi vapauttaa fosforia (Kirkkala ym. 2012). Suodattimeen
tulevan veden kiintoainepitoisuuteen ja veden hallittuun kulkuun suodattimessa voidaan vaikuttaa suodattimen suunnittelulla, tehoaineen tekstuurilla sekä asennuspaikan valinnalla.

Kuva 3.13 Poikkileikkauskuva Pyhäjoen Myllyn Fosfilt-suodattimesta. Teija Kirkkala (2012).
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Ojanpohjasuodattimet
Ojanpohjasuodattimessa pelto-ojaan tehdyn matalan padotuksen vaikutuksesta vesi ohjautuu ojan pohjalle asetettujen salaojaputkien kautta yläpuoliseen suodatinkerrokseen ja suodattuu alhaalta ylöspäin
(Laine ym. 2017). Ojanpohjasuodattimissa voidaan käyttää erilaisia tehosteaineita, joilla on omat kemialliset prosessinsa ja vaikutuksensa. Suodatin voi koostua esimerkiksi ohuemmasta, 5–15 cm, kalkkihiekkakerroksesta (Kaasinen 2010) tai paksummasta (30 cm) kalkkirae(Ca(OH))-hiekkakerroksesta, esimerkiksi
suhteessa 1:4 (Pyhäjärvi-instituutti 2015). Myös Fosfilt-hiekkaseosta on kokeiltu yksittäisissä kohteissa, ja
esimerkiksi Huhkon suodattimessa Pyhäjärven valuma-alueella on valumavesien fosforipitoisuutta saatu
vähennettyä noin kolmannes pitkällä aikavälillä (Tarvainen & Ventelä 2007, Jaatinen 2012).
Kuten muidenkin menetelmien kohdalla, ojanpohjasuodattimen paikan valinta ja tekninen suunnittelu
perustuvat kokonaisvaltaiseen kartoitukseen ja maastomittauksiin (esim. peruskuivatussuunnittelijat).
Ojan kasvillisuus ja perkaustilanne ja -tarve täytyy ottaa huomioon. Suodattimen pituus, yleensä 4–40 m,
suhteutetaan ojan kokoon ja virtaamaan (Laine ym. 2017). Ojanpohjasuodattimen tarkoituksena on sitoa
erityisesti liukoista fosforia, ja sen on ajateltu soveltuvan pienten valuma-alueiden (muutama kymmenen
hehtaaria) avo-ojiin, joissa on korkea liukoisen fosforin pitoisuus (Laine ym. 2017). Pyhäjärvi-instituutin
kokemusten mukaan ojanpohjasuodattimet ovat helppoja rakentaa ja niiden padotustarve on pieni (Vaarala & Ventelä 2017). Niistä on saatu lupaavia tuloksia, mutta suodattimen toiminta-ajan pidempiaikaisten vaikutusten tunnistamiseksi lisätutkimukset olisivat tervetulleita.

Esimerkki: ojanpohjasuodatin,
Haritunjoki, Asikkala
Haritunjoen valuma-alueelle Leikkurinmäen ojaan
rakennettiin ojanpohjasuodatin maaliskuussa
2017. Suodattimen yläpuolinen valuma-alue on
kooltaan 38,9 ha. Suodattimen pituus on 14 m,
leveys 1,5 m ja asennussyvyys 90 cm. Suodattimessa on 4 salaojaputkea. Vanerinen padotus nosti
vedenpintaa 14 cm. Tehoaineena suodattimessa
käytetään Nordkalkin kalsiumhydroksidigranulaa
(Ca(OH)) 1:1 sekoitussuhteessa soramurskeeseen
80 cm paksuna kerroksena. Kalkki nostaa veden
pH:ta ja saostuu muodostaen kalsiumfosfaattia
sekä metallihydroksideja. Seurauksena valumavesien liukoisen fosfaatin ja metallien pitoisuus
alenee. Kun suodatinaineen teho ravinteiden sitojana loppuu, aine voidaan käyttää pellonparannusaineena, tosin sen vaikutuksesta ei ole tietoa.
Kohdetta on seurattu maaliskuusta 2017 lähtien
Kuva 3.14 Ojanpohjasuodattimen asennus.
näyttein, joista on analysoitu pH, sähkönjohtokyky, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö.
kokonaistyppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfaattifosfori sekä kiintoaine. Suodattimella ei ole ollut vaikutusta kokonaistypen pitoisuuteen ja se on alentanut
valumavesien fosforipitoisuuttakin vain ajoittain. Kokonaisfosforin pitoisuudet tulevassa vedessä vaihtelivat välillä 69–260 µg/l ja liukoisen P:n välillä 16–47 µg/l. Pilottihankkeessa seurattiin myös vedenlaatua
alapuolisessa valtaojassa yhtymäkohdan ylä- ja alapuolella. Hetkittäisen kuivan ajan pH:n nousun sekä
elokuun alun tulva-ajan kokonaisfosforin nousun lisäksi suodattimella ei havaittu merkittävää vaikutusta
alapuolisiin vesiin valuma-alueella, vaan fosforipitoisuudet olivat samalla tasolla tai hieman korkeampia
kuin yläpuolisilla näytteenottopisteillä. Lähde: Laine ym. 2017.
Kohteesta on myös uutinen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön sivuilla:
http://www.puhdasvesijarvi.fi/fi/ajankohtaista/?itemid=2445&a=viewItem
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Verkkosuodatinpato
Pyhäjärvi-instituutti on kokeillut fosforia sitovia Sachtofer PR -rakeita ojaan rakennetussa pohjapatoketjussa Räpin koetilalla Köyliössä. Vuonna 2012 asennettu menetelmä koostui kahden, silmäkooltaan
6–8 mm teräsverkkopadon muodostamasta altaasta, johon laitettiin fosforinsitojarakeita. Menetelmän
haasteena on pitää kiintoainepitoisuus alhaisena tukkeutumisen estämiseksi ja saada vesi kulkemaan
ja suodattumaan rakeiden läpi. Pato sitoi kuitenkin hieman fosforia, erityisesti korkeiden pitoisuuksien
tulovesissä (Pyhäjärvi-instituutti 2015).

Fosforisiepparisäkit
Sachtofer-rakeita sisältävän verkkosäkin käyttöä ojassa fosforin sitojana on myös kokeiltu (Pyhäjärviinstituutti 2015). Kokeilun tarkoituksena oli saada vesi kulkemaan vanerilla ohjaten säkissä olevien rakeiden läpi. Käytännön ongelmina havaittiin säkin tukkeutuminen ja ohivirtaus sekä huolto. Kokeilun perusteella sen toimivuus nähtiin heikoksi.

Suodatinkasetti
Suodatinkasetti (= kasettisuodatin) on vanerista rakennettu osastoitu laatikko, jossa vesi pakotetaan
kulkemaan suodatinainemassan läpi. Pyhäjärvi-instituutti kokeili vuosina 2012–2014 useassa kohteessa
suodatinkasettia salaojavesien fosforin pidättäjänä. Suodatinaineena kokeiltiin sekä Sachtofer PR -raetta
että kalsiumhydroksidi-granulaa hiekkaan sekoitettuna (Nordkalk). Kalsiumin käytön riskinä tunnistettiin pH:n nousu alapuolisessa vesistössä. Sachtofer PR -aineen fosforin sitomiskyky heikkeni suhteellisen
nopeasti, mutta Apetitin Räpin koetilalla Köyliössä tehdyissä kokeissa suodatinkasetin fosforinpoistoteho
kalsiumhydroksidi-hiekkaseoksella oli varsin hyvä ensimmäisen vuoden aikana, liukoisen fosforin osalta
jopa 94 % ja kokonaisfosforinkin osalta 56 % (Vaarala 2014, Pyhäjärvi-instituutti 2015). Lyhyellä jaksolla
kasettityyppisellä suodattimella on saatu parempia tuloksia kuin esimerkiksi samaa ainetta (Ca(OH)) käyttävällä ojanpohjasuodattimella. Tosin nämä paremmat tulokset fosforin pidättymisessä saatiin hieman
suuremmilla fosforipitoisuuksilla (liuk-P 100–280 µg/l) suodattimelle tulevassa vedessä. Näistä kokeista ei
kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä aineen ja suodatinrakenteen fosforin sitomiskyvystä pitkäaikaisesti.

