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Maankuivatus ja ilmastonmuutos 
linkittyvät vahvasti toisiinsa
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Salaojituksen Tukisäätiö järjesti yhdessä Maa- ja vesi-
tekniikan tuen, Salaojayhdistyksen ja Baltic Sea 
Action Group -säätiön kanssa Maakuivatus ja ilmas-
tonmuutos -seminaarin Espoon Otaniemessä loka-

kuussa 2018. Nimensä mukaisesti seminaarin aiheet nivou-
tuivat ilmastonmuutokseen peltojen kuivatuksen, maaperän 
prosessien, maanviljelyn ja viljelijän sopeutumismahdolli-
suuksien näkökulmasta. Seminaarin esitykset keskittyivät 
pääosin Suomen olosuhteiden muuttumiseen eri ilmas-
toskenaarioiden valossa unohtamatta kuitenkaan Suomea 
osana globaalia kehitystä. Seminaarissa oli esillä myös tois-
takymmentä posteriesitystä, joissa osassa oli tarkasteltu myös 
paikalliskuivatuksen aiheuttamia ravinteiden huuhtoutumia 
sekä happamien sulfaattimaiden valumaveden laadun paran-
tamista. Tämä Vesitalouden teemanumero ”Maankuivatus 
ja ilmastonmuutos” on koottu seminaarin esitysten pohjalta.

Suomen kasvihuonepäästöistä maatalouden osuus on 
noin kaksikymmentä prosenttia. Erityisesti turvepeltojen 
on todettu aiheuttavan päästöjä, joita kuitenkin voidaan 
vähentää peltojen vesitalouden hallinnalla. Suurin poten-
tiaali ilmastonmuutokseen hillintään on kuitenkin hiilen 
kerryttäminen maahan, mitä myös edesauttaa toimiva 
maankuivatus ja sen seurauksena maan hyvä rakenne ja 
runsastuottoinen kasvusto. Vaikka Suomen merkitys kasvi-
huonekaasujen päästölähteenä on maailman mittakaavassa 
vain runsaan promillen luokkaa, voi Suomessa tehtävän 
tutkimuksen tuloksia toivottavasti pian hyödyntää paitsi 
omien päästöjemme hillinnässä, myös muualla suurem-
massa mittakaavassa.

Ilmastonmuutosskenaariot perustuvat ennustettuihin 
muutoksiin kasvihuonekaasujen pitoisuuksissa. Joni-Pekka 
Pietikäisen kirjoituksessa esitellään Suomen skenaariot ja 
arvioidaan muutosten vaikutuksia Suomen hydrologiaan. 
Matti Kummun ja Elina Lehikoisen artikkelissa tarkastel-
laan globaalia ruuantuotantoa. Tilanne ei kuitenkaan ole 
lohduton, sillä artikkelissa on esitetty keinoja, joilla ruoka 
saadaan riittämään kaikille. Muutoksiin varautumisessa ja 
sopeutumisessa tarvitaan tutkimustietoon perustuvia poli-
tiikan ohjauskeinoja, joilla voidaan ohjata maataloutta yhä 
ilmastoystävällisempään suuntaan. Politiikan keinoista voi 
lukea Mikael Hildénin kirjoituksesta ja viljelijän sopeutu-
miskeinoista Kaija Hakalan artikkelista.

Laura Höijerin artikkelissa kerrotaan tutkimuksesta, jossa 
paneudutaan hiilen maaperään kerryttämisen problematiik-
kaan. Mikäli maaperän hiilivarantoa onnistutaan lisäämään, 
se merkitsisi huomattavaa potentiaalia vähentää ilmakehän 
hiilidioksidia. Kansainvälisten sopimusten tekeminen hiili-
dioksidipäästöjen vähentämiseksi ei ole helppoa, koska pääs-
tövähennykset aiheuttavat kustannuksia kullekin valtiolle. 

Sen sijaan maan hiilivarannon 
kerryttäminen parantaa maan 
kasvupotentiaalia ja tuottaa 
etua kaikille, minkä vuoksi tätä 
koskevien tavoitteiden sisällyttä-
minen kansainvälisiin ilmastoso-
pimuksiin voisi olla helpommin 
toteutettavissa.

Suomessa maankuivatus on maanviljelyn edellytys, mutta 
satotaso ja sadon laatu kärsivät usein myös kuivuudesta 
kuten mennyt kesä osoitti. Säätösalaojituksen avulla voidaan 
tasaisilla pelloilla rajoittaa veden virtausta pellolta pois ja 
ojastoa voidaan käyttää myös kasteluun. Erityisesti turve-
mailla säätösalaojituksen avulla on mahdollista vähentää 
maan kulumista ja vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin. 
Lohkokokoa laajempien kuivatusalueiden kokonaisvaltai-
sella vesitalouden hallinnalla tavoitellaan hyötyä niin vilje-
lijälle kuin ympäristöllekin, ja sen avulla voidaan varautua 
myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ääri-ilmiöihin.

Ilmastonmuutos ja kuluttajan kyky tunnistaa ja suosia 
parhaita toimintatapoja vaativat riippumatonta tutki-
musta, jossa on yhdenvertaisesti otettu huomioon tuotteen 
koko elinkaaren vaikutukset. Suomalaisessa mediassa kriti-
soidaan usein maataloutta ympäristön tilan huononemi-
sesta, ilmastonmuutoksesta ja vesistöjen pilaantumisesta. 
Kuitenkaan emme voi elää ilman ruokaa. Onko perus-
teltua, että säilytämme kotimaisen tuotantomme, joka on 
hallinnassamme ja jonka haittoihin voimme puuttua täällä 
omilla toimillamme, vai pitäisikö Suomen pellot metsittää 
hiilinieluiksi ja siirtyä pääosin tuontiruuan varaan? Näin 
toimien siirtäisimme samalla ongelman pois Suomesta ja 
silmistämme, mutta menettäisimme omat vaikutusmah-
dollisuutemme puhumattakaan huoltovarmuudesta ym.

Mietin usein myös erilaisten laskentatapojen edustavuutta 
ja luotettavuutta. Kuinka moni meistä tietää, että pellolla 
kasvavan kasvin hiilensidontaa ei lasketa nieluksi, koska 
hiilidioksidina kasviin sitoutunut hiili vapautuu, kun se on 
syöty. Pitäisikö näkökulmaa ja laskentaa muuttaa niin, että 
viljelyskasvin hiilensidonta laskettaisiin nieluksi? Pitäisikö 
päästön aiheuttajaksi laskea kuluttaja eikä ruuan tuot-
taja? Tällöin sille, joka kuluttaa ruokaa enemmän, tulisi 
suurempi hiilijalanjälki kuin sille, joka saa ruuakseen vain 
puoli kulhollista riisiä.

On hienoa, että Suomessa on käynnissä korkeatasoista 
ja monipuolista tutkimusta, kuten tämän lehden artik-
keleista voimme lukea. Mielenkiinnolla odotankin uutta 
tutkimustietoa mm. viljelysmaan hiilen kerryttämisestä ja 
sen mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Kirjoittaja toimi Maankuivatus ja ilmastonmuutos seminaarin moderaattorina ja on Salaojituksen Tukisäätiön toiminnanjohtaja. Hän on aloittanut työnsä salaojituksen parissa jo 1980-lu-
vulla tehdessään diplomityötään peltojen hydraulisesta johtavuudesta. Kirjoittajan väitöskirja käsitteli happamien sulfaattimaiden kemiallisia prosesseja vesitaloudeltaan erilaisissa oloissa.

SEIJA VIRTANEN
MMT, DI, toiminnanjohtaja, 
Salaojituksen Tukisäätiö sr
e-mail: seija.virtanen@tukisaatio.fi
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Maapallon ilmasto muuttuu 
merkittävästi, ellei ihmis-
kunnan kasvihuonepääs-
töjen aiheuttamaa ilma-

kehän koostumuksen muutosta saada 
hillittyä (IPCC, 2018). Suomessa ilmasto 
on jo nykyään lämmennyt yli kaksi 
astetta 1800-luvun puoliväliin verrat-
tuna (Mikkonen ym., 2015). Ilmastomal-
lien tulosten perusteella Suomen keski-
lämpötilan arvioidaan kohoavan ennen 

tämän vuosisadan loppua 2–6 astetta ja 
vuotuisen sadannan lisääntyvän 6–18 
pro senttia, mikäli ilmakehän hiilidioksi-
di pitoisuus nousee 1980-luvun noin 
350 ppm:stä (ppm = tilavuuden miljoo-
nasosa) 430–940 ppm:än (Kuva 1 ja tieto-
laatikko). Vuosina 2040–2069 vuotuisen 
keskilämpötilan arvioidaan olevan 2–3 
as tet ta korkeampi ja vuotuisen sadannan 
6–11 prosenttia suurempi kuin nykyään 
(Ruosteenoja ym., 2016a).

JONI-PEKKA PIETIKÄINEN
ryhmäpäällikkö, vanhempi tutkija
Ilmatieteen laitos
e-mail: Joni-Pekka.Pietikainen@fmi.fi

KIMMO RUOSTEENOJA
tutkija
Ilmatieteen laitos

ARI VENÄLÄINEN
dosentti, erikoistutkija
Ilmatieteen laitos

Ihmiskunnan päästöjen vaikutus näkyy ilmastossa jo nykyään sekä maailman-
laajuisesti että myös Suomen alueella. Ilmastonmuutos ei rajoitu pelkästään 
lämpötilan kohoamiseen, vaan myös sadeolot ovat muuttumassa. Seurauksena 
voi olla maaperän kuivumista keväisin, rankkasateita ja hellejaksoja kesäisin 
sekä enemmän talviaikaista sadetta. Meidän on kuitenkin vielä mahdollista 
rajata ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia, mutta se vaatii toimia nyt.

Tuoko ilmastonmuutos 
Suomeen kuivuutta vai 
ylen määrin sateita?

Kuva 1. Suomen keskilämpö-
tilan ja sademäärän arvioitu 
muutos (verrattuna jaksoon 
1981–2010) 28 maailmanlaa-
juisen ilmastomallin laskel-
mien perusteella. Kuvaajissa 
esitetään neljää eri kasvihuo-
nekaasuskenaarioita (RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6.0 ja RCP8.5) vas-
taava muutos (Ruosteenoja 
ym., 2016a).

Ilmastonmuutoslaskelmien pohjana käytetään kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kehityskulun skenaarioita (Representative 
Concentration Pathways, RCP). Kukin skenaario yksilöidään vertaamalla vuoden 2100 tienoille arvioitua lämmittävää säteilypakotetta 
esiteolliseen aikaan. Hieman yksinkertaistaen ilmaisten lämmittävä säteilypakote tarkoittaa, että maapallolta poistuu vähemmän 
lämpösäteilyä kuin mitä sinne imeytyy auringonsäteilyä. Esimerkiksi RCP2.6-skenaarion toteutuessa säteilypakotteen voimakkuus olisi 
v. 2100 vaiheilla 2.6 wattia neliömetriä kohti verrattuna esiteolliseen aikaan. Muut tarkastellut skenaariot (RCP4.5, RCP6.0 ja RCP8.5) 
vastaavasti tuottavat voimakkaamman säteilypakotteen.
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Muutokset eivät kuitenkaan jakaannu tasaisesti eri 
vuodenaikojen suhteen vaan ovat voimakkaimpia talvella 
ja heikoimpia kesällä. Talviaikaan sateiden olomuoto 
muuttuu maan etelä- ja keskiosissa yhä enemmän veti-
seen suuntaan, kun taas pohjois- ja itäosissa koetaan 
kestoltaan lyhempiä mutta edelleen lumisia talvia. 
Tulevaisuuden talville Suomessa on ominaista myös 
lisääntynyt pilvisyys, mikä johtaa aurinkoisien talvipäi-
vien määrän vähenemiseen ja kaventuneeseen lämpöti-
laeroon yön ja päivän välillä. Suomen ilmastolle tyypil-
linen suuri vaihtelu vuodesta toiseen kuitenkin säilyy, 
joten pakkastalvia ja viileitä kesiä esiintyy toisinaan 
jatkossakin, mutta aikaisempaa harvemmin.

Kasvukausi pitenee ja lämpösumma kasvaa
Ilmaston lämpenemisen seurauksena kasvukaudet piden-
tyvät ja kertyvät lämpösummat kasvavat. Niin sano-
tuksi termiseksi kasvukaudeksi luetaan se osa vuodesta, 
jolloin vuorokauden keskilämpötila ylittää viisi astetta. 
Vastaavasti lämpösumma saadaan laskettua lisäämällä 
kasvukauden ajan vuorokausikeskiarvoista viisi astetta 
ylittävät osat yhteen. Verrattuna jakson 1971–2000 
keskimääräiseen tasoon kasvukausi pitenee Suomessa 
vuosisadan loppuun mennessä RCP4.5- ja RCP8.5-
skenaarioiden mukaan 1–2 kuukautta (Ruosteenoja 
ym., 2016b). Lappia lukuun ottamatta pidennystä on 
odotettavissa hieman enemmän syksyllä kuin keväällä. 
Kasvukauden pidentyminen syksystä on kuitenkin 
kasvien kannalta hyödyttömämpää kuin keväitten aikais-
tuminen, koska syksyllä valon niukkuus rajoittaa kasvien 
yhteyttämistä.

Kuvasta 2 nähdään viime vuosisadan lopun keskimää-
räinen lämpösumma Euroopassa ja ennusteet, miltä tämän 
vuosisadan lopun vastaavat arvot näyttävät kahden kasvi-
huonekaasuskenaarion perusteella. Jakson 1971–2000 
aikana lämpösummaa kertyi eteläisemmässä Suomessa 
keskimäärin noin 1300 astepäivää, keskisessä Suomessa 
1000–1200 astepäivää ja Sodankylän korkeudella Lapissa 
noin 800 astepäivää. Ilmaston lämmetessä lämpösummat 
kasvavat sekä kasvukauden pidentymisen että vuorokauden 
keskilämpötilojen nousun seurauksena. Tämän vuosisadan 
loppupuolella lisäys olisi RCP4.5-skenaarion mukaan 
Suomessa noin 500 astepäivää ja RCP8.5-skenaarion toteu-
tuessa 800–1000 astepäivää (Ruosteenoja ym., 2016b). On 
kuitenkin hyvä pitää mielessä, että vaikka Suomen tule-
vaisuuden kasvukaudet muistuttaisivatkin lämpöoloiltaan 
nykyistä Keski-Eurooppaa, ei päivien valoisan ajan osuus 
ilmastonmuutoksen seurauksena muutu mihinkään.

Muuttuvat olosuhteet tuovat uusia haasteita
Kokonaissademäärä ei malliennusteiden mukaan lisäänny 
kesällä niin paljoa kuin talviaikaan, mutta sadeilmasto 
muuttuu äärevämmäksi. Tällöin rankkasateet ovat entistä 
rankempia mutta samalla sadepäivien välinen kuiva 
aika pitenee (Lehtonen ym., 2014; Mäkelä ym., 2016). 
Maaperän kannalta tämä on ongelmallista, koska maan 
kyky ottaa vastaan rankkasateiden nopeasti tuomaa suurta 
vesimäärää on rajallinen. Tämä uhkaa johtaa tulevaisuu-
dessa mm. suurempiin ravinteiden ja maa-aineksen huuh-
toutumiin. Näiden lisäksi esimerkiksi maataloudelle haas-
teita aiheutuu veden varastoinnin ja riittävän tasaisen 
maan kosteuden ylläpitämisen muodoissa (Tuomenvirta 
ym., 2018).

Kuva 2. Euroopan alueen mittauksiin perustuva keskimääräinen lämpösumma aikavälillä 1971-2000 ja malli-
tuloksista laskettu vastaava lämpösumma RCP4.5- ja RCP8.5-skenaarioiden perusteella jaksolle 2070–2099 
(Ruosteenoja ym. 2016b).
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Kuvassa 3 on esitetty erikseen Pohjois-Suomen ja Etelä-
Suomen maan pintakerroksen kosteussisällön RCP8.5-
skenaarion mukaiset muutosennusteet eri ajanjaksoille. 
Maan pintakerroksen ennakoidaan kuivuvan kaikkina 
vuodenaikoina, niin että muutos on suurinta keväällä ja 
pienintä talvella maan ollessa roudassa. Tulevaisuuden 
kohonneet lämpötilat lisäävät maasta haihtuvan veden 
määrää ja kuivattavat maan pintaa, joskin kevään 
voimakkaaseen kuivumiseen vaikuttaa enemmän lumen 
ja maaperän roudan aikaisempi sulaminen. On hyvä 
huomioida, että kuivempi maaperä osaltaan myös kiih-
dyttää ilmaston lämpiämistä, koska tällöin auringosta 
tulevaa energiaa ei enää sitoudu veden haihduttami-
seen yhtä paljoa kuin ennen. Lämpenevässä ilmastossa 
pidemmät kuivuusjaksot koettelevat myös pohjavesi-
varantoja johtaen kaivojen kuivumiseen ja pohjaveden 
laadun heikentymiseen.

Talvien lyhentyminen tarkoittaa myös sitä, että maaperän 
roudassa oloaika lyhenee. Sulan märän maan kantavuus 
on huonoa, mistä aiheutuu ongelmia metsien hoidolle ja 
puunkorjuulle (Lehtonen ym., 2018). Keskimääräisissä 
tuulioloissa Suomessa ei mallien mukaan ole odotetta-
vissa suuria muutoksia, mutta lännen puolelta puhaltavat 
myrskytuulet näyttävät yleistyvän, ja vastaavasti idästä 
tuulee harvemmin. Metsien myrskytuhot uhkaavat joka 
tapauksessa pahentua, kun puitten juuria maahan sitova 
routa vähenee. Metsien hyvinvointia vaarantavat myös 
yleistyvien kuivuusjaksojen aiheuttama metsäpaloriskin 
kasvaminen ja ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomat 
uudet tuholaiskannat.

Ihmisperäisen ilmastonmuutoksen 
pysäyttäminen vaatii välittömiä tekoja

Uusimmassa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
julkaisemassa raportissa kerrotaan, että maapallon 
keskilämpötila on jo noussut noin yhdellä asteella teol-
listumista edeltävään aikaan verrattuna (IPCC, 2018). 
Raportti myös kertoo, että tarvitaan nopeita päästö-
vähennyksiä, jotta maapallon keskilämpötilan nousu 
saadaan pysymään alle 1,5 asteessa. Lämpötilan nousu 
kahdella asteella toisi jo huomattavasti suurempia vaiku-
tuksia kuin sen nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen. Jo 
RCP2.6-skenaario, joka sekin vaatii varsin tiukkoja 
päästöjen rajoituksia, nostaisi maailmanlaajuista keski-
lämpötilaa vuosisadan loppuun mennessä noin kahdella 
asteella verrattuna esiteolliseen aikaan. Jotta vielä anka-
rampi 1,5 asteen tavoite saavutettaisiin, ihmiskunnan 
aiheuttamien hiilidioksidin nettopäästöjen pitäisi 
pudota muutamassa vuosikymmenessä lähelle nollaa, 
eli hiilidioksidia pitäisi kyetä poistamaan ilmakehästä 
yhtä paljon kuin sitä sinne päästetään. Tämä suun-
nitelmallinen hiilidioksidin poisto olisi siis välttämä-
töntä vielä sen päälle, että nykyiset metsät ja meret 
imevät jonkinmoisen määrän hiilidioksidia jo luon-
nostaan. Ihmisperäiset nettonollapäästöt yhdistettynä 
jo olemassa oleviin nieluihin johtaisivat ennen pitkää 
ilmakehän hiilidioksidin määrän vähenemiseen. Tätä 
tavoitetta havainnollistaa Kuva 4; ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi on siis tärkeää sekä vähentää hiilidi-
oksidin päästöjä että lisätä nieluja. Mitä nopeammin 
ja tehokkaammin kykenemme vähentämään lähitule-

Kuva 3. Maan pintakerroksen kosteussisällön keskimääräinen muutos vuoden eri kuukausina Pohjois- ja Etelä-Suo-
messa RCP8.5-skenaarion mukaan. Käyrät esittävät muutosta prosenttiyksikköinä kolmen tulevan 30-vuotisen jak-
son aikana, kun vertailukohtana on vuosien 1971–2000 keskimääräinen tilanne.
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vaisuudessa päästöjä, sitä vähemmän lopulta tarvitaan 
hiilidioksidin poistokeinoja vuosisadan loppupuolella.

Tilanne on siis vakava, sillä jo nykyinen lämpeneminen 
on aiheuttanut pysyvää tuhoa. Meidän on vielä kuitenkin 
mahdollista omilla toimillamme vaikuttaa tulevaisuuden 
ilmastoon ja rajata ilmaston lämpeneminen tavoiteltuun 
1,5 asteeseen. Tämä kuitenkin edellyttää nopeita toimia 
ja voimakasta tahtotilaa nyt, koska myöhemmin toteu-

tettuina toimet vaatisivat huomattavasti enemmän aivan 
uudenlaista teknologiaa. Todennäköisesti teknillisen 
kehityksen vaikutukset tulisivat silti liian myöhään, jotta 
1,5 asteen lämpenemisrajan rikkoutumiselta vältyttäisiin. 
Rajan ylityksen jälkeen teknologian rooliksi jäisi poistaa 
hiilidioksidia ilmakehästä niin paljon, että pääsisimme 
takaisin sen alle. Ylitys kuitenkin voi aiheuttaa pysyviä 
lisävahinkoja, joten nyt kannattaa panostaa päästöjen 
nopeaan vähentämiseen. 
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Jotta maapallon  
lämpeneminen voidaan  
rajata 1,5 asteeseen, 
hiilidioksidipäästöt  
pitää viivyttelemättä  
kääntää jyrkkään  
laskuun. Hiilidioksidin  
päästöjen ja poistojen  
tulee olla yhtä  
suuret vuosisadan  
puolivälissä.

Pohjautuu IPCC:n 1,5 asteen raportin tuloksiin. © Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö, 2018. Ilmasto-opas.fi.
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Ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
muutokset lumipeitteeseen syntyvät 
ennen kaikkea ilman lämpötilan 
nousun seurauksena, mutta lisäksi 

sademäärän muutokset vaikuttavat lumi-
suuteen (Irannezhad 2015). Lumipeitteen 
laajuudella on merkitystä niin paikal-
lisesti, alueellisesti kuin globaalistikin. 
Lumipeite vaikuttaa muun muassa haih-
duntaan, auringon säteilyn heijastuvuu-
teen ja tulviin. Lumipeitteen pitkän ajan 
muutokset ovat suoraan sidoksissa vaih-
teluun ilmastossa ja lumipeite onkin hyvä 
indeksi ilmastonmuutokselle. (Kitaev ym. 
2005.) Lumisuuden muutosten seurauk-
siin sopeutumiseksi on hyödyllistä tietää, 
miten lumipeite muuttuu tulevaisuudessa 
ilmaston lämmetessä. Nämä muutokset 
voivat myös olla hyvin alueellisia.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista Etelä-
Suomen lumipeitteeseen tehtiin opin-
näytetyö Aalto-yliopistossa keväällä 2018 
(Narikka 2018). Aineistona hyödynnet-
tiin TOSKA-, PVO- ja PVO2-hankkeiden 
yhteydessä kerättyä havaintoaineistoa avoi-
melta peltoaukealta Siuntion Gårdskulla 
Gårdista, Etelä-Suomesta (Äijö ym. 
2017). Koealueelta oli aineistoa aikavälille 
1.1.2008–31.12.2017 yksittäisten päivien 
lumen syvyyksistä, vesiarvoista ja ilman 
lämpötiloista. Lisäksi käytettiin päivit-
täisiä havaintoja samalta aikaväliltä ilman 
lämpötilasta ja sadannasta Ilmatieteen 
laitoksen sääasemalta Lohjan Porlasta.

