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Metsätalouden kestä-
vyydestä keskustel-
laan julkisuudessa vilk-
kaasti. Metsäteolli-

suuden viimeaikaisten investointien 
edellyttämä puunkäytön lisääminen 
on synnyttänyt huolta puun riittävyy-
destä, metsien monimuotoisuuden 
turvaamisesta ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta.

Kestävän metsätalouden ansiosta 
puuston kokonaistilavuus on Suomessa 
kasvanut 1970-luvulta lähtien ja sen 
arvioidaan edelleen kasvavan, vaikka 

hakkuumääriä lisätään. Myös metsien 
ikäluokkajakauman kehitys tukee 
hakkuumahdollisuuksien kasvatta-
mista. Valtakunnan metsien inven-
toinnin mukaan puuston määrä on 
tällä hetkellä noin 2 500 miljoonaa m³. 
Turvemaiden osuus metsien kasvusta 
on noin viidennes, samoin kuin niiden 
osuus runkopuun hakkuumahdol-
lisuuksista. Alueellisesti suometsien 
hakkuumahdollisuuksissa on kuitenkin 
suuria eroja.

Luonnonvarakeskuksen uusien tulosten 
mukaan puuston vuotuinen kasvu on 

MARJA HILSKA-AALTONEN
maa- ja metsätalousministeriö
e-mail: marja.hilska-aaltonen@mmm.fi

Lisääntyvän puunkäytön haasteet 
vesiensuojelulle suometsissä
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noin 110 miljoonaa m³, eikä hakkuiden nostaminen 
tavoiteltuun 80 miljoonaan m³ vaaranna puuraaka-aineen 
riittävyyttä ja metsätalouden kestävyyttä. Vuonna 2016 
runkopuun käyttö oli noin 70 miljoonaa m³.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on 
olennainen kysymys, kun hakkuumäärät kasvavat. Viime 
vuosina onkin tiivistetty metsä- ja ympäristöalan yhteis-
työtä sekä etsitty ennakkoluulottomalla otteella uusia 
ratkaisuja ja käytännön toimintamalleja, joilla vaikute-
taan laajoilla pinta-aloilla luonnon monimuotoisuuden 
edistämiseen sekä kangas- että suometsissä.

Hakkuumäärien kasvaminen merkitsee hakkuiden lisään-
tymistä myös suometsissä. Metsälaki antaa nykyisel-
lään aikaisempaa paremmat mahdollisuudet erilaisten 
hakkuutapojen käyttämiseen. Lisäksi kitu- ja joutomaaksi 
jääneiden, vähätuottoisten ojitettujen soiden hakkuut 
ovat mahdollisia ilman uudistamisvelvoitetta. Näin 
voidaan edistää alkuperäisen suoluonnon palautumista 
ja toteuttaa tarvittaessa aktiivisia ennallistamistoimenpi-
teitä. Yksityismetsissä käyttö- ja käsittelypäätökset tekee 
metsänomistaja. Metsälain toimeenpanon onnistuminen 
onkin hyvin pitkälle sen varassa, miten metsänomistajien 
neuvonnassa ja palvelujen tarjonnassa onnistutaan.

Huomattava osa metsätalouden tarpeisiin ojitetuista turve-
maista sijaitsee Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, 
joten suometsien käsittelyllä tai käsittelemättä jättämisellä 
on merkittävä vaikutus näiden seutujen paikallistalou-
teen ja aluetalouteen. Suometsävaltaisilla alueilla suomet-
sien kestävän hoidon ja käytön vaihtoehdot tulisivat olla 
metsänomistajien neuvonnan keskiössä.

Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan parhaillaan, kuinka 
suometsien avohakkuita voitaisiin korvata esimerkiksi 
kaistale- ja suojuspuuhakkuilla. Ajatuksena on, että puuta 
kasvaisi suometsissä jatkuvasti sen verran, että puiden haih-
dunta pitäisi vesitalouden alueella kunnossa ilman tarvetta 
ojien laajamittaiseen kunnostamiseen. Suometsien talou-
dellisen käytön kannalta on kuitenkin oleellista, että riit-
tävästä kuivatuksesta huolehditaan.

Kestävässä suometsätaloudessa metsiä hoidetaan siten, että 
metsätalous on kannattavaa, metsätalouden toimenpi-
teistä aiheutuvat haitat ympäristölle ovat mahdollisimman 
vähäisiä ja biologinen monimuotoisuus turvataan lainsää-
dännön ja metsänhoidon keinoin.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa suometsiin toisin kuin 
kangasmetsiin. Ojitetuilla soilla puuston määrä lisääntyy 
ja avosuotkin voivat muuttua puustoisiksi, jos kuivuus 
lisääntyy. Ilmaston lämmetessä rehevillä soilla hiilen 

vapautuminen turpeesta lisääntyy ja soiden hiilitase heik-
kenee, ellei kasvava puusto pysty sitomaan vapautuvaa 
hiiltä.

Huolehtimalla metsien kasvukyvystä oikea-aikaisilla hoito-
töillä ja harvennushakkuilla sekä hyvin suunnitelluilla ja 
toteutetuilla uudistushakkuilla turvaamme metsien säily-
misen pitkäaikaisina hiilinieluina. Järeytyvät puustot tuot-
tavat paljon tukkipuuta, joista valmistetut tuotteet ovat 
pitkäaikaisia hiilivarastoja. Näin voimme turvata kestä-
västi tuotettujen puupohjaisten tuotteiden ja palveluiden 
saatavuuden ja pyrkiä irti fossiilitaloudesta.

Suometsien hoito ja käyttö edellyttävät kivennäismaita 
huolellisempaa alueiden olosuhteet huomioon ottavaa 
suunnittelua ja toteutusta. Vesien luontaisia kulkureit-
tejä tulisi käyttää hyväksi niin usein kuin mahdollista. 
Toimittaessa suometsissä tarvitaan kustannustehokkaita 
toimintamalleja ja oikea-aikaisia toimenpiteitä vesis-
tökuormituksen vähentämiseksi koko toimintaketjun 
aikana. Toimijoiden koulutukseen ja riittävän havainnol-
liseen neuvontaan ja viestintään on jatkossakin tarvetta. 
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Maailmanlaajuiset muutos-
voimat kuten väestön-
kasvu ja luonnonvarojen 
niukkuus mullistavat 

koko maailmaa ja muuttavat perinteisiä 
ajatusmalleja. Uusiutuvat luonnonvarat 
korvaavat kasvavassa määrin uusiutumat-
tomia luonnonvaroja, kuten öljyä ja kivi-
hiiltä. Suomessa metsät ovat keskeinen 
vaurauden lähde ja uusiutuva luonnon-
vara, jota osataan hoitaa kestävästi. Osana 
biotaloutta metsäsektorin tulevaisuus 
näyttää lupaavalta.

Uusimpien metsävaratietojen (Luon non-
varakeskus 2017) mukaan puuston koko-
naistilavuus on Suomessa kasvanut 1970-
luvun alusta peräti 65 prosenttia. Metsät 
myös kasvavat aiempaa paremmin, ja 
vastaavalla ajanjaksolla kasvu on kiihtynyt 
lähes kaksinkertaiseksi. Kehitys johtuu 
pääosin hyvästä ja pitkäjänteisestä metsän-
hoidosta. Ilmastonmuutoksen osuus on 
noin kolmasosa. Näillä näkymin lähivuo-
sina metsävarat runsastuvat edelleen.

Puunkäyttöä on varaa lisätä
Metsien puuvarat ovat Suomessa vajaa-
käytössä. Etenkin ensiharvennuspuun 
kysyntä on tarjontaan nähden liian 
vähäistä. Kestäviä hakkuumahdollisuuksia 
jää hyödyntämättä reilu neljännes, kun 
Ruotsissa metsiä hyödynnetään lähes sata-
prosenttisesti. Puuntuotannollisesta kestä-
vyydestä tinkimättä hakkuita on varaa 
lisätä varsinkin Pohjois-Suomessa, jossa 
kasvusta hyödynnetään vain puolet.

Sipilän hallitusohjelman mukaan puun 
käyttöä monipuolistetaan ja lisätään 
15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. 
Vuotuista hakkuukertymää pyritään nosta-
maan 23 prosenttia noin 65 miljoonan 
kuutiometrin tasosta lähes 80 miljoonaan 
kuutiometriin. Nousutavoitetta voidaan 
pitää maltillisen realistisena. Tällä puun 
käytön tasolla kyetään varmistamaan 
myös ekologiseen kestävyyteen liittyvät 
näkökohdat.

Elämmekin mielenkiintoisia aikoja. 
Tällä hetkellä on käynnissä kilpajuoksu 
pohjoisen runsaiden metsävarojen 
hyödyntämisestä. Uusia puuhun pohjau-
tuvia tehdashankkeita on vireillä Kemissä, 
Kemijärvellä, Paltamossa ja Kuopiossa. 
Lisäksi piirustuspöydillä on tukku sekun-
däärisiä raaka-ainelähteitä, kuten sahan-
purua ja kuorta käyttäviä laitoksia.

Luonto kestää puunkäytön 
lisäämisen

Toisten mielestä lisähakkuut uhkaavat 
monimuotoisuutta. Puun käytön lisään-
tyminen ei kuitenkaan uhkaa suojelualu-
eita, joita Suomessa on maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna ennätysmäärä. Metsäluonnon 
ekologisesti ja maisemallisesti arvok-
kaimmat ydinalueet ovat suojelualueilla 
turvassa. Puunkäytön lisääntymisen vuoksi 
suojelupäätöksiä ei ole purettu ja tuskin 
tullaan purkamaan tulevaisuudessakaan. 
Puuntuotannon ulkopuolella on Suomen 
puustosta 10 prosenttia ja sen lisäksi rajoi-
tetussa käytössä 8,2 prosenttia.

JUSSI KUMPULA
toimitusjohtaja,  
Metsähallitus Metsätalous Oy
e-mail: jussi.kumpula@metsa.fi

Suomessa käydään vilkasta keskustelua metsien käytöstä ja sen vaikutuksis-
ta. Keskustelu lainehtii yksittäisten käsittelykuvioiden maisemavaikutuksista 
hiilensidontaan ja globaaliin ilmastonmuutokseen. Toisille uudet tehtaat 
ovat mahdollisuus, jotka luovat kasvaville puuvaroille kaivattua kysyntää ja 
hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Toiset taas näkevät lisääntyvän puunkäy-
tön uhkana, joka heikentää monimuotoisuutta ja vesien laatua sekä aiheut-
taa ilmaston lämpenemistä.

Metsäalan uudet investoinnit – 
uhka vai mahdollisuus?
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Metsien rakenteeseen uudistushakkuiden kokonaispinta-
alalla on suurempi merkitys kuin vuotuisten hakkuiden 
kuutiomäärällä. Hakkuumäärän lisäämistavoitteesta ei 
voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että avohakkuumäärät 
lisääntyisivät samassa suhteessa. Esimerkiksi vuonna 1970 
uudistamispinta-ala oli 209 000 hehtaaria ja siitä alka-
valla jaksolla keskimäärin 160 000 – 170 000 hehtaaria 
vuodessa. Luonnonvarakeskuksen tekemän skenaariolas-
kelman mukaan tavoiteltu 80 miljoonan kuutiometrin 
hakkuutaso johtaisi ainoastaan 173 000 hehtaarin uudis-
tamiseen vuodessa (Korhonen ym. 2016). Ei siis mainit-
tavaa nousua nykytasosta. Selitys on yksinkertainen: 
Metsien tihentymisen ja järeytymisen vuoksi samalta 
pinta-alalta saadaan aiempaa enemmän puuta.

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen 
uusimman selvityksen (Korhonen ym. 2016) perusteella 
vuotuisten hakkuiden lisääminen 15 miljoonalla kuutio-
metrillä kasvattaa Pohjois-Suomessa vanhojen metsien 
osuutta edelleen! Tämä johtuu siitä, että lisääntyvä kysyntä 
kohdistuu nimenomaan kuitupuuhun eikä tukkipuuhun. 
Uudet investoinnit lisäävät puunkorjuuta nuorissa harven-
nusmetsissä, joissa merkittävien luontoarvojen vähene-
misen uhka on pienintä. Tällaisia metsiä Suomessa riittää. 
Nuorien ryteikköjen hoitaminen parantaa myös virkis-
tyskäytön edellytyksiä. Lisäksi metsänomistajat tekevät 
tarpeelliset kasvatushakkuut mielellään.

Lahopuu entistä tärkeämpää
Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaa myös, miten 
toimitaan suojelualueiden ulkopuolella. Hakkuumäärien 
kasvaessa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta onkin 
tullut olennainen osa talousmetsien hoitoa. Lisääntyvien 
hakkuiden uhka monimuotoisuudelle vähenee, jos pide-
tään huoli mm. siitä, että hakkuissa jätetään järeitä säästö-
puita ja säästetään kuollutta puuta, joka on todettu metsä-
lajiston monimuotoisuuden kannalta tärkeimmäksi teki-

jäksi. Pystyyn lahonneet puut ovat elintärkeitä monille 
kolopesijälinnuille, kuoriaisille ja kääville. Suomen metsissä 
on jo tällä hetkellä lahopuuta yli 115 miljoonaa kuutio-
metriä (Luonnonvarakeskus 2017). Määrää voi havain-
nollistaa siten, että sillä voidaan kattaa kaikki valtion ja 
kuntien hallitsemat tiet ja kadut metrin pituisella ja lähes 
kaksi metriä korkealla lahopuupinolla päästä päähän!

Lahopuun määrää pyritään kasvattamaan joko jättä-
mällä lahot puut metsään tai tuottamalla niitä aktiivi-
sesti hakkuiden yhteydessä tekemällä ns. tekopökkelöitä. 
Tekopökkelöiden teossa puun latvaosat tehdään joko tukki- 
tai kuitupuuksi, mutta tyvelle jätetään muutaman metrin 
mittainen pökkelö. Se lahoaa muutamassa vuodessa, ja 
näin metsiin saadaan eri-ikäistä ja aiempaa monimuotoi-
sempaa lahopuuta nopeasti. Metsähallituksessa toimin-
tamuodosta on tehty pysyvä osa metsien käsittelyä, ja 
pökkelöitä tehdään 100 000 kappaleen vuosivauhdilla.

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä. Lisääntyvät 
myrsky- ja lumituhot kasvattavat osaltaan metsien laho-
puustoa, koska kokonaispuuston määrä on aikaisempaa 
suurempi ja yksittäiset kaatuneet ja katkennet puut on 
usein taloudellisesti kannattavampaa jättää lahoamaan 
metsään kuin kerätä jatkojalostukseen.

Metsätalouden vesiensuojelu kehittyy
Metsätalouden toimenpiteet vaikuttavat myös metsistä 
tulevien valumavesien määriin, sekä kiintoaine- ja ravin-
nepitoisuuksiin. 1980-luvulta lähtien metsätaloudessa on 
kehitelty vesiensuojelumenetelmiä ja kuormittavimmista 
toimenpiteistä on luovuttu. Esimerkiksi soiden uudisojitus 
lopetettiin Metsähallituksessa jo vuonna 1994. Kuormitus 
on vähentynyt ja vesistöjen tila on parantunut. Kuvassa 1 
näkyy, miten metsätalouden aiheuttama typpi- ja fosfo-
rikuormitus ovat vähentyneet vuodesta 1977 alkaen 
koko Suomessa. Esimerkki osoittaa, että kun ongelma 

Fosfori

1977 1993 2006

M
g/

vu
os

i

0

200

400

600

800

1000

Metsänuudistaminen kivennäismaat Metsänuudistaminen turvemaat

KunnostusojitusLannoitus kivennäismaatLannoitus turvemaat

Typpi

1977 1993 2006

M
g/

vu
os

i

0

2000

4000

6000

8000

Uudisojitus 

Kuva 1. Metsätalouden kuormitus vuosina 1977, 1993 ja 2006. [Kenttämies ja Haapanen 2006, Finér ym. 2010]
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tiedostetaan ja asiaan tartutaan, niin voidaan saavuttaa 
huimaa edistystä. Tulokset luovat myös uskoa siihen, 
että vastaavat harppaukset ovat jatkossakin mahdollisia. 
Metsätaloudessa tavoitteena on edelleen vähentää haital-
lisia vesistövaikutuksia.

Kuvassa 2 on kuvattu metsätalouden aiheuttamaa fosfo-
rikuormitusta Metsähallituksen alueilla. Kuormitus 
(punainen käyrä) on lievässä laskussa uudistushakkuiden 
ja turvemaiden uudistamisen lisääntymisestä huolimatta. 
Tumma vaakaviiva pylväiden päällä näyttää suuntaa-anta-
vasti, mikä olisi Metsähallituksen metsätalouden aiheut-
tama fosforin kokonaiskuormitus metsämaalla, jos se olisi 

hehtaaria kohti sama kuin se on Suomen kaikissa vastaa-
vissa metsissä keskimäärin. Metsähallitus Metsätalous 
Oy lienee Suomen ainoa metsänomistaja, joka hallitsee 
omia vesistövaikutuksiaan kuormitusskenaarioiden 
avulla. Yksityismaita alemman kuormitustason pääsyyt 
ovat valtion maiden alhaiset lämpösummat, puustojen 
ikärakenne ja kiertoaika sekä alue-ekologisten kohteiden 
kuormattomuus.

Eroosion ja siitä johtuvan kiintoainekuorman torjunta 
ovat tärkeimmät asiat metsätalouden vesiensuojelussa. 
Kuvassa 3 sininen käyrä kuvaa kiintoainekuormituksen 
kehitystä. Tumma vaakaviiva pylväiden päällä näyttää 

Kuva 2. Fosforikuormitus vesistöihin Metsähallituksen metsätaloudesta, kg/ha: historia ja skenaario 2010-2020.

Kuva 3. Kiintoainekuormitus vesistöihin Metsähallituksen metsätaloudesta, tn/ha: historia ja skenaario 2010-2020.
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suuntaa-antavasti, mikä olisi Metsähallituksen metsäta-
louden aiheuttama kiintoainekuormitus metsämaalla, jos 
se olisi hehtaaria kohti sama kuin se on Suomen kaikissa 
vastaavissa metsissä keskimäärin. Kunnostusojitusta tarkas-
tellaan nykyään varsin kriittisesti. Kunnostusojituksen 
määrän väheneminen johtuu lähinnä taloudellisista teki-
jöistä, kun puunkasvatukseen sijoitettavista panoksista 
odotetaan riittävää taloudellista tuottoa.

Uusia investointeja luvassa?
Osa nykyisistä puunjalostajista on esittänyt väitteitä, että 
puuta ei riitä uusille kaavailluille tehtaille. Perussyy väit-
teille ei ole puun riittävyys, vaan halu turvata ylitarjonta-
tilanne raakapuumarkkinoilla. On itsestään selvää, että 
yksikään kaupallisesti toimiva yhtiö ei tee miljardin euron 
investointia silmät kiinni pelkästä päähänpistosta. Myös 
rahoittajat vaativat takeita raaka-aineen riittävyydestä 
ennen kuin lainoittavat hankkeita.

Biotalouden edistäminen vaatii metsävarojen käytön 
tehostamista. Suomessa on perusedellytykset uusille 
biotuoteteollisuuslaitoksille: vakaa ja ennustettava yhteis-
kunta, toimiva infrastruktuuri, vahva tutkimus ja osaa-
minen sekä vajaakäytössä olevat raaka-aineresurssit. Jos 
uudet investointisuunnitelmat realisoituvat, niin Suomen 
puumarkkinoilla siirrytään kohti normaalia tilannetta, 
jossa markkinoilla on nykyistä useampi toisistaan riippu-
maton ostaja.

Keskustelussa metsien käytön kestävyydestä ja uusista 
investoinneista kannattaa faktojen lisäksi ottaa huomioon 
myös mielipiteet ja tunteet, että vältettäisiin tarpeeton 
vastakkainasettelu. Rakentavalla yhteistyöllä saadaan 
kestävimmät tulokset. 
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Ravinteita, kiintoainetta ja 
muita aineita kulkeutuu maa-
alueilta pintavesiin sekä luon-
nonhuuhtouman, että ihmis-

peräisistä lähteistä kuten asutuksesta, 
teollisuudesta, turvetuotannosta sekä 
maa- ja metsätaloudesta. Vesistökuormi-
tuksen seurantaa tehdään hallinnon ja 
käytännön toimijoiden tarpeisiin vesien-
suojelun edistämiseksi. Hallinnon tarpeet 
lähtevät lainsäädännöstä, kansainvälisistä 
sopimuksista sekä politiikkaohjelmien 
valmistelusta ja toteutuksesta.