Fosforiloukku
Fosforiloukku-menetelmässä (Novia 2010, teoksessa Kaasinen 2010) peltojen valumavedet johdetaan
suurehkoon avo-ojaan, jossa on suodinkaivanto. Kaivantoon sijoitetaan säkissä (esim. 500 kg) Filtra P
-kalkkimassaa, joka puhdistaa ojaveden fosforia. Massaa on aiemmin käytetty haja-asutusalueella jätevesien puhdistamisessa. Samaa menetelmää on tiettävästi kokeiltu myös Sachtofer PR -rakeilla, mutta
näistä kokeista ei ole raportoituja tuloksia.

Muut kiinteät fosforinpidättäjät
Active Wetlands -hankkeessa rakennettiin kiinteä fosforinpidättäjä, jossa vesi joutui kulkemaan Sachtofer PR -rakeilla täytetyn altaan läpi (Uusitalo ym. 2013, Uusitalo 2017). Rakeissa on sekä kalsiumia (Ca)
että rautaa (Fe). Kiinteään pidättäjään alkoi nopeasti kasvaa mikrobikasvustoa ja levää, jotka heikensivät
kontaktia veden kanssa. Lisäksi tällaiset kiinteitä aineita sisältävät rakennelmat ovat jäässä kevään huippuvalumien aikana. Kiinteä pidättäjä vaatii myös säätöä ja seurantaa, joskin vähemmän kuin annostelija.
Kiinteästä pidättäjästä saadaan massaan sitoutunut fosfori kerättyä pois massaa vaihtamalla, mikä tekee
siitä turvallisemman vaihtoehdon yliannostusriskille mm. happamoitumisen kannalta annostelijaan
verrattuna. Massaa ja siihen tiukasti sitoutunutta fosforia ei kuitenkaan pystytä uudelleen käyttämään
esimerkiksi pellolla.
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Ravinnehaavi
Turun ammattikorkeakoulun Ravinnehaavi-hankkeessa tutkittiin virtavesien ravinteiden pidätykseen
suunniteltua menetelmää. Menetelmässä suursäkkityyppinen suodatinrakenne sijoitettiin vaakatasoon
virtaveden pohjalle, ja käsiteltävä vesi ohjattiin patorakenteen avulla suodatukseen. Merkittävimmäksi
ongelmaksi muodostui suodatinkankaiden tukkeutuminen. Lisäksi suodatinkankaan pinnalle kertynyt
kiintoainekerros muodosti tehokkaan virtausvastuksen, joka pienilläkin virtaamilla nosti veden pintaa ja
aiheutti ohivirtaamaa. Rakenteesta aiheutui ongelmia myös patorakenteelle sekä vesieliöstölle. Myös
säkkien uusiokäyttömahdollisuudet arvioitiin vähäisiksi nopean tukkeutumisen takia. Hankkeessa kokeillun menetelmän ravinteiden ja kiintoaineksen pidätystehot jäivät vaatimattomiksi eikä sen tehollinen
käyttöaika vastannut odotuksia. Hankkeen johtopäätöksissä menetelmää ei pidetä käyttökelpoisena
vesiensuojelumenetelmänä eikä sen jatkokehittämiseen nähdä perusteita (Kaseva ym. 2015).

Ravinnekaappari
Ravinnekaappari-hankkeessa (2013–2014) pilotoitiin ravinnekaapparimenetelmää fosfaatin keräämiseen
ja hallintaan. Ravinnekaapparin tavoitteena oli pidättää pelto-ojista ravinteita ja sitouttaa ne luonnon
mineraaleihin ja edelleen takaisin pellolle viljelykäyttöön. Alkuselvitysten jälkeen hankkeessa kokeiltiin
aineiden saostamista mineraalipintaan metallimineraalihiekkasuotimella. Suodattimen havaittiin toimivan
parhaiten, jos vedessä on isomolekyylisiä humusaineita ja savea. Tutkimusten perusteella menetelmällä
saadaan sopivissa olosuhteissa fosfaattia pidättymään 60–80 %. Suurena haasteena nähtiin virtauksen
hallinta hiekkapatjassa sekä hiekkapatjan tukkeutuminen. Hankkeen tuloksena todettiin, että ravinnekaappari ei tällä hetkellä sovellu peltovesien puhdistamiseen laajassa mittakaavassa vaan paremmin pieniin
erikoiskohteisiin. Ravinnekaapparin puhdistusmenetelmä ja siihen liittyvä sähkökemian osaaminen nähtiin kuitenkin innovatiivisena ja lupaavana lähestymistapana fosfaatin sitomisessa suoraan peltomaahan.
Haasteena nähtiin mineraalin saaminen luonnosta. Lisäksi vaihtoehtoisten aineiden käyttäminen vaatisi
vielä kehittämistä. Hankkeen kehitysehdotuksissa esitetään ravinnekaapparin pintakemian osaamisen siirtämistä maanparannusaineen pintaan, jolloin se toimisi aluksi veden puhdistusmateriaalina ja sen jälkeen
ravinteiden ja mineraalien luovuttajana pellossa. Kaappari vaatii kuitenkin vielä lopullisen konstruktion
ja synteettisen metallimineraalivaihtoehdon epäekologisen luonnonmateriaalin tilalle sekä kehitystyötä
helppokäyttöiseksi ja kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi (Natural Resource Management 2014).
Ravinnekaappari-hankkeessa (2013–2014) pilotoitiin myös luonnonmineraaleihin perustuvaa puhdistusmenetelmää fosfaatin pidättämiseen. Kokeilussa pyrittiin saostamaan fosfaatti altaaseen lisäämällä
veteen savea ja reagenssia. Menetelmä toimi kuitenkin liian hitaasti ja saostuskokeiden yhteydessä huomattiin paikallisen saven lisäyksen nostavan veden fosforipitoisuutta.

Olki ja paju
Suodattimina on testattu myös olkipaaleja. Olkimateriaalin pintaan kasvavan mikrobien muodostaman biofilmin on ajateltu käyttävän veden ravinteita ja kiintoaineen vähenevän mekaanisesti suodattumalla. Oljen
käyttökokemukset ovat olleet varsin heikot sekä ravinteiden poistamistehokkuuden että paalin padotusvaikutuksen takia. Nopeasti ilmaantuva mikrobikasvusto on ongelmana sedimentin keräämiseen kokeillulla
olkipaalilla ja tekee tästä edullisesta, kierrätettävästä ja helposti toteutettavasta ratkaisusta kuitenkin melko
tehottoman. Oljen fosforinpidätystaipumus on lisäksi olemattoman vähäinen (Uusitalo 2017). Erityisesti
typpeä hyödyntävän mikrobikasvuston käyttöön perustuu myös autonrengasrouhe (Apila Group, YLE 2015).
Pajupojat Oy (www.pajupojat.fi) on testannut laboratorio-olosuhteissa pajupohjaista haketta ja biohiiltä
hyödyntäviä suodatinkenttiä. Näiden teho ravinteiden sitomisessa ja haihduttamisessa pellon valumavesistä on vielä epävarmaa, vaikka korkeitakin (80–95 %) ravinteiden pidätyslukuja on esitetty. Pajua on
testattu myös peltojen viherpainanteissa veden imeyttämiseksi (Mattila 2014). Pajun peltokäytössä tulee
huomioida myös juuriston mahdolliset haittavaikutukset salaojiin. Aiheesta tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa todettiin käytännön riskit kuitenkin pieniksi (Viholainen 2017).
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3.9.3 Saostus
Kalkki- tai kalkkiseossuodattimien lisäksi valumavesien fosforia voidaan saostaa sitomalla se rauta- tai
alumiinipohjaiseen materiaaliin. Saostustekniikoissa tehoainetta voidaan myös annostella säkeissä tai
kartionmuotoisilla patorakennelman yhteyteen asennetuilla suodatinmekanismeilla. Saostusta on
kokeiltu eri mittakaavassa pelto-ojista virtavesiin ja järvimittakaavaan (Littoistenjärvi). Aiemmat kokeilut
ovat osoittaneet saostuksen toimivan lyhytaikaisesti pienillä virtaamilla. Viimeisin kokeilu Paattistenjoella
kuitenkin osoitti, että oikein toteutettuna fosforin kemiallinen saostus toimii myös virtavesissä (Kaseva
ym. 2017), mutta tällöin se vaatii laitteistolta paljon, eikä tekniikka ole vielä valmis autonomiseen toimintaan. Saostuksessa käytettävä tehoaine tulee valita maalajin ja valumaveden laadun mukaan, esim.
alumiinioksidi soveltuu parhaiten savipitoiseen veteen (Aura & Seppälä 2005).
Saostuksessa tehoaineina on käytetty mm. seuraavia aineita:
• rautapitoinen kipsi
• alumiinihydroksidipolymeeri (Kaasinen 2010; Aura & Seppälä 2005)
• alumiinisulfaatti
• ferrisulfaatti (rautasulfaatti) rakeina (esim. Ferix-3) tai vesiliuoksena (esim. Kemira PIX-105)
• polyalumiinikloridi (alumiinihydroksikloridi (Kempac 18).