Lumiskenaarioiden tuottaminen 
mallintamalla

Havaintoaineiston avulla luotiin tutki-
musalueen olosuhteita vastaava lumi-
malli. Mallinnus tehtiin astepäivätekijä-
mallilla, joka tuottaa päivittäiset lumen 
vesiarvot sadannan ja lämpötilan havain-
tojen perusteella (Kokkonen ym. 2009). 
Malli tuottaa seuraavan päivän lumen 
vesiarvon edellispäivän lumen vesiarvon 
pohjalta päivän aikana tapahtuneen lumi-
sateen, jäätymisen ja sulannan perus-
teella. Tässä työssä lumessa oleva vesi 
ja sen jäätyminen jätettiin huomiotta. 
Päivittäinen lumisateen määrä, jääty-
minen ja sulaminen ovat riippuvaisia 
mallille syötettävistä päivittäisestä sadan-
nasta ja lämpötilasta sekä kalibroitavista 
parametreista.

Lumimallin parametrit kalibroitiin 
havaintoaineiston avulla, jotta malli vastasi 
mahdollisimman hyvin tutkimusaluetta. 
Kalibrointi tehtiin minimoimalla neliö-
virheen summa eli lumimallin tuottaman 
ja havaitun lumen vesiarvon välinen ero 
niille päiville, joilta havaintoarvoja oli. 
Lumen vesiarvon havaintojen rajoittu-
neisuuden takia aineistoa täydennettiin 
laskennallisesti lumen syvyyden havain-
tojen ja keskimääräisten kuukausittaisten 
tiheyksien avulla. Tästä syntyvä virhe 
pysyi pienempänä kuin mittausten päivä-
kohtainen vaihtelu eli tätä tapaa täydentää 
aineistoa pidettiin luotettavana oletuksena. 

MAIJU NARIKKA
Aalto-yliopisto, 
insinööritieteiden 
korkeakoulu
e-mail: maiju.narikka@aalto.fi

Artikkeli perustuu 
kirjoittajan 
opinnäytetyöhön.

Kasvihuonekaasupäästöt tulevat lämmittämään ilmastoa tulevaisuudessa entisestään, mikä vaikuttaa 
lumipeitteeseen. Mallintamalla toteutetun tutkimuksen perusteella Etelä-Suomen lumipeitteen muu-
tosten suunta on selvä: lumipeitteisten päivien määrä vähenee ja lumen maksimivesiarvot pienevät. 
Muutosten voimakkuus riippuu kuitenkin huomattavasti ilmastonmuutoksen etenemisestä eli tule-
vasta päästökehityksestä.
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Kuvassa 1 esitetään kalibroinnissa ja validoinnissa 
käytetyt aikavälit ja mallin tuottamien arvojen vastaa-
vuus havaintoarvoihin nähden. Vertailu osoitti, että malli 
toimi validointiaikana yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin 
kalibrointiaikana.

Tulevaisuuden lumiskenaarioiden mallintamisessa 
hyödynnettiin maailmanlaajuisia ilmaston-muutospro-
jektioita tuottavan CORDEX-aloitteen kahta ilmastos-
kenaariota, jotka koostuvat lämpötila- ja sadantaprojekti-
oista aikavälille 1.1.2006–31.12.2100 (EURO-CORDEX 
2018). Hyödynnetyt kaksi ilmastoskenaariota RCP4,5- ja 
RCP8,5-skenaariot pohjautuvat erilaisiin tulevaisuuden 
päästötasoihin. Maltillisemmassa skenaariossa RCP4,5 
päästöjen oletetaan tasoittuvan tasolle 540 ppm CO2 
vuoteen 2100 mennessä. Uhkaavammassa skenaariossa 
RCP8,5 puolestaan päästöjen oletetaan jatkavan nousuaan 
koko tämän vuosisadan.

Skenaariot poimittiin tutkimusalueen koordinaateilla ja 
niiden resoluutio oli noin 50 × 50 km. Jotta tämä lämpö-
tila- ja sadanta-aineisto vastasi mahdollisimman hyvin 
koealueen olosuhteita ja ympäristöä aineistoa käsiteltiin 
suhteutuskertoimilla. Nämä kertoimet laskettiin aikavälin 

2008–2017 avulla eli aikavälillä, jonka osalta havaintoai-
neistoa oli samoilta vuosilta kuin ilmastoskenaarioiden 
aineistoa. Kertoimilla suhteutetuilla skenaarioaineistoilla 
ajettiin tutkimusalueelle kalibroitu lumimalli ja tulok-
sena saatiin tarkasteltavaksi aikavälille 2006–2100 lumen 
päivittäiset vesiarvot. Lumipeitteen muutosten merkit-
tävyyttä arvioitiin laskemalla lumimuuttujan regressio-
suora aikaa vastaan ja tarkastelemalla kulmakertoimen 
merkitsevyyttä.

Tulokset lumipeitteen tulevista muutoksista
Molemmissa skenaarioissa ilmeni sadannan olomuo-
dossa muutos aikavälillä 2006–2100. Kuvasta 2 nähdään 
lumimallin kalibroiduilla korjauskertoimilla saadut vesi- 
ja lumisateen määrät. Molempien skenaarioiden mukaan 
vesisade lisääntyy tällä vuosisadalla, mutta vain RCP8,5-
skenaariossa tilastollisesti merkitsevästi. Vuosittainen vesi-
sadanta kasvaa RCP4,5:ssä vajaat 20 mm ja RCP8,5:ssä 
noin 100 mm. Lumisade puolestaan vähenee molem-
missa skenaarioissa tilastollisesti merkitsevästi: RCP4,5:ssä 
lumisadanta noin puolittuu ja RCP8,5:ssä väheneminen 
on vielä voimakkaampaa. Samoin lumisateen osuus koko-
naissadannasta pienenee molemmissa skenaarioissa.

Kuva 1. Siuntion Gårdskulla Gårdissa havaitut ja mallin tuottamat lumen vesiarvot aikavälille 1.1.2008–31.12.2017. 
Kuvassa on visualisoitu eri värein lumimallin kalibroinnissa ja validoinnissa käytetyt aikavälit.
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Lumipeitettä kuvaavista parametreista tarkas-
teltiin lumipeitteisten päivien määrää, lumen 
maksimivesiarvon suuruutta ja ajoittumista 
sekä yli 10 mm lumen vesiarvojen esiintymistä. 
Näissä kaikissa havaittiin samansuuntaiset kehi-
tyssuunnat RCP4,5- ja RCP8,5-skenaarioissa. 
Ero lumiskenaarioiden tuloksissa oli muutosten 
voimakkuudessa: voimakkaampien päästöta-
sojen skenaariossa RCP8,5 muutokset olivat 
suurempia kuin RCP4,5-skenaariossa.

Molempien skenaarioiden perusteella lumen 
vuosittainen maksimivesiarvo pienenee tällä 
vuosisadalla (ks. Kuva 3), mikä viittaa lumipeit-
teen ohenemiseen. Skenaariossa RCP4,5 lumen 
maksimivesiarvo puolittuu ja RCP8,5:ssä se 
vähenee alle kolmasosaan tutkimusaikavälillä. 
Kuvaajasta erottuvat huippuarvot pienenevät 
myös säännönmukaisesti. Lumen maksimi-
vesiarvoissa on kuitenkin suuri vuosittainen 
vaihtelu.

Vuosittaisen lumen maksimivesiarvon ajoit-
tuminen aikaistuu voimakkaalla päästöske-
naariolla (RCP8,5) kuukaudella (ks. Kuva 4). 
Tämä viittaa kevätsulannan aikaistumiseen. 
Maltillisemman skenaarion perusteella ei 
kuitenkaan tapahdu kuin muutaman päivän 
aikaistuminen. Laskettujen p-arvojen perus-
teella aikaistuminen on tilastollisesti merkitsevää 
vain RCP8,5 skenaariossa. Maksimivesiarvojen 
ajankohdat vaihtelevat molemmissa skenaari-
oissa lähes kahdella kuukaudella ja havainto 
aikaistumisesta perustuu keskimääräiseen 
muutossuuntaan.

Lumipeitteisten päivien vähenemisessä on selvä 
ero skenaarioiden välillä (Kuva 5). RCP4,5-
skenaariossa niiden määrä vähenee 100 
vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin noin 
30 prosenttia reilusta 90 päivästä vajaaseen 
60 päivään. RCP8,5-skenaariossa puolestaan 
päivien lukumäärä vähenee noin 80 prosenttia 
100 päivästä lähes 20 päivään. Molemmissa 
skenaarioissa väheneminen on myös tilastolli-
sesti merkitsevää riskitasojen perusteella.

Lisäksi tarkasteltiin erikseen yli 10 mm lumen 
vesiarvon omaavia päiviä ja niiden vähene-
minen oli vielä voimakkaampaa kuin lumi-
peitteisten päivien määrässä tapahtuva muutos. 
Myös skenaarioiden välinen ero oli tässä 
selvempi. RCP8,5-skenaarion perusteella yli 

Kuva 2. Vuosittainen lumi- ja vesisade aikavälille 2006–2100 kahdella 
eri päästöskenaariolla (RCP 4,5 ja RCP 8,5). Ohessa on lisäksi riskitason 
(aikaa vasten lasketun regression kulmakertoimen p-arvo) suuruudet.

Kuva 3. Vuosittainen lumen maksimivesiarvo aikavälille 2006–2100 
kahdella eri päästöskenaariolla (RCP 4,5 ja RCP 8,5). Ohessa on lisäksi 
riskitason (p-arvo) suuruudet.
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Kuva 4. Vuosittaisen lumen maksimivesiarvon ajankohta aikavälille  
2006–2100 kahdella eri päästöskenaariolla (RCP 4,5 ja RCP 8,5).  
Ohessa on lisäksi riskitason (p-arvo) suuruudet.
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10 mm lumen vesiarvot jäävät koko-
naan historiaan vuosisadan loppuun 
mennessä. Paksummat lumipeit-
teet harvinaistuvat siis vielä voimak-
kaammin kuin ohuemmat.

Lopuksi
Molemmissa lumiskenaarioissa lumi-
peitteisten päivien määrä väheni, 
lumen maksimivesiarvo pieneni ja 
lumisade väheni. Samansuuntaisia 
muutoksia on tapahtunut myös jo 
viime vuosisadalla (Irannezhad 2015). 
Tulevien muutosten voimakkuus 
riippuu tulosten perusteella huomat-
tavasti päästötasoista. Suurempiin 
päästötasoihin nojautuvan RCP8,5-skenaarion tuloksissa 
ilmeni edellä mainittujen muutosten lisäksi sadannan 
lisääntymistä, maksimivesiarvon ajankohdan aikaistu-
mista ja yli 10 mm lumen vesiarvojen esiintymisen loppu-
minen tämän vuosisadan aikana.

Kaikissa tarkastelluissa parametreissa ilmeni suurta 
vuotuista vaihtelua ja tehdyt päätelmät perustuvat keski-
määräisiin trendeihin. Suuren vaihtelun vuoksi yksit-
täiset lumisuudeltaan selvästi lähivuosista ja trendin 
mukaisesta muutoksesta poikkeavat talvet ovat siis myös 
todennäköisiä.

Työn tulosten perusteella valtaosa lumipeitteessä tapahtu-
vista muutoksista on samansuuntaisia molemmissa skenaa-
rioissa. Muutosten voimakkuus riippuu kuitenkin selvästi 
ilmastonmuutoksen etenemisestä eli kasvihuonekaasu-
päästöjen kehityksestä. Etelä-Suomen lumipeite tulee siis 
vähenemään tällä vuosisadalla, mutta muutoksen voimak-
kuutta voidaan hillitä ilmastonmuutoksen torjunnalla.

Työssä hyödynnettiin TOSKA-, PVO, ja PVO2-
hankkeiden havaintoaineistoa sekä Ilmatieteen laitoksen 
avointa sääasemien havaintoaineistoa (Ilmatieteen laitos 
2017). Lisäksi työssä hyödynnettiin CORDEX-aloitteen 
ilmastoskenaarioita*. 
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Kuva 5. Lumipeitteisten päivien lukumäärä vuosittain aikavälille 2006–2100 
kahdella eri päästöskenaariolla (RCP 4,5 ja RCP 8,5). Ohessa on lisäksi riskita-
son (p-arvo) suuruudet.
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Viimeisen vuosisadan 
aikana väestö on maapal-
lolla nelinkertaistunut 
nykyiseen 7,6 miljardiin. 

Silti globaalilla tasolla ruokaa tuote-
taan ihmismäärään suhteutettuna 
enemmän kuin koskaan. Monella 
alueella –kuten Aasiassa ja Etelä-
Amerikassa– ruoan saatavuus on 
viimeisten vuosikymmenten aikana 
parantunut huomattavasti (Porkka et 
al., 2013). Tähän on päästy lähinnä 
viljelyn tehostamisella mm. parem-
milla lannoituksilla ja lajikkeilla, sekä 
paikoin myös viljelysmaan pinta-alaa 
kasvattamalla (Porkka et al., 2016).

Globaali kauppa taas on osaltaan 
lisännyt sekä monipuolistanut ruoan 
saatavuutta, mutta vain alueilla missä 
talous on ollut riittävän korkealla 
tasolla. Tuontiruokaa on käytetty 
myös laajasti vastaamaan resurssipu-
laan maasta ja vedestä (Porkka et al., 
2017).

Vaikka monella ruokaturva on paran-
tunut, vieläkin yli 800 miljoonaa 
ihmistä kärsii ruokapulasta. Tilanne 
on haastava varsinkin Saharan etelän-
puoleisessa Afrikassa, missä paikoin 
ruoan saatavuus on alhainen ja 
konfliktit sekä epävakaa poliittinen 
tilanne lisäävät haasteita. Toisaalla 
ruokaa taas on saatavilla yltäkylläisesti. 
Osittain tämän seurauksena ensim-
mäistä kertaa ihmiskunnan historiassa 
globaalilla tasolla liikalihavia (painoin-
deksi > 30) on enemmän kuin alipai-
noisia (painoindeksi < 18.5) (Abarca-
Gómez et al., 2017).

Tulevaisuuden haasteina 
väestönkasvu, rajalliset 
resurssit ja ilmastonmuutos

Ruoantuotannon lisääminen ei ole 
tullut ilman seurauksia ympäristölle ja 
luonnolle. Varsinkin kuivilla alueilla, 
missä ruoantuotanto ilman lisäkas-
telua ei ole mahdollista, kasteluun 

MATTI KUMMU
apulaisprofessori,  
Aalto-yliopisto
e-mail: matti.kummu@aalto.fi

ELINA LEHIKOINEN
väitöskirjatutkija, 
Aalto-yliopisto

Globaalit haasteet ja 
mahdollisuudet 
ruoantuotannossa – 
myös Suomi osallisena
Päivittäisen ruoan tuottaminen yli seitsemälle miljardille ihmiselle on suurin yksittäinen tekijä, mikä on 
muokannut ja muokkaa edelleen maapalloa ja sen ekosysteemejä. Väestönkasvun jatkuminen yhdis-
tettynä ilmastonmuutokseen kasvattaa entisestään painetta maa- sekä vesiresursseihin. Välillisesti 
myös me täällä pohjolassa, missä vettä ja maata riittää, kuormitamme resursseja ympäri maapalloa. 
Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ruoan saatavuuden lisääminen kestävästi 
on mahdollista. Se vaatii pikaisia toimia monella saralla ja siinä myös me voimme tehdä osamme, 
kuten alla osoitamme.
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kuluukin ylivoimaisesti suurin osa ihmisten käyttämästä 
makeasta vedestä. Tämä on johtanut monin paikoin vesi-
pulaan (Kuva 1A) ja tällä hetkellä jonkinasteisesta vesi-
pulasta kärsii yli puolet maapallon väestöstä (Kummu et 
al., 2016; Mekonnen and Hoekstra, 2016). Tämän lisäksi, 
käytämme yli 40 % maapinta-alasta ruoantuotantoon 
(Foley et al., 2011) sekä yli 50 % maailman meristä on 
kalastuspaineen alla (Kroodsma et al., 2018). Molemmissa 
tapauksissa ekosysteemit ovat usein pahasti ylikuormittu-
neet liiallisesta kalastuksesta tai maan tehokäytöstä.

Tulevaisuus on paikoin erittäin haastava: monella alueella, 
missä ruoantuotantoon tarvittavista resursseista on jo 
nyt pulaa, väestön on ennustettu kasvavan voimakkaasti 
(Kuva 1C) sekä ilmastonmuutoksen heikentävän satoja 
(Kuva 1D). Ilmastonmuutos on jo nyt lisännyt sään ääri-
ilmiöitä (Mann et al., 2017) ja ääri-ilmiöiden on ennus-
tettu tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään.

Kriittisimpiä alueita ovat itäinen ja läntinen Afrikka, 
Lähi-itä ja eteläinen Aasia. Näillä alueilla yhdistyvät monet 
yllä mainituista haasteista (kts. Kuva 1A,C,D). Samalla, 
monilla näistä alueista sopeutumiskyky muutoksiin (resi-

lienssi) on erittäin matala (Kuva 1B), johtuen useimmiten 
heikosta taloudesta ja hallinnosta (Varis et al., In prep).

Mahdollisuuksia ovat ruokahävikin pienentäminen, kasvis-
peräisen ruoan suosiminen sekä satokuilun sulkeminen.

Vaikka tulevaisuuden haasteet ovat paikoin valtavat, 
niin mahdollisuuksia tulevaisuuden ruokaturvan saavut-
tamiseen on (Foley et al., 2011; Kummu et al., 2017; 
Springmann et al., 2018). Ne vaihtelevat alueittain: 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suurin potentiaali 
ruoan saatavuuden kestävään lisäämiseen ovat ruokahä-
vikin pienentäminen sekä dieetin muuttaminen kasvis-
painotteisemmaksi (Kuva 2A). Eteläisessä Aasiassa ja 
Afrikassa pääkeino taas on satokuilun sulkeminen, mikä 
tarkoittaa käytännössä tuottavuuden tehostamista refe-
renssitasolle lannoitteiden, toisten lajikkeiden ja veden-
käytön tehostamisen avulla.

Näiden keinojen avulla globaalisti ruoan saatavuus voitai-
siin tuplata, ilman että vesi- ja maaresursseja käytettäi-
siin nykyistä enempää (Foley et al., 2011; Kummu et 
al., 2017). Alueelliset erot kuitenkin ovat suuria: paikoin 

Kuva 1. Nykyhetken ja tulevaisuuden stressitekijät. A: vesipula ja -stressi (vuosien 2001-2010 keskiarvo) (Kummu et 
al., 2016); B: resilienssi eli kyky sopeutua muutokseen (Varis et al., In prep); C: Väestönkasvu vuoteen 2050 mennessä 
SSP2 skenaarion mukaan (Kummu et al., 2017); ja D: ilmastonmuutoksen vaikutus satoihin (World Bank, 2010).
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saatavuus voitaisiin jopa nelin- tai kuusinkertaistaa, kuten 
Kuvasta 2B käy ilmi, mutta toisin paikoin edes nämä 
toimet eivät riitä vastaamaan väestönkasvuun (Kummu 
et al., 2017).

Suomi osana muutosta
Suomi on osa globaalia ruokajärjestelmää ja sen takia 
myös osallinen globaalien luonnonvarojen kuluttami-
seen. Suomi tuo noin kolmanneksen ruoastaan ulkomailta 
(Knuuttila and Vatanen, 2015) ja lähes puolet Suomen 
vesijalanjäljestä jää ulkomaille (WWF Suomi, 2012). 

Lisäksi yli puoli miljoonaa hehtaaria Suomen käyttämästä 
viljelymaasta on ulkomailla, jolloin myös yli 90 % vilje-
lykasvien biologisen monimuotoisuuden häviämisestä on 
ulkoistettu (Sandström et al., 2017).

Merkittävästä elintarvikkeiden tuonnista huolimatta, 
Suomen omavaraisuus on korkea (Niemi et al., 2013) 
– joiltain osin tuotantoa on jopa yli omien tarpeiden. 
Samalla on tärkeää huomioida Suomen korkea välillinen 
riippuvuus globaaleista markkinoista. Suomen riippu-
vuus tuotantopanoksista (kuten energia, lannoitteet ja 
täydennysvalkuaisrehu) (Kuva 3) osoittaa sen, että täysin 

Kuva 2. Mahdollisuudet kasvattaa ruoan saatavuutta kestävästi. A: Eri ruokamahdollisuuksien osuus ruoan saatavuu-
den kokonaispotentiaalin kasvusta, ja B: eri keinojen yhdistetty potentiaali maatasolla (Kummu et al., 2017).

Kuva 3. Suomen riippuvuus tuotantopanoksista ruoantuotannossa, energian (Tilastokeskus, 2017) ja elintarvike-
markkinoiden (Knuuttila and Vatanen, 2015) osalta. Muokattu Winland-projektin materiaalista.
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kotimaista elintarviketta voi olla erittäin hankala löytää. 
Elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa tarvitaan näitä 
tuotantopanoksia. Tämän myötä, globaalit elintarvike-
markkinat ovat suoraan kytköksissä meidän ruoantuo-
tantoon ja sen saatavuuteen.

Suomalaiset voivat osaltaan vaikuttaa ruoantuotannon kestä-
vyyteen, niin täällä kuin muualla. Vähentämällä ruokahä-
vikkiä säästyy arvokkaita luonnonvaroja, energiaa ja lannoit-
teita. Kasvispitoisen ruoan ympäristövaikutukset ovat lähes 
järjestäen pienemmät kuin lihaan perustuvan dieetin (Jalava 
et al., 2014), ja suosimalla sen lisäksi kotimaista ruokaa 

ympäristövaikutukset jäisivät Suomeen, missä ne usein ovat 
pienemmät verrattuna muihin alueisiin. Lisäksi, voisimme 
osaltamme olla mukana globaalissa ruoantuotannossa lisää-
mällä kestävän resurssienkäytön rajoissa resurssi-intensii-
visten elintarvikkeiden tuotantoa jopa vientiin.