Metsätalouden vesistökuormituksen 
seurantaan perustettiin vuonna 2014 
valtakunnallinen seurantaverkko 
(Kuva 1), joka koostuu 20 tavanomai-
sessa metsätalouskäytössä olevasta ja 11 
luonnontilaisesta metsävaltaisesta latvava-
luma-alueesta (pinta-alat 7 – 12 100 ha). 
Seurantaverkon avulla kerätään tietoa 
normaalin metsätaloustoiminnan aiheut-
tamasta vesistökuormituksesta verrattuna 
luonnonhuuhtoumaan. Seurantaverkon 
avulla voidaan seurata myös kuormi-
tuksessa tapahtuvia pitkän aikavälin 
muutoksia, jotka voivat johtua esimer-
kiksi ilmastonmuutoksesta. Seurantaa 
koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke) 
ja seurannan toteutuksessa ovat mukana 
Suomen ympäristökeskus (SYKE), 
Metsähallitus, Suomen Metsäkeskus, 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksia (ELY-keskuksia) ja Tapio Oy. 

Seurantaverkko on perustettu maa- ja 
metsätalousministeriön aloitteesta.

Valuma-alueilta purkautuvien purojen 
virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti ja 
purovesinäytteistä määritetään noin 20 
kertaa vuodessa kiintoaine-, orgaaninen 
kokonaishiili- (TOC), typpi- (kok. N, 
NO2,3-N, NH4-N) ja fosfori- (kok. P, 
PO4-P) pitoisuudet, sekä veden pH, kemi-
allinen hapenkulutus (COD), sameus ja 
lämpötila. Aineisto on vapaasti saatavissa 
osoitteesta: http://kartta.luke.fi/vesidata. 
Tutkimusalueilta kerätään vuosittain 
tiedot myös tehdyistä metsätaloustoi-
menpiteistä (hakkuut, kunnostusojitus, 
lannoitus). Lisäksi taustatietoina ja kuor-
mitusvaihtelua selittävinä tekijöinä ovat 
käytettävissä eri lähteistä kootut paikka-
tietoaineistot valuma-alueiden puustosta, 
maaperästä, maankäytöstä ja topografi-
asta sekä ilmastosta.

Seurantaverkon vuosien 2015 ja 2016 
aineistojen perusteella laskettiin ensim-
mäisiä tuloksia metsätalouden aiheutta-
masta kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, 
kiintoaine- ja orgaanisen kokonaishiilen 
kuormituksesta. Metsätalouskäytössä 
olevilta valuma-alueilta vesistöihin 
valuvan veden ainepitoisuudet ja vesis-
töihin kohdistuva kuormitus olivat seuran-
tajaksolla 2,0 – 2,7 kertaa suurempia kuin 
luonnontilaisilta alueilta (Taulukko 1 ja 
Kuva 2). Vaihtelu valuma-alueiden välillä 

LEENA FINÉR
tutkimusprofessori, 
Luonnonvarakeskus
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Vuosien 2015-2016 tulosten perusteella kiintoaine- kokonaistyppi- ja koko-
naisfosforikuormitus on metsätalousalueilta 2,1…2,7 kertaa suurempaa 
kuin luonnontilaisilta alueilta. Valtakunnallisesti laskettuna metsätalousalu-
eilta tuleva kuormitus on selvästi aiempia arvioita suurempi. Ero voi johtua 
muun muassa siitä, ettei aiemmissa laskelmissa ole voitu ottaa huomioon 
vanhoilta ojitusalueilta tulevaa kuormitusta.

Metsätalouden vesistökuormituksen 
seurantaverkko tuottaa uutta tietoa 
hajakuormituksesta
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oli kuitenkin hyvin suurta (Kuva 2). On myös huomat-
tava, että aineiston joidenkin metsätalouskäytössä olevien 
valuma-alueiden kuormitukseen saattoi vaikuttaa alueilla 
olevilta pelloilta tuleva kuormitus, vaikka peltojen pinta-
ala oli pieni. Kuormitusarviot tarkentuvat, kun saamme 
tuloksia useammilta lämpö- ja kosteusolosuhteiltaan 
erilaisilta vuosilta.

Seurantaverkon avulla lasketut arviot metsätalouden aihe-
uttamasta vesistökuormituksesta poikkeavat merkittävästi 
aiemmista, ominaiskuormituslukujen perusteella laske-
tuista arviosta (Taulukko 1). Vaikka metsätalouden vesis-
tökuormituksen seurantaverkon tulokset perustuvat vain 
kahden vuoden seurantaan ja joillakin valuma-alueilla on 
myös muuta kuormittavaa maankäyttöä (maataloutta), 
näyttää jo nyt ilmeiseltä, että kuormitus on suurempaa 
kuin ominaiskuormituslukujen perusteella on arvioitu. 
Yhden syyn eroon voinevat selittää uudet tutkimustu-
lokset, joiden perusteella kuormitusta tulee myös vanhoilta 
ojitusalueilta joilla ei ole toteutettu merkittäviä hakkuita 
tai kunnostusojituksia (Nieminen ym. 2017) toisin kuin 
aiemmin on tiedetty.

Kuva 1. Metsätalouden vesistökuormituksen seuranta-
verkon valuma-alueet. Karttapohja Maanmittauslaitos 
2017.

 1. Hauklammenoja
 2. Helvetinjärvi
 3. Huhtisuonoja
 4. Iittovuoma
 5. Katajaluoma
 6. Kelopuro
 7. Kesselinpuro
 8. Kivipuro
 9. Kohisevanpuro
10. Korpijoki
11. Kotioja

12. Kroopinsuo
13. Laanioja
14. Liuhapuro
15. Lompolojängänoja
16. Mustospuro
17. Myllypuro
18. Oijusluoma
19. Ojakorpi
20. Pahkapuro
21. Pakopirtti
22. Paunulan puro

23. Porkkasalon puro
24. Rantainrahka
25. Rudbäcken
26. Surnui
27. Susimäki
28. Syöte
29. Vääräjoki
30. Vähä-Askanjoki
31. Ylijoki

Kuva 2.Valumaveden keskimääräiset kiintoaineen, 
orgaanisen kokonaishiilen (TOC), kokonaistypen 
(kok. N) ja kokonaisfosforin (kok. P) pitoisuudet luon-
nontilaisten (vihreät pylväät) ja metsätalouskäytössä 
(siniset pylväät) olevien valuma-alueiden puroissa. 
Alueiden keskiarvot esitetty vaakaviikoin.
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Metsätalouden vesistökuormituksen 
arviointimenetelmiä kehitettävä

Ominaiskuormituslukuihin perustuva menetelmä metsä-
talouden vesistökuormituksen arviointiin on ollut käytössä 
1970–luvulta lähtien. Ominaiskuormituslukuihin perus-
tuvassa laskentamenetelmässä kunkin metsätalous-
toimenpiteen aiheuttama vesistökuormitus lasketaan 
kertomalla metsätaloustoimenpiteen toteutuspinta-
ala toimenpiteen pinta-alayksikköä kohti tuotetulla 
ominaiskuormitusluvulla ja laskemalla eri metsätalous-
toimenpiteiden kuormitukset yhteen (Finér ym. 2010). 
Ominaiskuormitusluvut on tuotettu kokeellisten tutki-
musten perusteella uudistamishakkuille, kunnostusoji-
tuksille ja lannoituksille ja niiden aiheuttamalle typpi- ja 
fosforikuormitukselle. Kiintoaineelle ominaiskuormitus-
luvut on voitu tuottaa vain kunnostusojituksen osalta. 
Useimpien metsätaloustoimenpiteiden vaikutus voi kestää 
jopa kymmenen vuotta, joten aiempina vuosina tehtyjen 
toimenpiteiden vaikutus on otettu laskennassa huomioon. 
Luonnonhuuhtouma eri aineille lasketaan vastaavasti 
kertomalla metsätalousmaan pinta-ala luonnontilaisilta 
alueilta arvioidulla, pinta-alayksikkökohtaisella kuor-
mitusluvulla. Tällä ominaiskuormituslukuihin perustu-
valla menetelmällä on seurattu mm. Kansallisen metsäst-
rategian toteutumisen aiheuttamaa kiintoainekuormi-
tusta. Ominaiskuormituslukuja on käytetty myös vesien-
hoidon ja vesiensuojelun suunnittelussa käytössä olevissa 
VEMALA- ja KUHA-laskentamalleissa.

Sekä ominaiskuormituslukuihin että vesistökuormi-
tuksen seurantaan perustuvia laskentamenetelmiä tarvi-
taan (Taulukko 1). Seurantaverkon tuottamista tulok-
sista ei voida erottaa yksittäisten metsätaloustoimen-

piteiden aiheuttamaa kuormitusta ja tulosten käyttö 
vesiensuojelun kehittämisen apuvälineenä on rajallista, 
mutta tuloksia tarvitaan raportoinnissa ja vesiensuo-
jelun tason pitkäjänteisessä seurannassa ja kehittämisessä. 
Ominaiskuormituslukuihin perustuvalla menetelmällä 
voidaan sen sijaan tunnistaa voimakkaimmin vesistöjä 
kuormittavat toimenpiteet tai kohteet ja kehittää tehok-
kaasti vesiensuojelua.

Nykyisiä ominaiskuormituslukuja tuotettaessa ei ollut 
käytettävissä arvioita vanhoilta uudisojitusalueilta tule-
vasta kuormituksesta. Lisäksi saattaa olla mahdollista, 
että nykyiset ominaiskuormitusluvut aliarvioivat metsä-
taloustoimenpiteiden kuormitusvaikutuksen kestoa. 
Ominaiskuormitusluvut perustuvat myös pääosin pieniin 
aineistoihin ja niitä ei ole voitu tuottaa kaikille metsätalo-
ustoimenpiteille. On tärkeää selvittää mistä suuret erot eri 
menetelmillä lasketuissa tuloksissa johtuvat (Taulukko 1) 
ja tuottaa ominaiskuormitusluvut myös vanhoille ojitus-
alueille sekä päivittää olemassa olevat kuormitusluvut 
uusilla tutkimustuloksilla. 

Kirjallisuus
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 Kuormitus laskettuna  
metsätalouden vesistökuormituksen  

seurantaverkon perusteella 

Ominais kuormitus-
lukuihin perustuva 

arvio metsätalouden 
kuormituksesta

 Luonnon-
tilaiset,  

kg ha-1a-1 

Metsätalous,  
kg ha-1a-1

Edellisten 
erotus = 

metsätalouden 
aiheut ta ma 
kuor mitus,  
kg ha-1a-1 

Koko maa1), 
Mkg 

Koko maa2),  
Mkg

(suluissa  
kg ha-1a-1) 

Kiintoaine 7,4 17,6 10,2 232 71 (3,1)

Typpi 1,0 2,1 1,1 25,0 1,6 (0,1)

Fosfori 0,03 0,08 0,05 1,1 0,130 (0,006)

Taulukko 1. Valtakunnallinen kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormitus laskettuna metsätalouden ve-
sistökuormituksen seurantaverkon vuosien 2015-2016 tulosten sekä ominaiskuormituslukujen ja toimenpidepinta-
alojen perusteella.

1) Koko maan pinta-ala= metsämaa+kitumaa= 2 2769 000 ha
2) Finér ym. 2010. Suomen ympäristö 10/2010.
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Maa- ja vesiekosysteemit 
puhdistavat valumavesiä 
monilla biogeokemialli-
silla prosesseilla, joiden 

tuloksena vesiin kohdistuva kiintoaine- 
ja ravinnekuormitus vähenevät. Tämä on 
hyödyllistä erityisesti valuma-alueiden 
maakäytön vesiensuojelussa, mistä meillä 
Suomessa on jo pitkäaikaiset kokemukset. 
Meillä onkin hyvät mahdollisuudet myös 
ojitettujen turvemaiden vesistökuormi-
tuksen vähentämiseen. 

Valuma-alueilla sijaitsevien maa- ja vesi-
ekosysteemien, erityisesti kosteikkojen, 
kykyä puhdistaa valumavesiä kannuste-
taan käyttämään hyväksi myös EU:n vesi-
politiikan puitedirektiivin (VPD) ohjeis-
toissa (esim. CIS 2003). Kosteikot ovat 
osa luonnon hydrologista verkostoa, 
ja niihin luetaan myös matalat joki-, 
järvi- ja rannikkovesialueet. Hyvinä 
keinoina kosteikkojen hyödyntämisessä 
pidetään niiden suojelua, lisäämistä, 
kunnostamista ja keinotekoista rakenta-
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Ojitettujen turvemaiden vesiensuojelua on mahdollista tehostaa käyttä-
mällä hyväksi niiden läheisyydessä sijaitsevia ojittamattomia ja ojitettuja 
suo alueita, jotka viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan soveltuvat myös 
valuma vesien pitkäaikaiseen puhdistukseen. Suomi voisi toimia soiden vesien-
suojelulle tarjoamien ekosysteemipalvelujen käytön mallimaana Euroopassa. 

Luonto puhdistaa ojitettujen 
turvemaiden valumavesiä
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mista. Kosteikkojen todetaan olevan kaikissa EU-maissa 
uhanalaisia ekosysteemejä. Suomessa vesiensuojelukos-
teikot ovat tärkeitä vesienhoidon toimenpiteitä maan-
käytöstä aiheutuvan ravinne- ja kiintoainekuormituksen 
vähentämisessä.

Ojitettujen turvemaiden vesiensuojelumenetelmiä ovat 
kuormituksen synnyn ennaltaehkäisy ja erilaiset vesistö-
kuormitusta vähentävät vesiensuojelurakenteet (Joensuu 
ym. 2012a). Tässä artikkelissa tarkastellaan niitä vesien-
suojelurakenteita, joiden toiminta perustuu maaperässä 
luontaisesti tapahtuviin prosesseihin. Näitä ovat suoja-
kaistat, vesiensuojelukosteikot ja pintavalutuskentät.

Suojakaistat
Järvien rannoille ja jokien sekä purojen ja varsille metsän-
uudistamisalueen ja vesistön väliin jätettävät suojakaistat 
ovat yleisin metsätalouden vesiensuojelutoimenpide. 
Niitä käytetään eri metsätaloustoimenpiteiden, kuten 
hakkuiden ja kunnostusojituksen kiintoaine- ja ravinne-
kuormituksen vähentämiseen sekä lisäämään talousmet-
sien luonnon monimuotoisuutta. Suojakaistoilla pinta-

kasvillisuuden ja pintakerrosten läpi suotautuvaa vettä 
puhdistavat pääosin samat biogeokemialliset prosessit 
kuin pintavalutuskentillä (ks. tämän artikkelin osa 
Pintavalutuskentät). Suojakaistoja voidaan jättää myös 
maisemallisista syistä.

Vesiensuojelusuositusten (Joensuu ym. 2012a) mukaan 
suojakaistan maanpintaa ei rikota, sillä ei käytetä kasvin-
suojeluaineita ja sen pensaskerros sekä alkuperäinen 
pohjakasvillisuus pyritään säästämään. Hakkuualueelle 
perustetaan usein pintavalutukseen perustuvia suojakais-
toja. Kunnostusojitusalueen suojakaistoilla olevat vesis-
töön johtavat ojat suositellaan jätettäviksi perkaamatta 
muutaman kymmenen metrin matkalta ennen vesistöä. 
Kaistoilla olevat ojat voidaan myös padota oikovirta-
usten estämiseksi. Lisäksi vesi voidaan ohjata suojakais-
toille kääntämällä ojia vanhojen uomien ulkopuolelle. 
Käytännössä kunnostusojituksissa jätetään usein suoja-
kaistan ojat perkaamatta, mutta harvemmin ojaa pado-
taan ja vesiä ohjataan laajemmalle alueelle suojakaistalla.

Suojakaista suunnitellaan vaihtelevan levyiseksi hyödyn-
täen maaston, puuston ja muun kasvillisuuden luon-
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nollisia vaihettumiskohtia. Sen minimileveys on 5 m. 
Leveyteen vaikuttavat kuormituksen kohteena olevan 
vesistön tai pienveden tyyppi ja luonnontilaisuus, pinta-
veden liikkuminen ja määrä sekä maanpinnan kaltevuus 
ja maalaji. Veteen päin voimakkaasti kaltevilla uudistus-
aloilla ja hienojakoisilla maalajeilla tarvitaan tasaisia ja 
karkeajakoisia maita leveämpi suojakaista erityisesti pinta-
vesien purkautumiskohdissa. Suojakaistan leveyttä mitoi-
tettaessa otetaan huomioon myös vesistön tulviminen, 
jotta kaistalta ei tulvakausina huuhtoutuisi kiintoainetta 
ja ravinteita. Puunkorjuussa suojakaistojen merkitys 
on suuri siellä missä niillä onnistutaan kuormituksen 
pidättämisen lisäksi ehkäisemään kiintoaine- ja ravin-
nekuormituksen syntyminen. Haasteena metsätalouden 
käytännön vesiensuojelussa onkin toimenpidealueiden 
hyvä tuntemus ja suunnittelu. Usein myös muut ympä-
ristötavoitteet kannustavat jättämään suojakaistoja.

Suojakaistoille suositellaan jätettäväksi kasvamaan talou-
dellisesti vähäarvoisia puita ja pensaita. Purojen varsille on 
hyvä jättää jonkin verran lehtipuita varjostuksen ja karik-
keen vuoksi. Puita voidaan poistaa, jos se voidaan tehdä 
kaistan ulkopuolelta maanpintaa ja pintakasvillisuutta 
rikkomatta. Mikäli tämä ei suojakaistan leveyden vuoksi 
onnistu, tulee hakkuu tehdä mahdollisimman kantavaan 
vuodenaikaan tai vahvistamalla maaperää niin, että suoja-
kaistan maanpinta ei rikkoudu. Suojakaistoilla liikkuvat 
koneet jättävät jälkeensä urapainaumia, jotka toimivat 
oikovirtausuomina ja heikentävät oleellisesti suojakais-
tojen tehokkuutta. Vesistöjen suojakaistoja voidaan 
hyödyntää myös säästöpuualueina, jolloin puiden alta 
ei raivata aluskasvillisuutta, ei tehdä harvennuksia eikä 
maanpintaa rikota korjuussa tai maanmuokkauksessa. 
Suojakaistalle voidaan istuttaa puita, jos se onnistuu maata 
muokkaamatta.

Ravinteiden huuhtoutumista voidaan vähentää keräämällä 
vesistöjen ja pienvesien suojakaistoilta sekä ojista hakkuu-
tähteet mahdollisimman tarkoin pois. Välttämättömät 
suojakaistojen ylitykset tehdään mahdollisimman 
harvoista kantavista kohdista.

Vesiensuojelukosteikot
Metsätalouden vesiensuojelussa kosteikolla tarkoitetaan 
patoamalla tai kaivamalla tehtyä osittain avovesipintaista 
syvän ja matalan veden alueita käsittävää vesiensuojelura-
kennetta (Joensuu ym. 2012a). Hyviä kosteikkojen paik-
koja ovat esimerkiksi vanhat kuivatut lammet ja pienet 
järvet. Niiden käytössä vältytään huomattavalta raken-
tamiselta, joka jo itsessäänkin voi aiheuttaa voimakasta 
kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista. Käytössä on 
myös luonnontilaisia kosteikkoja.

FCG

Hallitsemme
vesihuollon
koko elin-
kaaren.

www.fcg.fi 
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Toisin kuin maataloudessa, metsätaloudessa kosteikkoja 
on rakennettu vielä varsin vähän. Yksittäisiä kosteik-
koja on rakennettu pääasiassa luonnonhoitohankkeina. 
Metsätalouden kosteikkoihin tulee yleensä vähemmän 
ravinteita kuin maatalouden kosteikkoihin. Niihin 
tuleva kiintoainekuormitus on huomattavaa vain useiden 
vuosien, jopa vuosikymmenten, välein toistuvien metsä-
taloustoimenpiteiden aikana ja muutama vuosi näiden 
toimenpiteiden jälkeen. Maataloudessa sen sijaan peltoja 
muokataan jopa pari kertaa vuodessa. 

Kosteikot ovat veden peitossa ainakin runsaamman 
virtaaman aikana, ja ne pysyvät märkinä tai kosteina 
myös muina aikoina. Myös ne vähentävät metsätalouden 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta monien biogeokemi-
allisten prosessien avulla. Parhaat tulokset on saatu kiin-
toainekuormituksen osalta (Joensuu ym. 2012b).  Sen 
sijaan tulokset ravinnekuormituksen vähentämisessä ovat 
olleet vaihtelevat. Kosteikoista on usein jopa vapautunut 
fosforia, kuten esimerkiksi monista maatalouskosteikoista 
(Johannesson 2011). Kosteikot lisäävät myös luonnon 
monimuotoisuutta ja niiden riistanhoidollinen arvo 
voi olla suuri. Myös nämä ympäristönhoidolliset arvot 
tulisi ottaa huomioon niiden suunnittelussa. Esimerkiksi 
maataloudessa monivaikutteisten kosteikkojen käyttö on 
jo vakiintunutta.