Fosforisiepparit
Fosforisieppareita on toiminnassa lukuisia eri puolilla maata erilaisissa kohteissa turvetuotannosta maatalouskuormitteisiin puroihin ja ojiin. Niitä ovat toteuttaneet ainakin Pyhäjärvi-instituutti, Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiö, Pien-Saimaan kunnostajat, VAPO ja Vanajavesikeskus.
Fosforisieppareilla saostetaan fosforia virtaavasta puro- ja ojavedestä kemiallisen yhdisteen ja kemikaalin
annostelulaitteen avulla. Tällöin veteen liukeneva metallisuola sitoutuu fosforiin, joka muuttuu kasveille
(leville) käyttökelvottomaan muotoon. Menetelmä on alun perin MTT:n nyt jo eläköityneen tutkijan Aaro
Närväsen ja hänen kollegoidensa kehittämä (mm. Uusitalo ym 2013, HS 2010). Hänen kehitystyönsä on
innoittanut sekä yritystoimijoita että suojeluyhdistyksiä kehittämään erilaisia teknisiä toteutuksia fosforin saostamiseksi.

Kuva 3.15
Kaukjärven Sipilänojan fosforisiepparia esittävässä kuvassa näkyy V-aukkopato, rautasulfaatin
annostelulaitteisto ja laskeutusallas. Vanajavesikeskus.
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Fosforisiepparia varten tarvitaan fosforia saostavaa kemikaalia sekä kemikaalin annostelulaite. Yleisin
käytetty saostuskemikaali on raemuotoinen rautayhdiste ferrisulfaatti (mm. Kemiran Ferix-3). Ferrisulfaatti on sama kemikaali, jota käytetään fosforin poistoon jätevedenpuhdistamoilla. Kemikaalia myydään
mm. 1000 kg suursäkeissä. Säkkien koon vuoksi niiden siirtelyyn ja kemikaalin kaatamiseen annostelijaan tarvitaan etukuormaajallista traktoria. Annostelu riippuu halutusta poistotehosta. Usein kemikaalia
annostellaan suhteella 1:20 m³ eli 1 litra kemikaalia noin 20 000 litraan virtaavaa vettä (Saloy Oy 2014).
Aaro Närväsen kehittämä annostelulaite on rakenteeltaan säiliö, jonka alaosassa on annostelusukka (kartion muotoinen verkko). Virtaava vesi huuhtelee sukassa olevaa kemikaalia, joka saostaa vedessä olevaa
fosforia. Kun vedenpinta nousee purossa virtaaman kasvaessa, suurempi osa annostelusukasta tulee kosketuksiin veden kanssa, ja fosfori-rauta-sakkaa saostuu enemmän. Usein on paras rakentaa annostelijaa
varten v-aukkopato, jolla tasataan virtaamaa ja nostetaan veden pintaa annostelijalla virtaaman kasvaessa. Annostelijassa oli tutkimusten aikana käytännön ongelmia, jotka johtuivat suurista virtaamista ja
vesien jäätymisestä (Uusitalo ym. 2013, Riski 2016).
Paattistenjoella nestemäistä ferrisulfaatti-vesiliuosta annosteltiin tavanomaista teknisemmällä laitteistolla, johon kuului virtaaman mittapato, kemikaalisäiliö, annostelupumput, annostelun ohjauslaitteisto
sekä syöttöletkut, jotka ohjattiin virtaveden koskimaisiin kohtiin, jotta kemikaali sekoittuisi mahdollisimman tehokkaasti jokiveteen (Kaseva ym. 2017).
Usein ferrisulfaattiannostelijan yhteyteen rakennetaan myös laskeutusallas, johon saostunut fosfori laskeutuu, ja josta se on keskitetysti poistettavissa esim. kaivinkoneella tai imuruoppaamalla. Esimerkiksi
Paattistenjoen hankkeessa (ks. tarkemmin alla) hyödynnettiin olemassa olevaa vesistön osaa, Maarian
allasta, saostetun sakan laskeuttamiseksi (Kaseva ym. 2017).
Fosforisieppareita on toteutettu ostopalveluna laitetoimittajilta (mm. Saloy Oy) sekä tee-se-itse-ratkaisuina eli ns. karvalakkisieppareina, joita suojeluyhdistykset ovat nikkaroineet Saloyn rakentaman laitteen
innostamina. Harrastajat ovat pyrkineet myös parantamaan kemikaalin laskeutumista annostelijaan sekä
estämään ojaveden kapillaarinousua ja tehoaineen kokkaroitumista. Annostelulaitetta suunnitellessa
tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei laitteisto padota veden virtausta. Jos laitetta on tarkoitus käyttää ympärivuotisesti, se pitää lämpöeristää, koska jäätyminen voi aiheuttaa hapettomuutta ja fosforin
vapautumista (Kirkkala 2014).
Active Wetlands -hankkeessa (Uusitalo ym. 2013) kokeiltiin sekä Närvänen-tyypin annostelijaa että kiinteää fosforinpidättäjää. Annostelijassa käytettiin kemikaalina rautasulfaattia (Ferix-3, Kemira Kemwater
Oy). Hankkeen tulokset olivat hyviä fosforin pidättämisen kannalta kohteissa, joissa fosforin pitoisuus oli
korkea, mutta kustannuksiin nähden vaatimattomia alhaisen fosforipitoisuuden omaavien vesien käsittelyssä. Annostelijan käyttöä rajoittaa kokemusten mukaan kuitenkin korkeiden kustannusten lisäksi riski
veden ajoittaisesta happamoitumisesta. Huonona puolena tutkimuksissa todettiin myös fosforin kierrätysmahdollisuuden puuttuminen annostelijaa käytettäessä. Annostelijassa oli tutkimusten aikana myös
käytännön ongelmia suurien virtaamien aikana ja vesien jäätyessä.
Littoistenjärvessä testattua polyalumiinikloridia on käytetty Turun Kakskerranjärvellä sijaitsevassa kiinteässä ojavedenpuhdistamossa jo vuodesta 2003 lähtien (Kaasinen 2010). Puhdistamo saostaa polyalumiinikloridia pumpun avulla ohjattuun ojaveteen automaattisesti suhteessa 1:30 000. Parhaimmillaan
se on pystynyt puhdistamaan liukoista fosforia 93 %:sti, kokonaisfosforia 80 %:sti ja kokonaistyppeä 74
%:sti. On kuitenkin huomattava, että puhdistamo pystyy puhdistamaan vain noin kolmasosan keskivirtaamasta ja maksimivirtaamaasta vain pienen osan. Kakskerranjärvellä on myös todettu riski järviveden
mahdollisesta noususta laskeutusaltaaseen kevättulvien aikaan, mikä saattaa aiheuttaa fosforipitoisen
kiintoaineen huuhtoutumista edelleen järveen.
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Esimerkit: Fosforin saostaminen
Äimäjärvi, Iittala
Iittalan Kutisten Tiiruenojan laskeutusaltaan ja kosteikon yhteydessä on
Saloy Oy:n toimittama ja asentama
laitteisto. Fosforisiepparista ja sen
hoidosta vastaa Äimäjärven suojeluyhdistys ry. Laite liuottaa veteen rautasulfaattia fosforin saostamiseksi
ja se on pystynyt puhdistamaan
fosfaattia noin 80 % ja typpeä noin
puolet. Haittapuolena veden pH on
pudonnut 7,5:stä 3,5:een. Tulevan
veden ravinnepitoisuudet ovat olleet
verrattain matalat, kokonaisfosforin
osalta 50–200 µg/l, fosfaattifosforin
osalta 40–80 µg/l ja kokonaistypen
osalta 400–2500 µg/l.
Kohteesta on myös video:
http://www.vanajavesi.fi/
vesienhoitoa-aimajarvella/

Kuva 3.16 Saloy Oy:n fosforisieppari Äimäjärvellä. Siepparin
jälkeen on allas fosforipitoisen sakan laskeuttamiseksi ennen
järveen valumista. Vanajavesikeskus.