Globaali ruokajärjestelmä ja sen vaikutukset ympäristöön 
ovat monimutkainen palapeli. Yksittäiset palaset ovat 
kuitenkin tiedossa suhteellisen hyvin, kuten yllä lyhyesti 
summasimme. Keinot ovat siis olemassa! Ja jotta tulevai-
suudessa pystymme tuottamaan kestävästi ruokaa kaikille 
tasapuolisesti, se vaatii toimia jokaiselta. 
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Ilmastonmuutos on ongelmakimppu. 
Siksi on selvää, että se haastaa minkä 
tahansa politiikka-alan monella eri 
tavalla. Maatalouspolitiikka ei tässä 

suhteessa ole poikkeus. Tulvat, kuivuus-
jaksot ja muut sään ääri-ilmiöt aiheut-
tavat välittömiä paikallisia negatiivisia 
vaikutuksia, joihin maatalouden toimijat 
toivovat tukea ja apua myös maatalous-
politiikalta. Samalla ilmastonmuutos voi 
luoda uusia mahdollisuuksia kehittää 
maataloutta, esimerkiksi ottamalla käyt-
töön lajikkeita, jotka hyötyvät pitenevästä 
kasvukaudesta.

Pitkän aikavälin ilmastolliset muutokset 
heijastuvat mm. alueelliseen alkutuo-
tantoon ja ruokaturvaan sekä maata-
louspolitiikkaan, mutta ne täytyy ottaa 
huomioon myös esimerkiksi kansallisen 
turvallisuuspolitiikan kehitystä tarkastel-
taessa. Asiaa vaikeuttaa se, että ilmaston-
muutoksen vaikutukset Suomen rajojen 
ulkopuolella heijastuvat myös Suomen 
maatalouteen ja ruokaturvaan, ja vaiku-
tusketjut voivat olla pitkiä ja monimut-
kaisia. Maatalouspolitiikan oletetaan 
lisäksi tekevän osansa ilmastonmuutoksen 
hillinnässä. Ilmastopolitiikan suunnalta 
tulee vaatimuksia rajoittaa myös maata-
louden päästöjä.

IPCC 1,5 °C raportti toteaa, että ilmas-
tonmuutoksen hillintään tähtäävät 
ratkaisut, jotka perustuvat metsitykseen ja 

bioenergian laajenevaan käyttöön voivat 
kilpailla muiden maankäyttömuotojen 
kanssa. Tämän vuoksi ne voivat vaikuttaa 
merkittävästi maatalous- ja ruokajärjestel-
miin sekä lisäksi mahdollisuuksiin turvata 
luonnon monimuotoisuutta ja erilaisia 
ekosysteemipalveluita (IPCC 2018). Tämä 
tarkoittaa vastavuoroisesti sitä, että kun 
maatalouspolitiikalla haetaan ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen haasteille, ei voida 
ajatella pelkästään päästövähennyksiä tai 
sopeutumista mahdollisiin ilmastonmuu-
toksen seurauksiin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet1 on 
asetettu, jotta tarkasteltaisiin laaja-alai-
sesti ja monipuolisesti ihmiskunnan 
suuriin haasteisiin ehdotettujen ratkai-
sujen seurauksia. Pohtimalla ratkaisuja 
kestävän kehityksen tavoitteiden valossa 
voidaan toivottavasti välttää lyhytnäköisiä 
ratkaisuja, joilla voi pidemmällä aikavälillä 
olla haitallisia sivuvaikutuksia.

Haasteet maataloudelle ovat IPCC:n 
hahmottamilla globaaleilla 1,5 °C kehi-
tyspoluilla mittavat. Raportin mukaan 
vaaditaan suuren mittaluokan muutoksia 
globaaleissa energia–maatalous–maan-
käyttö–talous-järjestelmissä. Tämä tulee 
näkymään energiantuotannossa, maata-
lous- ja ruokajärjestelmien rakenteissa ja 
toiminnassa sekä ruoan, energian ja raaka-
aineiden kulutuksessa (IPCC 2018). 
Toimenpiteisiin voivat kuulua vähäpääs-

¹ http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Ilmaston muuttuminen heijastuu tuotantoedellytyksiin ja voi vaatia uusia viljelykäytäntöjä ja eläintuo-
tannon sopeutumista ilmastollisesti toisenlaisiin olosuhteisiin. Maatalouden odotetaan myös vähen-
tävän kasvihuonekaasupäästöjään. Maatalouspolitiikka voi vastata ilmastonmuutoksen asettamiin 
haasteisiin lisäämällä joustavuutta, joka kannustaa hakemaan uusia ratkaisuja ja edistää kokeiluja ja 
niiden systemaattista arviointia.

Ilmastonmuutoksen haasteet 
maatalouspolitiikalle
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töisten ruokavalioiden suosiminen ja päästöintensiivisten 
tuotantomuotojen tekeminen vähemmän houkutteleviksi 
suuntaamalla tukia uudella tavalla tai ottamalla käyttöön 
ohjauskeinoja, jotka lisäävät päästöintensiivisten tuotan-
tomuotojen kustannuksia. Nämä ovat poliittisesti erittäin 
vaikeita toimenpiteitä missä tahansa maassa.

Maatalouspolitiikkaa ei voi ajatella vain omana 
itsenäisenä politiikka-alueena

Kun pohditaan maatalouden ohjausta maatalouspolitiikan 
avulla, tulee ottaa huomioon, että vaikka esimerkiksi 
EU ohjaa yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) nimek-
keen alla suuria rahavirtoja, ohjaus ei tapahdu tyhjiössä. 
Ilmastonmuutoksen skenaariotarkasteluissa laajemman 
yhteiskunnallisen kehityksen merkitystä on havainnol-
listettu ns. jaettujen sosio-ekonomisten kehityspolkujen 
avulla (Shared Socio-Economic Pathways, O’Neill ym. 
2017). Niiden tarkoituksena on havainnollistaa, mitä eri 
kehityspolkujen valinta merkitsee ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. 
Esimerkiksi kehityspolku, jossa toteutetaan kestävän 
kehityksen ihanteita (Sustainability, SSP1) on verrat-
tain helppo myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
ja hillinnän kannalta. Ei vaadita suuria lisätoimia, koska 
kestävyys itsessään edellyttää jo luonnonvarojen ja ener-
gian säästeliästä käyttöä. SSP1 on kuitenkin poliittisesti 
hyvin vaativa polku, koska se eroaa niin monella tavalla 
nykyisestä kehityksestä. Poliittisesti on paljon helpompaa 
ajautua polulle, jossa jännitteet eri maanosien ja maiden 
välillä korostuvat (Regional rivalry, SSP3). Tällä polulla 
on sekä sopeutumistoimien että hillintätoimien toteut-
taminen on todennäköisesti vaikeaa, koska haasteet pääs-
töjen vähentämiselle ovat suuret. Taloudellinen eriarvoi-
suus ja poliittiset jännitteet vaikeuttaisivat esimerkiksi 
Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa. Tämä heijas-
tuisi myös varsin suoraan mahdollisuuksiin toteuttaa 
ilmastopoliittisia toimia maatalouspolitiikan avulla. 
Esimerkiksi sellaiset toimet, jotka vaativat tukijärjestel-
mien uudelleen suuntaamista ilmastokriteerien mukaan, 
kohtaisivat todennäköisesti voimakasta vastustusta maiden 
välisen kilpailun takia.

EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla on 
monenlaisia ilmastokytkentöjä

Monet maatalouden tukijärjestelmistä ovat kehittyneet 
aikana, jolloin ilmastonmuutosta ajateltiin hyvin vähän tai 
ei ollenkaan. Siksi ei ole yllättävää, että maatalouspolitiikka 
voi ylläpitää toimintaa, jonka nykytiedon valossa pitäisi 

muuttua. Esimerkin tästä tarjoaa turvepeltojen viljely tai 
soiden raivaus pelloiksi. Luonnonvarakeskuksen Kristiina 
Reginan kokoamat tulokset2 osoittavat, että maatalouden 
vuotuiset päästöt ovat kasvaneet 1 Mt verran 2000–2014 
eloperäisten maiden viljelyn laajentamisen seurauksena. 
Suurin osa eloperäisistä pelloista on kuitenkin vanhoja. 
Viljelyn lopettaminen turvemailla ei ole helppo tai aina 
edes järkevä ratkaisu. Ratkaisuja voi löytyä yhdistelmistä, 
joissa vaikutetaan viljelymenetelmiin, pitkän aikavälin 
maankäyttöön ja maatalouden eri tuotantosuuntien sijoit-
tumiseen. Samalla tulee pohdittavaksi mm. vesiensuojelu-
kysymyksiä, sillä monet eloperäisistä pelloista ovat hyvin 
haasteellisia myös vesiensuojelun kannalta.

Maatalouspolitiikka pyrkii ennakoivasti vaikuttamaan 
maatalouden kehitykseen. Tähän asti merkittävimpänä 
ajavana voimana on ollut pyrkimys modernisoida ja 
tehostaa maataloutta taloudellisen kannattavuuden paran-
tamiseksi. Ilmastotoimien merkitys on ollut vähäinen siitä 
huolimatta, että EU:ssa on tehty periaatepäätös, jonka 
mukaan 25 prosenttia EU:n budjetista tulisi tavalla tai 
toisella tukea ilmastotoimia3. Maatalouden osalta mm. 
ympäristötuet on laskettu tällaisiksi toimiksi siitä huoli-
matta, että niiden vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin 
tai sopeutumiskykyyn ovat vaatimattomat. Erityisesti 
sopeutumista voitaisiin kuitenkin tukea maatalouspoli-
tiikalla. Kesä 2018 osoitti, että on tärkeää etsiä keinoja, 
joilla maatalouden toimintaedellytykset voidaan turvata ja 
joilla maatalous voi lisätä kykyään sietää sään ääri-ilmiöitä.

Keskustelut EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoden 
2020 jälkeen ovat käynnissä4. Maatalouden oman edun 
mukaista on osallistua kunnianhimoisten ilmastotavoit-
teiden toteuttamiseen, sillä maatalous voi hyötyä hyvin 
konkreettisesti niiden saavuttamisesta. Hahmotetussa 
uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa ilmastonmuu-
toksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen on 
yksi yhdeksästä tavoitealueesta (Kuva 1). Sen lisäksi myös 
useat muut tavoitteet, kuten elävän maaseudun ylläpitä-
minen, ympäristönsuojelu ja laajasti kannattavuuden yllä-
pitäminen voivat tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteiden kirjaaminen on ensimmäinen tärkeä asia, 
vaikka niiden toimeenpano onkin sitten paljon vaati-
vampaa. Jo Suomen mittakaavassa on nähty, että sään 
vaihtelu ei toteudu samanlaisena eri puolilla maata, 
eivätkä vaihtelun seuraukset ole yhteneväiset. Myös maata-
louden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tulee 
edetä montaa erilaista polkua pitkin siten, että jokainen 
tuotantosuunta voi hakea sille parhaat ratkaisunsa. 

2  https://www.slideshare.net/LukeFinland/turvemaiden-viljelyn-uudet-tuulet-kristiina-regina-luke
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_en
4 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
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Maatalouspolitiikan tasolla tämän tulisi tarkoittaa sitä, 
että entistä suurempi osa maatalouden tuesta ohjautuisi 
aktiivisiin kokeiluihin, joilla mahdollisimman systemaat-
tisesti haettaisiin uusia toimivia ratkaisuja. Tukien tehtä-
vänä on vähentää niitä taloudellisia riskejä, joita kokei-

luihin väistämättä liittyy. Maatalouspolitiikan ei kuiten-
kaan tule olla pelkästään epäonnistuneiden kokeilujen 
korvausmekanismi, vaan uuden maatalouspolitiikan tulee 
kannustaa oppimiseen ja myös onnistuneiden ratkaisujen 
laajamittaiseen käyttöönottoon. Tämä voi vaatia uuden-
laista joustavuutta ja onkin uuden yhteisen ja kansallisen 
maatalouspolitiikan suurimpia haasteita ilmastonmuu-
toksen hillinnässä ja sopeutumisessa ilmastonmuutokseen.

Kokeiluissa olennaista on oppiminen. Siksi kokeilujen 
arviointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja ennen 
kaikkea tarkastella edellytyksiä monistaa tai laajentaa 
kokeiluja niin, että ne voivat johtaa nykyisten käytäntöjen 
muuttumiseen (Kuva 2). Esimerkiksi muutaman elope-
räisen pellon päästöjen vähentäminen, tai hiilivarastojen 
lisääminen joissakin erityisolosuhteissa ei ole maatalous-
politiikan kannalta vielä riittävä tieto, vaan tarvitaan tietoa 
siitä, miten esimerkiksi tukiehtoja tai muuta ohjausta 
tulee muuttaa siten, että päästöt vähenevät valtakunnan 
tasolla, aiheuttamatta laajoja haitallisia sivuvaikutuksia.  
Maatalouspolitiikka kohtaa vastaavia haasteita, kun se 
pyrkii edistämään sopeutumista. Tulee löytää keinoja, 
joilla haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille 
voidaan vähentää, ottaen huomioon, että vaaratekijät ja 
altistuminen vaihtelevat huomattavasti. Ensimmäinen 
askel kohti ’ilmastokestävää’ maatalouspolitiikkaa on 

tiedostaa mahdollisten vaikutusten monimuotoisuus. 
Sen jälkeen voidaan laatia maatalouspolitiikkaa, joka 

kannustaa joustavuuteen ja uusien ratkaisujen 
hakemiseen. 

Kuva 1. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen 
yhdeksän tavoitetta, jotka liittyvät myös YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin.

Kuva 2. Kokeilujen arviointisykli. Lähtökohtana on ’teoria’ eli ajatus siitä, miksi kokeilu voisi ratkaista jonkun käsillä 
olevan ongelman. Arvioinnissa on kaksi tasoa: jokaisen kokeen onnistumista tulee tarkastella mutta lisäksi tulee 
arvioida edellytyksiä laajentaa tai monistaa koetta.
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Maatalouden käytännöt 
aiheuttavat ravinne-
päästöjä Itämereen 
ja nopeuttavat ilmas-

tonmuutosta. Maataloudella on 
myös valtavat mahdollisuudet torjua 
ilmastonmuutosta ja Itämeren rehe-
vöitymistä. Koska Itämeri, ilmasto 
ja maaperä ovat tiiviissä yhteydessä 
keskenään, ovat sekä ongelmat että 
ratkaisut yhteisiä. Maatalouden ympä-
ristöongelmat ovat syntyneet pitkälti 
samoista syistä. Yksipuolinen viljely, 
keskittynyt kotieläintalous sekä keino-
lannoitteiden ja kemiallisten torjunta-
aineiden käyttö ovat vuosikymmenten 
aikana aiheuttaneet merkittäviä ympä-
ristöongelmia, vaikka niiden tavoit-
teena on ollut alun perin satojen ja 
talouden turvaaminen.

Maataloutta tulee ymmärtää suurena 
kokonaisuutena, eikä keskittyä vain 
yksittäisiin asioihin. Kun maaperä on 
hyvässä kunnossa, pysyvät vesi, ravin-
teet ja kiintoaines peltomaassa ruokki-
massa kasveja – eivät vesistöjä ja ilma-
kehää. Samoilla toimenpiteillä, joilla 
vaalitaan maaperän kasvukuntoa ja 
multavuutta, varastoidaan hiiltä 
maahan, eli hidastetaan ilmastonmuu-
tosta. Hyvinvoivassa maassa mikro-

bitoiminta on aktiivista. Kastelierot 
ovat näkyvä merkki maan hyvästä 
kasvukunnosta, mutta siihen kuuluu 
myös useita näkymättömiä tekijöitä. 
Lisäksi nämä toimet lisäävät sopeutu-
mista ilmastonmuutokseen, sillä hyvä-
kuntoinen maaperä sietää paremmin 
ääriolosuhteita (kuten märkyys tai 
kuivuus), ja täten myös parhaimmil-
laan edistää tilojen kannattavuutta 
ja satoja. Myös luonnon monimuo-
toisuuden näkökulmasta kestävä 
maaperän hoito on aivan keskeistä 
(Kuva 1).

Pariisin ilmastokokouksessa 2015 
Ranska esitteli 4/1000 -aloitteen, 
jonka tavoite on lisätä maaperän 
hiilen määrää vuosittain 0,4 prosen-
tilla. Laskelmien mukaan tämä riit-
täisi kompensoimaan ihmisten aihe-
uttamat vuosittaiset CO2 -päästöt. 
Suomenkin allekirjoittama aloite on 
kunnianhimoinen mutta vielä abst-
raktilla tasolla. Jotta toimet saatai-
siin esimerkiksi osaksi EU:n yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, tarvitaan luotet-
tavaa tutkimustietoa sekä käytännön 
kokemusta. Nämä tiedot ovat kriit-
tisiä ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi nykytilanteessa, missä pelkkä 
päästöjen vähentäminen ei riitä.

Carbon Action – pelto eläväksi
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Carbon Action -hiilipilotti työskentelee löytääkseen tapoja vauhdittaa 
hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan, todentaa sen varastoi-
tuminen tieteellisesti, sekä edistää hiiltä sitovan viljelyn käyttöönottoa 
suomalaisilla maatiloilla. Tämän vieminen päätöksentekoon vaatii mal-
linnusta ja ohjauskeinoja. Lisäksi toteutuminen vaatii uskottavuutta ja 
näyttöä, jotta viljelijät omaksuisivat ja toteuttaisivat uutta paradigmaa.
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Mikä on BSAG?
Baltic Sea Action Group (BSAG) on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottama-
ton säätiö, jonka tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen. BSAG 
toimii saattamalla yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä, aktivoimalla yrityksiä löytämään 
ja toteuttamaan ratkaisuja ja tuoden kaikki ne tahot yhteen, joiden panosta tarvitaan 
Itämeren pelastamiseksi.
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Carbon Action pilotti – ratkaisuja yhdessä

Carbon Action -hiilipilotti työskentelee löytääkseen 
tapoja vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä 
peltomaahan, todentaa sen varastoituminen tieteelli-
sesti, sekä edistää hiiltä sitovan viljelyn käyttöönottoa 
suomalaisilla maatiloilla. Tämän vieminen ympäristöpo-
litiikkaan ja päätöksentekoon vaatii mallinnusta ja ohja-
uskeinoja. Lisäksi toteutuminen vaatii uskottavuutta 
ja näyttöä, jotta viljelijät omaksuisivat ja toteuttaisivat 
uutta paradigmaa.

Ratkaisukeskeistä Itämeri-työtä tekevä Baltic Sea Action 
Group (BSAG) ohjaa kokonaisuutta sekä yhteistyötä maan-
viljelijöiden kanssa, jotta hiiltä sitovat maatalouden keinot 
saadaan käytäntöön. Hiilipilotin tieteellistä tutkimustyötä 
koordinoi Ilmatieteen laitos (IL). Tutkimusverkostossa 
on mukana Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) ja Helsingin yliopiston (HY) 
tutkijoita ja verkostoa kehitetään ja laajennetaan muun 
muassa tiedetyöpajoilla ja keskusteluilla. Pilotti käynnis-
tettiin vuoden 2017 lopulla Sitran rahoituksella.

Tiede ytimessä

Kasvit yhteyttävät ilmakehän hiilidioksidia ja käyttävät 
hiiliyhdisteitä omaan aineenvaihduntaansa sekä kasvuun. 
Kasvien tai muiden ravintoketjuun kuuluvien organismien 
kuollessa maaperän mikrobit alkavat hajottaa niitä vapaut-
taen hiilidioksidia takaisin ilmakehään. Kasvien sitoman 
ja mikrobitoiminnan vapauttaman hiilen suhde määrää, 
lisääntyykö vai väheneekö hiilen määrä maaperässä.

Nykyiset Ilmastopaneelin (IPCC) laskelmat maatalouden 
mahdollisuuksista sitoa hiilidioksidia ilmakehästä perus-
tuvat tämänhetkisiin hiilensidonnan keinoihin ja vallitse-
viin maatalouskäytäntöihin. Potentiaali voi kuitenkin olla 
eri luokkaa, jos käyttöön otetaan tutkittuja toimia, jotka 
lisäävät ja nopeuttavat hiilen varastoitumista maaperään.

Carbon Action -hiilipilotti tuo yhteen ja toteuttaa huip-
pututkimusta, jonka tarkoitus on selvittää, miten hiili 
sitoutuu pysyvällä tavalla maaperään, miten varastoitu-
mista voidaan todentaa ja mitkä käytännön maatalouden 
keinot nopeuttavat varastoitumista. Tieteellistä tutki-

Kuva 1. Hyvinvoiva elävä maaperä ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, hillitsee ilmastonmuutosta, vähentää pelto-
jen ravinnehuuhtoumia ja lisää sopeutumista vaihteleviin sääoloihin. Maaperän hyvinvointia edistävät toimet ovat siis 
välttämätön osa ihmiskunnan ja koko planeetan hyvinvointia.

4. Hiilen varasto
Merkittävä osa maaperän hiilestä on ylimmässä 
metrin paksuisessa pintakerroksessa, johon 
maatalous, laidunnus tai metsänhoito suoraan 
vaikuttavat. Pienikin prosentuaalinen kasvu 
varastossa on merkittävä poistuma ilmakehästä.

3. Monimuotoinen mikrobisto
Mikrobien hajotustoiminta vapauttaa ravinteita kasvien 
käyttöön, muodostaa maaperän eloperäistä ainesta ja sitoo 
maapartikkeleita yhteen. Samalla osa hiilestä vapautuu 
hiilidioksidina. Mikrobitoiminta vaikuttaa myös hiilen 
varastoitumiseen maaperään.

2. Yhteyttäminen
Kasvukauden aikana kasvit sitovat hiiltä ilmakehästä ja siirtävät 
melkein puolet sidotusta hiilestä maahan.

1. Ilmastonmuutoksen hillintä
Merkittävä osa ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä on tullut maankäytön 
muutoksista eli erityisesti maa- ja metsätaloudesta. Hiiltä sitovilla viljelymenetelmillä 
hiiltä voidaan palauttaa ja varastoida ilmakehästä takaisin maaperään.

5. Puhdas vesi
Hyvärakenteinen maa ja 
eloperäinen aines hillitsevät 
eroosiota ja pidättävät vettä ja 
ravinteita. Näin kiintoaines- ja 
ravinnekuormitukset Itämereen ja 
vesistöihin pienevät ja 
ruuantuotanto kestää paremmin 
sään tuomia ääri-ilmiöitä kuten 
kuivuutta ja kosteutta.
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mustietoa hankitaan ja hyödynnetään useilla 
eri tasoilla: ydintasolla tutkitaan hiilen kulkeu-
tumista ja varastoitumista mm. maaperä ja 
mikrobiologisten analyysien sekä ilmakehä-
mittausten ja matemaattisten mallinnuksen 
keinoin tutkimuskentillä. Sadalla hiilipilotti-
tilalla toteutetaan hiiltä sitovia toimenpiteitä 
ja kerätään käytännön kokemuksia toimen-
piteistä ja niiden vaikutuksista muun muassa 
maaperän kuntoon, hiilivarastojen suuruuteen 
ja satotasoihin. Tutkimuksen tuloksia tuodaan 
osallistuville tiloille ja popularisoidaan suurelle 
yleisölle. Tutkimusverkoston laajentuessa 
myös käytettävissä olevien menetelmien kirjo 
lisääntyy ja kokemus eri käytäntöjen toimivuu-
desta kasvaa.