Metsätalousalueilla vesiensuojelukosteikkoja on nykyisin 
käytössä vielä varsin vähän. Mahdollisuuksia niiden käyt-
töön tulisikin vielä selvittää ja ohjeistaa. Myös mahdolli-
suuksista niiden yhteiskäytölle muiden vesistöjä kuormit-
tavien maankäyttömuotojen, kuten maatalouden ja turve-
tuotannon, kanssa tulisi saada lisää tietoa. 

Pintavalutuskentät

Metsätalouden vesiensuojelussa pintavalutuskentällä 
tarkoitetaan toimenpidealueen ja vesistön väliin jäävää 
aluetta, jolle toimenpidealueen valumavedet ohjataan 
laskeutusaltaan kautta (Joensuu ym. 2012a). Kenttiä 
perustetaan sekä kivennäismaille että soille. Niitä otetaan 
käyttöön silloin, kun toimenpidealueen alapuolella on 
pintavalutukseen sopiva paikka, johon vedet voidaan 
johtaa aiheuttamatta vettymisestä johtuvaa haittaa metsän-
kasvulle yläpuolisella alueella. Kustannussyistä vesiä ei 
pumpata kentille eikä kenttiä myöskään pengerretä. Viime 
vuosina kenttien käyttö on lisääntynyt. Mikäli pintavalu-
tuskentän koko on vähintään yksi prosentti yläpuolisen 
valuma-alueen pinta-alasta, kentän koko on riittävä pidät-
tämään kiintoaineksen ohella myös liukoisia ravinteita 
(Nieminen ym. 2015). Tämä on otettu huomioon myös 
metsätalouden vesiensuojelua ohjaavassa Hyvän metsän-
hoidon vesiensuojelun työoppaassa (Joensuu ym. 2012a).

Soille perustettavia pintavalutuskenttiä on tutkittu ja 
kehitetty erityisesti turvetuotannon vesiensuojelun tarpei-
siin. Tässä työssä on saatu runsaasti uutta, myös metsätalo-
udessa hyödyllistä tietoa soiden käytöstä vesiensuojelussa. 
Ojittamattomille suopinnoille perustettavat pintavalu-
tuskentät ovat nykyisin turvetuotannon parasta käytet-
tävissä olevaa vesiensuojelutekniikkaa (BAT). Ne otettiin 
käyttöön 1990-luvun alussa. Kenttiä on vähitellen perus-
tettu myös metsäojitetuille soille, minne turvetuotantoa 
nykyisin ohjataan.

Turvetuotannon ojittamattomilla pintavalutusken-
tillä (Ronkanen & Kløve 2008), kuten soilla yleensäkin 
(Päivänen 1973), turpeen maatuneisuusaste kasvaa syvem-
piin turvekerroksiin edettäessä. Samalla turpeen vedenlä-
päisevyys vähenee. Vesi virtaakin pääosin pinnan suuntai-
sesti kenttien vettä läpäisevissä sammal- ja turvekerroksissa, 
missä sitä puhdistavat monet eri prosessit. Fosfaattifosforia 
(PO4-P) (Heikkinen ym. 1995b) ja ammoniumtyppeä 
(NH4-N) (Heikkinen et al. 1995a) pidättyy kemiallisesti 
turpeeseen. Epäorgaanista typpeä (NO2-N + NO3-N + 
NH4-N) vedestä poistuu myös kentän kasvillisuuden ja 
turpeen pinnoilla kasvavissa biofilmeissä tapahtuvan nitri-
fikaatio-denitrifikaatio-prosessin tuloksena. Tämä prosessi 
on tähän mennessä saatujen tutkimustulosten mukaan 
todennäköisesti tärkein vedestä epäorgaanista typpeä pois-
tava prosessi pintavalutuskentillä. Vain pieni osa valuma-
vedestä poistuvista ravinteista pidättyy kentän kasvillisuu-
teen (Huttunen ym. 1996). Hyväkuntoinen kasvillisuus 
lisää kuitenkin monien kentällä vettä puhdistavien proses-
sien tehokkuutta. Kentät pidättävät valumavesistä myös 
kiintoainetta. Parhaiten ne toimivat silloin, kun puhdis-
tettava vesi on hyvässä kontaktissa niiden pinnan turve- 
ja kasvillisuuskerroksen kanssa (Savolainen ym. 1996). Ku
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Kiintoaine Kok. P PO4-P Kok. N Epäorgaaninen N
Keskiarvo 76 53 57 42 77
Minimi 52 16 11 26 57
Maksimi 92 70 88 58 97
Kenttiä (kpl). 12 12 12 12 9
Kenttiä (kpl), joilla 
negatiivinen 
reduktio 0 0 0 0 0
Keskiarvo 62 41 49 35 57
Minimi 62 35 26 32 54
Maksimi 62 48 73 37 59
Kenttiä (kpl). 2 2 2 2 1
Keskiarvo 55 27 -5 27 60
Minimi 16 -3 -135 9 35
Maksimi 87 74 53 45 86
Kenttiä (kpl). 13 14 12 14 8
Kenttiä (kpl), joilla 
negatiivinen 
reduktio 0 1 4 0 0

Taulukko 1. Ojittamattomien ja ojitettujen pintavalutuskenttien keskimääräiset reduktiot (%) 
roudattomana kautena. Ne on laskettu kunkin kentän ylä- ja alapuolelta mitattujen pitoisuuksien 
keskiarvojen perusteella. Tiedot CODMn- ja Fe-reduktioista (Karppinen & Postila 2015).  
Epäorgaaninen N = NH4-N + NO2,3-N  

Hydraulisesti hyvin 
toimiva ojittamaton 
pintavalutuskenttä

Hydraulisesti heikosti 
toimiva ojittamaton 
pintavalutuskenttä

Ojitettu 
pintavalutuskenttä

Edellä esiin tuodut tutkimustulokset on saatu pääosin 
Kuivaniemellä sijaitsevalta Kompsasuon turvetuotanto-
alueen pohjoiselta pintavalutuskentältä.

Turvetuotannon ojitetuilla pintavalutuskentillä (Postila 
2016) vesi virtaa ojissa ja ojien välisillä suopinnoilla, missä 
vettä puhdistavat samat prosessit kuin ojittamattomilla 
pintavalutuskentillä. Soille perustetuilta metsätalouden 
suojavyöhykkeiltä saatujen tutkimustulosten (Silvan et 
al. 2004) mukaan on kuitenkin mahdollista, että kasvil-
lisuuden merkitys ravinteiden pidättäjänä on suurempi 
ojitetuilla kuin ojittamattomilla pintavalutuskentillä. 

Pintavalutuskenttien pitkäaikaista puhdistustehokkuutta 
ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin SulKa-hankkeessa 
(2011-2015) velvoitteellisista kuormitustarkkailuista 
saatujen tulosten perusteella (Karppinen & Postila 2015). 
Aineiston 14 ojittamattomasta ja 14 ojitetusta kentästä 
lähes puolella tarkkailua oli tehty vähintään neljä, ja seit-
semällä jopa 8 – 23 vuotta. Kumpikin kenttätyyppi poisti 
vesistä koko tarkkailujakson ajan kiintoainetta ja ravin-
teita (taulukko 1) kuten muutkin maaperään perustetut 
kosteikot (Fisher & Acreman 2004), ja soveltui täten 
valumavesien pitkäaikaiseen puhdistukseen. Kentät pois-
tivat vedestä myös rautaa. Keskimääräiset puhdistustu-
lokset olivat parhaat ojittamattomilla pintavalutuskentillä. 
Selvimmin tämä näkyi fosforin poistossa valumavedestä 
(taulukko 1), mikä on jo pitkään ollut haaste maaperään 
perustetuissa kosteikoissa (Johannesson 2011). Ojitetuista 

kentistä (12 kpl) neljältä huuhtoutui fosforia niin paljon, 
että koko roudattoman havaintokauden keskimääräinen 
PO4-P -poistuma oli negatiivinen. Kenttien puhdistus-
tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat kentälle kohdis-
tunut hydraulinen kuormitus sekä kentän kaltevuus, 
valutuspituus ja käyttöaste. Valutuspituuden lisäänty-
essä epäorgaanisen typen poistumat kasvoivat (Kuva 1). 

Kuva 1. Valutuspituuden vaikutus epäorgaanisen ty-
pen reduktioon ojitetuille (opvk) ja ojittamattomille 
(pvk) soille perustetuilla pintavalutuskentillä (Karppi-
nen & Postila 2015).
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Voimakkainta tämä oli ojitetuilla kentillä, joiden poten-
tiaalista vesienpuhdistuskykyä voitaisiinkin vielä pyrkiä 
käyttämään hyväksi tehokkaammin hyvän suunnittelun 
avulla. Tätä varten tulisi myös kehittää uusia menetelmiä 
ja ohjeistuksia käytännön toimijoille. SulKa-hankkeen 
toteuttivat Oulun yliopisto ja SYKE, ja sitä rahoitti Vapo 
Oy.

Suot tarjoavat uusia mahdollisuuksia 
metsäojitettujen turvemaiden vesiensuojelulle

Turvetuotannon pintavalutuskenttien tutkimuksista 
saatujen tulosten mukaan sekä ojittamattomat että 
ojitetut suoalueet soveltuvat valumavesien pitkäaikaiseen 
puhdistukseen. Tätä tietoa kannattaisikin käyttää hyväksi 
erityisesti suunniteltaessa ja kehitettäessä vesiensuojelun 
toimenpiteitä metsäojitetuille turvemaille, joiden ravinne-
kuormitus voi metsätalouden vesistökuormituksen seuran-
taverkon tulosten mukaan osoittautua aiemmin ajateltua 
pitkäaikaisemmaksi (Finer ym. 2018, tämän lehden artik-
keli), ja joiden läheisyydestä erityyppisiä suoalueita on 
vielä suhteellisen helppoa löytää. Mahdollisuuksia näiden 
alueiden käyttöön tulisikin selvittää. Myös uusia suoalu-
eiden käyttöä helpottavia suunnittelumenetelmiä tulisi 
kehittää.  
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Puuston kasvuolosuhteiden 
ylläpitämiseksi Suomessa 
kunnostusojitetaan vuosittain 
suometsiä noin 60 000 ha. 

Kunnostusojituksesta aiheutuvaa kiin-
toainekuormaa pidetään metsätalouden 
suurimpana vesistöhaittana. Vahingol-
lisia vesistövaikutuksia pyritään ehkäi-
semään vesiensuojelurakenteilla, kuten 
laskeutusaltailla, lietekuopilla, perkaus-
katkoilla, patorakenteilla ja pintavalutus-
kentillä. Rakenteiden tehon tutkiminen 
kokeellisesti on haastavaa ja tutkimus-
tieto rajoittuu laskeutusaltaisiin (Joensuu 
ym. 1999), putkipatoihin (Marttila ja 
Kløve 2010) ja pintavalutuskenttiin 
(Nieminen ym. 2005). Alati kehittyvistä 
mallinnustyökaluista huolimatta niitä 
ei ole juuri hyödynnetty rakenteiden 
tehon tutkimiseen. Tässä kirjoituksessa 
esitetään tuloksia mallinnustutkimuk-
sesta, jossa eri vesiensuojeluvaihtoeh-
tojen tehoa tarkasteltiin paksuturpeisen 
suometsän kunnostusojituksessa Sotka-
mossa (ks. Haahti ym. 2018).

Suometsän vesitaseen ja 
kiintoaineen kulkeutumisen 
mallinnus

Suometsässä kasvillisuus, maaperä ja 
ojaverkosto vaikuttavat hydrologisiin 
prosesseihin. Ojaverkostossa virtaava 
vesi aiheuttaa eroosiota ja kuljettaa 
kiintoainetta. Tutkimuksessa koot-
tiin yhteen ja kehitettiin mallijärjes-
telmä kuvaamaan kunnostusojituksen 
jälkeistä tilannetta suometsässä (kuva 1; 
Haahti ym. 2016a, b).

Mallinnuksen ensimmäisessä vaiheessa 
laskettiin puuston ja aluskasvuston 
pidäntä ja haihdunta FEMMA-mallilla 
(Koivusalo ym. 2006). Alun perin salaoji-
tettujen savipeltojen tarkasteluun kehite-
tyllä FLUSH-mallilla (Warsta ym. 2013) 
laskettiin lumen kertyminen ja sulanta 
sekä veden liikkeet maan pinnalla ja sen 
alla. FLUSH-mallissa ojiin voi päätyä 
vettä maanpinnalta ja maaperästä, mutta 
veden virtauksen eteneminen ojaver-
kostossa liitettiin malliin vasta suomet-
säsovelluksen myötä (Haahti ym. 2016a). 
Ojaverkosto koostuu mallissa yksiulot-
teisista ojaosuuksista, joille määrite-
tään poikkileikkaus ja pohjankorkeus 
(Kuva 1). Näillä tiedoilla malli tuottaa 
virtausnopeuden ja vesisyvyyden ojaver-
kostossa tarkasteltavalle ajanjaksolle.

Haahti ym. (2016b) laajensivat mallia 
edelleen kuvaamaan kunnostusojituksen 
jälkeisiä kiintoaineprosesseja, jotka 
rajoittuvat ojaverkostoon (Kuva 1). 
Kiintoainemalliin sisällytettiin seuraavat 
prosessit: pohjaeroosio virtauksen vaiku-
tuksesta, sateen aiheuttama seinämä-
eroosio, flokkien laskeutuminen ja laskeu-
tuneen kiintoaineen stabiloituminen ojan 
pohjalle. Mallin soveltaminen kunnos-
tusojitusalueelle (ks. Haahti ym. 2016b) 
osoitti, että ojien perkauksen aiheut-
tama häiriintynyt kerros ojan pohjalla 
oli huomioitava, jotta heti toimenpiteen 
jälkeen mitatut korkeat kiintoainepitoi-
suudet saatiin simuloitua. Kevätsulannan 
aikainen kiintoainekuorma oli pääasiassa 
lähtöisin pohjaeroosiosta, kun taas seinä-
mistä sadepisaroiden vaikutuksesta irtoa-
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Suometsien kunnostusojitus lisää kiintoainekuormitusta, jota pyritään 
vähentämään vesiensuojelurakenteilla. Rakenteiden laajamittaisesta 
käytöstä huolimatta tutkimustieto niiden tehosta on puutteellista. 
Mallintaminen mahdollistaa kokeellisiin tutkimuksiin verrattuna tehok-
kaan tavan arvioida samanaikaisesti erilaisten vesiensuojelurakenteiden 
ja näiden yhdistelmien tehoa.

Mallinnus paljastaa vesiensuojelu-
rakenteiden tehon metsäojituksissa
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valla turpeella oli merkittävä vaikutus kiintoainekuormaan 
kesäsateiden aikana.

Vesiensuojeluvaihtoehtojen mallintaminen
Mallijärjestelmä (Kuva 1) mahdollisti ojiin sijoitettavien 
vesiensuojelurakenteiden tehon arvioinnin. Muuttamalla 
ojan poikkileikkausta ja pohjan korkeustasoa tarkas-
teltiin mm. lietekuoppien ja laskeutusaltaiden tehoa. 
Ojaverkoston purkupisteeseen määritettävällä purkautu-
miskäyrällä puolestaan kuvattiin erilaisia virtaamansää-
törakenteita, kuten putkipatoa. Rakenteiden lisääminen 
ojiin muutti virtausnopeutta, joka edelleen vaikutti eroo-
sioon ja kiintoaineen kulkeutumiseen. Sen sijaan pintava-
lutuskenttää, joka vaatii riittävän laajan ja kaltevan alueen, 
ei pystytty toteuttamaan yksiulotteisella uomamallilla.

Mallintamalla tutkittiin eri tavoin sijoiteltujen vesien-
suojelurakenteiden tehoa paksuturpeisella kunnos-
tusojitusalueella (Kuva 2). V-pato skenaario (Kuva 2a) 
vastaa todellista tilannetta kunnostusojituksen jälkeen, ja 
kuvien 2b-f skenaariot on muodostettu kukin yhdestä 
rakennetyypistä suunnitteluoppaiden pohjalta (esim. 
Tapio Oy 2015). Laskeutusallas ja putkipato sijoitettiin 
alueen purkupisteeseen. Lietekuoppia sijoitettiin ennen 
jokaista risteystä ja sarkaojiin 100 m välein. Perkauskatko 
ja pohjapato sijoitettiin Haahden ym. (2016b) tunnis-
tamaan ojaverkoston eroosioherkimpään kohtaan. 
Edellisten lisäksi tarkasteltiin rakenteiden yhdistelmiä 

suunnitteluoppaiden suosituksia noudattaen, mm. liete-
kuoppien yhdistäminen perkauskatkon, pohjapadon ja 
putkipadon yläpuolelle sekä laskeutusaltaan yhdistäminen 
patorakenteisiin. Edellä mainittujen skenaarioiden lisäksi 
simuloitiin nollaskenaario, jossa ei ollut rakenteita vaikut-
tamassa kiintoaineprosesseihin.

Vesiensuojelurakenteiden vaikutusta kiintoainepro-
sesseihin tarkasteltiin ensimmäisen kunnostusojitusta 
seuranneen vuoden ajan. Skenaariot simuloitiin käyttä-
mällä useita malliparametrisaatioita (100 kpl) ja tuotta-
malla vaihteluväli mallituloksille.

Mitä mallinnustulokset kertovat 
vesiensuojelurakenteiden tehosta?

Nollaskenaarion mukaan kunnostusojitus aiheutti lasken-
tavuoden aikana keskimäärin 46 kg/ha kiintoainekuorman 
(vaihteluväli: 20–82 kg/ha). Kuvan 2 skenaarioiden 
vaikutus kiintoainekuormaan on esitetty kuvassa 3a. 
Lietekuoppia lukuun ottamatta kaikki rakenteet vähen-
sivät kiintoainekuormaa. Lietekuopat lisäsivät kiintoai-
nekuormaa, koska kuoppaan tulevan veden virtausno-
peus kasvoi lisäten ojan pohjan eroosiota (Kuva 3b). 
Laskeutusallas vähensi kuormaa kasvattamalla kiinto-
aineen laskeutumista altaan pohjalle (Kuva 3d), mutta 
muihin vaihtoehtoihin verrattuna vaikutus kuormaan oli 
vähäinen. Laskeutusaltaiden heikko teho on todettu myös 
kokeellisissa tutkimuksissa (Joensuu ym. 1999).

Kuva 1. Mallijärjestelmä suometsän vesitaseen ja kunnostus ojituksen jälkeisten kiintoaineprosessien kuvaamiseen.
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Muut rakenteet vähensivät kiintoainekuormaa pääasi-
assa vähentyneestä pohjaeroosiosta johtuen (Kuva 3b). 
Patorakenteet (V-, pohja- ja putkipato) padottivat 
vettä ojaverkostossa ja hidastivat virtausta vähentäen 
pohjaeroosiota padotuksen alueella (vrt. Marttila ja 
Kløve 2010). Perkauskatko puolestaan hidasti virta-
usta kasvillisuuden aiheuttaman suuremman virtaus-
vastuksen takia. Seinämäeroosioon rakenteet vaikut-
tivat vain vähän (Kuva 3c). Seinämäeroosion vähen-
täminen oli mahdollista vain pienentämällä sateelle 
alttiin paljaan ojaseinämän pinta-alaa eli jättämällä ojiin 
perkauskatkoja.

Taulukkoon 1 on koottu edellä läpikäytyjen (Kuva 2) 
sekä rakenteita yhdistelevien skenaarioiden kiintoaine-
kuormareduktiot, jotka vaihtelivat −21% (lisäys) ja 52% 

(vähennys) välillä. Lietekuopat lisäsivät kiintoainekuormaa 
ja parhaiten sitä vähensi skenaario, jossa eroosioherkin 
ojaosuus oli jätetty perkaamatta ja purkupisteessä oli 
laskeutusaltaan ja putkipadon yhdistelmä. Mallinnusten 
perusteella lietekuoppien sijoittaminen laskeutusallas- ja 
putkipatorakenteiden yläpuolelle ei parantanut vesiensuo-
jelun tehoa. Laskeutusaltaan sijoittaminen putkipadon 
yläpuolelle paransi kiintoaineen pidättymistä vain vähän 
pelkkään putkipatoon verrattuna.

Mallilla tarkasteltiin myös ojavedenpintaa nostavien 
rakenteiden vaikutusta saran kuivatustilaan. Tulosten 
mukaan rakenteiden vaikutus oli vähäinen ja todennäköi-
sesti puuston kasvuolosuhteet eivät heikentyneet mallin-
nuskohteessa, jossa syvemmät turvekerrokset olivat hyvin 
heikosti vettä johtavia (ks. Haahti ym. 2018).