Paattistenjoki, Turku
Paattistenjoella tutkittiin joulukuun 2016 ja toukokuun 2017 välisenä aikana fosforin saostamista ferrisulfaattiliuoksella ’Fosforin saostaminen virtavedestä – pilottihanke Paattistenjoella’ -hankkeessa, joka
Turun kaupungin hallinnoima yhteistyöhanke. Tehoaineena annosteltiin ferrisulfaatti(Fe₂(SO₄)₃)-vesiliuosta (Kemira PIX-105) virtaama- ja pH-ohjatulla annostelijalla. Kokeessa saatiin toteutettua kahdeksan
eri 8 tunnin mittaista koeajoa viidellä eri annostuksella (30–90 mg/l) ja eri virtaamilla (0,8–4,2 m³/s).
Veden laatuparametrien (kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, kiintoaine, pH, sulfaatti, rauta ja kokonaistyppi) lisäksi seurattiin vaikutusta sedimenttiin sekä kalastoon ja pohjaeliöstöön.
Hankkeessa saatiin jokiveden liukoinen fosfori alentumaan paikallisesti 65–87 %, keskimäärin 75 % pH:n
laskiessa keskimääräisillä annostuksilla 0,5 yksikköä. Kemikaalikäsittelyllä ei todettu vaikutusta kokonaisravinteiden määrään. Saostuksen seurauksena alavirrassa olevaan luonnolliseen altaaseen laskeutui
rautafosfaatista (FePO₄) ja rautahydroksidista (Fe(OH)₃) koostuvaa sakkaa, mutta sitä ei pystytty mittaamaan eikä erottelemaan muusta sedimentistä eikä sakan kierrättämisen tai hyötykäytön mahdollisuuksia
pystytty arvioimaan tai todentamaan.

Kuva 3.17 Paattistenjoella suurimmat alenemat fosforipitoisuudessa saavutettiin suurimmilla virtaamilla
(2,6 ja 4,2 m³/s ja suurimmilla kemikaaliannostuksilla (70 ja 90 mg/l). Kemikaalikäsittelyn vaikutus ulottui myös
alapuoliseen järveen, noin 1 km päähän (näytteenottopaikka VA3) (Kaseva ym. 2017).
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3.9.4 Vaikutus ja teho
Suodatus
Suodattimien teho ravinteiden vähentäjinä vaihtelee vuodenajan, käytetyn tekniikan, valitun suodatinmateriaalin, virtaaman ja suodattimen huollon määrän mukaan. Pian rakentamisen jälkeen suodattimien
tehoa heikentää rakentamisaikainen maaperän rikkominen ja kiintoainepitoisuus voi olla suodattimien
alapuolella korkea. Suodattimien rakenne voi myös muuttua, suodatin tukkeutua ja vesi löytää itse
vaihtoehtoisia valumareittejä, mikä voi vähentää suodattuvan veden määrää ja suodattimen tehoa
(Kirkkala 2014). Useimmissa kohteissa tehon säilymistä ei ole tutkittu vuotta pidempää aikaa. Kokeissa
on havaittu säkkien ja ritilöiden ja esim. Fosfilt-p-suodattimien tukkeutuvan helposti (Kirkkala 2014).
Tämä on ongelma erityisesti savimailla, joilla toteutetuissa kohteissa suodattimien P-poistoteho vaihteli
muutamista prosenteista muutamiin kymmeniin prosentteihin. Suodattimen tukkeutumisen estämiseksi
kiintoaine pitäisi laskeuttaa ojan tai altaan pohjalle ennen suodattumista, esim. rakentamalla laskeutusallas tai kosteikko suodattimen yläpuolelle (Kirkkala 2014). Toisaalta vain vähän kiintoainetta sisältävien
salaojavesien johtaminen kalkkisuodatinkasettiin antoi lupaavia tuloksia fosforin pidätyksen suhteen
(Vaarala & Ventelä 2017). Myös raekoon pitäisi olla optimaalinen veden suodattumiseksi koko rakeisen
materiaalin läpi. Näistä ei kuitenkaan ole tarpeeksi täsmällistä sovellettua tutkimustietoa. Käyttöiältään
hiekkasuodatusta lyhytikäisemmässä kalkkisuodatuksessa kalkkiseoksen fosforinpidätysteho aikanaan
loppuu. Täten kalkkisuodattimen ikä voi vaihdella muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen (mm.
Kaasinen 2010).
Suodattimet toimivat parhaiten, kun sisään tulevan veden virtaamaa ja kiintoaineen määrää pystytään
kontrolloimaan ja sen fosforipitoisuus on riittävän korkea. Virtaaman tulisi olla enintään 200–300 l/s (Risti
2016). Mahdollisuuksien mukaan suodattimien käyttöä olisi järkevintä kohdentaa fosforipitoisuudeltaan
korkeisiin ajankohtiin esim. kasvukauden ulkopuolelle kevät- ja syyskuormitushuippuihin (mm. Kaasinen
2010; Risti 2016). Suodattimen padottava vaikutus tulee huomioida kuivatuskapasiteetin kannalta.
Suodattimissa ja kiinteissä fosforinpidättäjissä (padot, kasetit, fosforiloukku) ongelmana voi olla myös
nopeasti muodostuva mikrobikasvusto (Uusitalo ym. 2013, Uusitalo 2017, myös kappale ’Olki ja paju’
yllä), joka Active Wetlands -hankkeessa heikensi käytetyn Sachtofer PR -rakeen kontaktia veden kanssa.
Kiinteät, vettä patoavat rakennelmat ovat usein myös jäässä (= tehottomia) kevään huippuvalumien
aikaan (Uusitalo 2017).
Toisaalta Filtra P - ja Sachtofer PR -rakeita käyttävät suodattimet (mm. kasetti, fosforiloukku) ovat osoittautuneet kapasiteetiltaan riittämättömiksi (tai sijoituspaikaltaan vääriksi) suurten virtaamien aikaan
(Kaasinen 2010). Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät vesimäärät heikentävät kemiallisten menetelmien toimivuutta entisestään (Vaarala & Ventelä 2017). Myös esim. Fosfilt-s-suodattimen teho on
vaihdellut välillä 0,5–37 % (Kirkkala 2014). Hiekka- ja fosfilt-s-suodattimista on hyviä tuloksia fosforin
poistamiseksi jaloittelutarhojen valumavesistä (PO4-P 50–250 µg/l), mutta tästäkään käyttökohteesta ei
ole kokemuksia suodatustehon säilymisestä (Uusi-Kämppä ym. 2000).
Kiinteästä pidättäjästä saadaan massaan sitoutunut fosfori kerättyä pois massaa vaihtamalla, mikä tekee
siitä turvallisemman vaihtoehdon yliannostusriskille annostelijaan verrattuna (Uusitalo 2017).