Toteutus viljelijälähtöisesti
Liian yksipuoliset viljelykäytännöt ovat paikoin heiken-
täneet peltojen kuntoa ja kykyä sitoa hiiltä. Viljelykierto, 
nurmen runsas lajikirjo ja pellon pitäminen kasvipeittei-
senä läpi vuoden ovat esimerkkejä tavoista, joilla vilje-
lijä voi edistää hiilen varastoitumista maahan (Kuva 2). 
Hiilen varastoituminen tuo myönteisten ilmastovai-
kutusten lisäksi viljelijälle hyötyä maan kasvukunnon 
ja multavuuden parantumisena. Hyväkuntoisen pellon 
ravinteiden pidätyskyky hyödyttää paitsi viljelykasveja 
myös vesistöjä.

Hiilipilotti on viljelijälähtöinen hanke, ja se muotoutuu 
jatkuvasti vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa. 
Hiiliviljelijät suunnittelevat, kokeilevat ja toteuttavat 
pelloillaan oman tilansa tarpeeseen sopivia viljelytoi-
menpiteitä, jotka tähtäävät hiilen varastoimiseen ja maan 
kasvukunnon parantamiseen. Mukana on myös Qvidjan 
kokeilutila, jolla tutkitaan monia asioita samanaikai-
sesti. Kaikilta tiloilta kuitenkin saadaan tutkimuskäyt-
töön soveltuvaa aineistoa, joten jokainen tila on osaltaan 
mukana viemässä tutkimusta eteenpäin, sekä kehittämässä 
toimenpiteitä, joilla peltomaat saadaan maksimaalisesti 
hiiltä varastoiviksi.

Ensimmäiset yli sata hiiliviljelijää on perehdytetty hiilivil-
jelyyn. Koulutus käynnistyi kesällä 2018, ja on siten vasta 
alkuvaiheessa. Näille hiiliviljelijöille tarjotaan seuraavan 
viiden vuoden aikana syventävää koulutusta hiiliviljelystä. 
Hiiliviljelijöitä koulutetaan myös viestintään, jotta osaa-
minen sadalta eturivin hiiliviljelijältä leviäisi muillekin 
viljelijöille tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

Suunnitelmissa on lisäksi ottaa hiilipilottiin mukaan lisää 
viljelijöitä, lisätä vertaiskoulutusta sekä kouluttaa keskeisiä 

toimijoita (neuvojat, maatalousoppilaitokset ja koulut). 
Valio on myös lähtenyt mukaan kouluttamaan uusia hiili-
viljelijöitä. Valio omistaa 5 300 maitotilaa osuuskuntien 
kautta, ja se on sitoutunut kouluttamaan kaikki valiolaiset 
maitotilat hiiliviljelijöiksi vuoteen 2035 mennessä. Ison 
toimijan esimerkki edesauttaa hiiliviljelyn leviämistä ja 
näkyy kuluttajienkin suuntaan1.

Hiilipilotin viljelijät ovat tieteelle arvokas yhteistyö-
kumppani, joiden kanssa voidaan käydä vuoropuhelua 
tutkimuksen ja käytännön maatalouden tarpeista. Suora 
yhteistyö tutkijoiden kanssa on myös viljelijöille antoisaa:

Ohjaus kohti systeemistä muutosta

Kokonaisuuksien ymmärtämisellä saavutetaan pitkäai-
kaisia muutoksia. Toimintatapojen muutos kestävään 
suuntaan vaatii systeemisen muutoksen, jonka eteen 
BSAG tekee aktiivisesti töitä kaikkien maatalouteen 

Kuva 2. Viljelijän keinoja edistää hiilen varastoitumista maaperään.

Palautetta hiiliviljelijöiltä

Mikä motivoi osallistumaan: ”Uutta tietoa ja osaamista 
maan kasvukunnon parantamiseen, lisää tuottavuutta, 
uusia viljelijäkontakteja, mahdollisuutta vaikuttaa 
ympäristön hyvinvointiin.”

Palautetta koulutuksista: ”Ihana ja kerrassaan inspi-
roiva koulutus! Sain heti paljon vinkkejä ja neuvoja jo 
käytäntöön tänä vaikeana kasvukautena. Mahtavaa, 
että tutkimus ja käytäntö tällä tavoin kohtaavat tasaver-
taisina: koen viljelijänä tämän tärkeäksi, ettei neuvoja ja 
vaatimuksia satele vain ’norsunluutornista’, vaan todel-
linen yhteistyö, kumppanuus ja tasavertaisuus on mah-
dollista. Tämä on onnistuneen lopputuloksen edellytys.”

22 www.vesitalous.fi

MA ANKUIVATUS JA IL MA STON MUUTOS

VT1901.indd   22 16.1.2019   11:33:26



Ilmatieteen laitos aloitti toukokuussa 2018 hiilen-
sidontamittaukset sekä nurmella että kaurapel-
lolla Qvidjan tilalla Paraisilla, Varsinais-Suomessa. 

Parhaillaan tutkitaan nurmen ja ilmakehän välistä hiili-
dioksidin, veden ja lämmönvaihtoa eddy covariance eli 
pyörrekovarianssimenetelmällä.

Toukokuussa nurmi oli jo voimakas hiilen nielu lämpimän 
sään ja riittävän maan kosteuden ansiosta (Kuva 3). 
Kesäkuun alkupuolella nurmelta kerättiin rehua kuiva-
aineena noin 2 000 kg hehtaaria kohden eli karkeasti noin 
100 g hiiltä neliömetriä kohden. Nurmi niitettiin liian 
matalaksi, jonka seurauksena kasvusto muuttui kesken 
kasvukauden hiilen lähteeksi, eli mikrobitoiminnan 
maasta vapauttama hiilimäärä ylitti nurmen yhteytysno-
peuden. Keskikesän sateet kiihdyttivät nurmen kasvua ja 
palauttivat sen taas hiilinieluksi.

Pitkittynyt kuivuus ja mahdollinen lämpöstressi ovat 
kuitenkin laskeneet kasvien kykyä sitoa hiiltä. Vaikka 
nurmi onkin hitaasti korjuun jälkeen kasvanut eli sitonut 
hiiltä itseensä, maaperän mikrobitoiminta on vapauttanut 
hiiltä maaperästä ilmakehään lähes vastaavan määrän. 
Alustavien tulosten mukaan pelto on kolmen kuukauden 
aikana sitonut noin 130 grammaa hiiltä neliömetrille 

eli noin 1 300 kilogrammaa hehtaarille. Määrästä vain 
noin neljä prosenttia on kertynyt kesäkuun korjuun 
jälkeen. Kasvukauden ulkopuolella kasvien lakastuessa 
mutta mikrobitoiminnan edelleen jatkuessa maaperästä 
on odotettavissa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin sen 
sidontaa. Talteen kerätyn nurmibiomassan määrä on myös 
jäämässä paljon normaalia pienemmäksi.

Mittauksia jatketaan ensi vuodelle, jolloin nurmella aloite-
taan kiertolaidunnus eli nautojen, hevosten ja lampaiden 
vuorottainen laidunnus. Todennäköisesti erilaisten sääolo-
suhteiden takia näitä vuosia on vaikea verrata suoraan 
toisiinsa, mutta mittausten avulla havaittuja hiilivuon ja 
ympäristötekijöiden välisiä riippuvuuksia hyödyntämällä 
erilaisia kasvukausia kyetään vertailemaan mallien avulla.

Nurmenviljelyn lisäksi Qvidjassa on kesällä 2018 tutkittu, 
miten eri maanparannusaineet vaikuttavat kasvihuonekaa-
suvirtoihin sekä maaperän lämpötila- ja kosteusoloihin 
kaurapellolla. Tavoitteena on selvittää, millaisilla maanpa-
rannusaineilla hiilen sidonta maaperään ja kasvillisuuteen 
maksimoituu. Maanparannusaineina kokeessa on muun 
muassa erilaisia biohiiliä ja paperiteollisuuden sivuvirtoina 
syntyviä kuituja. Ensimmäiset tulokset valmistuvat talven 
2018 aikana.

Kasvihuonekaasumittausten lisäksi 
Ilmatieteen laitos tutkii yhdessä 
Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, 
miten maanparannusaineet vaikuttavat 
mikrobiologiseen toimintaan, lajis-
toon, ravinteiden saatavuuteen, hiilen 
ja typen määrään sekä pysyvyyteen ja 
kasvien kasvuun ja kasvun allokaa-
tioon eli jakautumiseen kasvin eri osiin. 
Tutkimuksen tavoitteena on myös etsiä 
kustannustehokkaita ja luotettavia 
menetelmiä peltojen hiilitaseen toden-
tamiseksi, minkä vuoksi peltolohkoja 
on myös keilattu monikanavalaserilla ja 
seurattu satelliiteista. Mittausaineistoja 
voidaan käyttää myös Ilmatieteen 
laitoksella käytössä olevien ilmastomal-
lien testaamiseen ja parametrisointiin.

LIISA KULMALA, Ilmatieteen laitos

Peltojen hiilensidonta käynnistyi hyvin kasvukauden alussa, mutta poikkeuksellinen 
kuivuus ja kuumuus heikensivät hiilensidontakykyä myöhemmin kesällä

Kuva 3. Kuivuus ja kuumuus heikensi hiilensidontaa.

23Vesitalous 1/2019

MA ANKUIVATUS JA IL MA STON MUUTOS

VT1901.indd   23 16.1.2019   11:33:26



linkittyvien sidosryhmien kanssa. Keskeinen sidosryhmä 
on päätöksenteon valmistelijat ja päätöksentekijät niin 
kansallisella kuin EU tasolla.

Euroopan komission julkaisi 1.6.2018 ehdotuksensa 
yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamista koske-
viksi asetuksiksi. Ehdotuksen mukaisesti jäsenmaiden 
tulee valmistella omat CAP-strategiasuunnitelmansa. 
Näiden suunnitelmien tulisi vastata yhdeksään erityista-
voitteeseen. Hiilensidonta maaperään vastaa useimpiin 
tavoitteisiin, erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen 
ja siihen sopeutumiseen.

Hiiltä sitovista viljelymenetelmistä on runsaasti tutkimus-
tietoa ja käytännön kokemusta. Niiden laajamittaiseen 
käyttöönottoon ei siten ole esteitä, mutta se vaatii kannus-
timia ja tukea viljelijöille. Hiiltä sitovat viljelymenetelmät 
voivat pitkällä aikavälillä parantaa maanviljelyn tuotta-
vuutta ja resilienssiä sekä näin parantaa maatilojen talou-
dellista kannattavuutta.

Maaperän hiilensidonnasta tulisi korvata viljelijälle 
tulosperusteisesti. Tulosperusteinen maksujärjestelmä 
tarvitsee pohjaksi Carbon Action hankkeessa kehitet-
täviä luotettavia todentamismenetelmiä. Samojen työka-
lujen avulla mahdollistettaisiin myös tulot hiilimarkki-
noilta esimerkiksi juuri nyt voimakkaasti kehittyvistä 
kompensaatiomekanismeista.

Seuraavassa ohjelmassa tulosperusteista hiilensidontaa 
tulisi testata ja ottaa myöhemmin kokonaisvaltaisesti käyt-
töön koko EU:n alueella. Tulosperusteinen korvaus hiilen-
sidonnasta mahdollistaisi viljelijälle ja tilalle parhaiten 
soveltuvien menetelmien käytön, mikä tekisi siitä tehok-
kaan. Elementin valvonta olisi yksinkertaista, perustuen 
hiilensidonnan todentamisjärjestelmään2.

Suomi kokoaan isompi toimija
Pilotin tavoitteena on myös varmistaa rahoitus tutkimus- 
ja toteutustoiminnan laajentamiseksi ja tarvittavien pitkän 
aikavälin tutkimusten jatkamiseksi. Alusta on avoin uusille 
toimijoille.

Pelkästään Suomen pelloilla ei ilmastonmuutosta torjuta, 
mutta voimme Suomessa olla pilotti, miten asiaa skaala-
taan, kehitetään ja jalkautetaan. Maailmanlaajuisesti on 
kova pula käytännön kokeiluja tekevistä viljelijöistä ja 
hiilen varastoitumiseen liittyvistä tuloksista peltomaalla. 
Uskomme, että Suomi voi tässä olla pilottimaa ja näyttää, 
miten tieteen eri osaajat ja käytäntö kohtaavat. 

Viitteet

[1] BSAG ja Valio yhteistyö: 
https://www.valio.fi/yritys/media/uutiset/maitotiloilta-ratkaisuja-ilmastonmuutoksen-hillintaan-valio-ja-itameri-saatio-baltic-sea-action-group-yhteistyohon/ .

[2] BSAG asiantuntijalausunto ympäristövaliokunnalle EDK-2018-AK-228484: 
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/ymparistovaliokunta/Sivut/default.aspx

Ilmatieteenlaitos, ajankohtaista: https://ilmatieteenlaitos.fi/ajankohtaista/-/journal_content/56/30106/656560378

CARBON ACTION ohjausryhmä

Pj. Saara Kankaanrinta (BSAG) 

Laura Ala-Kukku (Helsingin yliopisto)

Anni Alitalo (Qvidja Kraft)

Jussi Heinonsalo (Helsingin yliopisto & Ilmatieteen laitos)

Juha Helenius (Helsingin yliopisto)

Ilkka Herlin (BSAG)

Laura Höijer (BSAG)

Anna-Kaisa Itkonen (EU komissio) 

Juuso Joona (Tyynelän tila & Soilfood)

Helena Kahiluoto (Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto)

Milja Keskinen (Maa- ja metsätalousministeriö)

Rikard Korkman (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)

Anna-Liisa Laine (Helsingin yliopisto)

Teemu Lehmusruusu (Telling Tree)

Jari Liski (Ilmatieteen laitos)

Fredrik von Limburg Stirum (Kosken kartano)

Hanna Mattila (Sitra) 

Tuomas Mattila (Kilpiän tila & Suomen ympäristökeskus) 

Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto) 

Sari Peltonen (ProAgria) 

Liisa Pietola (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto)

Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus)
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Tanja Suni (Ympäristöministeriö)

Maisa Tapio-Biström (Maa- ja metsätalousministeriö)
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Hanke koostuu kolmesta 
erillisestä melko itsenäi-
sestä työpaketista, joista 
kolmannessa käytäntöön 

keskittyvässä työpaketissa tarkastel-
laan viljelyjärjestelmien eri tekijöiden 
erilaisia yhdysvaikutuksia. Kuivatusve-
sien määrän ja laadun hallintaa tarkas-
tellaan maaperän, tuotannon sekä 
ympäristön näkökulmasta. 

Maatalouden perusedellytykset
Nykyisenkaltainen peltoviljely edel-
lyttää maassamme toimivia kuivatus-
järjestelmiä (Puustinen ym.1994). 
Tämä tuotannon kannalta välttä-
mätön infrastruktuuri muodostuu 
peruskuivatuksen uomaverkos-
tosta ja lohkotason kuivatusjärjestel-
mistä. Maatalousmaan peruskuivatus 
saatiin Suomessa toteutetuksi 1960-
luvun lopulla kymmenien vuosien 
työn tuloksena. Paikalliskuivatuksen 
kanssa töitä on tehty pidempään aina 
näihin päiviin saakka korvaamalla 
aluksi vanhat sarkaojitukset salaojilla 
ja sittemmin salaojituksen kehitty-

essä toteuttamalla pohjaveden pintaa 
säätelevää säätösalaojitusta ja kastelun 
mahdollistavia teknisesti vaativampia 
ojastoja. Viljelyteknologian ja -käytän-
töjen kehittyessä paikalliskuivatuksen 
vaatimukset ovat kasvaneet nopeasti, 
mikä taas asettaa suurempia vaati-
muksia myös peruskuivatukselle.

Viime vuosiin asti peruskuivatusuomat 
on mitoitettu pitkäaikaisen hydrolo-
gisen vuosikierron mukaan ja uoman 
minimisyvyys lohkotason kasva-
vien kantavuusvaatimusten mukaan. 
Lähtökohtaisesti kuivatusjärjestelmät 
on mitoitettu tehokkaaseen kevättul-
vien poisjohtamiseen. Veden laatuky-
symykset tulivat mukaan, kun havait-
tiin vesistöjä rehevöittävien ravinteiden 
määrän kasvaneen ja kulkeutuvan 
vesistöihin juuri maatalouden kuiva-
tusvesien mukana. Nyt ollaan uuden 
tilanteen edessä peruskuivatusuo-
mien ollessa enenevässä määrin yllä-
pidon tarpeessa. Keskeisin kuivatuksen 
tarvetta määrittävä tekijä, ilmasto, on 
muuttumassa ja esimerkiksi lauhat 
talvijaksot todennäköisesti yleistyvät.  

MARKKU PUUSTINEN
MMM, Agronomi
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus/Vesien hallinta ja 
arviointi
e-mail: markku.puustinen@ymparisto.fi

MARJA JALLI
MMT, erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
e-mail: marja.jalli@luke.fi

KATJA KAUPPI
MMM, tutkija
Luonnonvarakeskus
e-mail: katja.kauppi@luke.fi

KAISA VÄSTILÄ
TkT, tutkijatohtori
Aalto-yliopisto
e-mail: kaisa.vastila@aalto.fi

SIRKKA TATTARI
FM, hydrologi
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus/Vesitieto
e-mail: sirkka.tattari@ymparisto.fi

JARI KOSKIAHO
TkT, tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus/Vesitieto
e-mail: jari.koskiaho@ymparisto.fi

LAURA ALAKUKKU
professori
Helsingin yliopisto, 
Maataloustieteiden osasto
e-mail: laura.alakukku@helsinki.fi

Suomen Kulttuurirahasto tukee merkittävällä panostuksella laajaa 
maataloushanketta, jossa etsitään ratkaisuja maatalouden ympäristö- 
ja tuotantotavoitteiden ratkaisemiseksi. Hankkeessa tehdään syväl-
listä maaperätutkimusta fosforireaktioiden ja ympäristövaikutusten 
ymmärtämiseksi ja kehitetään viljelyjärjestelmiä sopeutumiskeinona 
muuttuviin ilmastollisiin olosuhteisiin ja kasvaviin ympäristövaatimuk-
siin. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan lainsäädännön mahdollisuuksia 
edistää laajojen tietokantojen perustamista ja käyttöä seuranta- ja 
ohjausmenetelmänä.

Viljelyjärjestelmien sopeutuminen 
muuttuviin ilmastollisiin olosuhteisiin 
ja ympäristövaatimuksiin – 
käytännön ratkaisut ja vaikutusten seuranta kokeilualueilla
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Uudenlaista ajattelua ja kokeilua

Muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin haetaan 
vastauksia uudessa Suomen Kulttuurirahaston rahoitta-
massa ’Samassa Vedessä’ -hankkeen työpaketissa kolme. 
Tavoitteena on toteuttaa kuivatusalueen mittakaavassa 
koko viljelyjärjestelmä uuteen ajattelutapaan pohjau-
tuen. Lähtökohtana on hyvän sadontuoton yhdistä-
minen ravinnekuormituksen pienentämiseen ja kuiva-
tuksen perustavoitteiden turvaamiseen. Maatalouden 
vesistökuormitusta alentavilta toimenpiteiltä on edelly-
tetty ensisijaisesti kykyä alentaa vedessä olevien kuor-
mittavien ainesten pitoisuuksia ja toissijaisesti vaikuttaa 
tavalla tai toisella niitä kuljettavan veden määrään ja 
virtaamien äärevyyteen. Kuivatuksen keskeinen tavoite 
on ollut ensisijaisesti hallita veden määrää ja vasta paljon 
myöhemmin on nostettu esille kysymys veden laadusta. 
Yhdistämällä nämä kaksi edellä mainittua lähestymis-
tapaa päästään kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun. 
Kuivatuksella ja ympäristötoimenpiteillä on niin paljon 
yhteisiä tekijöitä ja yhdysvaikutuksia, että niiden voidaan 
sanoa olevan lähes sama asia. Tämä oli keskeisenä ajatuk-
sena hankkeessa, jossa tilatason kuivatus-, ympäristö- ja 
viljelytoimenpiteitä tarkastellaan laajempana kuivatus-
alueen kysymyksenä.

Kokeilualueiden hankinta
Hankkeessa etsittiin kokeilualueita julkisella etsintäkuu-
lutuksella. Kohteita ilmoitettiin runsaat kaksikymmentä, 
joista neljä valittiin tarkempaan maastotutkimukseen. 
Perustietojen, karttatarkastelun ja maastotutkimuksen 
perusteella kohdealueeksi valikoitui Uuhikonojan kuiva-
tusalue Tammelasta. Peruskuivatusuoma on 15 maatilan 
yhteinen ja kattaa 300 peltohehtaaria. Uoman pituus on 
6 kilometriä. Kohteen valinnan jälkeen kuivatusyhteisö 
järjestäytyi toimivaltakelpoiseksi toimijaksi.

Kohdealueella tehtävät toimenpiteet
Alueella toteutetaan peruskuivatusuoman perkaus poik-
kileikkaukseltaan kaksitasoiseksi uomaksi (Kuva 1). 
Kaksitasouoman keskeisimmät ominaisuudet perinteiseen 
uomaan verrattuna ovat hidastuva veden virtasnopeus ja 
pienempi kiintoaineksen kuljetuskapasiteetti ylivirtaama-
tilanteissa. Valunnan kasvaessa ja alivesiuoman täyttyessä 
virtausnopeus ja kiintoainepitoisuus aluksi kasvavat siihen 
saakka, kun vesi nousee tulvatasanteille. Tämän seurauk-
sena virtausnopeus ja virtaaman kuljetuskapasiteetti 
pienenevät ja liikkeelle lähtenyttä kiintoainesta laskeutuu 
tulvatasanteille. Luonnonmukaiseen uoman rakenteeseen 
kuuluvat myös suojavyöhykkeet ja kosteikot tai laskeutus-
altaat. Tässä tullaankin uudenlaiseen tilanteeseen: pelto-
lohkoilta tehokkaasti poistetulla vedellä ei uudenlaisissa 

uomissa ole enää kiirettä mihinkään, vaan se voi virrata 
alajuoksulle aiempaa verkkaisemmin. Siitä koituu monia 
hyötyjä ympäristölle.

Uoman suunnitteluprosessi on parhaillaan käynnissä. 
Suunnitelman yksityiskohdista sovitaan erillisissä vilje-
lijätapaamisissa ja kaksitasouoma on tarkoitus rakentaa 
vuoden 2019 syksyllä. Samaan aikaan selvitetään pelto-
lohkojen kasvukunto, kuivatustila ja maan rakenne 
viljelijähaastatteluissa ja jalkautumalla peltolohkoille. 
Viljelymenetelmiin ja -kiertoihin pureudutaan syvemmin 
hankkeen edetessä.