Kuva 2. Purkupisteen V-pato ja esimerkkikuvat tutkittavista vesiensuojelurakenteista sekä alla rakenteiden sijoittelu 
tarkasteltavan 5,2 ha suometsän ojaverkostoon eri skenaarioissa.
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Kuva 3. Kuvassa 2 esitettyjen skenaarioiden vaikutus kiintoaineprosesseihin kunnostusojitusta seuranneena vuonna.
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Käytännön merkitys ja tulevaisuuden näkymät

Tutkimus osoitti, että malleilla voidaan läpinäkyvästi 
vertailla eri vesiensuojeluvaihtoehtoja ja näiden yhdis-
telmiä, mikä on kokeellisilla menetelmillä haastavaa. 
Mallinnustulokset toivat esiin sateen aiheuttaman seinä-
mäeroosion merkityksen. Seinämäeroosion ehkäiseminen 
ei ole juurikaan mahdollista tarkastelun kohteena olleiden 
vesiensuojelurakenteiden avulla. Nykykäytännöistä poik-
keava ojien perkaus, jossa ojien seinämiä perataan mahdol-
lisimman vähän, voisi vähentää seinämäeroosion syntyä.

Käytännön kannalta tulokset antoivat viitteitä siitä, että 
paksuturpeisten alueiden kunnostusojituksissa pohja-
eroosio voidaan saada melko tehokkaasti kuriin perkaus-
katkoilla tai padottavilla rakenteilla. Sen sijaan jo liik-
keelle lähteneen kiintoaineen pysäyttäminen laskeutusal-
tailla tai lietekuopilla oli tehotonta. Etenkin lietekuoppien 
toteutus kaikkien kunnostusojitusten yhteydessä voidaan 
tutkimuksen perusteella kyseenalaistaa. Tutkimuksessa 
rajoituttiin tarkastelemaan paksuturpeista kunnostusoji-
tusaluetta, jossa kiintoainekuormat ovat huomattavasti 
pienempiä kuin alueilla, joissa ojat ulottuvat hienojakoi-

seen kivennäismaahan (Joensuu ym. 1999). Käytännön 
kannalta laajempaa merkitystä olisi mallisovelluksilla, 
joissa tarkastelu ulottuisi ohutturpeisille alueille ja huomi-
oisi ojissa olevan kivennäismaan vaikutukset eroosioon.

Mallin tulevaisuuden näkymät eivät rajoitu vain vesien-
suojelurakenteiden tehon arviointiin, vaan malliin sisälly-
tetty sarkojen hydrologian kuvaus (Kuva 1) mahdollistaa 
myös kuivatustilaan vaikuttavien tekijöiden yksityiskoh-
taisen tarkastelun. Esimerkiksi erilaiset hakkuuskenaariot 
ja niiden vaikutus kuivatustilaan ovat käytännön kannalta 
merkittäviä kysymyksiä. 

Skenaario Reduktio (%)
mediaani (min...maks)

V−pato 18,8 (10,9…27,0)

Laskeutusallas 6,4 (1,6…15,2)

Lietekuopat −13,3 (−21,1…−4,1)

Perkauskatko 16,5 (4,5…30,6)

Pohjapato 30,1 (16,4…45,9)

Putkipato 25,9 (15,2…40,4)

Laskeutusallas + Pohjapato 10,8 (3,4…19,7)

Laskeutusallas + Putkipato 27,8 (16,0…44,4)

Lietekuoppa + Perkauskatko 16,4 (4,4…30,6)

Lietekuoppa + Pohjapato 30,1 (16,3…45,9)

Lietekuoppa + Putkipato 26,2 (15,3…40,8)

Perkauskatko + 
Laskeutusallas + Putkipato 34,2 (19,3…52,2)

Taulukko 1. Skenaarioiden vaikutus kiintoainekuor-
maan kunnostusojitusta seuranneena vuonna.

Kirjallisuus

Haahti, K., Nieminen, M., Finér, L., Marttila, H., Kokkonen, T., Leinonen, 
A., Koivusalo, H. 2018. Model-based evaluation of sediment control in a 
drained peatland forest after ditch network maintenance. Can. J. For. Res. 
48(2): xxx–xxx. DOI: 10.1139/cjfr-2017-0269.

Haahti, K., Warsta, L., Kokkonen, T., Younis, B.A., Koivusalo, H. 2016a. 
Distributed hydrological modeling with channel network flow of a 
forestry drained peatland site. Water Resour. Res. 52(1): 246–263. 
DOI:10.1002/2015WR018038.

Haahti, K., Marttila, H., Warsta, L., Kokkonen, T., Finér, L., Koivusalo, 
H. 2016b. Modeling sediment transport after ditch network mainte-
nance of a forested peatland. Water Resour. Res. 52(11): 9001–9019. 
DOI:10.1002/2016WR019442.

Joensuu, S., Ahti, E., Vuollekoski, M. 1999. The effects of peatland forest 
ditch maintenance on suspended solids in runoff. Boreal Environ. Res. 4(4): 
343–356.

Koivusalo, H., Kokkonen, T., Laurén, A., Ahtiainen, M., Karvonen, T., 
Mannerkoski, H., Penttinen, S., Seuna, P., Starr, M., Finér, L. 2006. 
Parameterisation and application of a hillslope hydrological model to assess 
impacts of a forest clear-cutting on runoff generation. Environ. Model. 
Softw. 21(9): 1324–1339. DOI:10.1016/j.envsoft.2005.04.020.

Marttila, H., Kløve, B. 2010. Managing runoff, water quality and erosion 
in peatland forestry by peak runoff control. Ecol. Eng. 36(7): 900–911. 
DOI:10.1016/j.ecoleng.2010.04.002.

Nieminen, M., Ahti, E., Nousiainen, H., Joensuu, S., Vuollekoski, M. 2005. 
Capacity of riparian buffer zones to reduce sediment concentrations in 
discharge from peatlands drained for forestry. Silva Fenn. 39(3): 331–339. 
DOI:10.14214/sf.371.

Tapio Oy. 2015. Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas.

Warsta, L., Karvonen, T., Koivusalo, H., Paasonen-Kivekäs, M., Taskinen, A. 
2013. Simulation of water balance in a clayey, subsurface drained agricul-
tural field with three-dimensional FLUSH model. J. Hydrol. 476: 395–409. 
DOI:10.1016/j.jhydrol.2012.10.053.

23Vesitalous 2/2018

VOIMISTUVAN BIOTALOUDEN HA A STEE T ME TSÄTALOUDEN VE SIENSUOJELULLE

VT1802.indd   23 7.3.2018   15:46:20



Tärkeiden pohjavesien suoje-
lemiseksi ympäristöhallinto 
on kartoittanut ja luokitellut 
pohjavesialueita jo 1970-

luvulta lähtien. Tällä hetkellä on rajattu 
yli 6000 pohjavesialuetta. Näillä on arvi-
oitu muodostuvan pohjavettä noin 5,4 
miljoonaa kuutiometriä vuorokaudessa. 
Pohjavesialueiden luokittelu on hiljat-
tain muuttunut ja niiden määrittelyssä on 
luovuttu kolmiluokkaisesta jaosta ja siir-
rytty kahteen luokkaan (Britschgi & Rintala 
2016, HE 101/2014 vp,1263/2014).

Metsätalous on yleisin maankäyttömuoto 
pohjavesialueilla. Monen asiantuntijan 
mielestä se on yksi turvallisimmista maan-
käyttömuodoista pohjaveden kannalta. 
Turvallisuudesta kielii jo sekin, että pohja-
vedet ovat edelleen hyvässä tilassa, vaikka 
pohjavesialueilla on harjoitettu pitkään 
metsätaloutta. Pohjavesialueilla vesilaki 
määrittelee metsätaloudelle toiminnan 
rajat. Hyvän metsänhoidon suosituk-
sissa (Äijälä ym. 2013) ja niihin liittyvässä 
Vesiensuojelun työoppaassa (Joensuu ym. 
2013) on kirjattu hyviä käytänteitä pohja-
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Metsätalous on merkittävä maankäyttömuoto pohjavesialueilla. Toiminnan 
tueksi on laadittu käytännön suosituksia. Metsätalouden eri toimenpiteiden 
vaikutukset pohjavesialueilla tunnetaan kuitenkin huonosti. Artikkelissa kuva-
tussa Tapio Oy:n käynnistämässä hankkeessa on haluttu vaikuttaa siihen, että 
syntyisi tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua metsätaloustoimijoiden ja pohja-
vesistä ja vedenhankinnasta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden välille.

Metsätalous pohjavesialueilla
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vesialueilla toimimista varten. Suositukset on laadittu 
käytännön kokemuksiin ja päättelyyn perustuen.

Metsänuudistamisen yhteydessä maanmuokkaukseen 
suositellaan pohjavesialueilla käytettäväksi kevyttä laiku-
tusta tai äestystä. Pohjavesialueiden moreenimailla voidaan 
käyttää astetta voimakkaampaa muokkausta eli laikku- tai 
kääntömätästystä. Turvemailla voidaan käyttää ojitus- tai 
naveromätästystä, elleivät ojat ulotu kivennäismaahan. 
Energiapuun korjuuta ei käytännössä suositella lainkaan 
pohjavesialueilla. Myöskään typpilannoitusta ei suositella. 
Sen sijaan tuhkalannoitus on mahdollista turvemaiden 
terveyslannoituksena esimerkiksi pohjavesialueiden 
reunavyöhykkeiden ojitusalueilla. Tuhkalannoituksella on 
todettu olevan puuston kannalta erittäin hyviä terveysvai-
kutuksia ja vain hyvin vähän haitallisia ympäristövaiku-
tuksia (Piirainen ym. 2013).

Vesiensuojelun työoppaassa (Joensuu ym. 2013) on 
kunnostusojituksen kohdalla lähdetty siitä, että metsän-
kasvun kannalta tarpeellinen kuivatus ja ojien perkaus 
on suosituksissa mainituin ehdoin pohjavesialueilla 
mahdollista. Pohjavesialueiden paksuturpeisilla reuna-
vyöhykkeillä on varmimmin mahdollista kunnostuso-
jittaa, mikäli pysytään turpeessa. Vaikka silloinkin on riski 
pohjaveden purkautumiselle turvekerroksen läpi esimer-
kiksi turpeessa olevien huokosten kautta, riski on huomat-
tavasti pienempi kuin ohutturpeisilla alueilla kivennäis-
maata leikkaavissa ojissa. Ottamalla yhteyttä paikallisen 
ELY-keskuksen pohjavesiasiantuntijaan, on mahdollista 
suunnitella kunnostusojitusta myös alueelle, jossa ojat 
leikkaavat turpeen alla olevaa kivennäismaata.

Toimintaa pohjavesialueilla säätelevät metsänhoitosuosi-
tusten ohella myös metsäsertifiointistandardit PEFC ja 
FSC. PEFC:n mukaan pohjavesialueilla ei käytetä kemial-
lisia kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita. Kantoja ei myös-
kään korjata. Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin 
sallittua. PEFC-standardi ei sinänsä kiellä kunnostuso-
jituksia pohjavesialueilla. FSC-standardi astetta tiukem-
pana sen sijaan kehottaa välttämään kaikkea pohjavesiä 
pilaavaa toimintaa. FSC:n mukaan metsänomistajan tulee 
pidättäytyä kunnostus ja täydennysojituksista, lannoituk-
sista, torjunta-aineiden käytöstä, kantojen korjuusta sekä 
kulotuksesta. Kulotus on kuitenkin sallittua ympäristövi-
ranomaisen luvalla.

Metsäojitusta ja ojien kunnossapitoa pidetään pohjave-
sialueilla riskialtteimpina toimenpiteinä, joilla voi olla 
vaikutusta pohjavesiin. Tästä syystä pohjavesialueiden raja-
ukset vaikuttavat erityisen paljon nimenomaan kunnos-
tusojitussuunnittelijan työhön. Pohjavesialueiden yhtey-
dessä on myös herätetty keskustelua sitä, onko esimerkiksi 

pohjavesialueille suunnitelluilla vesiensuojelurakenteilla, 
kuten pintavalutuskentillä haittavaikutuksia pohjavesille. 
Aiheesta ei kuitenkaan ole tutkimustietoa. 

Valtakunnan eri osissa käytännöt vaihtelevat, mutta 
pääsääntöisesti kunnostusojitus rajataan varovaisuuden 
vuoksi siten, että pohjavesialuerajauksen sisäpuolella 
vanhojen ojien kunnostaminen on tällä hetkellä melko 
harvinaista. Ojasuunnittelija rajaa jo kunnostusojitus-
suunnitelmaa laatiessaan suunnittelun ulkopuolelle 
pohjavesialuerajauksen sisäpuolella olevat vanhat ojitus-
alueet tai ne rajataan ELY-keskuksessa hyvin helposti pois 
viimeistään siinä vaiheessa, kun suunnitelmaan liittyvä 
ojitusilmoitus on toimitettu sinne. Kun pohjavesialueita 
jatkossa tarkistetaan ELY-keskuksissa uuden luokituksen 
mukaisiksi, on tärkeää, että kartta- ja paikkatiedot ovat 
oikein rajausten osalta. Samoin on tärkeätä tietää, mitä 
rajauksen sisäpuolella saa tehdä ja mitä vaikutuksia raja-
uksilla on maanomistajien talouteen.

Nykyinen varovaisuuteen perustuva kunnostusojituksen 
rajausperiaate voi aiheuttaa merkittäviä tulonmenetyksiä 
yksittäiselle maanomistajalle, vaikka kansantaloudellisesti 
ongelma ei olisikaan suuri. Vesilaki ei tässä yhteydessä 
tunne mitään korvausvelvoitetta mahdollisesta haitasta. 
Pohjavesialuerajaukset tuovat paikallisesti haasteita erityi-
sesti Pohjanmaalla, jossa laajoja aiemmin ojitettuja alueita 
on jäänyt myöhemmin tehdyn pohjavesialuerajauksen 
sisäpuolelle. Ojitusalueet ovat nyttemmin tulleet kunnos-
tusojitusvaiheeseen. Paikallisesti pohjavesialuerajaus voi 
olla merkittäväkin sellaisilla alueilla, joissa pohjavesialue-
rajaukset ovat laakeiden harjumuodostumien tai ns. piilo-
harjujen alueilla. Esimerkkinä ovat Kauhajoen Hyypän 
alueella olevat pohjavesialuerajaukset. Rajaukset käsittävät 
runsaat 12 000 hehtaaria, joista noin 5000 hehtaaria on 
metsäojitettua. Käytännössä näillä alueilla usein koko tilan 
metsäpinta-ala ojitusalueineen on pohjavesialuerajauksen 
sisäpuolella (Joensuu 2017).
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Metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksista, erityisesti, 
metsäojituksen ja ojien kunnostamisen vaikutuksista varsi-
naisilla pohjavesialueilla on erittäin vähän tutkimus- tai 
seurantatietoa. Toimenpiteiden toteuttaminen ja niiden 
valvonta perustuvatkin tästä syystä varovaisuusperiaat-
teen noudattamiseen. Jonkin verran tutkimustietoa löytyy 
hakkuiden vaikutuksista pohjavesiin (esim. Kubin 2013 
ja Piirainen 2013), mutta seuranta on yleensä toteutettu 
normaalilla metsämaalla, jossa pohjamaa on moreenia. 
Luonnonvarakeskus on lisäksi muutamilla hakkuu- ja 
energiapuukorjuun seuranta-alueilla tutkinut metsäta-
loustoimenpiteiden vaikutuksia maaveteen. Varsinaisilta 
pohjavesialueilta seuranta kuitenkin paria esimerkkiä 
(Rusanen 2002, Rusanen ym. 2004, Piirainen 2013) 
lukuun ottamatta on vähäistä.

Esimerkkinä metsäojituksen seurannasta voidaan 
mainita Oulun yliopistossa tehty Rokuan harjun vesi-
taloutta koskeva tutkimus (Rossi ym. 2010, Eskelinen 
ym. 2015, http://www.oulu.fi/pyovesen/node/9638) 
koskeva tutkimus. Rokua on yksi suurimmista harjuista 
Suomessa. Harjua ympäröivät suoalueet, joiden ojit-
tamisen on epäilty vaikuttavan alueen pohjavesiin ja 
harjulla olevien järvien tilaan. Tutkimukseen liittyen 
alueella tehtiin hydrologisia mittauksia ja luotauksia sekä 
maatutkahavaintoja. Lisäksi selvitettiin ojissa virtaavien 
vesien alkuperää ja miten suuri osa vedestä oli pohja-

vesivirtaamaa. Tutkimuksessa varmistui, että pohjavettä 
purkautuu hiekkakerrokseen saakka kaivetuissa ojissa 
kahdella mekanismilla. Jos turvekerros on puhkaistu, 
vesi suotautuu hiekan läpi. Paksun turvekerroksen alueille 
tehdyissä ojissa pohjavesi puolestaan voi purkautua eris-
tävän turpeen läpi kovertuneiden aukkojen kautta. 
Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että ilmastolliset 
tekijät ja niiden luonnollinen vuosien välinen vaihtelu 
vaikutti ojituksia merkittävämmin harjualueen lampien 
vedenpintojen korkeuteen. Myöhemmät seurannat ovat 
osoittaneet, että lampien vedenpinnat ovat nousseet siitä 
tasosta mitä ne olivat varsinaisten tutkimusten aikaan 
(Ala-aho 2018).

Kupiainen (2010) on samassa yhteydessä selvittänyt 
pohjaveden purkautumista metsäojiin Rokuan harjualu-
eella sekä siitä aiheutuvaa antoisuuden pienentymistä. 
Tutkimuksessa on samalla kehitetty onnistuneesti ojiin 
tehtävien patojen rakentamismenetelmiä antoisuuden 
pienentymisestä aiheutuvan haitan vähentämiseksi.

Yhteistyötä tiivistetään
Tapio Oy:n 2015 käynnistämässä ja maa- ja metsätalous-
ministeriön rahoittamassa hankkeessa on luotu keskus-
telufoorumi metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksista 
pohjavesialueilla. Erityistä painoa keskustelussa on haluttu 

Ku
vi

tu
sk

uv
a 

/ 

26 www.vesitalous.fi

VOIMISTUVAN BIOTALOUDEN HA A STEE T ME TSÄTALOUDEN VE SIENSUOJELULLE

VT1802.indd   26 7.3.2018   15:46:25



kohdistaa kunnostusojituksen vaikutuksille ja sille, että 
tämän yhteistyöverkoston avulla saataisiin aikaan riittävä 
pilottikohteiden verkosto, missä voitaisiin seurata pohja-
vesinäyttein kunnostusojitusten vaikutuksia pohjavesi-
alueilla. Tavoitteena on myös ollut parantaa metsätalo-
ustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä 
viranomaisten välistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja 
yhteistyötä (Joensuu 2017).

Hankkeen työpajoissa on käyty laajaa keskustelua erityi-
sesti kunnostusojituksen vaikutuksista pohjavesialueilla. 
Yleisesti on todettu, että pohjavesialueilla tulisi välttää 
ojien kaivamista syvemmiksi kuin ne ovat aiemmin 
olleet. Riittäisikö paikoin pelkkä laskuojien perkaus? 
Myös hakkuilla on suuri merkitys alueen vesitaseeseen. 
Avohakkuut nostavat pohjaveden pintaa ja lisäävät ojitus-
tarvetta. Pohjavesialueiden metsänkäsittelyn vaihtoehtoja 
tulisikin tarkastella hyvin monipuolisesti. Pohjaveden 
pinnan säätelyyn sopivana vaihtoehtona eri-ikäisraken-
teinen metsänkäsittely on työryhmän keskusteluissa ollut 
yksi varteenotettava vaihtoehto pohjavesialueilla.

Neuvonnan ja tiedonkulun ylläpitäminen ylipäätään on 
ensisijaisen tärkeää. Nykyisin neuvonta ei tavoita kaikkia. 

Ongelmallisimpia ovat maanomistajien itsenäisesti toteut-
tamat hankkeet, joissa asiantuntevaa suunnittelua ei usein 
ole lainkaan mukana. Maanomistajat eivät välttämättä ole 
tietoisia omistamiensa maiden sijoittumisesta pohjavesi-
alueille. Maanomistajien tietoisuutta pohjavesialueista ja 
pohjavedensuojelusta tuleekin lisätä. Yhteisen toiminta-
mallin laatimiselle on tarvetta.

Kunnostusojituksen suunnittelun maastotöissä havain-
tojen tekoa on syytä tarkentaa pohjavesialueilla. Muun 
muassa ojan pohjan rassaukset ja maalajien tunnistaminen 
ovat erityisen tärkeitä. Tulokset on syytä kirjata huolella 
ojitusilmoituslomakkeeseen. Kannattaa olla myös tiiviissä 
yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen pohjavesiasiantun-
tijan kanssa. Ojitusilmoituslomaketta on Tapion projektin 
yhteydessä päivitetty pohjavesialueiden osalta. Lomake 
löytyy Tapio Oy:n sivuilta http://tapio.fi/wp-content/
uploads/2017/06/Ojitusilmoituslomake_pohjavesialueet.
pdf. Ojitusilmoituslomakkeen täydennykset ovatkin hyvä 
esimerkki hankkeella toteutuneesta yhteistyöstä.