Saostus
Kun ferrisulfaatin annostelu on kohdallaan, fosforisiepparilla on useissa kokeiluissa saavutettu jopa 80–90
% poistotehokkuus fosforin osalta (esim. Vaarala 2014, Uusitalo ym. 2013, Kaseva ym. 2017, Salminen
2014). Käsittely poistaa myös typpeä (pitoisuuden vähenemä 30–50 %) ja kiintoainetta. Närväsen (2013)
mukaan ferrisulfaattisaostuksessa annostelusuhteen tavoitearvo voisi olla 1:50 000, silloin kuin ojaveden
liukoisen fosforin pitoisuus on 0,1–0,2 mg/l. Tätä alemmilla pitoisuuksilla menetelmä ei ole kustannustehokas ja saattaa aiheuttaa happamuuden lisääntymistä vesistössä.
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Ylläkuvatuista esimerkeistä on huomattava, että Saloy:n Sauvon koetuloksia lukuun ottamatta (Salminen 2014) useimmat menetelmätestaukset on tehty suhteellisen alhaisilla fosforipitoisuuksilla. Saloyn
kokeissa virtaamat taas olivat erittäin pieniä (0,5–1 l/s). Joissakin saostuskokeissa suurimmat reduktiot
on saatu suurimmilla fosforipitoisuuksilla ja myös suuremmilla virtaamilla (max 4,2 m³/s). Esimerkiksi
Paattistenjoella on päästy alapuolisen veden fosforipitoisuuden osalta yhtä alhaisiin lukemiin (noin
20 µg/l) kuin pienemmilläkin fosforipitoisuuksilla käsittelyyn tulevissa vesissä (Kaseva ym. 2017). Suurimmilla virtaamilla alentunut fosforipitoisuus todettiin myös altaassa n. 1 km annostelupisteestä alavirtaan.
Kemikaalien käytössä on aina tunnistettava riski siitä, että vesistön pH muuttuu. Sekä liian korkeat
(kalkkipitoisia saostusmateriaaleja käytettäessä) että liian matalat pH-arvot (rauta- ja alumiinipohjaisia
sulfaatteja käytettäessä) ovat riski varsinkin kohteissa, joissa on erityisiä kalastollisia tai muita luontoarvoja. Esimerkiksi Ravinnekaappari-hankkeessa rauta- ja alumiinisulfaattiyhdistekokeissa huomattiin, että
nämä nostivat veden metalli- ja rikkipitoisuutta ja laskivat pH-arvoja, eivätkä näin ollen sovellu luonnonvesien puhdistamiseen. Ravinnekaappari-hankkeen tutkimuksen aikana havaittiin rauta- ja alumiinisulfaattiyhdisteiden myös peittävän ravinteet, jotka eivät sen jälkeen ole enää kasvien hyödynnettävissä.
Hankkeessa ei pystytty todentamaan, että ravinteita voitaisiin kierrättää lannoitteeksi sitomalla niitä
mineraaleihin tai kemikaaleihin.
Myös Uusitalon (2017) kokemusten mukaan saostusmassaa ja siihen tiukasti sitoutunutta fosforia ei
pystytä uudelleen käyttämään esimerkiksi pellolla. Saloy Oy:n hankkeessa (Salminen 2014) käytettiin
saostuskemikaalina raemaista Fe2(SO4)-rautasulfaattia (Ferix-3) annostelusuhteella 1:25–30 m³. Hankkeessa Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu teki lietteelle ohra-astiakokeen, jossa saostuskohteen liete ei
heikentänyt kasvien kasvua. Toisaalta ilman kemikaalikäsittelyäkin kosteikon pohjalle kertynyt pelkistyneessä tilassa ollut sedimentti soveltuu Helsingin yliopistossa tehtyjen astiakokeiden perusteella heikosti
kasvintuotannon kasvualustaksi suuren fosforisorptiokykynsä ansiosta (Heikkinen 2011, Laakso 2017).
Suuri sedimenttimäärä peltomaassa saattaa aiheuttaa fosforin puutosta viljelykasveille.
Mahdollisia haittavaikutuksia saattaa esiintyä erityisesti, jos rautasulfaattia annostellaan liikaa. Saostuslaitteiston läpi kulkevan veden pH-muutokset tulee huomioida ja kemikaalin annostusta pienentää, ettei
ojaveden pH laske liian alas. Esimerkiksi Paattistenjoen hankkeessa oli automaattinen turvamekanismi
annostelun katkaisemiseksi raja-arvon (pH 5) alittuessa (Kaseva ym. 2017). Paattistenjoella todettiin,
että korkeimmilla ferrisulfaattiannostuksilla (> 90 mg/l) pH voi laskea 1,0 yksikköä, ja koejakson lopulla
jokiveden keskimääräinen pH oli laskenut 7,4:stä 6,8:aan. Vastaavasti tietyissä suodatusmenetelmien
tutkimuksissa Fosfilt-s-ainetta käytettäessä pH:n lasku on ollut vähäistä, mikä tekisi siitä tehoaineena
kalkkipohjaisia yhdisteitä harmittomamman vesiekosysteemille (Kirkkala ym. 2012).
Lietteen tai saostuksen tuloksena syntyvän sakan kierrättämistä eikä hyötykäyttöä ole pystytty todentamaan aiemmissa kokeissa, joissa käytettiin Närvänen-tyyppistä annostelijaa, eikä myöskään Paattistenjoen kokeessa, jossa sakka laskeutui vesistön luonnolliseen altaaseen sekoittuen luonnolliseen
sedimenttiin (Kaseva ym. 2017). Sedimenttisakan kertymisen lisäksi saostus voi lisätä uoman veden kiintoainepitoisuutta, esimerkiksi Paattistenjoen tapauksessa kiintoaine lisääntyi 3–5 % (Kaseva ym. 2017).
Kemiallisten ratkaisujen käytössä on vielä huomattavia tietotarpeita. Nämä tietotarpeet liittyvät sitoja-aineiden toiminta-aikaan, sekoitussuhteeseen muun aineksen kanssa (esim. hiekka), aineiden pitkäaikaisvaikutuksista vesieliöstöön ja veden kemiaan sekä aineiden saatavuuteen ja saostusmassan hyötykäyttöön. Lisäksi suodattimien rakenne ja mitoitus täytyy suunnitella niin, että niiden kustannustehokas
käyttö on mahdollista (mm. Kaseva ym. 2017).
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3.9.5 Yhteenveto
Sekä kiinteät suodattimet, että tietyin varauksin saostuskemikaaliannostelijat ovat liitettävissä pellon
kuivatusjärjestelmiin, mutta tähänastiset kokeilut eivät anna riittävää näyttöä niiden potentiaalista laajamittaisempaan käyttöön. Lisäksi pidätetyt ravinteet tulisi olla sellaisessa muodossa, että ne pystytään
uudelleen hyödyntämään. Alla olevassa taulukossa on esitetty tiivistettynä kokemukset suodatus- ja
saostusmenetelmistä pelto- ja ojamittakaavassa tämän selvityksen aineiston perusteella.
Suodattimien osalta on yleisesti todettavissa, että korkeimpien virtaamien aikaan suodattimien kapasiteetti ei riitä. Lisäksi virtaamatulokset eri virtaamilla eivät välttämättä ole yhtä luotettavia (Vaarala ja
Ventelä, 2015). Suodattimien kustannustehokkuutta on mahdoton arvioida, koska suodattimien tehoa
pitkällä aikavälillä, huoltojaksojen optimointia tai suodatinmateriaalin kierrättämismahdollisuuksia ja
hyötyjä esim. lannoitteena tai maanparannusaineena ei ole tutkittu.
Kemiallisella ravinteiden suodattamisella voi olla potentiaalia, jos halutaan vähentää kuormitusta erityisen kuormittavassa ojassa tai alueella, erityisesti liukoisen fosforin huuhtoumien vähentämiseksi tai jos
veden virtaamaa myös huippuvirtaamien aikana pystytään tasaamaan esim. kosteikolla (Kaasinen 2010).
Risto Uusitalon (2017) tutkimusten ja kokemusten mukaan kumpikaan kemiallinen käsittely (suodatus tai
saostus) ei sovi laajempaan käyttöön kustannusten, käytännön toimivuuden, happamoitumisriskien ja
maataloudelle asetettujen ravinnekierrätystavoitteiden takia.
Ravinnekaappari-hankkeen tulosten mukaan fosfaatin sitominen kiinteään aineeseen peltoprosessissa
on paras ja tehokkain tapa hallita kuormitusta verrattuna siihen, että fosforia yritetään saada pois vesifaasista käsittelemällä suuret määrät muita aineita ja materiaaleja. Peltokemian paremmalla hallitsemisella ja käyttämällä uusia maanparannusaineita voitaisiin hankkeen kokemusten mukaan saada fosfaatti-humus-savi-seokset pysymään paremmin pellossa.
Menetelmä