Keskeistä hankkeessa on se, että kuivatusalueen mitta-
kaavassa tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia arvioi-
daan kokonaisuutena, joka muodostuu yksittäisten 
toimenpiteiden suorista vaikutuksista ja niiden välisistä 
yhdysvaikutuksista. Tavoitteena on arvioida kuivatus-
alueen mittakaavassa kestävän maatalouden ympäristö-
vaikutuksia. Vesistökuormituksen osalta keskiössä on 
fosforikuormitus, sen taso ja vuosivaihtelut. Erityisen 
mielenkiintoiseksi tämän tekee käytännön toimenpi-
teistä lähtevä tarkastelu partikkelimaisen ja liukoisen 
fosforin välisistä suhteista. Tutkimustuloksista haetaan 
vastauksia kysymykseen, onko liukoisen fosforin huuh-
toutumien kasvu partikkelimaisen fosforin huuhtoutu-
mien alentamiseen tähtäävillä toimenpiteillä todellinen 
vesistöriski.

Myöhemmin, kun kuivatusalueen peruskuivatus, paikal-
liskuivatus, maan rakenne ja viljelykierrot on saatu 
kuntoon, hankkeessa suunnitellaan lisätoimenpiteitä 
ravinnekuormituksen hallinnan tehostamiseksi ja peltojen 
hiilivaraston kasvattamiseksi.

Kuva 1. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kuvan kal-
tainen tulvatasanteellinen kaksitasouoma, joka mah-
dollistaa tehokkaan peltojen kuivatuksen samalla kun 
alivesiuoman virtausolot vähentävät uoman liettymistä 
ja sopivat virtavesieliöstölle. (Kuva: Kaisa Västilä)

26 www.vesitalous.fi

MA ANKUIVATUS JA IL MA STON MUUTOS

VT1901.indd   26 16.1.2019   11:33:26



Seuranta: jatkuvatoimiset mittaukset:

Syksyllä 2018 Uuhikonojalla on kohdealueelle ja kahdelle 
vertailualueelle asennettu sameus-, nitraatti- ja pinnan-
korkeusanturit (Kuva 2). Alueella seurataan myös orgaa-
nisen hiilen huuhtoutumista. Seuranta on aloitettu ennen 
toimenpiteitä alkutilanteen selvittämiseksi. Seuranta 
jatkuu toimenpiteiden jälkeen vuosien ajan.

Kohdealueen lisäksi osana hanketta veden laadun seuranta 
aloitetaan myös Sipoon Ritobäckenin jo vuosien ajan 
kehittyneessä kaksitasouomassa (Västilä & Järvelä 2015). 
Tästä uomasta on perustietoa heti perustamisensa jälkeen 
ja nyt mittauksia jatketaan uoman nykyisten vaikutusten 
arvioimiseksi.

Moni asia on saatava kohdalleen
Hankkeessa lähestytään maataloustuotannon perusky-
symyksiä sekä peltolohkon sadon tuoton että vesistö-
kuormituksen kannalta. Lähtökohta on luonnonmu-
kaiseen vesirakentamiseen tukeutuva peruskuivatus. 
Lohkotason tehokas kuivatus on kuitenkin edelleen 
kestävän tuotannon edellytys. Se luo myös edellytykset 
hyvälle maan rakenteelle, tuotantopanosten tehok-
kaalle satovaikutukselle ja maan kantavuudelle. Hyvä 
maan rakenne on osa toimivaa paikalliskuivatusta ja 
se on edellytys hyvälle sadolle. Tiivistyneessä maassa 
ongelmat kertaantuvat, sillä maa ei hengitä, sato jää 
heikoksi ja ravinteet huuhtoutuvat helposti kuivatusve-
sien mukana. Tämän vuoksi vaurioitunut maan rakenne 
pitää palauttaa hyvään tilaan. Tämä taas edellyttää perus-
kuivatuksen varmaa toimivuutta.

Luonnon monimuotoisuus
Luonnonmukaisiin uomiin ja uomarakenteisiin 
muodostuu uusia elinympäristöjä hyönteisille ja 
linnuille. Ne voivat myös toimia ekologisina käytävinä 
pieneläimille. Uomiin voi palautua kalastoa, varsinkin 
jos sitä on luontaisesti ollut jo ennen perkauksia. 
Luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden 
mukaisesti toteutettu uoma tuo myös maaseutumaise-
maan vaihtelua ja uusia näkökohtia.

Lopuksi

Maatalouden ympäristökysymyksiin on etsitty jo vuosien 
ajan ratkaisuja, usein jopa yhtä kaiken kattavaa menet-
telytapaa. Viljelyolosuhteissamme hydrologisen kierron 
luonne – valunnan suuri osuus vuosisadannasta – määrit-
telee niin tuotannon kuin ympäristökysymysten ratkai-
sujen edellytykset. Peruskuivatusuomista ja paikalliskui-
vatusjärjestelmistä muodostuvan infran on toimittava 
kaikissa olosuhteissa moitteettomasti ja vastattava kestä-
vällä tavalla sille asetettuihin tavoitteisiin. Tätä kautta 
kuivatuksen tavoitteet on nähtävä kuivatusvesien hallin-
takysymyksenä ja sen sisältö pelkästään veden määrällistä 
hallintaa laajempana asiana.

Näistä tavanomaisista ja missä tahansa toteutettavista 
toimista muodostuu kuivatusalueen perustila, jonka päälle 
voidaan tuoda tai soveltaa uusia tarkennettuja toimen-
piteitä. Näitä ovat vaikkapa rakennekalkin, biohiilen tai 
teollisuuden tuottamien puukuitujen lisääminen lohkoille 
maan rakenteen parantamiseksi, mahdollinen kipsikäsit-
tely fosforin pidättämiseksi tai muut tarkoituksenmu-
kaiset menetelmät.

Kuva 2. Tammelan kohdealueella ympärivuotinen 
vedenlaadun seuranta. (Kuva: Sirkka Tattari)
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Kasvinviljelyn perusvaatimuksia 
ovat riittävä valonsaanti, riittävät 
päivälämpötilat, eri kasvilajien 
ja –lajikkeiden vaatiman lämpö-

summan (+5°C ylittävien päivälämpötilojen 
summa keväästä syksyyn) täyttyminen ja 
kasvukauden pituus. Suomessa valon määrä 
kasvukaudella riittää, mutta kasvukauden 
pituus ja lämpösumma rajoittavat tuotantoa. 
Kevätkylvöisellä aikaisella ohralla on pienin 
kasvukauden lämpösummavaatimus, 890 
astepäivää (°Cd). Kevätvehnällä vaatimus 
on 990 °Cd, Kauralla 960 °Cd 
ja herneellä 930–980 °Cd. Öljy-
kasveilla ja härkäpavulla lämpö-
summavaatimus on yli 1000 °Cd 
(Peltonen-Sainio ym. 2009). 
Kaikkia kevätviljoja voidaan jo nyt 
viljellä vähintään Oulun korkeu-
delle asti, mutta mitä pohjoisem-
maksi mennään, sitä lyhempi on 
kasvukausi ja pienempi lämpö-
summa. Tällöin lajikevalinta 
vaikeutuu ja sadot pienenevät 
(kts. lajikekokeet: px.luke.fi ja 
Peltonen-Sainio ym. 2009).

Ilmastonmuutos lisää 
lämpöä ja sadetta

Ilmastonmuutoksen myötä kasvu-
kausi pitenee ja lämpösummat 
nousevat, mikä mahdollistaa moni-
puolisemman viljelyn ja isomman 

lajikevalikoiman (Taulukko 1). Uusia viljely-
kasveja ja satoisempia lajikkeita voidaan viljellä 
yhä pohjoisempana Suomessa ja marja- ja 
hedelmäkasvien viljely voi levitä yhä pohjoi-
sempiin koti- ja kaupallisiin puutarhoihin.

Sekä lämpötilat että sademäärät kasvavat 
ilmastonmuutoksen edetessä. Lämpötilojen 
ennustetaan muuttuvan melko samalla tavalla 
eri puolilla Suomea, mutta pohjoiseen mentä-
essä lyhenevä kasvukausi kiihdyttää lämpöti-
lojen nousua keväisin ja laskua syksyisin. 

KAIJA HAKALA
erikoistutkija, 
Luonnonvarakeskus
e-mail: kaija.hakala@luke.fi

Kirjoittaja tutkii 
ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia kasvin-
tuotantoon ja sen 
hillintämahdollisuuksia 
bioenergian ja 
luonnonmukaisen 
viljelyn avulla.

Ilmaston muutos tuo Suomen kasvintuotannolle keskimäärin paremmat olot, mutta tuotantoa 
haittaavat yhä useammin arvaamattomat sään ääri-ilmiöt: kuumuusjaksot, rankkasateet ja kui-
vuusjaksot. Tulevaisuuden ilmastossa myös taudit ja tuholaiset viihtyvät paremmin ja aiheuttavat 
enemmän vahinkoja.

Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset maatalouteen 
Suomessa ja viljelijän 
mahdollisuudet sopeutua

Taulukko 1. Kasvukauden tärkeimmät ilmastotekijät nyt 
(keskiarvo vuosista 1971-2000), ja vuosina 2025 ja 2055 
RCP4.5 mukaan (Ruosteenoja ym. 2016).

Kasvukauden
alku loppu pituus Tsum* Rsum**

Helsinki
nyt 1.5. 19.10. 172 1277 338
2025 23.4. 29.10. 189 1549 385
2055 17.4. 4.11. 201 1722 415
Tampere
nyt 1.5. 11.10. 164 1192 332
2025 24.4. 20.10. 179 1451 373
2055 19.4. 27.10. 191 1615 400
Kuopio
nyt 6.5. 4.10. 151 1120 330
2025 29.4. 12.10. 167 1364 365
2055 23.4. 19.10. 179 1520 393
Oulu
nyt 15.5. 3.10. 141 977 247
2025 7.5. 11.10. 157 1206 281
2055 2.5. 17.10. 168 1359 305

*  Tsum = kasvukauden lämpösumma (°Cd), 
**Rsum = kasvukauden sadesumma (mm).
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Kuvaan 1 on piirretty Tampereen nykyiset (keskiarvo 
vuosista 1971–2000) ja tulevaisuuden (2025 ja 2055) 
arvioidut kuukausikeskilämpötilat. Lämpötilat nousevat 
eniten talvikuukausina. Sademäärät muuttuvat epätasai-
semmin ja eri tavoin Suomen eri osissa (Kuva 2 a-d). 
Sademäärät kasvavat eniten syys- ja joulukuun välillä.

Sademäärien hienoinen kasvu ja lämpötilojen nousu 
etenkin kasvukaudella näyttäisivät parantavan Suomen 
kasvintuotannon edellytyksiä. Näin onkin osittain. 
Ilmaston muutosta kuvataan kuitenkin keskiarvoin, vaikka 
ilmasto muuttuu epätasaisesti. Satovuosi 2018 oli huono 
koko Euroopassa kasvukauden liiallisen kuumuuden ja 
kuivuuden takia. Vuosi 2017 taas oli Suomessa hankala 
liian matalien lämpötilojen ja suuren sademäärän takia. 

Kumpikin vuosi poikkeaa reilusti skenaariokuvauksista 
sekä sademäärien että lämpötilojen suhteen (Kuva 3). 

Kuva 1. Esimerkki keskimääräisten kuukausilämpö-
tilojen muutoksesta Tampereella RCP4.5 –skenaarion 
mukaan.

-10
-5
0
5

10
15
20
25

°C

Kuukausilämpötilojen muutokset Tampereella 
ilmaston muuttuessa

nyt

2025

2055

0

20

40

60

80

100

m
m

Helsinki

nyt

2025

2055
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

m
m

Tampere

nyt

2025

2055

b

0

20

40

60

80

100

m
m

Kuopio

nyt

2025

2055

c

0
10
20
30
40
50
60
70

m
m

Oulu

nyt

2025

2055

d

a

Kuva2. Keskimääräiset kuukausisademäärien muutokset Suomen suurimpien kaupunkien alueilla RCP4.5 –skenaarion 
mukaan. a) Helsinki, b) Tampere, c) Kuopio ja d) Oulu.
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Kuva 3. Esimerkkejä skenaarioiden mukaisten ja vuosi-
na 2017 ja 2018 toteutuneiden kuukausikeskilämpöti-
lojen (a) ja –sademäärien (b) eroista.
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Ilmastonmuutoksen suurimpia uhkia ovatkin sään 
ääri-ilmiöiden lisääntyminen. Samalla kun sademäärä 
Suomessakin nousee, sade voi tulla yhä useammin rank-
kasateina. Kuivuusjaksoja tulee yhä useammin ja niiden 
pituus kasvaa. Rankkasateiden varalta peltojen olisi hyvä 
olla jatkuvasti kasvipeitteisiä eroosion ja huuhtoumien 
välttämiseksi. Kuivuuteen on varauduttava säätösalaoji-
tuksin ja arvokasvien osalta myös kastelujärjestelmin. 
Peltojen vesitalouden hallintaa on parannettava myös 
huolehtimalla niiden kasvukunnosta mm. lisäämällä 
peltojen hiilipitoisuutta ja huolehtimalla niiden veden-
läpäisykyvystä. Moni peltomaa Suomessa on tiivistynyt. 
Toimivasta salaojitusjärjestelmästäkään ei ole hyötyä, jos 
vesi ei pääse pellon pinnalta salaojiin (Kuva 4).

Ääri-ilmiöt tulevat yhä tutummiksi
Lämpimämpään ilmastoon on kiinnitetty paljon 
odotuksia, mutta myös uhat ovat tulleet tutuiksi 
(http://www.ilmase.fi/, https://ilmasto-opas.fi/, Peltonen-
Sainio ja Hakala 2014). Yhä useammin on odotetta-
vissa sään ääri-ilmiöitä, kuten yhä pidempiä kuivuus- ja 
hellejaksoja. Viljojen kukinta-aikaan sattuva pitkä (yli 
kuuden päivän) hellejakso voi tappaa kehittymässä olevat 
kukka-aiheet, jolloin sadot voivat pienentyä huomat-
tavasti (Hakala ym. 2012). Vuoden 2018 kuumuus ja 
kuivuus pienensivät vehnän satoja noin 30% ja ohran 

satoja noin 20% vuoden 2017 satoihin verrattuna 
(https://stat.luke.fi/satotilasto). Lisäksi kasvukauden sää 
lämpenee suhteessa enemmän kuin sademäärä kasvaa, 
mikä on huono asia, kun korkeammat lämpötilat lisäävät 
myös haihdutusta (Kuva 5). Toiveikkaat sato-odotukset 
voivat romuttua siksi, ettei sademäärä riitäkään paremman 
satopotentiaalin toteutumiseen, etenkin jos sade tulee 
lyhytkestoisina rankkasateina.

Kuva 4. Vettä tiivistyneen peltomaan yllä. Kuva: Jos Helmich

Kuva 5. Kasvukauden sadesumman ja lämpösumman 
suhde Suomen suurimpien kaupunkien alueilla nyt ja 
tulevaisuudessa RCP4.5 –skenaarioiden mukaan.
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Taudeista ja tuholaisista yhä enemmän haittaa

Samalla kun ilmasto muuttuu kosteammaksi ja lämpi-
mämmäksi, olot muuttuvat ihanteellisiksi myös taudeille 
ja tuholaisille. Uusia tuholaisia saapuu Suomeen ja tuho-
laiset, joiden lisääntymistä on rajoittanut ankara talvi voivat 
selvitä talven yli ja kasvattaa uusia sukupolvia. Monet 
tuholaiset kantavat mukanaan viruksia, jotka leviävät 
yhä tehokkaammin (Hakala ym. 2011). Vaikka torjun-
noilla selvitäänkin näistä kaikista, kuten on selvitty esim. 
Tanskassa ja Etelä-Ruotsissakin, torjuntatoimet lisäävät 
luonnolle haitallisten kemikaalien leviämis- ja huuh-
toumariskiä ja kasvintuotannon kustannuksia. Ilmaston 
muuttuessa on vaara, ettei kasvintuotantomme ole enää 

turvallista ja puhdasta. Gammayökkösen tuhot vuonna 
2018 tulivat yllätyksenä, vaikkei tämä perhonen tunte-
maton ollut Suomessakaan. Sen invaasio oli kuitenkin 
isompi kuin vuosikymmeniin ja tuhojen torjumiseen 
piti nopeasti löytää keinot ja sallia toimet tilanteessa, 
jossa suuri määrä härkäpapukasvustoja oli jo menetetty 
(Kuva 6). Vastaavia katastrofin alkuja on odotettavissa 
jatkossakin, kun ilmasto muuttuu yhä lämpimämmäksi.

Monimuotoinen viljely ja pellon kasvukunto 
avaimia sopeutumiseen

Monimuotoinen viljely on avaintekijä ilmastonmuu-
toksesta hyötymiseen ja sen ongelmista selviämiseen. 
Eri aikoihin sijoittuvat sään ääri-ilmiöt eivät romahduta 
tilan tuotosta, jos viljelyssä on muutakin kuin yksi tai 
kaksi viljakasvia. Erityyppiset monokulttuurin katkai-
sevat viljelykasvit estävät tautien ja tuholaisten leviämistä. 
Erikoiskasvit (esim. kinua, vihannekset, ym.) monipuo-
listavat viljelykiertoja ja niistä voi myös saada paremman 
hinnan kuin esim. viljoista. Syyskylvöiset kasvit tasaavat 

Kuva 6. Gammayökkösen tuhoama härkäpapukasvusto. Kuva: Aki Niemelä, Corteva Agriscience
Pikkukuva: Gammayökkösen toukka lehden kimpussa. Kuva: Erja Huusela-Veistola, Luke

Eri aikoihin sijoittuvat sään ääri-ilmiöt eivät romahduta 
tilan tuotosta, jos viljelyssä on muutakin kuin yksi tai 
kaksi viljakasvia. Erityyppiset monokulttuurin katkai
sevat viljelykasvit estävät tautien ja tuholaisten leviämistä. 
Erikoiskasvit (esim. kinua, vihannekset, ym.) monipuo
listavat viljelykiertoja ja niistä voi myös saada paremman 
hinnan kuin esim. viljoista. Syyskylvöiset kasvit tasaavat 
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IPCC on julkaissut useita erilaisia skenaarioita ilmaston 
muutoksesta. Vuoteen 2014 asti olivat käytössä 
vuonna 2000 julkaistut kasvihuonekaasupäästöjä 

kuvaavat SRES –skenaariot (Special Report on Emissions 
Scenarios), joita olivat B1, A1, A1B1 ja A2. Näistä B1 oli 
kaikkein matalin, jolla oli pienimmät vaikutukset ilmas-
toon. Vuonna 2014 julkaistiin IPCC:n viidennen arvi-
ointiraportin yhteydessä kasvihuonekaasujen pitoisuutta 
ja ilmastonmuutosta tarkemmin kuvaavat RCP-skenaa-
riot (Representative Concentration Pathway). Nämä 
skenaariot kuvaavat tulevaisuutta neljän polun mukaan: 
RCP2.6, RCP4.5, RCP6, ja RCP8.5, joiden numeroarvot 
kuvaavat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamaa säteily-
pakotetta. RCP2.6 mukaan kasvihuonekaasujen pitoi-
suus alkaa vähitellen laskea vuoden 2030 jälkeen, ja kasvi-
huonekaasujen aiheuttama lämpötilan nousu jää keski-
määrin yhteen asteeseen. RCP4.5 mukaan kasvihuone-
kaasujen pitoisuus nousee yli 550 ppm, mutta alkaa sitten 
laskea ja globaalilämpötilan nousu jää keskimäärin alle 
2 asteeseen*. RCP2.6 mukaiseen tilanteeseen pyritään, 
etenkin Eurooppaa koetelleen vuoden 2018 jälkeen. On 
epätodennäköistä, että kasvihuonekaasupäästöjä pystyt-

täisiin näin nopeasti laskemaan, ja todennäköisempi 
hillinnän taso jäänee RCP4.5 mukaiseksi.

Suomessa ilmasto lämpenee noin 1,5 kertaa enemmän 
kuin maapallolla keskimäärin, sillä lämpeneminen 
kiihtyy, kun mennään pohjoisemmaksi. Kahden 
asteen globaalilämpötilan muutos tarkoittaa Suomessa 
noin kolmen asteen nousua nykytilaan verrattuna 
(Ruosteenoja ym. 2016). 

työhuippuja, selviävät kevään kuivuusjaksoissa talvesta 
jääneen kosteuden turvin ja valmistuvat ennen syyssa-
teita. Syväjuuriset kasvit (nurmikasvit, kumina) auttavat 
maaperän rakenteen hoidossa ja niiden avulla voidaan 
lisätä hiiltä maahan. Talvehtiville kasveille voi vielä muuta-
mina vuosina tulla epäedullisia oloja esim. lumen sulamis- 
ja jäätymissyklien muodossa. Vähitellen Suomi siirtyy 
kohti Etelä-Ruotsin ja Tanskan oloja, jolloin talvehtimi-
nenkin onnistuu yhä useammin.

Vaikka ilmastonmuutos on Suomelle myönteisempi asia 
kuin monille muille maailman maille, sen tuomat globaalit 
ongelmat ovat niin suuria, että Suomen saama hyöty jää 
todennäköisesti realisoitumatta. Tämän takia kannattaa 
Suomessakin kaikin tavoin edistää kehitystä kohti vähä-
päästöisempää yhteiskuntaa. Maatalouden monipuolis-
taminen ja pellon kasvukunnosta huolehtiminen tuovat 
etuja viljelijöille jo nyt, myös siinä tapauksessa, ettei 
ilmasto muuttuisikaan. 

Näin ilmasto muuttuu

* https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathway
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Turvepeltojen ravinnehuuhtoumia 
on tutkittu Suomen ainoalla 
turvemaan huuhtoutumisken-
tällä, joka perustettiin silloiselle 

Maatalouden tutkimuskeskuksen Karjalan 
tutkimusasemalle Tohmajärvelle vuonna 
1982. Kentällä oli vuosina 1983–2000 neljä 
koetta, joissa selvitettiin kevätviljojen, moni-

vuotisten nurmien, kivennäislannoituksen, 
lannanlevityksen ja kesannointimenetelmän 
vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen. 
Huuhtoutumiskenttä ei ole enää toimin-
nassa, mutta se tuotti arvokkaan perustiedon 
saraturvemaiden ravinnehuuhtoumista.