Kunnostusojituksen vaikutusten seurantaa varten hank-
keessa perustettiin kesällä 2016 seurantakohde Kokkolan 
Patamäen pohjavesialueelle. Kunnostusojitus sijaitsee 
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avohakkuualueella pohjavesialuerajauksen sisäpuolella. 
Kunnostusojituksen yhteydessä ojia perattiin runsas 
kolme kilometriä.

Alueelta otettiin pohjavesinäytteitä kesän ja syksyn 2016 
aikana sekä alkutalvella 2017. Kunnostusojitus toteutet-
tiin huhtikuun alussa 2017. Vesinäytteenoton ja pohjave-
siputkien asennuksen kustannukset on toistaiseksi rahoi-
tettu MAAMET-seurannasta sekä MMM:n SYKElle 
metsätalouden pohjavesivaikutusten selvittämiseen myön-
tämästä rahoituksesta. Vaikka ennen kaivuun toteutusta 
saatiin alueen pohjavedenpinnan vaihtelusta vain lyhyt-
aikaisesti seurantatietoa, seurannan perusteella oletetaan 
voitavan tehdä päätelmiä siitä, vaikuttaako ojien perkaa-
minen esimerkiksi ns. tyhjenemisvaluntana pohjaveden 
pinnan tasoon.

Riskien arviointityökalua kehitetään
Metsätalous pohjavesialueilla -hankkeen tavoitteena on 
ollut kehittää kunnostusojituksen suunnittelijan käyt-
töön riskinarviointityökalu, jonka avulla voitaisiin arvi-
oida kunnostusojituksen vaikutusta pohjavesialueella. 
Kehitystyötä Tapion hankkeella toteuttaa TT Tuomo 
Karvonen WaterHope Oy:stä. Hänen tässä yhteydessä 
kehittämänsä KUNNOS-toimintamallin pilotin tavoit-
teena oli selvittää, voidaanko verkosta vapaasti ladat-
tavia aineistoja hyödyntämällä päästä riittävän luotet-
tavaan kuvaukseen pohjavedenpinnan käyttäytymisestä 
niin, että hankekohtainen kunnostustoimenpiteiden 
vaikutusten arviointi on mahdollista. Sopivia aineistoja 
löytyy muun muassa Suomen ympäristökeskuksen Avoin 
tieto -palvelusta, Geologian tutkimuskeskuksen verkkosi-
vuilta ja Maanmittauslaitoksen sivuilta. Myös paikallisen 
ELY-keskuksen sivuilta löytyy pohjavesialueisiin liittyvää 
tietoa (Karvonen 2017).

Avoimet, vapaasti ladattavat aineistot tarjoavat erittäin 
hyvän pohjan työkalun kehittämiselle. Pohjavedenpinnan 
korkeusmuutokset, virtaussuuntien muutokset ja pohja-
veden valuma-alueiden muutokset on mahdollista arvi-
oida melko luotettavasti. Ohjelmistoissa on mukana 
osamalli, jonka avulla kunnostettavien ojien syvyyden 
vaikutus pohjavedenpinnan käyttäytymiseen on mahdol-
lista ottaa suunnittelussa huomioon. Avohakkuualueilla 
voidaan arvioida haihdunnan pienenemisen vaikutukset 
pohjavedenpinnan käyttäytymiseen. Mallin käytössä 
on tärkeää suunnittelijan paikallinen tieto ja kokemus. 
Parhaimmillaankin malli voi olla vain suunnittelua tukeva 
väline. Tavoitteena on kehittää mallia siten, että sen avulla 
voidaan löytää esimerkiksi ojan optimi kaivusyvyys, jolloin 
pohjavesialueilla kunnostusojituksen vaikutus pohjavesiin 
olisi mahdollisimman vähäinen. 
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Metsätalouden edistämiseksi 
Suomessa alettiin ojittaa 
soita 1900-luvun alkupuo-
lella, aluksi käsivoimin ja 

kohteet huolellisesti valiten, mutta toisen 
maailmansodan jälkeen yleistyi koneiden 
(traktorien, aurojen ja myöhemmin kaivin-
koneiden) käyttö. Konevoimalla ojitustoi-
minta lähti valtavaan kasvuun siten, että 
1960-luvulla ojitettiin jopa satoja tuhansia 
hehtaareja vuodessa.

Aikakauden metsäpolitiikka painottui puun 
saatavuuden varmistamiseen. Valtion tuella 
ojitettiin runsaasti sellaisia soita, joiden ojit-
tamisesta ei ollut taloudelliselta kannalta 
mitään järkeä. Vesiensuojeluun ei toimin-
nassa juuri kiinnitetty huomiota, ja ojitet-
tujen soiden alapuoliset vesistöt joutuivatkin 
suuren kiintoaineskuormituksen kohteeksi. 
Uudisojitukset käytännössä loppuivat 
1990-luvulla, mihin mennessä oli ojitettu 
maamme 10 miljoonan hehtaarin suopinta-
alasta noin puolet. Kojolan ym. (2013) ja 
Laihon ym. (2016) mukaan 778 000 - 840 
000 hehtaaria näistä ojituksista ei ole talou-
dellisesti kannattavia ainakaan ensimmäisen 
puusukupolven hakkaamisen jälkeen.

Soiden metsätaloudellisen ojittamisen 
tavoitteena on luoda otollinen ympäristö 
puiden kasvulle. Tämä saavutetaan tyypil-
lisesti pudottamalla veden pintaa 20-30 
cm alkuperäisestä. Vedenpinnan putoa-
minen aiheuttaa kuitenkin myös suon 
pintakasvillisuudessa muutoksia: soille 
ominaiset lajit väistyvät ja kangasmetsille 
tyypilliset yleislajit valtaavat pinta-alaa. 

Myös soille erikoistuneet hyönteiset, kuten 
perhoset ja korennot, häviävät nopeasti 
ojituksen jälkeen. Puuston kasvun aiheut-
tama valo-olojen muuttuminen johtaa edel-
leen kangaslajiston valta-aseman pönkit-
tymiseen ja maisematason monimuotoi-
suuden vähenemiseen. Ojituksen seurauk-
sena esimerkiksi kaikenlaiset korvet ovat 
Etelä-Suomessa uhanalaisia luontotyyp-
pejä ja 4,6 prosenttia uhanalaisesta lajistos-
tamme käyttää soita ensisijaisena elinympä-
ristönään. Erityisesti uhanalaisia suolajeja 
esiintyy lettoisilla soilla, mutta myös nevat 
ja rämeet ovat merkittäviä uhanalaisten 
lajien elinympäristöjä.

Luonnontilaisille soille on ominaista kuol-
leen orgaanisen aineen, ja sen mukana 
hiilen, kertyminen maaperään turpeena. 
Vedenpinnan alla olevilla hapettomilla 
oloilla on olennainen osansa tässä prosessissa. 
Ojituksen aiheuttama vedenpinnan lasku 
altistaa turpeen pintakerrokset hapellisille 
olosuhteille, mikä mahdollistaa voimakkaan 
hajotuksen ja turpeeseen sitoutuneen orgaa-
nisen hiilen hävikin hiilidioksidina ilmake-
hään. Hajotus myös muuttaa pintaturpeen 
ominaisuuksia tehden siitä heikommin vettä 
läpäisevää ja vapauttaen kuolleeseen orgaani-
seen aineeseen sitoutuneita ravinteita maave-
teen. Osalla ojitusalueista puuston kasvun 
tuottama hitaasti hajoavan karikkeen lisäys 
on riittänyt kompensoimaan kiihtyneen 
hajotuksen vaikutuksen siten, että niillä 
maaperä toimii edelleen hiilen nieluna. 
Kuitenkin sekä rehevimmät että karuimmat 
ojitusalueet ovat maaperänsä osalta voimak-
kaita hiilen lähteitä.

MARKKU KOSKINEN
tutkijatohtori,  
Helsingin yliopisto
e-mail: markku.koskinen@helsinki.fi

Metsätalouden hyödyttämiseksi on Suomessa ojitettu noin puolet suopinta-
alasta. Tällä on ollut negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, vesi-
en laatuun ja soiden hiilivarastoon. Soita ennallistamalla pyritään palauttamaan 
nämä luonnontilaisten soiden tarjoamat hyödyt. Ennallistamisessa kuitenkin 
aiheutetaan häiriö muuttuneeseen ekosysteemiin, millä on omat haittavaiku-
tuksensa ympäristölle.

Tarvitaanko vesiensuojelua soiden 
ojituksessa?
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Ojittamisesta ennallistamiseen

Ojituksen negatiivisiin luonto- ja ympäristövaikutuksiin 
havahduttiin 1980-luvulla; ensimmäiset soiden ennal-
listamistoimenpiteet tehtiin vuosikymmenen lopulla. 
Ennallistamisen tavoitteena on yleisesti palauttaa ekosys-
teemeihin ne piirteet, jotka ihmistoiminta on niistä pois-
tanut. Soiden osalta tämä tarkoittaa suolajiston palaut-
tamista sekä vesien suodattumisen ja hiilen sitoutu-
misen maaperään alkamista uudelleen. Soiden ennallis-
tamistoiminnalle mm. alkavassa HydroLIFE-hankkeessa 
asetetuissa tavoitteissa onkin mainittu luonnon moni-
muotoisuuden suojelun ja palauttamisen lisäksi vesis-
töjen tilan parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen.

Metsäojitettujen soiden ennallistamisen tärkein keino 
on ojien tukkiminen, joko patoamalla tai täyttämällä. 
Minerotrofisilla soilla, joissa merkittävä osa suon vedestä 
tulee suolle kivennäismaalta valumalla, on erityisen 
tärkeää saada tukkoon suon ja kivennäismaan reunalle 
kaivetut ojat, joiden tavoitteena on ohjata kivennäismaan 
veden suon ohi. Vesi pitää saada virtaamaan näiden ojien 
yli jotta se pääsee kastelemaan suota ja tuomaan sinne 
ravinteita. Ombrotrofisilla soilla, joilla ojien päätarkoitus 
on nopeuttaa veden poistumista suolta, on tärkeää saada 
veden liike hidastumaan ja välttää tilanne, jossa vesi jää 
vanhoille ojalinjoille muodostamaan lammikoita. Hyvin 
onnistuneilla ojitusalueilla, joilla puuston tilavuus on 
suuri, puuston haihdutus saattaa olla riittävä pitämään yllä 
kuivatustilannetta vaikka ojat olisivatkin tukossa. Näissä 
tapauksissa puuston ainakin osittainen poistaminen on 
tärkeää vaikka ennallistamisen tavoitteena olisi puus-
toinen suo. Samalla voidaan palauttaa harvapuustoiselle 
suolle tyypilliset valo-olot, mikä edesauttaa kasvillisuuden 
ja hyönteislajiston palautumista.

Ennallistaminen ja vesistökuormitus
Kovan maan ja vesistöjen välissä olevina 
ekosysteemeinä suot ovat herkkiä reagoi-
maan niihin kohdistuneisiin toimenpi-
teisiin aiheuttamalla päästöjä vesistöihin. 
Tämä pitää paikkansa niin ojittaessa, jolloin 
suurimpana huolena on suon pinnan ja 
turpeen rakenteen rikkomisen aiheuttama 
kiintoaineskuormitus, kuin puustoa haka-
tessa ja ennallistaessakin. Ennallistamisen 
on havaittu aiheuttavan typen, fosforin ja 
orgaanisen hiilen päästöjä.

Valuma-aluetason tutkimuksissa (Koskinen 
ym. 2011) havaittiin yli 6 vuotta ennallis-
tamisen jälkeen jatkuvia vaikutuksia veden 

laatuun ja vesistökuormitukseen niukka- ja keskiravin-
teisia metsäojitettuja soita ennallistaessa. Nuuksion 
Mustakorven ennallistamisen havaittiin aiheuttaneen 6 
vuoden aikana ennallistamisen jälkeen 900 kilon orgaa-
nisen hiilen kuormituksen ennallistettua hehtaaria kohti; 
samana ajanjaksona Seitsemisessä ennallistetuilta niukka-
ravinteisilta soilta tuli noin 700 kilon kuormitus ennal-
listettua hehtaaria kohden. Vastaavasti fosforikuorma oli 
Mustakorvesta 1,7 kg ja Seitsemisen soilta 2,6 kg ennal-
listettua hehtaaria kohden, mistä yli puolet oli fosfaatti-
fosforia. Typpikuormaa kertyi Mustakorvesta lähes 22 kg 
ja Seitsemisen soilta noin 14 kg ennallistettua hehtaaria 
kohden. Mustakorven kuormituksesta lähes 5 kg oli 
fosfaattifosforia. Tässä tutkimuksessa siis korven ennal-
listaminen oli typen ja orgaanisen hiilen osalta vastaan-
ottaville vesistöille haitallisempaa, kun taas fosforin 
suhteen karumpien soiden ennallistamisen kuormitus 
oli suurempi. Kuormitus oli tarkastelujakson loppuessa 
laskusuunnassa, mutta vielä yli taustakuorman. (Kuva 1)

Helvetinjärven kansallispuiston ennallistettuja soita koske-
vassa tutkimuksessa (Koskinen ym. 2017), jossa pystyttiin 
käyttämään vertailualuemenetelmää ja siten arvioida kuor-
mituksen laskentaan liittyvää epävarmuutta ja huomioida 
eri vuosien erilaiset valuntaolot, havaittiin korven ennal-
listamisen aiheuttavan ensimmäisenä vuonna ennallista-
misen jälkeen yli 1000 kilon orgaanisen hiilen kuorman. 
Taustahuuhtoumamallien suuren vaihtelun vuoksi ensim-
mäisen vuoden jälkeiset kuormat eivät enää olleet merkit-
seviä. Karumpien soiden ennallistamisen hiilikuormitus 
oli huomattavasti korpea pienempi, jääden alusta asti 
merkitsevyysrajan alle. Sama toistui fosfori- ja typpi-
kuormituksen kohdalla: korven ennallistaminen aiheutti 
huomattavan kuorman, neljän vuoden aikana noin 15 
kiloa fosforia ja noin 60 kiloa typpeä; samalla karujen 

Kuva 1. Ennallistamisen vaikutus vesistökuormitukseen 
Mustakorven ja Seitsemisen alueilla. (Koskinen ym. 2011)
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soiden kuormitus jäi yksittäisiä 
kohteita ja vuosia lukuun otta-
matta merkitsevyysrajan alle. 
(Kuva 2)

Laboratoriokokeessa (Kaila ym. 
2016) havaittiin turpeenrauta-
pitoisuuden olevan tärkeä tekijä 
toisaalta orgaanisen hiilen ja 
toisaalta fosforin liukenemisen 
kannalta. Turvenäytteen korkea 
rautapitoisuus ennusti suurta 
orgaanisen hiilen liukenemista, 
mutta toisaalta samoissa näyt-
teissä fosforin liukeneminen 
jäi vähäiseksi. Sekä orgaanisen 
hiilen että fosforin liukeneminen riippui turpeen hapetus-
pelkistys- (redox-) oloista. Alhainen redoxpotentiaali, eli 
pelkistävät olot, aiheuttivat liukenemista. Tämä viittaa 
raudan pelkistymisreaktioiden olevan avainasemassa 
hiilen ja fosforin liukenemisessa maaveteen kun veden-
pintaa nostetaan ojitetulla suolla.

Mikä ratkaisuksi?
Fosforin on havaittu pidättyvän suossa redox-rajapin-
toihin, joissa olot ovat otolliset raudan hapettumiseen 
ja saostumiseen. Luonnontilaisella ravinteikkaalla suolla 
tällaisia rajapintoja muodostuu turpeen pintakerrokseen, 
jossa vesi liikkuu suhteellisen nopeasti ja happi pääsee 
tunkeutumaan turpeeseen. Ojituksen muokkaama turve 
johtaa vettä heikosti, mikä luo edellytykset pelkistävien 
olojen tunkeutumiseen pintaan asti, eikä redox-raja-
pintaa pääse syntymään. Turpeen korkean rautapitoi-
suuden on arveltu mahdollistavan fosforin sitoutumisen 
uudelleen kun se on pelkistyneestä rautayhdisteestä 
irronnut. Orgaanisen hiilen yhdisteet ajaa turvematrii-
sista pois pelkistymisreaktoiden aiheuttama pH:n nousu 
ja sitä kautta maanesteen elektronegatiivisuuden kasvu. 
Tämä heikentää orgaanisten hiiliyhdisteiden sitoutumista 
turvematriisin pinnoille ja mahdollistaa niiden huuhtou-
tumisen veden mukana pois.

Latvavesistöjen, jotka ovat jo kertaalleen kärsineet soiden 
ojittamisesta koituneesta kuormituksesta, suojelemiseksi 
ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamalta kuormituk-
selta olisi tärkeää ehkäistä pintaan asti hapettomien olojen 
syntyminen sellaisille soille, joilla pintaturve on luonnon-
tilaisena hyvin vettä johtavaa. Tämä voisi korpikohteilla, 
joilla ongelmia on eniten ollut, onnistua esimerkiksi pitä-
mällä korven keskellä tyypillisesti virtaavasta purosta 
perattu oja täyttämättömänä ja suhtautua korven ennal-
listamiseen pikemminkin puron ennallistamisena.

Toissijaisesti olisi tärkeää pysäyttää liikkeelle lähteneet 
liuenneet aineet esim. pintavalutuskenttään, joka voidaan 
tehdä alapuoliselle luonnontilaiselle suolle tai ennallista-
malla ojitusalue osissa; tällöin perustetaan ensin pintava-
lutuskenttä veden pois johtavan ojan ympärille valuma-
alueen alaosaan ja sen ennallistuttua käsitellään loppualue. 
Luonnontilaisen suon käyttäminen pintavalutuskenttänä 
voi olla vaikeaa keidassuovyöhykkeellä, jossa soista on 
ensisijaisesti ojitettu keskustaa alempana olevat reunat, 
joilla esiintyy eniten ravinteikkaita, puuston kasvua hyvin 
ylläpitäviä suotyyppejä. 
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Kuva 2. Ennallistamisen vaikutus vesistökuormitukseen Helvetinjärven kansallis-
puiston soilla. (Koskinen ym. 2017)
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Uusilla menetelmillä ja laajalla EU-hankkeella 
lisää tehoa soiden ennallistamiseen ja 
metsätalouden vesiensuojeluun

Suon toimiva vesitalous on 
suo luonnon monimuotoisuu den 
edellytys. Suojelurajausten ulko-
puoliset ojitukset ovat muut-

taneet suojelusoiden vesitaloutta noin 
500 suojelualueella 12 000 ha alalla 
vähentämällä soille tulevan veden määrää 
sekä aiheuttamalla tämän veden muut-
tumista aiempaa vähäravinteisemmaksi. 
Tästä on seurannut suoluonnon moni-
muotoisuuden köyhtymistä suojel-
tujen soiden kuivumisen, karuuntu-
misen ja rahkoittumisen seurauksena. 
Samanaikaisesti suojelualueita kiertä-
vien ojien vesiensuojeluun kaivataan lisää 
kustannustehokkuutta.

Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsäta-
lousministeriön rahoituksella on useiden 
eri toimijoiden yhteistyönä kehitetty 
uudenlainen toimintamalli ennallistaa 
kuivuneita suojelusoita palauttamalla niille 
vettä kunnostusojitushankkeiden yhte-
ydessä. Veden palauttaminen tarkoittaa 
sopivaan kohtaan kaivettavia johdeojia, 
joilla vesi saadaan ohjattua ja levitettyä 
kuivuneelle suojelusuolle. Samalla suojelu-
suota voidaan käyttää ojituksen vesiensuo-
jelun tehostajana, joka siivilöi kiintoaineen 
ja muuten vaikeasti kuivatusvesistä pois-
tettavat ravinteet. Toimintamalli noudat-
telee pääosin normaalia kunnostusojitus-
suunnittelua; suojelualueilla toimiminen 
edellyttää kuitenkin joidenkin normaalista 
suunnittelusta poikkeavien näkökohtien 
huomioimista.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, 
Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n 
yhteistyönä on laadittu aineistoja veden 
palauttamiseen soveltuvien kohteiden 
paikantamiseksi ja vedenpalauttamistoi-
menpiteiden suunnittelun apuvälineeksi. 
Aineistot ovat käytettävissä karttapalve-
luna internetselaimella ja mobiililaitteella 

sekä paikkatietoaineistoina toimijoiden 
omissa järjestelmissä. Veden palautta-
miseen teknisesti ja luonnonsuojelulli-
sesti soveltuvia kohteita on tunnistettu 
285 kappaletta. Aineistot löytyvät osoit-
teesta metsakeskus.fi/vesiensuojelukartat.