Kemiallinen tehostaja

Toimivuus

Kalkkisuodinoja

Sachtofer PR ja hiekka,
Filtra G

hyvä

+

lupaavia tuloksia, mutta ei
tarpeeksi tutkittu

Ojanpohjasuodatin

kalsiumhydroksidirae ja
hiekka, Fosfilt-s

hyvä pienillä vesimäärillä

+

vaihtelevia tuloksia

Hiekkaseossuodattimet
(suodatinkenttänä,
suodattuminen ylhäältä
alas tai alhaalta ylös)

Filtra P, Sachtofer PR,
Fosfilt-s

vaihteleva

?

vaihteleva, riippuu suodattimen rakenteesta ja kiintoaineen kulkeutumisesta 1)

Siepparisäkit

Sachtofer PR

huono

+

huono

Verkkosuodatinpato

Sachtofer PR

huono

+

heikko, ei tarpeeksi tutkittu

Suodatinkasetti

kalsiumhydroksidiraehiekkaseos (Nordkalk),
Sachtofer PR

pienillä vesimäärillä ja
salaojavesissä hyvä

+

lupaava pienillä vesimäärillä,
ei tarpeeksi tutkittu 2)

Fosforiloukku

FiltraP

ei tuloksia

?

ei tuloksia

Kiinteä saostusallas
(Active Wetlands)

Sachtofer PR

huono

-

huono

Ravinnehaavi, olki

ei ole, biologinen

huono

+

huono

Ravinnekaappari

metallimineraalihiekka

huono varsinkin suurilla
vesimäärillä

?

huono

Paju (suodatinkenttä)

pajupohjainen hake, biohiili

?

?

vaihteleva, ei ole tarpeeksi
tutkittu, mikrobikasvusto ja
tehon häviäminen selvä riski

Fosforisieppari, fosforin
saostusmenetelmät

ferrisulfaatti,
polyalumiinikloridi

vaihteleva

-/?

vaihteleva, kustannustehokkain pienillä vesimäärillä ja
suuremmilla pitoisuuksilla

1)
2)

Hinta

Fosforin pidätyskyky

Parhaat tulokset Fosfilt-s seoksella.
Pienillä vesimäärillä lupaavia tuloksia runsaasti fosforia sisältävissä vesissä kalsiumhydroksidi-hiekkaseoksella.

Taulukko 3.1 Tiivistelmä suodatus ja saostusmenetelmistä selvityksen aineiston perusteella.
Menetelmistä ei ole yhteismitallista ja tarpeeksi pitkäaikaista tutkimusta.
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4

Kokonaiskuva – kuivatus, valumavesien hallinta
ja ravinteiden kierrätys osana kestävää peltoviljelyä

4.1

Yhteenveto kuivatusjärjestelmiin integroitavista menetelmistä
veden ja ravinteiden pidättämiseksi
Vesistökuormitukseen tulee ensisijaisesti vaikuttaa peltoalueella. Pellon kasvukunnosta huolehtiminen
on kestävän maatalouden ja myös ympäristönsuojelun lähtökohta. Pellon pitkäaikainen kasvukunnon
ylläpito edellyttää hyvää kuivatusta, hyvää maan rakennetta ja aktiivista mikrobiologista toimintaa, mikä
edistää myös maaperän hiilensidontaa. Kestävässä viljelyssä pyritään hyvään satoon, alhaisiin ravinnetaseisiin ja kasvien tarpeenmukaiseen lannoitukseen. Suomen peltojen P-luvut kasvoivat pitkään liiallisesta
fosforilannoituksesta johtuen (ks. mm. Puustinen ym. 1994). Hehtaarikohtaiset fosfori- ja typpitaseet
ovat sittemmin – vuodesta 1995 lähtien – laskeneet selvästi (Tattari ym. 2015), ja vaikka lanta aiheuttaakin paikallista painetta, myös korkeimpien P-lukujen voidaan odottaa laskevan. Hyvä pellon kasvukunto
ja hyvät viljelykäytännöt tuottavat hyvän sadon ja pieniä ravinnetaseita, jolloin edellytykset pieniin kiintoaine- ja ravinnehuuhtoutumiin ovat hyvät.
Valumavesien määrään, ravinne- ja kiintoainepitoisuuksiin ja kulkeutumisreitteihin voidaan vaikuttaa.
Salaojituksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa pinta- ja salaojavaluntojen jakaumiin sekä ravinne- ja
kiintoainepitoisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan salaojitukseen voidaan lisätä säätö- ja altakastelutekniikka. Tässä on oleellista tunnistaa veden varastointikapasiteetti maaperässä ja laajemmin uomaverkostossa niin, että otetaan huomioon sekä luontaiset että kaivetut altaat.
Kuivatuksen osalta tarkoituksenmukaisen tehokkaan paikalliskuivatuksen lisäksi voidaan veden viipymää
peruskuivatusuomastossa kasvattaa ja samalla poistaa tulvimisriskiä erityisesti pelloilla ja eroosioherkillä
alueilla. Luonnonmukaisen vesirakentamisen ratkaisuja tulisi soveltaa aina, kun se on mahdollista ja hyödyntää esimerkiksi tulvatasanteita myös ravinteiden pidättämiseksi. Ravinnehuuhtoumien vähentämisen
ja ravinteiden talteenoton kannalta kemiallisilla ja biologisilla suodatin- ja saostusratkaisuilla paikallis- tai
peruskuivatuksen yhteydessä ei voi tällä hetkellä nähdä potentiaalia, varsinkaan vesimäärien kasvaessa.
Uomastoon kertyvien ravinteiden kierrätys- ja etenkin hyötykäyttömahdollisuudet ovat erittäin rajalliset. Etenkin kaivamista ja maansiirtoa vaativissa ratkaisuissa on tiedostettava, että rakentamisen aikana
ympäristökuormitus yleensä kasvaa, ja tilanteen normalisoitumista voi joutua odottamaan pitkäänkin.
Vaikka pellolla tehtävien toimien rooli on ratkaiseva, on ravinnevalumien vähentämisen kannalta silti tärkeää tunnistaa koko valuma-alueen maankäyttö sekä ympäristökuormitukseen vaikuttavat ominaisuudet
(mm. Särkelä ym. 2011).

4.2

Kestävän peruskuivatuksen suunnittelu ja toteutus valuma-alueella
Tässä raportissa käsitellään eri menetelmien soveltamista osana pellon kuivatusjärjestelmää. Kuivatuksesta vastaavan ojitusyhteisön hyötyalue kattaa useimmiten vain osan valuma-alueesta. Myös hyötyalueen ulkopuoliset valumavedet vaikuttavat osaltaan uomaverkoston vesimääriin ja veden laatuun.
Tästä syystä laajempi valuma-aluekartoitus voi olla tarpeen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi kuivatushankkeiden yhteydessä.
Jokainen valuma-alue on yksilöllinen korkeuserojen, maalajien, maankäyttömuotojen, vetisyyden, kuivatustilanteen sekä toimijoiden osalta. Kohteiden suunnittelu ja toteutus vaiheittain säästää aikaa ja
kustannuksia. Alkukartoituksessa ja tavoitteiden määrittämisessä kannattaa käyttää aikaa keskusteluun
eri toimijoiden kanssa mm. karttojen, ilmakuvien ja paikkatietoaineistojen sekä mahdollisesti kaukokartoitus- ja laserkeilausaineiston avulla. Tavoitteiden määrittämisen ja maastoselvitysten ja -mittausten
jälkeen edetään toimenpiteiden valintaan ja urakan toteutukseen.
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Valuma-aluekohtaisessa tarkastelussa aloitetaan laajempien ongelma-alueiden määrittämisestä, kun
taas uomakohtaisessa tarkastelussa lähtökohtana on yksityiskohtaisempien aineistojen tarkastelu. Tässä
tulisi hyödyntää soveltuvin osin myös vesienhoidon työkaluja. Kehitteillä on jatkuvasti myös edistyneempiä kartoitusmenetelmiä ja työkaluja. Yleinen ongelma on kuitenkin se, että näitä menetelmiä ja työkaluja hyödynnetään vain yksittäisissä tutkimushankkeissa tai tiettyjen toimijoiden käytössä, vaikka ne
olisivat tärkeitä useille toimijoille ja pienellä vaivalla levitettävissä. Tulevissa hankkeissa tulisi hyödyntää
kaikkea saatavilla olevaa historiallista ja ajankohtaista aineistoa. Esim. Puustinen ym. (1994) toteuttivat
laajan valtakunnallisen tutkimuksen peltojen kuivatustilanteesta ja -tarpeesta, ja tämän tutkimuksen
kenttätutkimusaineisto antaa laajat tiedot peltojen ominaisuuksista, kuivatusjärjestelmistä ja havaituista
ongelmista.
Kuivatushankkeista vastuu on ojitusyhteisöllä. Ojitusyhteisöjen aktivoimisesta ja tukemisesta sekä ojitusisännöinnin kehittämisestä on viime aikoina esitetty suosituksia mm. BILKE-hankkeen loppuraportissa
(Kauppinen ym. 2017). Ojitusyhteisöjä varten on myös julkaistu opas uoman kunnostushankkeisiin (Leppiniemi 2014).