Sateisina vuosina suuret huuhtoumat
Ravinteiden huuhtoutumiseen turvemaasta 
vaikutti eniten maan läpi valuvan veden 
määrä; sademäärän, ja sen myötä valunnan 
kasvaessa ravinteiden huuhtoutuminen 
kasvoi lähes lineaarisesti niin typen kuin 
fosforin suhteen. Esimerkiksi valunnan ollessa 
200 mm vuodessa typpeä huuhtoutui 13 kg/
ha ja fosforia 0,7 kg/ha. Valunnan ollessa 
400 mm typpeä huuhtoutui 27 kg/ha ja 
fosforia 1,4 kg. Valunnan pienentäminen – 
johon voidaan pyrkiä säätösalaojituksen avulla 
– on tehokkain keino huuhtoumien vähen-
tämiseksi. Turvemaiden säätösalaojituksesta 
on vielä melko vähän tutkittua tietoa, mutta 
toisaalla sijainneessa kenttäkokeessa veden-
pinnan nosto onnistui melko hyvin turvepel-
lolla, joka sijaitsi painanteessa ja jonne virtasi 
vettä ympäristöstä. Tällaisessa paikassa veden-
pintaa oli vaikea saada alenemaan märkinä 
aikoina, kun taas kuivina aikoina vesi ei 
pysynyt säädetyssä tasossa. Säätösalaojituksella 
pystytään siis jonkin verran vaikuttamaan 
pohjaveden tasoon, mutta luonnonvoimilla 
on suurempi vaikutus.

MERJA MYLLYS
MMM, tutkija, 
Luonnonvarakeskus
e-mail: merja.myllys@luke.fi

Kirjoittaja on 
turvepeltoihin perehtynyt 
kuivatuksen asiantuntija, 
joka on tutkinut 
monipuolisesti turpeen 
hydraulisia ja fysikaalisia 
ominaisuuksia. 

Hän työskentelee tällä 
hetkellä hankkeissa, 
jotka tähtäävät viljelyn 
ympäristövaikutusten 
vähentämiseen ja 
maan hiilivaraston 
kasvattamiseen.

Turvepelloilta huuhtoutuu runsaammin ravinteita kuin kivennäismaapelloilta. Huuhtoutuminen on 
sitä runsaampaa, mitä suurempi on valunta. Mikäli ilmastonmuutos lisää sateiden määrää, riski huuh-
toumien lisääntymiseen kasvaa. Mahdollisuuksia huuhtoumien vähentämiseen kuitenkin on.

Turvepeltojen 
ravinnehuuhtoumien 
vähentämismahdollisuudet

Sadanta 673 mm

Salaojavalunta 273 mm

Pintavalunta 52 mm

NH4-N 1,9 kg/ha

NO3-N 5,7 kg/ha

Kokonais-N 18 kg/ha

PO4-P 0,3 kg/ha

Kokonais-P 0,9 kg/ha

COD (kem. hapenkulutus) 65 O2 mg/l

K 24 kg/ha

Ca 81 kg/ha

Mg 17 kg/ha

Na 6,7 kg/ha

SO4-S 44 kg/ha

Cl 18 kg/ha

Kiintoaines 800 kg/ha

Karjalan tutkimusaseman Tohmajärven 
huuhtoutumiskentän keskimääräiset vuo-
sittaiset salaojavesien huuhtoumamäärät 
18 vuoden mittausajalta.
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Nurmen viljely vähentää huuhtoumia

Kasvilaji ja siihen liittyvä maan käsittely vaikuttivat ravin-
teiden huuhtoutumiseen. Niinä vuosina, kun huuhtoutu-
miskentällä verrattiin nurmen ja viljan viljelyn vaikutuksia, 
valuntaa oli keskimäärin 440 mm vuodessa. Tällöin vilja-
pellolta huuhtoutui typpeä 40 kg/ha ja nurmelta 20 kg/ha. 
Nurmen vähäisempi huuhtouma johtui siitä, että muok-
kausta – joka kiihdyttää turpeen hajoamista ja ravinteiden 
vapautumista – ei tarvitse tehdä monivuotista nurmea viljel-
täessä vuosittain; maa pysyy kasvipeitteisenä ympäri vuoden, 
ja kasvusto ottaa maasta ravinteita selvästi kauemmin kuin 
keväästä syksyyn kasvava viljakasvusto. Nurmi myös käyttää 
vettä huomattavasti enemmän kuin vilja ja vähentää siten 
valunnan määrää ja ravinteiden huuhtoutumista.

Typpilannoitusmäärä vaikutti huuhtoumaan vain vähän. 
Turve on hajoavaa orgaanista ainesta, ja saraturpeessa on 
joka tapauksessa runsaasti typpeä eikä typpilannoituksella 
ei ole paljoakaan vaikutusta. Fosforin huuhtoutumiseen 
kasvilajilla tai lannoitusmäärällä ei ollut suurta vaikutusta, 
vaan fosforia huuhtoutui nurmen ja viljan vertailukokeen 
aikana vuosittain keskimäärin 1,5 kg/ha.

Vähennyspotentiaalia on
Suomessa on viljelyksessä 260 000 hehtaaria soista raivat-
tuja peltoja, mikä on noin kymmenen prosenttia koko 
peltopinta-alasta. Suurten hehtaarikohtaisten ravinne-
huuhtoumien takia turvemaiden osuus Suomen koko-
naishuuhtoumista on suurempi. Suurten huuhtoumien 
”hyvä” puoli on, että vähennyspotentiaali on suuri; siirty-
mällä viljanviljelystä nurmenviljelyyn hehtaarikohtaiset 
typpihuuhtoumat vähenevät 50 prosenttia. Huuhtoumia 
vähentävät kaikki viljelytoimet, jotka hidastavat turpeen 
hajoamista: lannoituksen, kalkituksen ja maanmuokka-
uksen vähentäminen sekä pohjaveden pitäminen niin 
lähellä maan pintaa kuin viljelytoimien kannalta on 
mahdollista. Ravinteiden huuhtoutumista ja kasvihuo-
nekaasupäästöjä vähentävät samat keinot. 

Nurmen viljely vähentää turvemaiden viljelyn 
ympäristöhaittoja.

YT2019 1/2 
pysty
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Suomen oloissa sadannasta 
noin puolet tai kuivina 
vuosina kolmasosa poistuu 
maasta valuntana. Viljely-

maamme ovat märkiä suurimman 
osan vuodesta, joskus jopa keskellä 
kasvukautta, niin kuin kesäkuussa 
2015 otettu Kuva 1 osoittaa. Märkyys 
ja siihen liittyvä hapettomuus jättävät 
maahan monenlaisia merkkejä, jotka 
monesti johtuvat maan rautayhdis-
teiden saostumisesta tai liukene-
misesta. Meille nämä märkyyden 
aikaansaamat merkit voivat olla niin 
itsestään selviä, ettemme välttämättä 
edes tule huomanneeksi niitä.

Savi- ja hiesumaat ovat yleisväriltään 
harmaita. Harmaa väri osoittaa maan 
olevan pitkiä aikoja veden kyllästämää 
ja hapetonta. Silloin maakokka-
reissa ei ole niiden pintoja verhoavaa 
ruskeaa ruostesaostumaa. Kun maa 
on pitkään läpimärkää, maahiuk-
kasten rauta(hydr)oksidipinnoitteet 
liukenevat. Kun kolmiarvoinen rauta 
(Fe3+) pelkistyy kaksiarvoiseksi (Fe2+) 
värittömäksi muodoksi ja liukenee, 
harmaa maa-aines tulee näkyviin. 
Rautahydroksidia voi saostua uudes-
taan hapellisissa kohdissa, joihin 
kasautuu ruostesakkaa. Kaikki savi-
maata vähänkin syvemmältä kaiva-

MARKKU YLI-HALLA
e-mail: markku.yli-halla@helsinki.fi

Professori Markku Yli-Halla on tutkinut 
Suomessa esiintyviä maannoksia. Hän on 
toiminut maaperäalan tehtävissä Kemira 
Oy:ssä, Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskuksessa ja Helsingin yliopistossa.

Märkyyden merkit Suomen 
viljelymaissa
Suomessa märkyys on merkittävä viljelyrajoite, ja peltojen kuivatuksesta aiheutuu maataloudellem-
me suuret kustannukset. Märkyys ja hapettomuus tuottavat kemiallisia muutoksia, jotka liittyvät 
usein ruostesaostumien muodostumiseen ja liukenemiseen. Tämän seurauksena maahan syntyy har-
maan- ja ruskeankirjava värimosaiikki. Maan haitallisen märkyyden voi ilmaista kansainvälisen WRB-
luokitusjärjestelmän termistöllä.

Kuva 1. Märkä oraspelto varsinaissuomalaisella savimaalla kesäkuussa 2015. Kuva: Markku Yli-Halla
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neet tunnistavat tämän ilmiön, jonka seurauksena savinen 
pohjamaa on harmaiden ja ruskeiden laikkujen mosaiikki.

Märässä maassa huokosvedessä voi olla paljonkin liuen-
nutta kaksiarvoista rautaa, joka on väritöntä. Tällainen 

tilanne vallitsee monesti liejusavien pohjamaassa. Kuvan 2 
maakokkare Ylistarosta on sisäosiltaan veden kyllästämä ja 
väriltään harmaa. Huokosvedessä oleva liukoinen rauta 
liikkuu pienemmän pitoisuuden suuntaan kohti kokka-
reen ulkoreunoja, joihin pääsee happea maan kuivumis-
halkeamia pitkin. Kun liukoinen, kaksiarvoinen rauta 
saavuttaa kokkareen ulkoreunan, se hapettuu kolmiar-
voiseksi ja saostuu. Tästä syystä liejusavimaiden kokka-
reita voi verhota paksu ruskea ruostesaostuma, niin kuin 
Kuvasta 2 nähdään. Vastaava ilmiö esiintyy myös märkien 
maiden vanhoissa juurikanavissa (Kuva 3). Niissä ruos-
tesaostumasta tulee pillimäinen muodostuma vanhan 
juurikanavan ympärille, koska juurikanavaa pitkin pohja-
maahan pääsee ilmaa, ja juurikanavan seinämät pysyvät 
hapellisina.

Monesti hiesu-, hieta- ja aitosavimaissa kokkareiden 
ulkopinnat ovat harmaita ja kokkareiden sisältä löytyy 
ruostesaostumia. Tämä väriyhdistelmä (”stagnic colour 
pattern”) osoittaa kokkareiden sisäosien olevan ainakin 
osittain hapellisia mutta ulkopintojen hapettomassa 
tilassa. Savimaan huonon vedenläpäisevyyden takia sade- 
ja sulamisvedet patoutuvat pintamaahan. Pintamaassa on 
sen verran runsaasti orgaanista ainesta, että mikrobitoi-
minta aiheuttaa vedellä kyllästyneissä oloissa kokkareiden 
pinnoille hapettoman tilan, ja ruostesaostumat liuke-
nevat. Vedellä kyllästynyt tila aiheutuu siis ylhäältäpäin 
tulevasta vedestä toisin kuin korkean pohjaveden maissa, 
joissa maata kyllästävä vesi tulee alhaalta.

Karkeiden kivennäismaiden ruskeasta yleisväristä huoli-
matta niissäkin näkyy usein märkyyden ja hapetto-
muuden merkkeinä vaaleita laikkuja ja ruskeita ruostesa-
ostumia (Kuva 4). Joskus rauta saostuu rengasmaisina 
muodostumina.

Kuva 2. Ylistaron liejusavimaalta noin 80 cm:n syvyy-
destä otettu maakokkare. Harmaa väri kokkareen 
sisällä ilmaisee sen olevan hapettomassa tilassa. 
Kokkareen hapellisille ulkopinnoille on syntynyt paksu 
ruostesaostuma. Kuva: Markku Yli-Halla

Kuva 3. Vanhojen juurikanavien ympärille syntyneitä 
ruostesaostumia (”rautapillejä”). Kuva: Markku Yli-Halla

Kuva 4. Märkyyden vaivaamassa hietamaassa on ruskeita 
ruostesaostumia ja harmaita hapettomia laikkuja, joista 
ruoste on liuennut pois. Kuva: Markku Yli-Halla
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Monesti hietaisen muokkausker-
roksen alla on savinen pohjamaa. 
Näissä maissa savi- ja hietamaan 
rajavyöhyke voi olla pitkiä aikoja 
veden kyllästämä, kun sade- ja sula-
misvedet suotautuvat helposti hiedan 
läpi mutta eivät pääse imeytymään 
savimaahan. Ilmiö näkyy mosaiik-
kikuviona, jossa ruosteenruskeat ja 
vaaleammat kohdat vuorottelevat. 
Joskus hietaisen pintamaan alaosa 
on lähes valkoinen, kun kaikki ruos-
tesaostumat ovat liuenneet pois 
(Kuva 5).

Turve- ja multamaat ovat märkiä 
maita jo syntytapansakin perus-
teella. Niihin on kertynyt orgaa-
nista ainesta, joka ei ole maan 
märkyyden takia päässyt hajoamaan 
niin kuin kivennäismailla on tapah-

tunut. Eloperäisten maiden kuivatus 
ja muokkaus johtavat puolestaan 
orgaanisen aineksen vähittäiseen 
hajoamiseen.

Märkyys on Suomessa merkit-
tävä viljelyrajoite, jonka takia koko 
kasvukautta ei pystytä hyödyntä-
mään. Peltojen perus- ja paikal-
liskuivatus aiheuttavat maatalo-
udelle suuria kustannuksia. Vain 
noin 14 prosenttia pelloistamme, 
lähinnä joitain moreenimaita, viljel-
lään ilman ojitusta. Ei ole itsestään 
selvää, että maatalouspolitiikkaa 
valmistelevat tahot EUssa tiedos-
tavat tämän keskeisen maatalouden 
harjoittamista vaikeuttavan tekijän. 
Toisaalta meille itsellemme peltojen 
luontainen märkyys voi olla niin 
luonnollinen asia, ettei sitä välttä-

Kuva 5. Jokioisissa sijaitsevassa maassa on pinnalla 40 cm kerros 
karkeaa hietaa ja sen alla savea. Hietakerroksen alaosa on savimaan 
huonon vedenjohtavuuden takia usein veden kyllästämä ja 
hapeton, mistä syystä ruostesaostumat ovat liuenneet pois, ja 
vaalea kvartsihiekan väri pääsee esiin. Kuva: Markku Yli-Halla

Lisäys numeroon 6/2018
Artikkelissa Vehanen ym.: Vesistöjen vaellusyhteyksien avaaminen on keskeinen 
osa ympäristön tilan parantamista (s.10-14) käsiteltävien Mustionjoen kalatei-
den (Åminnefors ja Billnäs) suunnittelusta on vastannut Maveplan Oy.

M
av

ep
la

n
 1

/3

37Vesitalous 1/2019

MA ANKUIVATUS JA IL MA STON MUUTOS

Maveplan Oy

Kiilakiventie 1
90250 Oulu

Puh. (08) 534 9400

Minna Canthin katu 25
PL 1096

70111 Kuopio
Puh. (017) 288 8130

MAA- JA VESI-
RAKENTAMISEN
ASIANTUNTIJA

www.maveplan.fi

Kalateiden
 ja vesistö-

suunnittelun
moniosaaja

VT1901.indd   37 16.1.2019   11:33:31



mättä ymmärretä tuoda esiin. Maaperätieteen kansain-
välinen käsitteistö voi olla tällöin tarpeen. Sitä tarvitaan 
myös maaperää koskevassa tieteellisessä viestinnässä.

Kansainvälisen Maaperätieteiden Seurojen Liitto (IUSS) 
on laatinut ”World Reference Base for Soil Resources” 
–luokittelujärjestelmän (WRB), jonka uusin versio on 
vuodelta 2014 (FAO 2014). EU suosittelee tämän järjes-
telmän käyttöä, ja Euroopan maaperäkartta ja tietokanta 
on laadittu sen pohjalle (European Soil Bureau 1998). 
Järjestelmän nimistössä on paljon mahdollisuuksia maan 
märkyyden ilmaisemiseen. Myös Suomen maannostieto-
kannassa (Lilja ym. 2017) on käytetty WRB-järjestelmän 
nimistöä. Taulukkoon 1 on koottu maannosnimiä, 
joita tyypillisille suomalaisille maille voi käyttää. Lähes 
kaikki taulukossa olevat nimet ilmaisevat sen, että maa 
on luontaisesti märkää ja vaatii viljelykäytössä ojituksen. 
Taulukossa esiintyy WRB-järjestelmän 32 pääluokasta 
kahdeksan: Leptosols, Arenosols, Regosols, Podzols, 
Planosols, Stagnosols, Gleysols ja Histosols. Näitä 
päänimiä täsmennetään yleensä yhdellä tai kahdella 
lisämääreellä. Näiden nimien yleistajuiset selitykset on 
esitetty oheisessa tietolaatikossa. 

Kirjallisuus

FAO, 2014. World reference base for soil resources 2014. A framework for international classification, correlation and communication. World Soil Resources Reports 106. 181 s.

European Soil Bureau 1998. Soil geographical data base of Europe, at scale 1:1000 000.

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M., Nevalainen, R., Väänänen, T., Tamminen, P. & Tuhtar, J. 2017. Suomen maannostietokanta. Käyttöopas versio 1.1. Luke. Luonnonvara- ja 
biotalouden tutkimus 6/2017. 63 s.

WRB-luokitusjärjestelmän 
nimistöä yleistajuisesti

Maannosten pääluokat:

Arenosols: Pinta- ja pohjamaa hiekkaa. Soraa ja 
kiviä alle 40 % tilavuudesta.

Gleysols: Maassa korkea pohjavesi. Maakokkareet 
tyypillisesti ruostesaostumien verhoamat.

Histosols: Maassa vähintään 40 cm paksu 
turvekerros

Leptosols: Kalliomaa

Planosols: Pintamaa karkea ja sen alla savinen 
pohjamaa, jossa heikko vedenjohtavuus.

Podzols: Maassa huuhtoutunut valkomaa ja sen 
alla ruskea rikastumiskerros

Regosols: Heikosti kehittynyt maannos, jossa ei 
näy erilaistuneita horisontteja.

Stagnosols: Pintamaa on sade- ja sulamisvesien 
kyllästämä ja hapeton pohjamaan heikon 
vedenjohtavuuden takia

Lisämääreet:

Dystric: Vahvasti hapan maa; ”emäskyllästysaste” 
alle 50 %

Eutric: Lievästi hapan tai neutraali maa; 
”emäskyllästysaste" vähintään 50 %

Histic: Maan pinnalla 10-40 cm eloperäistä maata, 
jonka alla kivennäismaa

Endogleyic: Korkean pohjaveden aiheuttaman 
hapettomuuden merkkejä 50–100 cm syvyydellä

Luvic: Maassa on havaittavissa saveksen 
kulkeutumista maaprofiilissa alaspäin

Nudilithic: Avokallio

Vertic: Halkeileva savimaa

Suomalainen maalaji WRB-järjestelmän nimi

Turvemaat Dystric Histosols

Multamaat Histic Gleysols

Liejut, liejusavet Dystric Gleysols

Savimaat Luvic Vertic Stagnosols

Pintamaa karkeaa, 
pohjamaa savea

Luvic Endogleyic Planosols

Hiesut ja hienot hiedat Eutric Regosols

Karkeat hiedat Endogleyic Podzols

Hiekat Dystric Arenosols

Moreenit Endogleyic Podzols

Kalliomaat, joissa maapeite Dystric Leptosols

Avokalliot Nudilithic Leptosols 

Taulukko 1. Suomalaisille maille sopivia World 
Reference Base for Soil Resources (WRB)-järjestelmän  
mukaan annet tuja maannosnimiä. Nimistön yleistajuiset  
selitykset löytyvät oheisesta tietolaatikosta.
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Gårdskullan kartanon 
kahdella peltolohkolla 
(alueet 1 ja 2, Kuva 1) 
Siuntion Kirkkojoen 

valuma-alueella salaoja- ja pintaker-
rosvaluntavesien määrää ja laatua 
on seurattu vuodesta 2008 lähtien. 
1940-luvulla salaojitettujen pelto-
lohkojen pinta-alat ovat noin 5,7 ha 
(alue 1) ja 4,7 ha (alue 2). Alueiden 
maalaji on savea (HeS, HsS ja AS). 
Selvimmin alueet eroavat toisistaan 
kaltevuudeltaan, 1 % (alue 1) ja 5 % 
(alue 2). Ensimmäisinä tutkimusvuo-
sina (2008–2010/2011) molemmilla 
alueilla viljeltiin syys- ja kevätviljoja 
(vehnä, ohra) tavanomaisia viljelyme-
netelmiä ja kivennäislannoitteita käyt-
täen. Alue 2 on ollut lihakarjan laitu-
mena keväästä 2011 lähtien. Alueelta 1 
viimeinen viljasato korjattiin elokuussa 
2011, jonka jälkeen se on ollut nurmi-
viljelyssä. Tuotantosuunnan muutoksen 
myötä tutkimusalueilla siirryttiin luon-
nonmukaiseen tuotantoon.

Molemmilla koealueilla on mitta-
uskaivot, joissa mitataan salaoja- ja 
pintakerrosvaluntaa jatkuvatoimi-
sesti. Pääosin mittaus on toiminut 
hyvin, mutta kevätsulannan aikaiset 
suuret vesimäärät, jäinen maa sekä 

veden virtailu pengerrysten yli ja 
ohi ovat aiheuttaneet epätarkkuutta 
pintakerrosvalunnan mittaamisessa 
monena vuonna, varsinkin jyrkem-
mällä alueella 2. Valumavesistä otettiin 
automaattisesti valunnalla painotettuja 
kokoomanäytteitä. Näytteistä analysoi-
tiin kokonaistypen (KOK-N), koko-
naisfosforin (KOK-P), liukoinen epäor-
gaaninen fosfaattifosforin (PO4-P) sekä 
kiintoaineen pitoisuudet. Lisäksi mitat-
tiin sadantaa (jatkuva mittaus 15 min 
välein) sekä pohjanvedenpinnan ja 
lumen syvyyksiä manuaalisesti.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
veden ja aineiden kulkeutumisreittejä 
ja kuormitusta peltolohkon mittakaa-
vassa. Koejärjestelyjä ja mittaustuloksia 
ovat esittäneet mm. Vakkilainen ym. 
(2010), Äijö ym. (2014) ja Nurminen 
ym. (2018). Mittaustuloksia on hyödyn-
netty peltoalueiden hydrologian ja eroo-
sion matemaattisessa mallintamisessa 
(Turunen ym. 2015, 2017). Tässä artik-
kelissa esitetään vuosien 2008–2017 
mittausten perusteella, miten valunta 
ja valumavesien ravinne- ja kiintoaine-
pitoisuudet ja -huuhtoumat muuttuivat 
siirryttäessä tavanomaisesta viljanvilje-
lystä luonnonmukaiseen nurmiviljelyyn 
ja lihakarjan laidunnukseen.