Toimintamalli viedään käytäntöön 
Hydrologia LIFE -hankkeessa. Siinä 
toteutetaan veden palauttaminen viidelle 
suojelusuolle. Ojasuunnittelijat suun-
nittelevat toimenpiteet toimintamallin 
mukaisesti yhdessä Metsähallituksen 
ennallistamisasiantuntijoiden kanssa.

Hydrologia-LIFE -hanke turvaa uhan-
alaistunutta soiden, purojen ja lintuvesien 
luontoa 103 Natura 2000 -alueella kautta 
Suomen. Hankkeessa muun muassa tuki-
taan ojia yli 5 200 ha:lla ja kunnostetaan 
34 km puroja vuosina 2017–2023. Lisäksi 
kunnostetaan linnuston kannalta merkit-
täviä umpeen kasvavia järviä ja hankitaan 
arvokkaita soita suojeluun. Luontoarvojen 
turvaamisen lisäksi Hydrologia-LIFEn 
toimenpiteet parantavat tulvasuojelua, 
veden laatua ja riistamaita sekä turvaavat 
turpeen hiilivarastoja. Uusien toiminta-
mallien ja hankkeessa kerättävien seuran-
tatietojen avulla kehitetään ennallista-
mista ja metsätalouden vesiensuojelua 
aiempaakin kustannustehokkaaksi. 

Euroopan unioni rahoittaa 60 prosenttia 
Hydrologia-LIFE -hankkeen lähes 9 mil-
joonan euron budjetista. Hankkeeseen 
osallistuvat Metsähallituksen luontopal-
ve lut, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, 
Metsähallitus metsätalous Oy, LUKE, 
Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-kes-
kukset sekä Jyväskylän, Oulun ja Turun 
yliopistot.  

OLLI AUTIO
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

JUHA JÄMSÉN
Suomen metsäkeskus

TUOMAS HAAPALEHTO
Metsähallitus luontopalvelut

SAMULI JOENSUU
Tapio Oy

Lisätietoja
http://www.metsa.fi/hydrologialife
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BIOWATER - pohjoismainen huippuyksikkö 
selvittää biotalouden vesistövaikutuksia

SYKEn, Oulun yliopiston, Luon-
nonvarakeskuksen (Luke) tut kijat 
ovat mukana uudessa BIOWATER-
yksikössä, joka keskittyy erityi-

sesti biotalouden vesistövaikutusten tutki-
mukseen. Huippuyksikköä ”An integ-
rating nexus of land and water manage-
ment for a sustainable Nordic bioeconomy 
– BIOWATER” vetää tohtori Eva Skar-
bøvik Norjan biotalouden tutkimuskes-
kuksesta (NIBIO), ja mukana on yhteensä 
kahdeksan tutkimuslaitosta ja yliopistoa 
neljästä Pohjoismaasta.

BIOWATER-yksiköstä muodostetaan 
biotalouden kasvuun liittyvä, maankäytön 
vesistövaikutuksiin suuntautuva tutkimus- 
ja yhteistyöverkosto. Tutkimus painottuu 
biotalouden vaikutuksiin ainevirroissa ja 
vesistöissä, ja työssä hyödynnetään muun 
muassa pitkiä vedenlaadun ja hydrolo-
gian aineistoja, tutkimusvaluma-alueita 
ja intensiiviseurannan kohteita. Apuna 
käytetään erilaisia malleja ja skenaarioita, 
jotka luodaan yhdessä biotalouteen liitty-
vien toimijoiden kanssa. Vesistövaikutusten 
taloudellista merkitystä tarkastellaan arvot-
tamistutkimusten avulla. Tärkeänä paino-
pisteenä on myös tutkijoiden jatkokoulutus 
ja työpajat, joissa kokeneet tutkijat työsken-
televät kiinteässä yhteistyössä hankkeeseen 
palkattujen liki kymmenen väitöskirjatyön-
tekijän kanssa.

Uudelle yksikölle myönnettiin kolmen 
miljoonan euron rahoitus vuosiksi 2017–
2021. Yksikön toiminta luo myös vahvan 
yhteistyöpohjan käynnissä oleville ja 
uusille hankkeille biotalouden ja vesien 
tutkimuksen aloilla. Biotalouteen liit-
tyvien skenaarioiden kokoaminen eri 
Pohjoismaista on osoittautunut haastavaksi 
ja siinä käytetään hyväksi sekä kansainvälisiä 
että kansallisia työpajoja, joihin osallistuu 
myös teollisuuden ja hallinnon edustajia.

Oulun yliopiston osuutta huippuyksikössä 
vetää professori Björn Klöve ja toimintaan 
osallistuu vesi- ja ympäristötekniikan ja 
biologian tutkijoita. SYKEssä toiminnasta 
vastaa ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten ja 
mukana on vesikeskuksen ja biodiversiteet-
tikeskuksen asiantuntijoita erikoistutkija 
Ahti Lepistön johdolla. Luken osuutta 
koordinoi professori Artti Juutinen ja 
tutkimusryhmään kuuluu ympäristötalous-
tieteen ja metsäekologian asiantuntijoita. 

Biotalous on voimakkaassa kasvussa Pohjoismaissa, mutta kasvun tulisi olla 
kestävää ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa. Erityisesti met-
säbiomassan lisääntynyt käyttö aiheuttaa kuitenkin vääjäämättä vesistövaiku-
tuksia, mikäli vesiensuojeluun ei kiinnitetä huomiota. Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston alainen Nordforsk on päättänyt kolmen uuden biotalouden huip-
puyksikön (Nordic Centre of Excellence NCoE) perustamisesta Pohjoismaihin.

SEPPO HELLSTEN

Kirjoittaja on 
ryhmäpäällikkö Suomen 
ympäristökeskuksen 
Vesikeskuksessa Oulussa. 
Hän on erikoistunut 
ihmistoiminnan 
vesistövaikutuksiin 
sisävesissä ja toimii sekä 
FRESHABIT LIFE IP että 
BIOWATER-hankkeiden 
vastaavana SYKE:ssä. 
Hän on aikaisemmin 
toiminut erikoistutkijana 
keskittyen erityisesti 
rakennettuihin vesiin ja 
niiden rantavyöhykkeellä 
tapahtuviin muutoksiin.

AHTI LEPISTÖ
erikoistutkija, Suomen 
ympäristökeskus

ARTTI JUUTINEN
professori, 
Luonnonvarakeskus

BJÖRN KLÖVE
professori, Oulun 
yliopisto

Lisätietoja
Professori Björn Klöve, Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristö-
tekniikka, puh. 0294 484 510, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten, SYKE Vesikeskus, 
puh. 0295 251 165, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Professori Artti Juutinen, Luke, puh. 0295 325 341, 
etunimi.sukunimi@luke.fi

https://biowater.info/
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FRESHABIT - hankkeesta tehokkaampia 
työvälineitä vesiensuojeluun

PAULIINA LOUHI
projektipäällikkö
Metsähallitus, 
luontopalvelut

Kirjoittaja toimii 
FRESHABIT LIFE 
IP-hankkeen 
projektipäällikkönä 
Metsähallituksen 
Luontopalvelussa. 
Hän on aikaisemmin 
toiminut Oulun 
yliopiston tutkijana, 
ja tutkimustoiminta 
vesistökunnostuksien ja 
valuma-aluetoiminnan 
vaikutuksista 
virtavesiekosysteemeihin 
jatkuu nykyään 
yhteistyössä useiden 
organisaatioiden kanssa.

Sisävesiperintömme hyvin-
voinnin säilyttämiseksi tai 
ennallistamiseksi vaaditaan 
toisiaan tukeviakäytännön 

toimenpiteitä sekä tavoitteiden yhteen-
sovittamista. FRESHABIT LIFE IP 
– hankkeessa hoidetaan sisävesiperin-
töämme kahdeksalla kohdealueella. 
Poikkeuksellisen pitkä hankeaika, lähes 
seitsemän vuotta, mahdollistaa uusien 
yhteistyömuotojen ja menetelmien 
rakentamisen yli organisaatiorajojen. 
Metsähallituksen Luontopalveluiden 
koordinoimassa hankkeessa työhön 
käytetään noin 20 miljoonaa euroa 
EU:n myöntämää LIFE-rahoitusta.

Hankkeessa sovitetaan yhteen jo 
olemassa olevia vesistökuormituk-
seen ja hydrologiaan liittyviä lasken-
tamalleja integroiduksi valuma-alue-
malliksi. Tällä malliperheellä voidaan 
kuvata veden liikkeitä ja laatua, sekä 
kokonaistyppi-, fosfori- ja kiintoaine-
kuormitusta metsäisillä vesistöalueilla. 
Mallintamisen avulla tunnistetaan 
todelliset kuormituksen lähteet enna-
kolta, jolloin vastaavasti vesiensuoje-
lutoimenpiteet voidaan suunnitella 
mahdollisimman tehokkaiksi. Lisäksi 
malliperheellä voidaan ennakoida kuor-
mituksien vaikutuksia vesistön tilaan, 
jolloin voidaan asettaa tarkempia 
tavoitteita valuma-aluekunnostuksien 
suunnittelulle.

Kehitteillä olevan integroidun valuma-
aluemallin ja metsätalouden toimen-
pidetiedon avulla tullaan tuottamaan 
tärkeää tietoa käytännön valuma-alue-
suunnitteluun sekä esittämään niitä 

keinoja ja toimenpiteitä, joiden avulla 
vesistöille asetettu tavoitetila voidaan 
säilyttää tai saavuttaa. Tämän malliper-
heen odotetaan valmistuvan vuonna 
2020.

Kehittämistyön lisäksi kahden ensim-
mäisen hankevuoden aikana on esimer-
kiksi laadittu Mustionjokilaakson 
vesiensuojelun yleissuunnitelma sekä 
suunniteltu ja osittain myös toteutettu 
lukuisia vesistökuormitusta pidättäviä 
rakenteita Itä-Suomeen Puruveden 
ja Koitajoen alueille, Keski-Suomeen 
Vanajavaden alueelle, Länsi-Suomeen 
Isojoen alueelle ja Pohjois-Suomeen 
Naamijoen alueelle. Vesistöjen kannalta 
tärkeää suoluonnon ennallistamista on 
jo toteutettu Koitajoen sekä Isojoen 
valuma-alueilla, ja Naamijoellakin pääs-
tään toivottavasti töitä tänä vuonna 
aloittamaan.

Tässä lyhyesti FRESHABIT-kuulumisia 
erityisesti metsätalouden vesiensuojelun 
näkökulmasta. Tarkemmin hankkeen 
etenemisestä myös muissa toimenpiteis-
sämme voit lukea tulevasta Vesitalous-
lehden teemanumerostamme 6/2018. 

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet vesiluonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen, mikäli onnistumme säilyttämään vesistöjemme hyvän 
tilan. FRESHABIT LIFE IP – hankkeessa hoidetaan sisävesiperintöämme ja 
luodaan uusia käytäntöjä vesienhoitotyöhön.

Lisätietoja

Hankkeen esittelyvideo YouTubessa: 
https://www.youtube.com/watch?v=gt9Icpfm33c

Seuraa meitä Facebookissa: 
Freshabit LIFE IP -ryhmä

Twitter: #freshabit #vesiperintö

Hankkeen nettisivut: 
http://www.metsa.fi/freshabit
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Iso-Britanniassa alkoi ns. kana-
vamania 1761 valmistuneen 
Bridge waterin kanavan menes-
tyksen myötä. Teollinen vallan-

kumous loi edellytykset niiden kukois-
tukselle, mutta 1840-luvulla rauta-
tiet ja myöhemmin maantieliikenne 
koituivat niiden kohtaloksi. Kanavat 
jätettiin rappeutumaan. 1944 ilmes-
tynyt L. T. C. Roltin teos “Narrow 

Boat” herätti ihmisissä halun niiden 
pelastamiseen. Nykyään veneily kanava-
veneillä on erittäin suositttua, ja kana-
vien varrelta löytyy mielenkiintoisia 
matkailukohteita.

Standedge Tunnel2 sijaitsee Länsi-
Yorkshiressa Marsdenissa. Asemalta on 
vajaan kilometrin kävelymatka kanavan 
vartta pitkin tunnelille, tai oikeammin 

Iso-Britannian historialliset 
kanavarakennelmat vierailukohteina

Teksti ja kuvat: 

Tässä kerrotaan viidestä kohteesta, joista neljä – Standedge Tunnel, 
Anderton Boat Lift, Pontcysyllte Aqueduct ja National Waterways 
Museum, Ellesmere Port – ovat Canal & River Trustin1 alaisia kohteita. 
Yhteistä niille on, että ne kaikki on herätetty henkiin matkailukohteina 
vuosien unohduksen jälkeen. Barton Swing Aqueduct, joka kuljettaa 
Bridgewaterin kanavan Manchesterin laivakanavan yli, on ollut koko ole-
massaolonsa ajan käytössä.

KATRIINA ETHOLÉN

Standedgen tunneliin tehdään lyhyitä retkiä sekä pidempiä, koko tunnelin kattavia 
retkiä. Kuvassa näkyy myös  yhä käytössä olevan rautatietunnelin suuaukko. 
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tunneleille, sillä kanavatunnelin viereen louhittiin 
kolme rautatietunnelia. Näistä nuorin, 1894 avattu 
kaksiraiteinen rata, on yhä käytössä. Tunnelit pidetään 
kunnossa ja ne ovat yhteydessä toisiinsa yhden toimiessa 
pelastustunnelina.

Huddersfield Narrow Canalissa oleva tunneli avattiin 
monien vaikeuksien jälkeen 1811. Se on osaksi tiiliver-
hoiltu, osaksi kiviaines on jätetty näkyville. Maan pisim-
mällä kanavatunnelilla on pituutta viisi kilometriä, leve-
yttä vajaa kolme metriä ja korkeutta reilu viisi metriä. 
Tunneliin ei rakennettu hinauspolkua. Aikana, jolloin 
kanavaveneitä vetivät hevoset, vene kuljetettiin tunnelin 
läpi jalkojen avulla seinistä tai katosta työntäen.

Kaupallinen liikenne kanavassa oli loppunut jo kauan 
ennen kuin tunneli virallisesti suljettiin 40-luvulla. 
Tunneli kuitenkin kunnostettiin koko Huddersfield 
Narrow Canalin kunnostamisen3 yhteydessä ja avattiin 
uudelleen 2001. Vierailijakeskus ja näyttelytila sijaitsevat 
entisessä varastotilassa, jota oli käytetty ennen tunnelin 
rakentamista uudelleenlastaukseen. Tunnelin läpikulkuun 
vaaditaan lupa, mutta nykyään matkan voi tehdä omin 
konevoimin, kunhan kyydissä on ”esiliina”. Matkailijat 
pääsevät myös tutustumaan tunnelin pimeyteen joko 
lyhyemmillä tai koko tunnelin kattavilla retkillä.

Anderton Boat Lift

Andertonin venehissi4 sijaitsee Cheshiressä lähellä 
Northwichiä yhdistämässä Weaverjoen ja Trent and 
Mersey Canalin. Alueella on louhittu suolaa roomalais-
ajoista nykypäivään, ja joesta oli tehty purjehduskelpoinen 
suolakauppiaiden tarpeita varten. 1777 avattu kanava 
rakennettiin puolestaan Staffordshiren keramiikkateolli-
suuden kaupankäyntiä helpottamaan. Vesiväylien välillä 
on korkeuseroa 15 metriä.

Liikenne molempiin suuntiin oli vilkasta, ja uudelleenlas-
taus oli kallista ja hidasta. 1870 ehdotettiin nostolaitteen 
rakentamista joen ja kanavan välille. Insinööri Edward 
Leader Williams esitti ajatuksen mäntänostolaitoksesta, 
ja vesirakennusinsinööri Edwin Clark pyydettiin se suun-
nittelemaan. Koska mäntä kannattelisi vedellä täytettyjä 
kaukaloita, tukirakennelmasta voitiin tehdä kevyt. Hissi 
yhdistettiin kanavaan 50 metrin pituisella takorautaisella 
akveduktilla ja avattiin 1875.

Kanavan vesi aiheutti hissin hydrauliikassa ongelmia, 
ja tilalle vaihdettiin tislattu vesi. Mutta ongelmat eivät 
loppuneet. 1900-luvun alussa laitos muutettiin sähkö-
moottorein toimivaksi. Nostokaukaloiden ja vastapai-
nojen paino tuli nyt lepäämään itse rakenteissa, joten 
hissiä vahvistettiin rakentamalla sen ympärille tukira-

Andertonin venehissi. Alkuperäisen kevyen rakenteen ympärille rakennettiin kymmenestä A-kirjaimen muotoissta te-
räskehikosta koostuva tukirakenne kannattelemaan nostolaitteen harjalle rakennettua koneistolavaa. Näitä 1900-lu-
vun alun muutostöiden yhteydessä lisättyjä rakenteita ei poistettu, kun hissi palautettiin alkuperäiseen hydrauliseen 
toimintamuotoon, jossa kaukalot lepäävät  männän päällä sen sijaan, että niitä kannattelisivat vaijerit. Kuvassa näkyy 
myös akvedukti, joka yhdistää kanavan ja hissin.
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kennelma kannattelemaan laitoksen harjalle sijoitettua 
laitteistoa. Vuonna 1983 hissi julistettiin huonokun-
toiseksi ja poistettiin käytöstä. Kaupallinen liikenne 
oli päättynyt jo edellisen vuosikymmenen puoliväliin 
mennessä, ja sitä käyttivät enää vain huviveneilijät.

2001 alkaneen restauroinnin yhteydessä hydraulinen 
toimintaperiaate palautettiin nykyaikaistettuna, mutta 
1900-luvun alussa lisätyt rakenteet jätettiin paikoilleen. 
Hissi avattiin uudelleen 2002. Alueella on myös vierailija-
keskus ja hissin historiasta kertova näyttely. Hissiä operoi-
daan tietokoneella ja tätä työskentelyä voi seurata näyttely-
tilassa. Vierailijoilla on mahdollisuus myös itse kokea, miltä 
venehississä tuntuu. Täältä järjestetään myös jokiristeilyjä 
Nantwichin kaupungin suuntaan. Hissiajelun ja risteilyn 
voi yhdistää tai osallistua vain toiseen.

Yhdistyneessä Kuningaskunnassa on vain 
kaksi toimivaa venehissiä. Skotlannissa 
2002 avatun Falkirk Wheelin rakenta-
minen kertoo kanavakulttuurin voimak-
kaasta elpymisestä.

Ellesmeren kanavan perintö
Samassa Britannian kolkassa, mutta 
Walesin puolelta löytyy seuraava kohde, 
joka rakennettiin voittamaan suunni-
tellun kanavareitin kohdalle osunut este. 
Pontcysyllten akvedukti5 rakennettiin 
kuljettamaan Ellesmeren kanava (nykyisin 
Llangollenin kanava) Deejoen yli.

1700-luvun viimeisellä vuosikymme-
nellä Ellesmeren kaupungissa päätettiin 
rakentaa kanava, joka toisi mm. yhte-
yden Liverpoolin satamaan. Kanava ei 
kuitenkaan koskaan valmistunut aiotussa 
muodossaan. Sen pohjoiseksi päätepis-
teeksi jäi Trevor Basin heti akveduktin 
jälkeen.

Akvedukti on 307 metriä pitkä, 
38 metriä korkea ja noin 3,7 metriä 
leveä. Valurautainen vesikaukalo on sijoi-
tettu 18 pilarin päälle. Vain hinauspolun 
puolella on kaide. Akveduktin, kuten koko 
kanavan suunnittelusta vastasivat William 
Jessop ja Thomas Telford, jolle tämä oli 
ensimmäinen suuri työ. Pontcysyllten 
akveduktin kouru rakennettiin valu-
rautalevyistä, joka kevyenä materiaalina 
mahdollisti siron lopputuloksen.

Insinöörit osoittivat aikakauden huomioiden epätaval-
lisen paljon huomiota pilareita muuraavien työmiesten 
turvallisuuteen. Pilareita levennettiin, jotta korkeuksissa 
työskentelevillä ilmeisen pelokkailla työmiehillä oli tilaa 
enemmän. Telfordin mukaan vain yksi mies putosi raken-
nustyömaalla. Akvedukti valmistui 1805.

Koska suunniteltu reitti Chesteriin ei toteutunut, raken-
nettiin sivuhaara Llangollenin kaupunkiin, jossa kanava 
yhdistyi Deejokeen. Täältä kanava sai vetensä alkupe-
räiseksi suunnitellun vesilähteen sijaan. Syöttökanavasta 
tehtiin myös purjehduskelpoinen.

1900-luvulla kanavan merkitys alkoi vähentyä, ja sen käyttö 
päättyi virallisesti 1940-luvulla. Mutta kiinnostus kanavien 

Pontcysyllten akveduktin kourua kannattelee 18 pilaria. 
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säilyttämiseen pelasti sen. Inland Waterways Association 
(IWA) perustettiin 1946 painostamaan kanavien suojelua 
ja kunnostamista. Vuosikymmen myöhemmin tehtiin viral-
linen päätös pitää kanava avoinna. 2009 18 kilometrin osa 
Llangollenin kanavaa lisättiin UNESCOn maailmanperin-
töluetteloon. Pontcysyllten akveduktin lisäksi maailmanpe-
rintöalueeseen kuuluu mm. keskellä Walesin ja Englannin 
rajaa seisova Chirkin akvedukti sekä kaksi tunnelia.