5

Tietotarpeet ja suositukset
Vesistökuormitukseen tulee ensisijaisesti vaikuttaa peltoalueella. Hyvä kuivatus on pellon hyvän kasvukunnon perusedellytys, jota ylläpitämällä ja hyviä viljelykäytäntöjä noudattamalla päästään hyvään
satoon ja pieniin ravinnetaseisiin. Tällöin edellytykset pieniin kiintoaine- ja ravinnehuuhtoutumiin ovat
hyvät. Valumavesien määrään, ravinne- ja kiintoainepitoisuuksiin sekä kulkeutumisreitteihin voidaan vaikuttaa. Vaikka näitä kysymyksiä on tutkittu pitkään, on meillä edelleen merkittäviä tietoaukkoja, jotka
liittyvät yksittäisiin menetelmiin, kuten salaojituksen vaikutukseen, altakasteluun, kuivatusvesien varastointiin sekä luonnonmukaisen vesirakentamisen toimenpiteisiin. Tämän lisäksi menetelmien yhteisvaikutukset ja valuma-aluetason vesienhallinta tunnetaan huonosti. Tässä yhteydessä on todettava, että
kokonaisuuden kannalta avouomaverkostoon purkautuneiden valumavesien pidättäminen vaatii laajempia toimenpiteitä. Suomen ilmasto-olosuhteissa ylivirtaamat tapahtuvat kasvukauden ulkopuolella,
jolloin myös ravinne- ja kiintoainekuorman takia veden pidättäminen olisi tärkeintä. Veden varastointimahdollisuudet tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa tunnetaan huonosti. Tämän vuoksi tulisikin tehdä
valuma-alueiden vesitase- ja varastotilalaskelmia, jotta saataisiin konkreettista tietoa mahdollisuuksista
veden pidättymiseksi. Sen sijaan valumavesien puhdistaminen suodattamalla tai fosforia saostamalla voi
olla ratkaisu vain erityiskohteissa, ja näille menetelmille ei nähdä merkittävää roolia tässä yhteydessä.
Siitä huolimatta, esimerkiksi kalkin käyttöä fosforin sitojana on perusteltua kehittää edelleen niin, että
sillä saadaan kestävä positiivinen vaikutus. Tämän kartoituksen pohjalta esitämme alla erityishuomioita,
jotka liittyvät tämänhetkisiin tarpeisiin tutkimuksen, seurannan, tiedotuksen, rahoituksen ja toteutuksen
osalta. Tätä kartoitusta syvällisempi tieteellinen kirjallisuuskatsaus menetelmien toimivuudesta Suomessa ja muissa vastaavissa olosuhteissa tarjoaisi vankemman pohjan tutkimustarpeiden tarkempaan
määrittelyyn.

5.1

Tutkimus
Vesiensuojelua ja pellon kasvukuntoa ajatellen on vesitalouden lisäksi kyettävä vaikuttamaan ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumiseen veden mukana. Tällöin tulee tuntea ravinteiden ja kiintoaineiden
fysikaaliset, kemialliset ja biologiset prosessit niin maassa kuin avouomassakin (eroosio, laskeutuminen,
sitoutuminen, hajoaminen). Tästä aihepiiristä on teoreettista tietoa, mutta kokeellista tutkimustietoa
on vain vähän Suomen olosuhteissa. Kuivatusjärjestelmiin liittyvässä tutkimuksessa täytyisi jatkossa
huolehtia siitä, että tutkimus tukee käytännön toteutusta tavoitteiltaan sekä teknisen ohjeistuksen että
olosuhteiden tuntemuksen osalta. Erityisesti kaksitasouoman toimivuutta ravinteiden, kiintoaineen
ja tulvien pidättäjänä ja monimuotoisuuden turvaajana eri variaatioilla ja eri olosuhteissa tulisi tutkia
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pitkäjänteisesti. Oikean mitoituksen ja kasvillisuuden vaikutuksen tarkempi tuntemus olisi tärkeää mahdollisesti lisääntyvän talviaikaisen kiintoainehuuhtouman (Kämäri ym. 2015) pidättämiseksi tulvatasanteilla. Tämän lisäksi alla on esitetty ajankohtaisia tutkimustarpeita aihepiireittäin.

Vesitasetarkastelu eri ilmastoskenaarioilla
Tarvitaan
• valuma-alueiden vesitasetarkasteluja (malleilla) erikokoisilla ja maankäytöltään erilaisilla
valuma-alueilla sekä varastotilojen muutosten vaikutuksia valumiin ja virtausnopeuksiin
• peltolohkomittakaavan vesitasetarkasteluja (malleilla) eri ilmastoskenaarioilla.

Salaojitus
Salaojitusten vaikutusta kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumiin on tutkittu vain kahdella koealueella (ks. kappale 2.3). Tietoa on liian vähän, kun otetaan huomioon, että salaojitusta tehdään Suomessa erilaisilla
maalajeilla noin 7000–8000 peltohehtaarilla vuosittain. Erityisiä tutkimustarpeita ovat:
• salaojituksen kuivatustehokkuuden (ja täydennysojituksen) sekä muiden teknisten ratkaisujen, kuten ympärysaineiden ja kaivannon täytön vaikutukset i) pellon vesi- ja ravinnetalouteen, ii) sadon määrään ja laatuun sekä iii) maan rakenteeseen
• säätösalaojituksen ja altakastelun vaikutus pellon vesitaseeseen, erityisesti valuntaan
(pinta-, salaoja- ja pohjavesivaluntaan) peltoalueilla, jotta saataisiin käsitys menetelmien
veden pidättämismahdollisuuksista
• säätösalaojituksen ja altakastelun vaikutus i) valumavesien laatuun, ii) sadon määrään ja
laatuun ja iii) pellon ravinnetaseisiin sekä iv) maan rakenteeseen.