Tuotantosuunnan vaikutus 
peltoalueelta tulevaan ravinne- 
ja kiintoainekuormitukseen

JYRKI NURMINEN
tutkija, Salaojituksen 
tutkimusyhdistys ry
e-mail: jyrki.nurminen@salaojayhdistys.fi

Monivuotiset mittaukset kahdella peltolohkolla Etelä-Suomessa osoittivat, että tuotantosuunnan 
muuttuminen tavanomaisesta viljanviljelystä nurmiviljelyyn ja lihakarjan laidunnukseen vähensi selvästi 
typpihuuhtoumia ja lisäsi liukoisen epäorgaanisen fosfaattifosforinhuuhtoumia. Merkittävä osa savipel-
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Salaoja- ja pintakerrosvalunta

Vuotuiset valuntamäärät (salaoja- ja pintakerrosvalunnan 
summa, s+p) vaihtelivat vuosina 2008–2017 alueella 1 
välillä 209–541 mm ja alueella 2 105–400 mm (Kuva 2). 
Pääsyynä tähän olivat vaihtelevat sademäärät (Taulukko 1) 
ja sateen ajallinen jakautuminen sekä rankkuus. Valtaosa 
valunnasta tuli salaojien kautta. Loivemmalla (kaltevuus 
1 %) koelohkolla salaojavalunta muodosti keskimäärin 
90 % mitatusta vuosittaisesta kokonaisvalunnasta (s+p) ja 
kaltevammalla (kaltevuus 5 %) lohkolla salaojavalunnan 
osuus oli 83 %.

Yli 90 % mitatusta kokonaisvalunnasta (s+p) muodostui 
kasvukauden ulkopuolella. Molemmilla alueilla salaojava-
lunnasta hieman yli puolet muodostui syys-joulukuussa, 
ja tammi-huhtikuun osuus oli keskimäärin noin 40 %. 
Pintakerrosvalunta puolestaan painottui molemmilla 
alueilla vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Alueen 1 
pintakerrosvalunnasta keskimäärin 80 % tuli tammi-
huhtikuussa, ja syksyn osuus oli lähes 20 %. Alueella 2 
vastaavat osuudet olivat 60 % (sulannan aikaisista mitta-
usongelmista huolimatta) ja lähes 40 %.

Kuva 1. (a) Kartta: Gårdskullan kartanon tutkimusalueet 1 ja 2. Salaojaputket on merkitty mustalla yhtenäisellä viivalla.  
Salaojavalunta on ohjattu mittauskaivoihin vihreällä katkoviivalla rajatulta alueelta ja pintakerrosvalunta liilalla yhte-
näisellä viivalla rajatulta alueelta. (b) alue 1 toukokuussa 2018 ja alue 2 syyskuussa 2011.

(a)

(b)

(c)
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Tuotantosuunnan muutoksen vaikutus valuntaan

Alueella 1 salaojavalunnan osuus mitatusta vuotui-
sesta kokonaisvalunnasta oli sekä viljanviljelyn (2008–
2011) että nurmiviljelyn (2012–2107) vuosina noin 
90 %. Viljanviljelyn aikaan keskimäärin 49 % sadannasta 
muodosti valuntaa (s+p) ja nurmiviljelyn vuosina osuus oli 
58 %, suhteessa pintakerrosvalunta lisääntyi salaojavaluntaa 
enemmän. Keskimääräisessä vuosisadannassa ei jaksojen 
2008–2011 ja 2012–2017 välillä ollut eroa. Alueella 2 sala-
ojavalunnan osuus kokonaisvalunnasta oli viljanviljelyssä 
(2008–2010) keskimäärin 92 % ja laidunnurmella (2011–
2017) 80 %. Laidunnusvuodet olivat keskimäärin hieman 
(4 %) sateisempia kuin viljanviljelyn vuodet.

Valumavesien pitoisuudet ja kuormitus
Pintakerrosvalunnan ravinne- ja kiintoainepitoisuudet 
(mediaaniarvot) olivat keskimäärin korkeampia kuin 
salaojavalunnan pitoisuudet molemmilla koealueilla, ja 
suurimmat pitoisuudet sekä salaoja- että pintakerrosva-
lunnan osalta mitattiin alueelta 2 ja pienimmät alueelta 1 
(Taulukko 2). Suurimmat erot alueiden välillä havaittiin 
KOK-P- ja PO4-P -pitoisuuksissa, mikä johtui mm. eroista 
pintakerroksen fosforiluvuissa ja eroosiomäärissä. Syksyllä 
2007 alueen 1 fosforiluku oli keskimäärin 19,6 mg P l-1 
maata ja alueen 2 26,7 mg P l-1. Syksyllä 2013 fosforiluku 
oli vähentynyt alueella 1 10,8 mg:aan P l-1 ja alueella 2 
14,6 mg:aan P l-1.
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Kuva 2. Vuotuiset salaoja- ja pintakerrosvalunnat 
2008–2017, alue 1 (a) ja alue 2 (b). Tuotantosuunnan 
muuttuminen on merkitty nuolella.

Taulukko 1. Tutkimusalueen vuosisadannat (korjatut 
arvot) 2008–2017.

Taulukko 2. Salaoja- ja pintakerrosvalunnan KOK-P-, PO4-P-, KOK-N- ja kiintoainepitoisuuksien vuosimediaanit 
(mg l-1) 2008–2017, alue 1 (a) ja alue 2 (b). Viljanviljelyn vuodet on merkitty vaalean vihreällä ja vaalean sinisellä.

Sadanta mm a-1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
838 565 654 768 844 598 630 691 610 859

a) KOK-P PO4-P KOK-N Kiintoaine
Salaoja Pinta Salaoja Pinta Salaoja Pinta Salaoja Pinta

2008 0,080 0,386 0,006 0,011 5,0 5,5 244 379
2009 0,052 0,558 0,014 0,081 2,7 9,0 186 419
2010 0,055 0,157 0,023 0,121 4,8 4,1 196 103
2011 0,064 0,257 0,021 0,114 6,1 6,4 227 227
2012 0,063 0,166 0,020 0,077 2,3 1,6 189 186
2013 0,054 0,457 0,022 0,219 0,7 1,0 173 214
2014 0,113 0,291 0,022 0,136 0,8 1,0 209 225
2015 0,077 0,238 0,018 0,029 0,6 1,0 204 223
2016 0,060 0,251 0,007 0,043 0,5 0,7 166 191
2017 0,073 0,731 0,023 0,217 0,4 0,7 184 151

2008-2011 0,079 0,305 0,019 0,099 4,2 5,1 208 245
2012-2017 0,093 0,507 0,020 0,257 0,6 1,2 190 203

b) KOK-P PO4-P KOK-N Kiintoaine
Salaoja Pinta Salaoja Pinta Salaoja Pinta Salaoja Pinta

2008 0,615 1,120 0,189 0,166 5,8 4,9 424 692
2009 0,398 1,027 0,138 0,167 12,8 22,1 403 588
2010 0,388 0,472 0,167 0,233 9,7 7,7 386 361
2011 0,247 0,726 0,171 0,458 4,9 2,6 286 315
2012 0,363 1,095 0,174 0,279 3,1 4,9 281 331
2013 0,243 0,961 0,127 0,564 2,9 4,8 267 341
2014 0,484 1,873 0,222 1,176 1,8 4,0 330 393
2015 0,351 0,828 0,147 0,596 1,4 1,8 297 281
2016 0,258 1,259 0,118 0,695 1,2 2,3 214 204
2017 0,515 1,898 0,319 1,112 1,3 4,2 261 254

2008-2010 0,613 0,815 0,181 0,304 9,2 10,2 463 480
2011-2017 0,449 1,510 0,227 0,859 2,6 4,9 302 388
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Salaojavesien pienemmistä pitoisuuksista huolimatta 
suuret valunnat aiheuttivat sen, että valtaosa ravinne- 
ja kiintoainekuormituksesta koealueilta kulkeutui 

Kirkkojokeen salaojien kautta. Gårdskullan peltoalueilta 
viljanviljelyvuosina tulleet kokonaistyppi, kokonaisfos-
fori- ja kiintoainekuormat (Kuvat 3 ja 4) olivat samaa 

Kuva 4. Kokonaisfosforin (a), liukoisen epäorgaanisen fosfaattifosforin (b), kokonaistypen (c) sekä kiintoaineen (d) 
vuotuiset huuhtoumat (kg ha-1) salaoja- ja (b) pintakerrosvalunnassa alueella 2. Kuviin on merkitty nuolilla tuotanto-
suunnan muuttuminen.

Kuva 3. Kokonaisfosforin (a), liukoisen epäorgaanisen fosfaattifosforin (b), kokonaistypen (c) sekä kiintoaineen (d) 
vuotuiset huuhtoumat (kg ha-1) salaoja- ja pintakerrosvalunnassa alueella 1. Kuviin on merkitty nuolilla tuotanto-
suunnan muuttuminen.
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suuruusluokkaa kuin muilta savimailta mitatut arvot 
Etelä-Suomessa (esim. Turtola 2000, Paasonen-Kivekäs 
ym. 2008, Tattari ym. 2017, Äijö ym. 2017).

Viljalta nurmelle
Tuotantosuunnan muutos viljalta luomunurmelle 
(lannoittamaton) näkyi selvästi valumavesien ravinne- 
ja kiintoainepitoisuuksissa ja siten myös peltoalueelta 
tulleissa huuhtoumissa (Kuva 5a). Nurmiviljelyn myötä 
alueen 1 valumavesien KOK-N-, KOK-P- ja kiintoaine-
pitoisuudet (mediaani) laskivat, lukuun ottamatta salaoja-
valunnan KOK-P pitoisuutta, joka pysyi samalla tasolla 
kuin viljanviljelyssä. Sen sijaan nurmiviljely nosti PO4-P-
pitoisuuksia sekä salaoja- että pintakerrosvalunnassa.

PO4-P-pitoisuuksien nousu yhdessä lisääntyneen pinta-
kerrosvalunnan kanssa lisäsi PO4-P kokonaishuuh-
touman (s+p) nurmelta noin 2,5-kertaiseksi viljanvil-
jelyyn verrattuna. Vuosi 2017 oli liukoisen fosforin 
ja pintakerrosvalunnan osalta erityisen kuormittava 
(Kuva 3b). Pintakerrosvalunnan PO4-P-kuorma oli 
tällöin lähes yhdeksänkertainen edeltäneisiin nurmivil-
jelyvuosiin (2012–2016) verrattuna. Liukoisen fosforin 
osuus vuotuisesta kokonaisfosforin kokonaishuuhtou-
masta (s+p) kasvoi 26 %:sta 33 %:iin siirryttäessä viljan-
viljelystä nurmiviljelyyn. Keskimääräinen kokonaisfosfo-
rihuuhtouma pysyi lähes ennallaan.

Viljapellolle levitettiin fosforilannoitetta keväinä 2007 ja 
2009 (10 ja 11 kg ha-1 P), mutta nurmea ei lannoitettu koko 
tutkimusaikana. Nurmella epäorgaanista fosforia vapautui 
kasvinjäänteistä ja maasta valumavesiin. Nurmisato korjat-
tiin vain kerran kasvukaudella, joten talvea vasten pellolle 
jäi runsaasti helposti hajoavaa biomassaa. Korkeita PO4-P-
pitoisuuksia, erityisesti keväisin, nurmiviljelyn ja nurmike-
sannon valumavesissä on todettu myös monissa aiemmissa 
tutkimuksissa (esim. Turtola 1992, Turtola ja Jaakkola 

1995, Ylivainio ym. 2002). Syksyjen 2007 ja 2013 väli-
senä aikana maanäytteistä (0–20 cm) määritetyt fosfori-
luvut olivat laskeneet 45 %.

Alueen 1 kokonaistypen kokonaiskuorma (s+p) nurmelta 
(4,5 kg ha-1 a-1) oli keskimäärin vain neljännes viljanvil-
jelyn kuormasta. Salaoja- ja pintakerrosvalunnan keski-
määräiset kokonaistyppipitoisuudet (mediaani) olivat 
nurmella noin 1 mg l-1, kun viljalla vastaavat pitoisuudet 
olivat 4,5 ja 5,9 mg l-1. Osaltaan tätä selittää lannoituksen 
loppuminen. Viljalla (2009–2011) typpilannoitetta 
käytettiin noin 130 kg ha-1 a-1, mutta luomunurmea ei 
lannoitettu, vaan kasvusto hyödynsi pelkästään maaperän 
luontaisia typpivaroja. Nurmea ei myöskään muokattu 
tutkimusvuosien aikana, mikä vähensi huuhtoutumisalt-
tiin mineraalitypen vapautumista maaperästä. Toisaalta 
sato korjattiin vain kerran kasvukaudessa, jolloin maahan 
jäi paljon kasviainesta talvea vasten. Turtola (1992) 
havaitsi, että kesantonurmelta (savimaa) typpeä huuh-
toutui puolet vähemmän kuin ohraa viljeltäessä.

Suhteellisen tasaisella alueella 1 nurmipeite ei juurikaan 
vähentänyt kiintoaineen kulkeutumista valumavesien 
mukana verrattuna kynnettyyn tai kevytmuokattuun vilja-
peltoon. Nurmelta salaojavalunnan mukana kulkeutui 
noin 10 % vähemmän kiintoainesta kuin viljalta, mikä 
oli lähes sama kuin salaojaveden kiintoainepitoisuuden 
keskimääräinen vähenemä.

Viljalta laitumeksi
Tuotantosuunnan vaihtuminen viljanviljelystä luonnon-
mukaisen lihakarjan laitumeksi (alue 2) pienensi selvästi 
valumavesien kokonaistyppi- ja kiintoainepitoisuuksia ja 
toisaalta nosti huomattavasti pintakerrosvalunnan PO4-P-
pitoisuuksia samoin kuin siirtyminen viljasta nurmivilje-
lyyn (alue 1). Nurmiviljelystä poiketen laidunnurmella 
myös kokonaisfosforin pitoisuus pintakerrosvalunnassa 

Kuva 5. KOK-N-, KOK-P-, PO4-P - ja kiintoainekuormat (salaojavalunta+pintakerrosvalunta, kg ha-1 a-1) (a) viljanviljelyssä 
ja nurmella (alue 1) sekä (b) viljanviljelyssä ja laidunnurmella (alue 2). Prosenttiluku pylväiden yläpuolella kuvaa 
kuormituksen muutosta tuotantosuunnan muuttuessa viljanviljelystä nurmiviljelyyn ja lihakarjan laitumeksi.

0
5

10
15
20
25

Vi
lja

Nu
rm

i

KOK-N

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Vi
lja

Nu
rm

i

KOK-P

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25

Vi
lja

Nu
rm

i

PO4-P

0
200
400
600
800

1000

Vi
lja

Nu
rm

i

Kiintoaine

0
5

10
15
20
25

Vi
lja

La
id
un

KOK-N

0
0,5
1

1,5
2

2,5

Vi
lja

La
id
un

KOK-P

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Vi
lja

La
id
un

PO4-P

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Vi
lja

La
id
un

Kiintoaine

-75 % +19 % +146 % -9 % -68 % -28 % +81 % -43 %

kg
 h

a-1
a-1

a) b)

kg
 h

a-1
a-1

43Vesitalous 1/2019

MA ANKUIVATUS JA IL MA STON MUUTOS

VT1901.indd   43 16.1.2019   11:33:35



nousi, yli kolminkertaiseksi viljaan verrattuna Laitumella pintaker-
rosvalunnan kiintoainepitoisuus väheni noin puoleen viljanvilje-
lystä. Laiduntaminen ei muuttanut salaojavalunnan keskimääräistä 
PO4-P-pitoisuutta viljaan verrattuna, mutta sen kokonaisfosfori-
pitoisuus väheni noin kolmanneksen. KOK-P -pitoisuus pieneni 
keskimäärin samassa suhteessa kuin kiintoaineen pitoisuus.

Alueen 2 pintavalunnan PO4-P-pitoisuutta kasvatti laiduntavan 
karjan sonnan ja virtsan fosfori, jonka määräksi arvioitiin karke-
asti 6-12 kg ha-1 a-1 (Ympäristöministeriö 2010), ja monivuo-
tinen nurmikasvusto. Lannan fosforimäärä oli samaa suuruus-
luokkaa kuin viljan fosforilannoitteen keväällä 2008 ja 2014 (14 
ja 8 kg ha-1 P). Alueen 2 pintakerroksen (0–20 cm) keskimää-
räinen fosforiluku syksyn 2013 näytteissä oli reilu puolet syksyllä 
2007 mitatusta.

Liukoisen fosforin (PO4-P) kokonaishuuhtouma (s+p) laidun-
alueelta kasvoi viljanviljelyyn verrattuna 80 %, johtuen sekä 
pintakerrosvalunnan että etenkin sen PO4-P-pitoisuuden 
kasvusta. Kasvaneesta PO4-P:n kuormituksesta huolimatta 
laitumelta tullut KOK-P:n kokonaiskuorma (s+p) väheni noin 
30 % viljanviljelystä. Vähenemä johtui salaojavalunnan KOK-P-
pitoisuuden laskusta. Fosforin vuosittaisesta kokonaiskuormasta 
PO4-P muodosti laitumella 56 %, kun se oli viljalla ollut puolet 
vähemmän. Laidunnusvuosina PO4-P:n osuus salaojavalunnan 
KOK-P kuormasta oli 48 % ja pintakerrosvalunnan 71 %.

Alueella 2 muutos viljanviljelystä laidunalueeksi vähensi koko-
naistyppihuuhtoumaa (s+p) noin 70 % valumavesien pitoisuuk-
sien laskun myötä (Kuva 5b). Laidunaikana typpeä tuli pinta-
maahan karjan sonnan ja virtsan mukana arviolta 45–90 kg ha-1 
(Ympäristöministeriö 2010), mutta muuta lannoitetta ei käytetty. 
Laidunaluetta ei myöskään muokattu, mikä vähensi huuhtou-
tumisalttiin mineraalitypen määrää maassa. Alueen 2 viljakas-
veille käytettiin typpilannoitetta vuosina 2008–2010 keskimäärin 
130 kg ha-1 a-1.

Kiintoaineen vuotuinen kokonaiskuorma (s+p) väheni laidunalu-
eella keskimäärin noin 40 % viljanviljelystä eli selvästi enemmän 
kuin nurmiviljelyssä. Vähenemä johtui pääosin salaojavalunnan 
kuorman vähenemisestä pitoisuuksien laskusta johtuen. Vaikka 
pintakerrosvalunnankin pitoisuudet vähenivät noin kolman-
neksen, niin lisääntynyt valunta aiheutti sen, että pintakerros-
valunnan mukana kiintoainetta kulkeutui laitumelta lähes sama 
määrä kuin viljapellolta.

Johtopäätökset
Kymmenen vuoden seuranta kahdella salaojitetulla peltolohkolla 
osoitti, että peltoalueen tuotantosuunnalla (vilja, nurmi ja laidun) 
oli vaikutusta sieltä tulevaan valuntaan ja valuntareitteihin sekä 
erityisesti valumavesien ravinne- ja kiintoainepitoisuuksiin ja 
siten kuormitukseen.

FCG
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Valtaosa savipellolta mitatusta valunnasta sekä ravinne- 
ja kiintoainekuormituksesta purkautui salaojien kautta 
sekä suhteellisen loivalta (kaltevuus 1 %) että jyrkältä 
(kaltevuus 5 %) lohkolta kaikilla tuotantosuunnilla. 
Pintakerrosvalunnan ravinnepitoisuudet olivat keski-
määrin salaojavaluntaa korkeampia, mutta sen kuormitus 
jäi suhteellisen pieneksi vähäisestä valunnasta johtuen.

Siirtyminen nurmiviljelyyn lisäsi sekä salaojava-
lunnan että pintakerrosvalunnan osuutta sadannasta. 
Laidunnurmilohkolla pintakerrosvalunnan osuus sadan-
nasta ja kokonaisvalunnasta kasvoi.

Muutos tavanomaisesta viljanviljelystä luonnonmukai-
seen nurmiviljelyyn (ei lannoitusta eikä muokkausta) 
näkyi selvimmin kokonaistypen huuhtouman vähenemi-
senä ja liukoisen epäorgaanisen fosfaattifosforin huuh-
touman kasvuna. Kiintoainehuuhtoumissa oli nähtävissä 
lievää laskua. Kokonaisfosforin huuhtoutuminen pysyi 
lähes ennallaan.

Muutos viljanviljelystä luonnonmukaiseen lihakarjan 
laidunnukseen vaikutti ainepitoisuuksiin ja -kuor-
miin samansuuntaisesti kuin siirtyminen nurmivilje-
lyyn. Laidunalueella kokonaistypen huuhtoumat vähe-
nivät huomattavasti ja myös kiintoainehuuhtoumat 
pienenivät. Liukoisen epäorgaanisen fosfaattifosforin 
(PO4-P) huuhtouma pintavalunnassa kasvoi suhteelli-
sesti nurmiviljelyä enemmän. Kokonaisfosforin huuh-
touma oli kuitenkin pienempi kuin viljanviljelyssä, jossa 
kiintoaineeseen sitoutunut fosfori muodosti valtaosan 
kokonaisfosforikuormasta.

Mittaukset Gårdskullan peltolohkoilla jatkuvat edelleen, 
jotta saadaan tietoa mm. nurmen uusimisen vaikutuksista 
vesistökuormitukseen.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Salaojituksen Tukisäätiö sr ja 
hankkeessa mukana olleet laitokset. Vuosina 2007–2013 
rahoittajana oli myös maa- ja metsätalousministeriö ja 
2011–2013 Maa- ja vesitekniikan tuki ry. 
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Pellon vesitaloudella on 
keskeinen merkitys sekä 
pellon tuottavuuteen että 
sieltä tulevan vesistökuormi-

tukseen. Perus- ja paikalliskuivatuksen 
on oltava kunnossa ennen kuin pellon 
muista perusparannustoimenpiteistä ja 
eri viljelytoimista saadaan optimaalinen 
hyöty. Maan nopea kuivuminen ja riit-
tävä kantavuus ovat tärkeitä varsinkin 
keväällä, jotta kylvötöihin päästään 
mahdollisimman varhain ja kasvukausi 
saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. 
Hyvä kuivatus edistää myös rakenteen 
muodostumista hienojakoisissa maissa.

Täydennys- ja uusintaojituksen 
tarvetta on vanhoilla salaojitusalueilla 
johtuen mm. aiempaa painavam-
mista maatalouskoneista, tuotanto-
suuntien muutoksista, maan tiivisty-
misestä ja painumisesta sekä putkien 
tukkeutumisesta. Täydennysojitusta 
on tutkittu Nummelan peltoalueella 
Jokioisilla yhteistutkimushankkeissa, 
joiden vastuuorganisaationa on ollut 
Salaojituksen Tutkimusyhdistys ry ja 
muut osapuolet Salaojayhdistys ry, 
Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus, 
Sven Hallinin tutkimussäätiö sr, 
Helsingin yliopisto ja Suomen ympä-
ristökeskus. Hanketta ovat rahoitta-

neet Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- 
ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesi-
tekniikan tuki ry ja hankkeen toteutuk-
sesta vastanneet laitokset.

Täydennysojituksen vaikutuksista ei 
ole aiemmin tehty kokeellista tutki-
musta Suomessa. Ensiojitusta on 
tutkittu Hovin peltoalueella Vihdissä 
(Seuna ja Kauppi 1981) ja uusintaoji-
tusta Kotkanojan koekentällä Jokioisilla 
(Turtola ja Paajanen 1995). Tässä 
tarkastellaan Nummelan täydennysoji-
tuskokeen tuloksia vuosilta 2007−2018. 
Laskennallista tutkimusta koealueiden 
hydrologiasta ja ojituksesta Aalto-
yliopistossa kehitetyllä FLUSH-mallilla 
ovat tehneet Turunen ym. (2013), Salo 
ym. (2015) ja Häggblom ym. (2018).