Ellesmeren kanavan osa Chesterin ja Ellesmere Portin 
välille – nykyään osa Shropshire Union Canalia – 
valmistui 1797. Ellesmere Portissa kanava kohtasi 
Merseyjoen. Ellesmere Port oli tärkeä lastin uudelleenlas-
tauspaikka antaen sisämaan kauppiaille yhteyden paitsi 
Liverpoolin satamaan, niin myös jokia ja kanavia myöten 
mm. Manchesteriin.

Tänne rakennettiin suuria varastoja, kuivatelakka jne. 
Teollisuus kehittyi, ja Manchesterin laivakanavan avaa-
misen myötä 1894 olemassa oleva teollisuus laajeni ja 
uutta teollisuutta perustettiin kuten 1924 avattu Stanlow 
Oil Refinery. Öljynjalostamo toimii edelleen.

1950-luvulla päättyi kanavaliikenne ja seuraavalla vuosi-
kymmenellä muukin toiminta parisataa vuotta vanhassa 
kanavasatamassa. Mutta jo 1970-luvulla aluetta alettiin 
kunnostaa. Suuret Telfordin suunnittelemat varastoraken-

nukset olivat tuhoutuneet tulipalossa 1970, mutta alue on 
muuten säilynyt hyvin, ja uudisrakennukset noudattavat 
alueen rakennuskannan ilmettä. Tänne syntyi vene- ja 
kanavamuseo, jonka virallinen nimi nykyään on National 
Waterways Museum, Ellesmere Port.6 Kokoelmiin kuuluu 
myös harvinaisia sisävesiliikenteessä käytettyjä veneitä. 
Paja, jossa ennen taottiin rautaosia kanavan ja kanavave-
neiden tarpeisiin, toimii nykyäänkin sepän pajana.

Manchesterin laivakanava ja Bartonin 
kääntösillat

Manchesterin laivakanava7 avattiin vasta 1894, vaikka 
isommille aluksille soveltuvaa kanavaa oli kaavailtu jo 
pitkään. Suuremmat lastit oli täytynyt purkaa Liverpoolin 
satamassa ja lastattava uudelleen pienempiin aluksiin, 
mikä aiheutti ylimääräisiä kustannuksia. Kanava teki 
Manchesterin satamasta maan kolmanneksi vilkkaimman 
sataman. Kanavaliikenne alkoi vähentyä 1970-luvun 
puolivälistä alkaen, mutta ei koskaan loppunut. Nykyään 
Peel Ports Groupin alaisuudessa kanavaa käyttävät ristei-
lyalukset, mutta kanavassa on yhä myös muuta kaupal-
lista liikennettä.

Kanava seuraa osittain Irwelljokea. Sitä rakennettaessa histo-
riallinen Bartonin akvedukti jouduttiin purkamaan, koska 
isot alukset eivät mahtuisi sen holvien alitse. Barton-upon-

Ellesmere Portin rakennukset ovat nykyään National Waterways Museum, Ellesmere Port -museon  käytössä. Etualal-
la oleva rakennus oli alueen hydrauliikan keskus  pumppuineen, kattiloineen ja höyrykoneineen. Täältä kaikki alueen 
nosturit ja vintturit saivat käyttövoimansa.
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Irwellissä, Salfordissa Suur-Manchesterin alueella sijainnut 
akvedukti kuljetti maan ensimmäisenä varsinaisena kana-
vana pidettävän Bridgewaterin kanavan Irwellin ylitse. 1761 
avattu kanava rakennettiin kuljettamaan hiiltä Bridgewaterin 
herttuan omistamilta Worsleyn kaivoksilta Manchesteriin.

Manchesterin laivakanavan insinööri Edward Leader 
Williams suunnitteli puretun akveduktin tilalle toisen, 

joka kääntyy 90 astetta mahdollistaen suurten alusten 
kulun laivakanavassa. Barton Swing Aqueduct8 on ainoa 
laatuaan koko maailmassa ja yhä aktiivikäytössä samoin 
kuin sen naapurina oleva maantiesilta, Barton Swing 
Bridge. Molempia siltoja ohjataan keinotekoiselle saarelle 
siltojen väliin rakennetusta tornista käsin. Akveduktin 
avaamiseen tarvitaan kolme henkeä, yksi tornissa sekä 
kaksi akveduktin molemmissa päissä. 

Linkit

1 https://canalrivertrust.org.uk/

2 http://www.penninewaterways.co.uk/huddersfield/standedge.htm

3 http://www.hcs2012.com/restoration/index.htm

4 https://canalrivertrust.org.uk/places-to-visit/anderton-boat-lift-visitor-centre

5 https://www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk/

6 https://canalrivertrust.org.uk/places-to-visit/national-waterways-museum

7 http://www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/The-Manchester-Ship-Canal/

8 https://www.theregister.co.uk/2016/07/28/geeks_guide_barton_aqueduct/, http://www.engineering-timelines.com/scripts/engineeringItem.asp?id=548

Barton Swing Aqueduct kääntyy 90 astetta mahdollistaen täten suurten alusten kulun Manchesterin laivakanavassa. 
Akvedukti on ainutlaatuinen koko maailmassa. Kuva on otettu tornista, jossa akveduktia sekä viereistä kääntösiltaa 
operoidaan.
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CGI ja siihen yhdistynyt Kart-
takeskus järjesti yhteistyössä 
Aalto-yliopiston ja Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) 

kanssa sekä Maa- ja vesitekniikan tuen 
(MVTT) tukemana tiettävästi Suomen 
ensimmäisen Water Hackathonin tammi-
kuussa 2018. Kilpailuun osallistui 20 
maisteri- ja jatko-opiskeluvaiheen opis-
kelijaa poikkitieteellisissä viiden hengen 
ryhmissä. Valtaosa osallistujista edusti vesi-
tekniikkaa. Yhdistettynä tietotekniikan 
ja geoinformatiikan osaamisella saatiin 
viikonlopun aikana kehitettyä kekseli-
äitä vesialaan liittyviä sovellusesimerkkejä 
avoimen paikkatiedon pohjalta. Tuoma-

risto arvioi tuotokset niiden toteutuksen, 
hyödynnettävyyden, innovatiivisuuden ja 
pitchauksien perusteella SYKEssä järjeste-
tyssä purkutilaisuudessa ja palkintojenja-
ossa 2.2.2018.

SYKE on avannut viime vuosina yhä 
enemmän ympäristötietoa internetiin 
avoimesti saataville. Sitä on kuitenkin 
hyödynnetty vielä varsin vähän. Water 
Hackathonin myötä lisättiin aineis-
tojen tunnettavuutta ja samalla saatiin 
esimerkkejä siitä, miten aineistoja voidaan 
hyödyntää. Ryhmien tavoitteena oli löytää 
teknisiä ratkaisuja järjestäjien etukäteen 
tunnistamiin vesialaan liittyviin tieto- ja 

MIKKO SANE
Kehitysinsinööri,  
Suomen ympäristökeskus
e-mail: mikko.sane@ymparisto.fi

TERO DUBROVIN
Service Manager, 
Karttakeskus CGI
e-mail: tero.dubrovin@karttakeskus.fi

HARRI KOIVUSALO
Professori, Aalto-yliopisto
e-mail: harri.koivusalo@aalto.fi

PÄIVI KORHONEN
Erikoissuunnittelija,  
Suomen ympäristökeskus
e-mail: paivi.korhonen@ymparisto.fi

MIKA MARTTUNEN
Ryhmäpäällikkö,  
Suomen ympäristökeskus
e-mail: mika.marttunen@ymparisto.fi

Orientaatioluento on pidetty. Teema on valittu. Water Hackathon on alkanut. 
Edessä on odotettu viikonloppu hyvässä seurassa, maittavaa ruokaa ja juo-
maa sekä virkistävää ohjelmaa CGI:n pääkonttorilla Helsingin Pitäjänmäellä. 
Mitä on tuloksena, kun vesi- ja ympäristötekniikan, tietotekniikan ja geoin-
formatiikan opiskelijat yhdistävät osaamisensa? Innovatiivisia, tuoreita oival-
luksia, neljä vesiaiheista sovellusta, innostavia jatkokehitysmahdollisuuksia 
ja eri alojen opiskelijoiden yhteistyötä hauskaa yhdessäoloa unohtamatta.

Teekkarit ensi kertaa vesiteemalla 
Hackathonissa 
– Innostavia sovelluksia avoimesta datasta
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sovellustarpeisiin. Tarpeet määriteltiin vain suuntaa anta-
vasti. Opiskelijoille annettiin mahdollisuus pohtia vesialan 
kenttää ja tulevaisuuden haasteita monipuolisesti sekä 
keksiä Hackathonissa työstettävä teema mentorin avus-
tuksella. Tiimit pääsivät näin arkirutiineista poikkeavalla 
työtavalla pureutumaan haasteeseen uudesta tulokulmasta 
ja saivat suoritettua samalla Aalto-yliopiston erikoiskurssin.

Team ToggleMuikkus vei Hackathonin voiton 
YourDayOut-sovelluksella. Sovellus oli myös yleisöää-
nestyksen ylivoimainen suosikki. Sen avulla on mahdol-
lista hakea karttapohjalla mieltymyksiään vastaava uima-
ranta asettamalla veden lämpötilaa, näkösyvyyttä ja levä-
pitoisuutta koskevat raja-arvot. Jatkokehitysideana ryhmä 
suunnitteli lisäävänsä sovellukseen uusia parametreja ja 
laajentavansa palvelua kalastajille, veneilijöille, sukel-
tajille ja retkiluistelijoille. Team Hack Floodin kehit-
tämä Floodwatch Application tarjosi puolestaan uusia 
ratkaisua tulvatilanteen seuraamiseen niin SYKEn ja 
Ilmatieteenlaitoksen asiantuntijoista koostuvalle tulva-
keskukselle kuin kansalaisille. Kartalla demonstroitiin 
tulvakarttojen lisäksi mm. tulvakameroiden esittämistä ja 
kansalaishavaintojen tallentamista.

Team Vanda People hyödynsi työssään valtakunnal-
lista uomaverkostoa ja mallinsi jätevedenpuhdistamon 
ylivuodon etenemisreittiä ja -nopeutta sekä konsentraa-

tiota Vantaanjoessa. Karttapohjaiseen ByPass Visualizer 
sovellukseen syötettiin parametrina ylivuodon suuruus sekä 
uoman virtausnopeus. Ryhmä nosti esille myös useita kehi-
tysideoita, mm. virtausnopeuden se olisi toivonut saavansa 
malliin poikkileikkauksittain. Team G3 työsti Hydrologia-
rajapintaa sekä järviä kuvaavia paikkatietoaineistoja 
hyödyntäen HydroMap-sovelluksen, jolla pystyy visuali-
soimaan eri väreillä zoomattavalla kartalla järven tietyn 
ajankohdan vedenkorkeutta verrattuna keskimääräiseen.

Mitä seuraavaksi? Kokemukset olivat erittäin rohkaisevia. 
SYKE sai opiskelijoilta runsaasti palautetta avoimien 
rajapintojen ja palveluiden kehittämiseksi. Aineistoista 
tarvitaan kattavampia metatietoja, datan löydettävyyttä 
pitäisi parantaa ja myös ennusteita tulisi avata havaintojen 
lisäksi rajapinnoiksi. SYKEssä on käynnistetty keskustelut 
mahdollisuuksista viedä luotuja sovelluksia käytäntöön. 
Aineistoja on tarkoitus kehittää, dokumentoida ja avata 
lisää. Tämä mahdollistaa entistä paremmat puitteet erilai-
sille vesiaiheisille sovelluksille sekä Water Hackathonille 
2020! Myös opiskelijoilta saatu palaute kannustaa järjestä-
mään jatkossakin vastaavia tilaisuuksia – erilaiset taustat ja 
lähtötasot on kuitenkin tärkeätä huomioida Hackathonin 
toteutuksessa.

Linkit sovelluksiin sekä niiden esittelyt ovat saatavilla 
osoitteesta: www.karttakeskus.fi/water-hackathon 
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Vaarallisen paineiskun yleisin syy on nopea 
kavitaatiotilaan johtava muutos virtaamassa. 
Esimerkiksi pumppauksen äkillinen pysähty-
minen lähettää laskevan paineaallon linjaan ja 

voi johtaa kavitaatioon.

Kavitaatio: Ensimmäisessä vaiheessa paine laskee veden 
höyrystymispaineeseen, jolloin veteen muodostuu yhte-
näisen vesimassan erottavia höyryonteloita, ilmiö tunnetaan 
myös nimellä vesipatsaan katkeaminen (water column sepa-
ration). Toisessa vaiheessa onteloiden sulkeutuminen vesi-
massojen jälleen yhdistyessä aiheuttaa rajun paineennousun.

Tällaista kavitaatioon johtavaa tilannetta pidetään vaaral-
lisimpana paineiskujen monista syistä.

Vesipatsaan katkeaminen voi syntyä myös linjan huip-
pukohdilla, joissa ilmaventtiilit laskevat linjaan niin 
paljon ilmaa, että vesipatsas katkeaa. Tällainen vesipat-
saan katkeaminen ei kuitenkaan ole läheskään niin vaaral-
linen kuin kavitaatiotilan yhteydessä syntyvä, sillä ilman 
kokoon puristuminen vaimentaa yhtyvien vesimassojen 
törmäystä toisin kuin höyry onteloiden sulkeu tuminen, 
jossa vaimennusvaikutusta ei ole.

Syy paineiskujen vähäiseen raportointiin johtunee ilmiön 
huonosta tuntemisesta ja vaikeasta havaittavuudesta seura-
uksia lukuun ottamatta. Paineiskuilmiölle on tyypillistä, 
että vauriokohta usein sijaitsee kaukana aiheutuspaikasta. 
Monetkaan mittarit eivät ehdi rekisteröimään kavitaation 
aiheuttamaa ”paineiskupiikkiä”, joka yleensä on kestol-
taan ”silmänräpäyksellinen”.

Putkivaurion todennäköisyys on suuri, kun paineis-
kuun liittyy alussa mainittuja syitä. Usein voitaisiin 
välttyä vaurioilta, jos paineiskun torjuntaan kiinnitettäi-
siin enemmän huomiota. Joissain tilanteissa korjaavaksi 
toimenpiteeksi riittää pelkästään ohjaus- ja ajotapojen 
muutos, jolloin paineenvaihtelun voimakkuutta voidaan 
vähentää normaalikäytössä. Kuvassa esitetään suuntaa 
antavana ohjeena kaavio laskelmien tarpeesta.

Jos suunnittelijalla on käytettävissään laadukas paineis-
kujen mallinnusohjelma ja suunnittelija ymmärtää 
malliin perustuvan teorian rajoituksineen (Vesitalous 
6/2016), saadaan nopeasti likiarvomenetelmiä tai niihin 
rinnastettavia menetelmiä parempi tieto riskeistä ja 
niiden torjunnasta. 

Raportoitujen putkirikkojen syyksi epäillään usein liikennekuormaa, kelirikon vaikutuksia, ikääntynyttä 
putkilinjaa tms. Kaikki mainitut syyt erikseen tai yhdistettynä voivat aiheuttaa vaurion. Harvoin rapor-
toidaan syyksi paineiskua, vaikka se yksinään voi olla riittävä syy.

Paineiskulaskelmien tarve, suuntaa antava kaavio. [Virtaustekniikka R2018, Tammertekniikka]

e-mail: marttipulli@hotmail.com

Vaarallinen paineisku – vaikea asia tutummaksi

MARTTI PULLITEKSTI: 
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Tamperelaiset tutkijat Petri Juuti, Tapio Katko 
ja Riikka Rajala ovat julkaisseet satavuotiaan 
Suomen kunniaksi mielenkiintoisen teoksen, 
joka käsittelee vesihuollon kehitystä itse-

näisessä Suomessa. Kehitys esitetään käyttäen esimerk-
keinä yhtätoista tapausta eri puolilta Suomea. Käsittelyn 
kohteina ovat, kirjan esitysjärjestyksessä, Hämeenlinna, 
Kangasala, Kajaani, Tampere, pääkaupunkiseutu, Porvoo, 
Kotka, Kurikka, Pori, Riihimäki ja Tuusulan seudun vesi-
laitos kuntayhtymä. Lisäksi teoksessa esitetään vesihuollon 
keskeiset kehitysvaiheet Suomessa vuosina 1865–1939 sekä 
tehdään vertaileva analyysi tapaustutkimusten pohjalta. 
Myös tulevaisuuden haasteet nousevat keskeisesti esille.

Teoksen kirjoittajista Juuti on historiantutkija. Katko 
ja Rajala edustavat insinööritieteitä, mikä tuo teokseen 
oman ulottuvuutensa kahden eri tieteenalan edustajien 
yhteistyönä. Kirjoittajat itse kertovat teoksen perustuvan 
insinööritieteisiin ja yhdyskuntarakentamiseen sekä sisäl-
tävän myös tekniikan historian ja tulevaisuuden tutki-
muksen näkökulmia. Kirjoittajat ovat julkaisseet jo aikai-
semmin joko yhdessä tai erikseen kaikkia käsiteltyjä tapa-
uksia käsitteleviä teoksia. Nyt julkaistua teosta voikin 
pitää parinkymmenen vuoden tutkimustyön jonkinastei-
sena synteesinä.

Lyhyen esittelyluvun jälkeen taustoitetaan puhtaan veden 
merkitystä ihmiselle sekä vesihuollon yleismaailmallista 
kehitystä 1700–1800-luvuilla. Tämän jälkeen käydään 
pikaisesti läpi vesihuollon syntyvaiheet Suomessa sekä 
vesihuollon merkitystä palveluna. Tämä taustaluku jää 
varsin suppeaksi, mikä on sinänsä ymmärrettävää teoksen 
pääpaino ollessa tapausten esittelyssä ja niiden pohjalta 
tehdyssä synteesissä.

Tutkimuskohteet käydään läpi tapaus kerrallaan samalla 
forma atilla. Ensin käsitellään kunkin kohteen historia 
alusta nykypäivään. Esimerkiksi Hämeenlinnan-
tapauksessa käsittely alkaa vesilaitoksen synnyn taustoit-
tamisella. Historiallisen katsauksen jälkeen tulee tämän 
hetken (2017) tilanne ja vesiyhtiön toimitusjohtajan haas-
tattelu. Pääkaupunkiseudun käsittely yhtenä kokonai-

suutena on onnistunut 
ratkaisu. Käsitellyt 
tapaukset esittelevät 
hyvän kirjon eriko-
koisia kaupunkeja. Maantieteellisesti painotus on varsin 
Etelä-Suomi-kes kei nen.

Analyysiosiossa pohditaan laitosten kehitykseen vaikutta-
neita keskeisiä valintoja sekä erilaisia kytkentöjä, joita näistä 
on aiheutunut. Tärkeässä osassa on tulevaisuuden haas-
teiden pohdinta: mitä pitäisi tehdä, jotta puhdasta juoma-
vettä olisi vastaisuudessakin asiakkaille? Asiakas-käsitettä ja 
yleisemminkin asiakaslähtöisyyttä sekä niiden muuttumista 
pohditaan mielenkiintoisesti. Pitkän aikavälin strategisen 
suunnittelun merkitys tuodaan selkeästi esille.

Johtopäätöksissä painotetaan vesihuoltoa keskeisenä 
vahvuusalueena Suomessa. Kirjoittajat kuitenkin koros-
tavat sitä, että luonnon kanssa välittömässä yhteydessä 
olevat järjestelmät ovat haavoittuvia ja vaativat jatkuvaa 
huoltoa ja seurantaa. Kirjoittajat viittaavat kahteen 
esimerkkitapaukseen: Tampereen lavantautiepidemiaan 
1916 ja Nokian vesikriisiin 2007.

Teoksen ulkoasussa pistää heti silmään kansissa käytetty 
Suomi-neito-postikortti, joka sopii aiheeseen tyylikkäästi. 
Teoksen kuvitus on huolella valittua, ja se tukee tekstiä 
hyvin yhdessä taulukoiden ja graafien kanssa. Erityisen 
oivaltavia ovat Petri Tuomisen piirrokset päälukujen alussa.

”Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017” -teos 
on erinomainen ja helposti luettava sekä ajatuksia herät-
tävä kuvaus tarkastelun kohteena olevista vesilaitoksista. 
Nimestään huolimatta se ei käsittele pelkästään historiaa 
vaan tuo esille myös tämän hetken tilanteen ja tulevai-
suuden haasteet. Erityiskiitokset teos saa haastatteluista, 
joissa annetaan ääni suoraan alan ammattilaisille. Teos 
on välttämätöntä luettavaa kaikille Suomen vesihuollon 
nykyhetkestä ja sen historiasta kiinnostuneille. 