Peruskuivatus
Peruskuivatuksesta tarvitaan
• tutkimustietoa säätöojituksen käyttömahdollisuuksista ja teknisestä toteutuksesta peruskuivatusuomissa sekä sen vaikutuksista hydrologiaan ja veden laatuun valuma-aluetasolla
• lisää tietoa luonnonmukaisten menetelmien (kaksitasouoma, eroosiosuojat, pohjapadot,
mutkittelu, toispuolinen kaivu ym.) käytön vaikutuksista peruskuivatuksessa hydrologiaan,
kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen sekä biodiversitettiin
• monitieteellistä tutkimusta (hydrologia, hydrauliikka, geologia) uomaeroosiosta ja uomassa
jo olevan sedimentin käyttäytymisestä tulvatilanteessa sekä uoman muotoilun vaikutuksesta uomaeroosioon ja luonnonmukaisuuden palauttamiseen (kasvillisuuden käyttö,
kasvilajit)
• tutkimusta ravinteiden lisäksi myös kiintoaineesta ja partikkelimuotoisesta hiilestä PAC,
koska ne aiheuttavat vesistöissä mataloitumista ja liettymistä, mikä puolestaan voi johtaa
vesien umpeenkasvuun yms.
• tutkimusta aggressiivisesti leviävien vieraskasvilajien, kuten isosorsimo, aiheuttamista
kuivatushaitoista (uomien umpeenkasvu) sekä näiden lajien leviämisbiologiasta ja palautumisesta poiston jälkeen
• tutkimusta uusien viljelykasvien vaikutuksesta kuivatustarpeeseen ja valumiin
(esim. maissi).
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Muita huomioita
• Tutkimustieto luonnollisten ja rakennettujen kosteikkojen vaikutuksista (lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä) sekä hoidosta on riittämätöntä.
• Menetelmätutkimuksessa tulisi ottaa paremmin huomioon menetelmän kustannustehokkuus.
• Vaikuttavuustutkimuksia tarvitaan eri menetelmille elinkaaren mitassa ja erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa ja eri maaperäolosuhteissa.
• Tarvitaan tietoa olemassa olevien, ihmisten muuhun tarkoitukseen tekemien altaiden vaikutuksesta vesien kuormitukseen, ja niiden huoltomahdollisuudesta vesiensuojeluperustein
myös silloin, kun kiinteistön omistaja saattaisi saada huollosta yksityistä hyötyä.

5.2

Seuranta
Jatkuvatoimisella seurannalla on paikallisesti havaittu ilmastosta ja sääolosuhteista johtuva muutos,
jossa kuormituksen painopiste on siirtymässä keväästä loppuvuoteen (Siimekselä ym. 2014). Tosin vuosittaiset vaihtelut ovat suuria, ja vuosien väliset erot voivat kasvaa. Lisäksi kiintoaineen, fosforin ja typen
kuormitukset jakaantuvat eri tavoin, esimerkiksi niin, että kiintoaineen kuormitus tapahtuu suurimmalta
osin keväällä, kun taas suurin osa typpikuormituksesta voi ajoittua syys–talvikaudelle. Jatkuvatoimisella
seurannalla voidaan tunnistaa kunkin menetelmän paras soveltamistapa.
Koska eri menetelmien toimivuudesta osana kuivatusjärjestelmää ei ole riittävästi tietoa, olisi tärkeää
varmistaa riittävä seuranta ainakin silloin, kun yksittäisiä menetelmiä tai peruskunnostustoimenpiteitä
toteutetaan osana laajempaa tutkimus-, yhteistyö- tai kehittämishanketta. Usein käytännön toimenpiteitä toteuttavissa hankkeissa on puutteita sekä esiselvityksessä että vaikutusten seurannassa.

5.3

Tiedotus
Tällä hetkellä ei ole tarpeeksi tietoa pitkältä aikaväliltä vesienhallinnan toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Tutkimuksen lisäksi myös tiedottamista ja tiedonvaihtoa pitää tehostaa. Yleisesti ottaen toimijat
eivät ole riittävän tietoisia vesienhallinnan toimenpiteistä tai toisaalta avustusmahdollisuuksista. Tämä
on johtanut siihen, että toimenpiteitä toteutetaan repaleisesti ilman ammattitaitoa. Yhteistyön sijaan
osakkaat yrittävät kunnostaa pieniä pätkiä uomastoista omien maidensa kohdalta, mikä ei tuo toivottua
lopputulosta. Paikallisten sivutoimisten urakoitsijoiden yhdessä osakkaiden kanssa toteuttamat ojitukset ja kunnostukset ovat suurelta osin laadullisesti heikkoja. Ilman kokonaisvaltaista, järjestelmällistä
ja yhteistyössä toteutettua vesienhallintaa voimme ajautua tilanteeseen, jossa ongelmat siirtyvät yläpuolisilta valuma-alueilta alapuolisille alueille. Tämä voi toteutuessaan aiheuttaa merkittävää tulva- ja
kuormitusriskiä ja pahentaa tilannetta entisestään.
Tiedottamista tulisi lisätä ja perustaa aktiiviviljelijöille kuivatushankkeita koskeva tiedotusjärjestelmä.
Tiedotusjärjestelmän kautta viljelijät saisivat tietoa avustusmahdollisuuksista, toimenpiteiden vaikuttavuudesta, palveluntarjoajista sekä lupa-asioista. Tiedotus olisi jatkuvaa ja toiston kautta saavuttaisiin
tuloksia. Kaikkein tärkeintä on peltojen maaperän rakenteen ymmärtäminen ja parantaminen. Tietoisuutta ja tietoa maaperästä ja sen toiminnoista täytyisi lisätä mm. viljelijöille, maanomistajille, maatalouskoneiden kehittäjille sekä vesiensuojelutoimijoille.

5.4

Rahoitus
Peltojen paikalliskuivatuksen sekä peruskuivatuksen nykytilanne tulisi kartoittaa koko maassa. Tämä
antaisi mahdollisuuden arvioida korjausvelan suuruutta sekä sadonlisäyksen ja vesistökuormituksen
vähentämisen potentiaalia. Näitä tietoja voitaisiin hyödyntää, kun valitaan sopivimpia rahoitusmekanismeja ja malleja infrastruktuurikorjauksiin sekä luonnon- ja vesienhoidon tarpeisiin. Maatalouden
ympäristökorvausohjelmassa sekä muissa mahdollisissa rahoitusmekanismeissa tulisi osa toimenpiteisiin varatusta investointi- ja hoitokorvauksesta varata systemaattiseen ja riittävän tarkkaan seurantaan,
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jotta toteutetuista kohteista voitaisiin kerätä mahdollisimman paljon oppia. Rahoitusmekanismien tulisi
paremmin tukea hyväksi havaittujen käytäntöjen laajamittaista toteuttamista ympäri maata vesiensuojelullisesti tärkeissä paikoissa. Hankerarahoituksessa tulisi erityisesti uusien menetelmien pilottikokeiluihin
sisällyttää mittaamalla tehtävää menetelmien vaikutusten arviointia sekä kustannustehokkuustarkastelua.

5.5

Toteutus
Kunnostustoimenpiteitä tulisi toteuttaa kokonaisvaltaisesti ja valuma-aluekohtaisesti. Kunnostuskohteista tulisi laatia listaus, jotta toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa järjestelmällisesti ja kohdennetusti
niin, että aloitettaisiin kriittisimmistä kohteista kuivatuksen ja vesistökuormituksen näkökulmasta. Tämä
tarkoittaisi ojauomastojen kunnon laajamittaista selvittämistä ensin lähtöaineistojen avulla ja kohdevalintojen jälkeen maastossa. Tavoitteena olisi mittauksiin perustuva tulvariski- ja kuivatustarvekartoitus.
Laajamittainen kyselytutkimus voisi olla apuna alustavissa selvityksissä. Hankkeiden toteuttamisedellytyksiä tukisivat
• selvitykset olemassa olevien rakenteiden huollon tarpeesta, menetelmistä ja rahoitusmahdollisuuksista
• luonnonsuojelun ja vesienhoidon mahdollisten intressiristiriitojen yhteensovittamisen
huomioiminen ja tukeminen (esim. joidenkin direktiivilajien esiintyminen kohteissa, jotka
tarvitsevat huoltoa tai kunnostusta)
• rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen tilanteissa, joissa ravinnekuormituksen vähentämistoimenpiteet ja perkausyhtiön tavoitteet eivät osu yksiin (ks. mm. Laine 2017).
Viimeaikaisissa keskusteluissa ja esityksissä, jotka liittyvät ojitusyhteisöjen aktivoimiseen laajempiin
peruskunnostushankkeisiin ja vesienhoitoon, on noussut esiin tarve selkeyttää eri toimijoiden välistä
roolijakoa (Sallmén 2017). Suunnittelu on siirtynyt palveluntarjoajille, ja neuvonta sekä ohjaus ovat siirtymässä neuvontaorganisaatioille. Laillisuusvalvonta pysyy valtiolla, ja rahoitustuki on siirtymässä maakunnille. Jokaisella toimielimellä pitäisi olla selkeä linja, joka ohjaisi toimintaa kohti toimivaa perus- ja
paikalliskuivatusta sekä valumavesienhallintaa ja tätä kautta kohti vesipuitedirektiivin mukaista hyvää
vesien tilaa.
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