 HARRI MÄKI
tutkija

Petri S. Juuti, Tapio S. Katko & Riikka P. Rajala: Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017. 
Tampere: Tampere University Press, 2017. 288 s.

Sata vuotta vesihuoltoa 
Suomessa 1917–2017
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TUOMO HÄYRYNENTEKSTI: 

Suomessa nuoret tohtorit työllistyvät yrityksiin 
vähemmän kuin monissa muissa maissa. PoCoDo-
ohjelma tarjoaa rahoitusta ja kontakteja tohtorei-
den ja yritysten yhteistyöprojekteille, joilla voidaan 
edistää osallistuvien yritysten kilpailukykyä.

Teknologinen kehitys ja mm. digitalisaatioon 
liittyvät uudet innovaatiot asettavat haas-
teita yrityksille. Menestyäkseen kilpailussa 
yritysten tulisi pystyä omaksumaan nopeasti 

parhaat toimintatavat ja kehittää itselleen kestäviä kilpai-
luetuja. Tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen on 
yhä tärkeämpää yritysten menestyksen ja uusien osaajien 
työllistämisen varmistamiseksi.

Suomalaisista yliopistoista valmistuu vuosittain noin 
1700 tohtoria, jotka ovat osoittaneet pystyvänsä tekemään 
vaativaa tutkimustyötä. Verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, 
Saksaan tai Yhdysvaltoihin, Suomessa tohtorit työllistyvät 
huomattavasti vähemmän yrityksiin. On kuitenkin viit-

teitä siitä, että nuorilla tohtoreilla olisi halua työskennellä 
enemmän yksityisellä sektorilla.

Uusia mahdollisuuksia yrityksille
PostDocs In Companies –ohjelma (PoDoCo) lanseerat-
tiin keväällä 2015 edistämään nuorten tohtorien siirty-
mistä elinkeinoelämän palvelukseen ja samalla paranta-
maan Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua. Idean 
isänä toimi mm. Nokialla pitkän uran tehnyt Yrjö Neuvo. 
Onnistunut pilottivaihe johti ensimmäiseen varsinaiseen 
hakukierrokseen syksyllä 2015.

Ohjelma rahoittaa yritysten ja tohtoreiden yhteistyö-
projekteja sekä luo linkkejä yksityiselle sektorille tukien 
tohtoreiden työllistymistä yrityksiin. Näin yrityk-
sille tarjoutuu mahdollisuus tutkia potentiaalisia uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani ideoivat 
yhdessä kehitysprojektin, jonka toteuttavalle tohtorille 

PoDoCo-ohjelma yhdistää nuoret 
tohtorit ja yritykset
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haetaan rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Projektin koko-
naispituus on 1-2 vuotta jakautuen kahteen 6-12 kuukauden 
osaan. Ensin toteutetaan säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja 
sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava 
vaihe, joka toteutetaan normaalina työsuhteena. Ohjelma 
tarjoaa tohtoreille ja yrityksille myös ns. kohtauttamispal-
velua tohtori-yritys-parien muodostamiseksi.

PoDoCo-ohjelmaan voi osallistua mikä tahansa suoma-
lainen tai Suomessa liiketoimintaa harjoittava yritys ja kuka 
tahansa juuri väitellyt tai lähiaikoina väittelevä tohtori. 
Tällä hetkellä mukana on yhdeksän säätiötä: Suomen 
Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- 
ja Vesitekniikan Tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan 
Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Kaute-säätiö, 
Liikesivistysrahasto ja Teknologiateollisuuden 100-vuotis-
säätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Kuinka pääsee mukaan?
Ensimmäisessä vaiheessa nuoren tohtorin ja yrityksen 
on löydettävä toisensa. Se tapahtuu joko omien verkos-
tojen avulla tai PoDoCo:n kohtauttamispalvelun avulla. 
Palveluun ilmoittautuessa nuori tohtori kertoo osaa-
misestaan ja mistä aiheista on kiinnostunut tutkimusta 
tekemään. Yritykset voivat osallistua ohjelmaan ilmoit-

tautumalla ja kertomalla suunnitelmistaan ja tavoitteis-
taan ohjelman verkkosivujen kautta. Kohtauttamispalvelu 
ehdottaa yhteistyömahdollisuuksia aina sopivan nuoren 
tohtorin ja yrityksen tavoitteiden kohdatessa toisensa.

Toisensa löytäneet yritys ja tohtori keskustelevat ja sopivat 
yhteistyöstä, ja tämän jälkeen projektiehdotus esitel-
lään ohjelman PoDoCo:n johtoryhmälle ja rahoittajille. 
Johtoryhmä käsittelee projektiehdotukset, tekee ehdo-
tukset jatkotoimenpiteistä ja tämän jälkeen säätiöt voivat 
tehdä rahoituspäätöksiä kuhunkin projektiin.

Ohjelmaa koordinoivan DIMECC Oy:n ohjelmapääl-
likkö Essi Huttu kertoo, että vastaanotto on ollut erit-
täin positiivinen:

”Viiden järjestetyn hakukierroksen myötä ohjelman kautta 
on myönnetty rahoitus yhteensä 66 tohtorin ja yrityksen 
yhteistyöprojektille. Kokemukset projekteista ovat olleet 
erittäin hyviä ja useat yritykset ovat palkanneet tohtorin 
pysyvästi töihin ohjelman kautta”, Essi Huttu kertoo.

PoDoCo-ohjelman kevään 2018 hakukierros on käynnissä 
15.4.2018 saakka.

Lisätietoja: www.podoco.fi   

45Vesitalous 2/2018

AJANKOHTAISTA

Vesi – kohtuullisesti nautittuna 
– on terveellistä

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland AJANKOHTAISTA VESIYHDISTYKSELTÄ

Kutsu Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 19.4.2018 klo 17:00 alkaen Suomen ympäristökeskuksessa 
(Mechelininkatu 34a, Helsinki, 1. krs kokoustila Muuttohaukka).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat sekä ehdotus muutoksista yhdistyksen sääntöihin.

Tarjolla kahvia ja voileipiä, tervetuloa vuosikokoukseen!
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Hajavesihuoltojaoston toiminta-alue on yhteisten verkostojen ulkopuolinen vesihuolto. Tavoitteena on edistää 
kiinteistökohtaisen vedenhankinnan, vedenkäytön ja jätevesien käsittelyn menetelmien, ratkaisujen ja toimin-
tatapojen kehittämistä, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa terveys ja ympäristö huomioon ottaen.

Jaosto keskittyy yksittäisiä kotitalouksia, loma-asuntoja sekä pieniä taloryhmiä yms. palveleviin juomavesikaivoihin, jäte-
veden käsittelyjärjestelmiin sekä energiakaivoihin. Toiminta perustuu laajaan alan asiantuntijaverkostoon, joka hankkii 
tietoa ja keskustelee aihepiiristä monipuolisesti, mutta ei toimi yksittäisten yritysten etujen tai toimintamallien ajamiseksi.

Tervetuloa mukaan innostuneeseen porukkaan kehittämään hajavesihuoltoa!

Jaoston puheenjohtaja, FM Sanna Vienonen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, www.vesiyhdistys.fi/hajavesihuoltojaosto

Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaos järjestää 10. toimintavuotensa kunniaksi päiväretken keväiseen Tallinnaan 
perjantaina 27.4.2018. Päivän aikana vierailemme sekä Tallinnan Vedellä että Viron VVY:llä eli EVEL:llä (Estonian 
Waterworks Association) Tervetuloa!

Vesiyhdistyksen vesihuoltojaoston excursio 
Tallinnaan 27.4.

Vesiyhdistyksessä on aloittanut tammikuussa 
2018 toimintansa uusi Hajavesihuoltojaosto

MATKAN OHJELMA:

7.00 Kokoontuminen Helsingin Länsiterminaalissa

7.30 Laivalla mahdollisuus ennalta varattuun 
aamiaisbuffettiin

10.00 Tallinnan satamasta siirrytään ennalta varatulla 
kuljetuksella Tallinnan Vedelle

10.30 Vierailu Tallinnan Vedellä & EVEL:llä

15.00 Halukkaille ennalta varattu päivällinen ravin-
tola Lusikassa (ensimmäisellä laivalla lähtijät 
eivät ehdi osallistua tähän)

19.00 Kokoontuminen Tallinnan satamassa

21.30 Paluulaiva Helsingissä
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KUSTANNUKSET:
Meno-paluu laivamatkat 19 €
Kuljetukset maissa noin 10 €
Aamiaisbuffet 10,50 € (vapaaehtoinen)
Päivällinen 25-32 € (vapaaehtoinen)

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 27.3.2018 
MENNESSÄ vesihuoltojaoston kotisivujen kautta.

Osallistujamäärä on rajoitettu, excursiolle mahtuu 30 
ensimmäisenä ilmoittautunutta Vesiyhdistyksen jäsentä!
Ohjeet jäseneksi liittymisestä: http://www.vesiyhdistys.fi/jaseneksi/

Laivamatkat maksetaan kk ennen lähtöä, ja tästä syystä 
ilmoittautuminen on sitova. Laivamatkan ja aamiaisen 
hintaa ei valitettavasti voida enää palauttaa, mikäli estyy 
osallistumasta reissuun.

Työvaliokunnalla on selvityksessä, saisimmeko joltakin 
taholta avustuksen matkan järjestämiseen.

Tarvittaessa on mahdollista palata aikaisemmalla 
laivalla. Ensimmäisellä paluulaivalla lähtevien on oltava 
Tallinnan satamassa klo 16.00 (perillä Helsingissä klo 
18.30).

LISÄTIETOJA:  
doris.kalve@iki.fi ja takala.annina@gmail.com
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Huber (80 x 50)

Slatek (80 x 80)
Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

  AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

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

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

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

  VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

  JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

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

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.�
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Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133
www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden Puhtaan veden Puhtaan veden 
ratkaisummeratkaisummeratkaisumme
•	•	•	pohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankinta
•	•	•	 jätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistus
•	•	•	 vesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostot
•	•	•	hulevedethulevedethulevedet
•	•	•	 vesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiat

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

  VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET  SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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Zwerver 80x50

Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.�
info@zwerver.�
040-7079385

  PLANKTONMÄÄRIT YKSET

  VESIKEMIKAALIT

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

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Jussi Kumpula: New investments by forest 
industries – threat or opportunity? 

There is a lively debate in Finland over the usage of forests 
and its impacts. The discussion ranges from the land-

scaping effects of individual treatment scenarios to carbon 
sequestration and global climate change. For some, new 
factories are an opportunity that opens up hoped-for demand 
for growing timber reserves and offers well-being for the 
whole community. Others, by contrast, see increasing wood 
consumption as a threat that reduces diversity and water 
quality as well as causing global warming. 

Leena Finér, Tapio Tuukkanen, Tuija 
Mattsson, Mika Nieminen, Sirpa Piirainen 
and Sirkka Tattari: Monitoring network 
for forestry water pollution generates new 
information on scattered loading

On the basis of results from 2015-2016, the contamina-
tion of solids, total nitrogen and total phosphorus from 

forestry areas is 2,1 - 2,7 times higher than that of areas in 
a natural state. Calculated nationwide, the contamination 
from forestry areas is clearly above previous estimates. The 
difference may partly result from the fact that earlier calcu-
lations did not figure in contamination from old drainage 
areas.

Kaisa Heikkinen, Irmeli Ruokanen, Jaana 
Rintala and Samuli Joensuu: Nature purifies 
runoff from drained peatbogs

Water conservation for drained peatbogs could be 
enhanced by using undrained and drained bog areas 

in their vicinity, which recent research results have found 
are applicable also to the long-term purification of runoff. 
Finland could serve as the European model country in the use 
of ecosystem services provided for bog water conservation. 

Kersti Haahti, Mika Nieminen, Leena Finér, 
Hannu Marttila, Antti Leinonen, Teemu 
Kokkonen, Lassi Warsta, Leena Stenberg 
and Harri Koivusalo: Modelling reveals the 
effectiveness of water protection in forest 
drainage

Drainage renovation in boggy forests increases solids 
runoff; water protection structures are used to reduce this. 

Although these structures are in widespread use, research data 
on their effectiveness is scanty. Modelling permits a method 
that is efficient in comparison with experimental research to 
estimate simultaneously the effectiveness of different water 
protection structures and combinations of these.

Samuli Joensuu: Forestry in groundwater 
catchment areas

Forestry is a major form of land use in groundwater catch-
ment areas. Practical recommendations have been drawn 

up to support operations. The impacts of various actions of 
forestry in groundwater catchment areas are poorly known, 
however. In the project launched by Tapio Oy described in 
the article, the aim was to encourage close collaboration and 
dialogue between forestry actors and the authorities and oper-
ators responsible for groundwater and for water extraction.

Markku Koskinen: Is water protection needed 
in wetland restoration? 

In the name of the forestry industry, roughly half of 
Finland’s wetland area has been drained. This has had dele-

terious effects on natural diversity, water quality and wetland 
carbon sequestration. The aim in wetland restoration is to 
re-establish the benefits of natural wetlands. However, during 
restoration there is a disturbance to the altered ecosystem 
with negative impacts on the environment.

Other articles

Marja Hilska-Aaltonen: The challenges to 
water protection of increased timber use in 
wooded wetlands (Editorial)

Olli Autio, Juha Jämsén, Tuomas Haapalehto 
and Samuli Joensuu: HydrologiaLIFE: New 
methods and a broad-based EU project boost 
effectiveness in wetland restoration and forest 
industry water conservation

Seppo Hellsten, Ahti Lepistö, Artti Juutinen 
and Björn Klöve: The BIOWATER Nordic 
Centre of Excellence examines the impacts on 
waterways of the bioeconomy

Pauliina Louhi: The FRESHABIT project offers 
more efficient tools for water protection

Katriina Etholén: The historical canal structures 
of Great Britain as visit sites

Mikko Sane, Tero Dubrovin, Harri Koivusalo, 
Päivi Kohonen and Mika Marttunen: First 
water-theme Hackathon – inspiring open data 
applications

Heli Peltola: Climate change and forest 
bioeconomy - threat or opportunity?
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Uusimpien ilmastonmuutosmalliennus-
teiden mukaan Suomen vuotuisen keski-
lämpötilan oletetaan nousevan 2–6 celsiu-
sastetta ja vuotuisen sadannan lisääntyvän 

6–18 prosenttia, mikäli ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 
lisääntyy nykyilmaston 1981–2010 tarkastelujakson noin 
350 ppm:stä 430 – 940 ppm:än vuoteen 2100 mennessä. 
Sekä lämpötilan että sadannan odotetaan kasvavan selvästi 
enemmän talvella kuin kesällä.

Nämä ennusteet perustuvat Ilmatieteen laitoksen laskemiin 
28 ilmastomallin keskiarvotuloksiin. Ilmastonmuutoksen 
voimakkuus vaikuttaa metsien hoidon ja hakkuiden 
intensiteetin ohella metsien kasvuun ja puuntuotantoon 
sekä muiden ekosysteemipalvelujen tuottamiseen tulevina 
vuosikymmeninä.

Ilmastonmuutokseen ja sen metsävaikutuksiin 
liittyy sekä positiivisia odotuksia että uhkakuvia. 
Luonnonvarakeskuksen Valtakunnan metsien 12. inven-
toinnin mukaan Suomen metsävarat, noin 2,5 miljardia 
kuutiometriä, ja metsien runkopuun vuotuinen koko-
naiskasvu, lähes 110 miljoonaa kuutiometriä, ovat tällä 
hetkellä suuremmat kuin koskaan aiemmin. Tätä kehi-
tystä selittää se, että viime vuosikymmeninä metsien 
hoitoon on vahvasti panostettu ja hakkuut ovat pysy-
neet selvästi metsien kasvua alhaisempina. Toki myös jo 
tapahtunut ilmastonmuutos on osaltaan lisännyt metsien 
kasvua. Ilmastonmuutoksen oletetaan lisäävän metsien 
kasvua tulevaisuudessa eniten Pohjois-Suomessa, jossa 
lyhyt kasvukausi ja melko alhaiset kesälämpötilat rajoit-
tavat kasvua nykyisin.

Metsien kasvua voidaan parantaa myös lisäämällä jalos-
tetun siemen- ja taimimateriaalin käyttöä metsänuudis-
tamisessa, huolehtimalla taimikonhoidosta ja harvennuk-
sista sekä lisäämällä metsänlannoitusta ja ojitettujen turve-
maiden kunnostusojitusta. Tämä mahdollistaa vuosittain 
80 miljoonan kuutiometrin ainespuun hakkuun ilman, 
että Suomen metsävarat vähenevät nykyisestä tulevina 
vuosikymmeninä. Toisaalta, voimakkaasti lisääntyvät 
hakkuut, lannoitukset ja kunnostusojitukset voivat lisätä 
vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä alentaa 
metsien monimuotoisuus- ja virkistyskäyttöarvoja, ellei 
niitä huomioida riittävästi toimenpiteiden suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. Toisaalta, puun lisääntyvä käyttö 
fossiilisten tuotteiden, materiaalien ja energian korvaa-
jana auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta pidemmällä 
aikavälillä.

Ilmastonmuutoksen oletetaan lisäävän keväällä ja kesällä 
kuivuusjaksoja, mikä voi vähentää eritoten kuusen kasvua 
vettä hyvin läpäisevillä mailla Etelä-Suomessa. Lisääntyvät 
kuivuusjaksot voivat tuoda myös haasteita metsänuudista-
miseen. Lisäksi ne voivat lisätä metsäpaloriskejä. Ilmaston 
lämmetessä roudattoman kauden odotetaan pitenevän 
merkittävästi eritoten Etelä-Suomessa, mikä lisää puun-
korjuun haasteita maan kantavuusongelmien lisäänty-
essä. Tämä vaikeuttaa puunkorjuuta eritoten ojitetuilla 
turvemailla. Roudattoman kauden piteneminen lisää 
myös metsien lumituho- ja tuulituhoriskejä harven-
netuissa metsissä ja avohakkuualojen reunametsissä. 
Ilmaston lämmetessä metsien lumituhoriskit lisääntyvät 
Itä- ja Pohjois-Suomessa ja vähentyvät Etelä-Suomessa. 
Tuulituhoriskit lisääntyvät Etelä-Suomessa maan routa-
jakson lyhentyessä, vaikkei tuulisuus lisääntyisikään. Sitä 
lisää myös maannousema kuusella.

Tuulituhot ja kuivuusjaksot voivat lisätä myös seuran-
naistuhoja, kuten kuusen kirjanpainajatuhoja. Hyvällä 
metsien hoidolla ja hakkuiden suunnittelulla voidaan 
vähentää tuhoriskejä ilman, että vähennetään merkittä-
västi puuntuotannon kannattavuutta. Kestävän metsä-
biotalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan 
monitieteiseen tutkimukseen perustuvaa uutta osaamista, 
ratkaisumalleja ja työkaluja sekä avoimia paikkatietoai-
neistoja ja vahvaa vuorovaikutusta tutkimustiedon käyt-
täjien kanssa. 

Ilmastonmuutos ja  
metsäbiotalous – uhka vai mahdollisuus?

HELI PELTOLA
professori, Itä-Suomen yliopisto
e-mail: heli.peltola@uef.fi

Kirjoittaja toimii metsänhoidon professorina Itä-Suomen yliopis-
tossa, Metsätieteiden osastolla. Hän johtaa strategisen tutkimuk-
sen neuvoston rahoittamaa FORBIO: Kestävä, Ilmastoneutraali 
ja Resurssitehokas Metsäbiotalous -konsortiota, jossa on muka-
na partnereina Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston ja 
Kemian laitoksen lisäksi Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja 
Euroopan metsäinstituutti sekä Suomen ympäristökeskus.
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Alkalointilaitos on esimerkki Weholiten monipuolisuudesta. Asennus
valmis säiliö ei vaadi suuria rakennelmia, mikä nopeuttaa käyttöönottoa. 
Turvallinen kalkkikivimenetelmä varmistaa käyttöveden oikean pHarvon 
ja huippu laadun ilman lipeää ja lisäaineita. Laitoksen automaattinen 
toiminta vähentää huollontarvetta. 

Alavesi, hulevesi, palovesi tai kemikaalisäiliö, alkalointilaitos tai tasaus
allas – jokainen Weholitesäiliö suunnitellaan ja varustetaan yksilöllisesti 
käyttötarkoituksen mukaan. Weholiten kestävyys ja varmuus on todettu 
jo sadoissa kohteissa kunnallistekniikassa, teollisuudessa ja maa
taloudessa. Uponoredustajasi kertoo mielellään lisää. Ota yhteyttä!

Weholite-säiliö tekee hyvää  
käyttövettä – ja paljon muuta

www.uponor.fi
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