Nummelan koekenttä
Nummelan peltoalueen ensiojituk-
sesta osa oli tehty 16 ja osa 32 metrin 
ojavälillä 1950-luvun alussa ojavälitut-
kimukseen liittyen. Harvan ojavälin 
alue kärsi selvästi märkyydestä, mikä 
myöhästytti kylvötöitä keväisin. Huono 
kuivatus näkyi heikosti kehittyneenä 
maan rakenteena. Alueella sadon määrä 
ja laatu olivat heikommat kuin muulla 
Nummelan peltoalueella (Äijö ym. 
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e-mail: maija.paasonen@hallin.fi

HELENA ÄIJÖ
DI, toiminnanjohtaja
Salaojayhdistys ry
e-mail: helena.aijo@salaojayhdistys.fi

MERJA MYLLYS
MMM, tutkija
Luonnonvarakeskus
e-mail: merja.myllys@luke.fi

JYRKI NURMINEN
DI, tutkija
Salaojituksen tutkimusyhdistys ry
e-mail: jyrki.nurminen@salaojayhdistys.fi

OLLE HÄGGLOM
DI, asiantuntija
Salaojayhdistys ry
e-mail: olle.haggblom@salaojayhdistys.fi

HEIDI SALO
DI, tohtorikoulutettava
Aalto yliopisto, Insinööritieteiden 
korkeakoulu
Rakennetun ympäristön laitos, 
vesi- ja ympäristötekniikka
e-mail: heidi.salo@aalto.fi

Suomen peltoalasta 60–70 % on salaojitettu ja suurin osa ojituksista on 
tehty 1960–1970-luvuilla. Osalla peltoalasta on täydennys- ja uusinta-
ojituksen tarvetta. Lounais-Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan täy-
dennysojitus paransi selvästi märkyydestä kärsineen pellon kuivatusti-
laa, mutta samalla salaojien kautta tullut ravinne- ja kiintoainekuormitus 
valtaojaan kasvoi. Huonotuottoisella peltoalueella tarvitaan myös muita 
toimenpiteitä, jotta satotaso nousee ja kuormitus vähenee.

Täydennysojituksen vaikutus 
savipellon kuivatukseen ja 
ravinnehuuhtoumiin
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2017), mikä johtui myös maan huonosta viljavuudesta. 
Alue on lievästi viettävä, keskimääräinen kaltevuus n. 1 %, 
ja maa on lähes kauttaaltaan aitosavea.

32 metrin ojavälin alue (3,4 ha) täydennysojitettiin kesä-
kuussa 2014 asentamalla kaksi ojaa vanhojen salaojien 
väliin, jolloin ojaväli pieneni 10,7 metriin. Uusissa ojissa 
käytettiin ympärysaineena runsaasti soraa ja sorasilmäk-
keitä tehtiin noin 10 metrin välein. Ojitus tehtiin kaiva-
valla salaojakoneella. Vertailualueena toimi osa alkupe-
räisen 16 m:n ojavälin alueesta (1,3 ha). Viljelykasvit 
(rehukaura ja -ohra) ja -menetelmät ovat olleet koko 
alueella samanlaiset viime vuosikymmenet. Koealueita 
lannoitettiin pääasiassa kivennäislannoitteilla.

Täydennysojitusalueella ja vertailualueella mitattiin 
pintakerros- ja salaojavaluntaa 15 minuutin välein. 
Vertailualueen pintakerrosvalunnasta ei kuitenkaan ole 
käytettävissä tarpeeksi luotettavaa tietoa, sillä mittauk-
sissa oli ongelmia kaikkina muina keväinä paitsi 2008. 
Valumavesien fosforin (koko-
nais-P ja PO4-P), typen (koko-
nais-N, NO3-N ja NH4-N) 
ja kiintoaineen pitoisuudet 
määritettiin virtaamapainottei-
sista kokoomanäytteistä. Maan 
kuivatustilaa arvioitiin mittaa-
malla pohjavedenpinnan 
syvyyttä ja pintakerroksen 
(0−30 cm) kosteutta. Ennen 
täydennysojitusta mittauksia 
tehtiin seitsemän vuoden 
ajan (6/2007−5/2014). Sen 
jälkeiset mittaukset kattavat 
neljä vuotta (6/2014−5/2018). 
Tuloksia on tarkasteltu käyttä-
mällä vuoden pituisia mittaus-
jaksoja (I-XI), jotka kestivät 
kesäkuulta toukokuulle. 
Koekenttää ja mittauksia 
ovat tarkemmin kuvanneet 
Vakkilainen ym. (2010) ja Äijö 
ym. (2017, 2018).

Pelto nopeammin 
kylvökuntoon

Pohjavedenpinta laski keväisin 
selvästi hitaammin 32 metrin 
ojavälin alueella kuin 
16 metrin ojavälin alueella. 
Kuvassa 1a on esitetty tilanne 
keväällä 2013, jolloin pohja-

vedenpinta laski 32 metrin ojavälillä 17 vuorokautta 
myöhemmin tasoon 60 cm maanpinnasta kuin 16 metrin 
ojavälillä. Täydennysojituksen (ojaväli 10,7 m) jälkeen 
keväällä 2015 alueen pohjavedenpinta laski samaan 
tasoon seitsemän vuorokautta aiemmin kuin vertailualu-
eella (Kuva 1b). Mallinnustulosten mukaan kevään vilje-
lytoimet olisi mahdollista aloittaa 10,7 metrin ojavälillä 
keskimäärin noin viikkoa aikaisemmin kuin alkuperäisellä 
32 metrin ojavälillä (Häggblom ym. 2018).

Pintakerroksen kosteudessa muutokset eivät aluksi olleet 
niin selviä kuin pohjavedenpinnan syvyydessä. 32 metrin 
ojavälin alue oli yleensä muuta Nummelan peltoalu-
etta märempi. Täydennysojituksen jälkeisinäkin vuosina 
2015–2016 alue oli edelleen märin alue runsaiden sateiden 
jälkeen. Se ei kuitenkaan enää erottunut muusta koeken-
tästä niin selvästi kuin ennen ojitusta. Poikkeuksellisen 
sateisella kasvukaudella 2017 täydennysojitusalueen ja 
vertailualueen pintakerroksen kosteudet olivat hyvin 
samanlaisia.

Kuva 1. Nummelan täydennysojitusalueen (ojaväli 32 m/10,7 m) ja vertailualueen 
(ojaväli 16 m) pohjaveden pinnan syvyydet salaojien puolivälissä keväällä 2013 
ennen täydennysojitusta (a) ja keväällä 2015 täydennysojituksen jälkeen (b).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1.4.13 11.4.13 21.4.13 1.5.13 11.5.13 21.5.13 31.5.13 10.6.13

Po
hj

av
ed

en
 p

in
ta

 m
aa

np
in

na
st

a 
(c

m
)

Ojaväli 32 m Ojaväli 16 m

Ero 17 vrk

a)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1.4.15 11.4.15 21.4.15 1.5.15 11.5.15 21.5.15 31.5.15 10.6.15

Po
hj

av
ed

en
 p

in
ta

 m
aa

np
in

na
st

a 
(c

m
)

Ojaväli 10,7 m Ojaväli 16 m

Ero 7 vrk

b)

47Vesitalous 1/2019

MA ANKUIVATUS JA IL MA STON MUUTOS

VT1901.indd   47 16.1.2019   11:33:35



Valuntareitit muuttuivat

Täydennysojitusalueen kokonaisvalunta (salaojava-
lunta + pintakerrosvalunta) vaihteli vuosittain (kesä-
toukokuu) välillä 72−260 mm lähinnä vuosisadannan 
(434−715 mm) ja sateiden ajallisesta vaihtelusta johtuen 
(Kuva 2). Ojavälin tihentäminen kolmasosaan (10,7 m) 
lisäsi odotetusti salaojavaluntaa. Valuntaa muodostui 
vuosittain keskimäärin yli kaksinkertaisesti 32 m:n 
ojavälin vuosiin verrattuna. Vastaavasti pintakerros-
valunta väheni noin puoleen. Salaojavalunnan kasvu 
näkyi myös suhteessa 16 metrin ojavälin vertailualuee-
seen. 32 m:n ojavälillä salaojavaluntaa muodostui noin 
puolet ja 10,7 metrin ojavälillä 1,4-kertaisesti 16 metrin 
ojavälin alueeseen verrattuna. Ojituksen jälkeisinä 
neljänä vuotena alueen vuotuinen kokonaisvalunta oli 
keskimäärin 30 % suurempi kuin sitä edeltävinä seitse-
mänä vuotena. Ennen täydennysojitusta kokonaisvalun-
nasta noin puolet oli salaojavaluntaa. Sen jälkeen osuus 
kasvoi 80−90 %:iin.

Peltoalueen simuloidut vesitaseet 10,7 ja 32 metrin ojavä-
leillä yhdeksän vuoden jaksolle (2008–2017) osoittivat, 
että vuotuinen salaojavalunta oli 10,7 metrin ojavälillä 
2,6-kertainen verrattuna 32 m:n ojaväliin (Häggblom 
ym. 2018). Simulointitulosten mukaan vuotuinen pinta-
kerrosvalunta väheni neljäsosaan täydennysojituksen 
vaikutuksesta.

Täydennysojitusalueella salaoja- ja pintakerrosvalunnan 
osuudet sadannasta (valuntakertoimet) olivat pieniä erityi-
sesti ennen täydennysojitusta Nummelan koekentän 
muihin ojastoihin verrattuna. Pintakerrosvalunnan mitta-
uksiin liittyi epävarmuutta varsinkin keväisin ja mitattu 
valunta jäi ajoittain todellista valuntaa pienemmäksi. 
Alueelta vettä purkautuu todennäköisesti melko paljon 
myös pohjavesivaluntaa valtaojaan. Mallinnustulosten 
mukaan pohjavesivalunnan osuus vesitaseesta oli 
32 metrin ojavälillä lähes 27 % ja 10,7 m ojavälillä 22 % 
(Häggblom ym. 2018).

Huuhtouma salaojista kasvoi
Ravinne- ja kiintoainehuuhtoumille oli tyypillistä 
suuret vaihtelut eri vuosien välillä yksittäisillä koealueil-
lakin johtuen pääosin valunnan vaihtelusta. Kuvassa 3 
on esitetty täydennysojitusalueen ja vertailualueen sala-
ojista tulleet vuotuiset ainekuormat. Täydennysojituksen 
jälkeen näkyi, että salaojien kautta tulleet ravinne- ja kiin-
toainekuormat olivat keskimäärin aiempaa suurempia. 
10,7 metrin ojavälillä vuotuinen kokonaistyppikuorma 
salaojista oli noin 3-kertainen 32 metrin ojavälin 
seurantajaksoon verrattuna. Kokonaisfosforikuorma oli 
2,5-kertainen ja liukoisen epäorgaanisen fosforin (PO4-P) 
1,4-kertainen. Kiintoainekuorma kasvoi noin 3,5-kertai-
seksi. Vastaavanlaisia muutoksia todettiin, kun verrat-

Kuva 2. Vuotuisten salaojavaluntojen ja pintakerrosvaluntojen osuudet vuosisadannasta (valuntakertoimet) Numme-
lan koekentän täydennysojitusalueella ennen täydennysojitusta (ojaväli 32 m) ja sen jälkeen (ojaväli 10,7 m). Pylväiden 
yläpuolella on esitetty vuosittainen saloja- ja pintakerrosvalunta (mm). Kuvan alapuolella on vuosisadannat (mm, kor-
jattu arvo). Jaksot I−XI edustavat vuoden pituisia jaksoja (kesä-toukokuu) ajanjaksolla kesäkuu 2007−toukokuu 2018.
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Kuva 3. Vuotuiset kokonaistypen (a), kokonaisfosforin (b), liukoisen epäorgaanisen fosforin (PO4-P) (c) ja kiintoaineen 
(d) kuormat (kg ha-1) salaojavalunnassa Nummelan täydennysojitusalueella (ojaväli 32m/10,7 m) ja vertailualueella 
(ojaväli 16 m). Täydennysojituksen ajankohta on merkitty nuolella. Jaksot I−XI edustavat vuoden pituisia jaksoja (kesä-
toukokuu) ajanjaksolla kesäkuu 2007−toukokuu 2018.
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tiin täydennysojitetun alueen ja vertailualueen salaoja-
kuormia laskemalla kuormien suhdeluku kullakin vuosi-
jaksolla (Kuva 4a). Kuormituksen kasvu johtui pääosin 
lisääntyneestä salaojavalunnasta, mikä käy ilmi sala-
ojavaluntojen vastaavasti suhdeluvuista Kuvassa 4b. 
Täydennysojituksen jälkeen pintakerrosvalunnan vuosi-
kuormat puolestaan vähenivät keskimäärin 35−65 %.

Kokonaistyppihuuhtouma salaoja- ja pintakerrosvalun-
nassa yhteensä 10,7 metrin ojavälillä oli keskimäärin 
11 kg ha-1 vuodessa, kun se 32 metrin ojavälillä oli ollut 
vain 5,8 kg ha-1. Kokonaisfosforia huuhtoutui tiheällä 
ojavälillä 1,7 kg ha-1 a-1 ja harvalla ojavälillä 1,1 kg ha-1 a-1. 
Täydennysojituksen jälkeen kiintoainetta kulkeutui 
valtaojaan keskimäärin yli kaksinkertainen määrä 
(1 856 kg ha-1) verrattuna 32 metrin ojavälin ajanjak-
soon (831 kg:sta ha-1). Salaojien osuus vuotuisista koko-
naiskuormista (salaojavalunta + pintakerrosvalunta) oli 
10,7 m:n ojavälillä 80–90 %, kun se 32 metrin ojavälillä 
oli ollut 55–60 %.

Kuormituslukuja vertailtaessa 
on otettava huomioon, että 
mittausjaksot ennen ja jälkeen 
ojituksen poikkesivat pituu-
deltaan ja sääoloiltaan toisis-
taan. Esimerkiksi joulukuun 
2015 runsaat sateet aiheut-
tivat poikkeuksellisen paljon 
eroosiota ja fosforin huuhtou-
mista sekä salaoja- että pinta-
valunnan mukana, mikä näkyy 
selvästi jakson IX (kesäkuu 
2015 − toukokuu 2016) 
vuosikuormissa.

Ojituksen jälkeen pitoisuuk-
sissa ei ollut havaittavissa syste-
maattisia muutoksia suhteessa 
ojitusta edeltäneeseen mittaus-
jaksoon ja vertailualueeseen. 
Pitoisuuksien mediaaniarvot 
ja valunnalla painotetut pitoi-
suudet ennen täydennysoji-
tusta ja sen jälkeen on esitetty 
Taulukossa 1. Yksittäisten 
kokoomanäytteiden pitoi-
suudet vaihtelivat paljon mm. 
sääolosuhteista ja viljelytoimista 
johtuen. Suurimmat pitoi-
suudet mitattiin, kun lannoi-
tuksen ja maanmuokkauksen 
jälkeen tuli runsaita sateita. 

Täydennysojitusalueella pintakerrosvalunnan ja salaoja-
valunnan pitoisuuksien välillä ei havaittu kovin merkit-
täviä eroja, joten eri valuntamuotojen väliset kuormitu-
serot riippuivat ennen kaikkea valunnan määrästä.

Yhteenveto
Nummelan täydennysojituskokeen peltoalue oli selvästi 
huonotuottoinen johtuen vuosikymmeniä kestäneestä 
riittämättömästä maankuivatuksesta ja huonosta viljavuu-
desta. Ensiojituksen ojaväli oli savimaalle poikkeuksel-
lisen suuri, 32 metriä, joten täydennysojitus oli perusteltu 
toimenpide pellon viljeltävyyden parantamiseksi. Ojavälin 
tihentäminen 10,7 metriin nopeutti selvästi pellon kuivu-
mista ja paransi siten maan kantavuutta keväällä.

Täydennysojituksen jälkeen ravinne- ja kiintoainehuuh-
toumat valtaojaan kasvoivat lisääntyneen salaojavalunnan 
myötä. Pintakerrosvalunta ja sen mukana tullut kuor-

Kuva 4. Nummelan koekentän täydennysojitusalueen (ojaväli 32 m/10,7 m) ja ver-
tailualueen (ojaväli 16 m) vuotuisten salaojien kautta tulleiden kokonaisravinteiden 
kuormien (a) ja salaojavaluntojen (b) suhdeluvut ennen täydennys ojitusta (jaksot 
I-VII) ja sen jälkeen (VIII-XI). Jaksot I−XI edustavat vuoden pituisia jaksoja (kesä-tou-
kokuu) ajanjaksolla kesäkuu 2007−toukokuu 2018.Täydennysojituksen ajankohta 
on merkitty nuolella.
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mitus puolestaan vähenivät, mutta vähenemä jäi salaoja-
kuormituksen kasvua pienemmäksi. Tutkimus vahvisti 
muilta eteläsuomalaisilta koekentiltä saatuja tuloksia 
siitä, että savimaalla salaojien kautta voi kulkeutua 
runsaasti maa-ainesta ja siihen sitoutunutta fosforia. 
Pohjavesivalunnalla on Nummelan koealueella mallin-
nustulosten mukaan suhteellisen suuri osuus vuotuisessa 
vesitaseessa. Sen mukana tulevasta kuormituksesta ei tois-
taiseksi ole tietoa.

Nummelan koealueen satotasossa ei havaittu parane-
mista neljän seurantavuoden aikana täydennysojituk-
sesta. Peltoalue vaatii myös muita perusparannustoimia, 

jotta sadontuottokykyä saadaan nostettua ja ravinne-
tasetta pienennettyä. Tehokkaampi kuivatus muuttaa 
hitaasti maan rakennetta. Tulevina vuosina rakennetta 
pyritään parantamaan myös syväjuurisia kasveja viljele-
mällä ja ankkuroinnilla. Tavoitteena on myös selvittää, 
miten fosforilannoituksen lisäys vaikuttaa satotasoon ja 
sadon laatuun sekä huuhtoumiin.

Tutkimusta Nummelan koekentällä jatketaan yhteistutki-
mushankkeessa Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa, joka 
kuuluu ympäristöministeriön Vesien- ja merenhoidon ja 
Ravinteiden kierrätysohjelman (RAKI2) kärkihankkeisiin 
vuosina 2018−2020. 
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Mediaani (mg l-1) Val. painot. (mg l-1) Mediaani (mg l-1) Val. painot. (mg l-1) Mediaani (mg l-1) Val. painot. (mg l-1)

Kok-N pitoisuus

I-VII 4,45 4,90 5,06 5,70 3,22 3,50
VIII-XI 6,34 6,80 5,85 7,70 4,61 2,80

Kok-P pitoisuus

I-VII 0,61 0,87 0,74 1,14 0,53 0,66
VIII-XI 0,44 1,00 0,60 1,39 0,62 0,74

P-PO4 pitoisuus

I-VII 0,050 0,072 0,080 0,100 0,041 0,049
VIII-XI 0,040 0,046 0,098 0,114 0,059 0,054

Kiintoainepitoisuus

I-VII 521 651 520 738 496 551
VIII-XI 541 1096 534 1041 651 791

Täydennysojitusalue, salaojavalunta Vertailualue, salajavalunta Täydennysojitusalue, pintakerrosvalunta

Taulukko 1. Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien mediaanit ja valunnalla painotetut pitoisuudet täydennysojitus alueen 
(ojaväli 32 m/10,7 m) salaoja- ja pintakerrosvalunnassa sekä vertailualueen (ojaväli 16 m) salaojavalunnassa tutkimusjak-
solla ennen täydennysojitusta (I−VII, kesäkuu 2007−toukokuu 2014) ja sen jälkeen (VIII-XI, kesäkuu 2014−toukokuu 2018).
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Tässä artikkelissa keskity-
tään PRECIKEM-projektin 
koekentällä vuosina 2012–
2016 toteutettuihin kokeisiin 

ja niiden vaikutusten seurantaan. Ennen 
kenttäkokeita on kuitenkin tehty kymme-
nittäin laboratoriomittakaavan uuttoko-
keita, joissa koekentältä n. 70–85 cm 
syvyydeltä otettuja maanäytteitä (halkai-
sija 14,2 cm, korkeus 15 cm) uutettiin 
vedenläpäisylaitteistossa vedellä sekä käsit-
telykemikaalien (CaCO3 ja Ca(OH)2) 
suspensioilla tarkoituksena löytää oikeat 
olosuhteet kenttäkokeisiin ja ymmärtää 
käsittelyjen vaikutusmekanismit. Uutto-
kokeiden suotovesistä tehtyjen kemial-
listen analyysien ja termodynaamisen 
mallinnuksen perusteella olemme esittä-
neet hypoteesin (Wu ym. 2015), jonka 
mukaan käsittelemättömissä maanäyt-
teissä kaliumjarosiitin ja schwertman-
niitin välinen tasapaino (1) puskuroi 
suotovesien (ja salaojista purkautuvien 
vesien) pH:n lähelle arvoa 4.

Yhteistyössä Linné-yliopiston tutki-
musryhmän kanssa työssä on käytetty 
mikrobiologisia ja geokemiallisia mene-
telmiä maaperän mikrobipopulaatioiden 
identifiointiin 16S rRNA -geenisekven-

soinnin avulla ja tutkittu laboratoriomit-
takaavassa tehtyjen kemiallisten käsitte-
lyjen vaikutusta mikrobipopulaatioihin. 
Mikrobiologisen ja geokemiallisen 
datan tulkinnassa on menestyksekkäästi 
hyödynnetty kehittyneitä tilastollisia 
monimuuttujamenetelmiä ja tuloksia 
on toistaiseksi julkaistu neljässä tieteelli-
sessä artikkelissa (Wu ym. 2013, Wu ym. 
2015, Högfors-Rönnholm ym. 2018a 
ja Högfors-Rönnholm ym. 2018b). 
Keskeiset havainnot ovat: a) happamassa 
sulfaattimaassa esiintyvät bakteerit ovat 
identifioitavissa käytetyillä tekniikoilla, 
b) asidofiiliset bakteerit katalysoivat 
haponmuodostusreaktioita ja c) niiden 
aktiivisuutta voidaan vähentää nosta-
malla pH-arvoa.

Koekenttä
PRECIKEM-projektissa (Kemisk preci-
sionsbehandling av sura sulfatjordar 
för att förhindra uppkomsten av syra, 
Kemiallinen täsmäkäsittely haponmuo-
dostuksen estämiseksi happamilla sulfaat-
timailla) rakennettu koekenttä sijaitsee 
Vaasan Risöfladanilla Yrkesakademin 
i Österbotten -oppilaitoksen viljellyillä 
pelloilla. Koekenttää on rakennettu tois-

PEKKA STÉN
yliopettaja (ympäristötekniikka), 
Vaasan ammattikorkeakoulu
e-mail: pekka.sten@vamk.fi

KRISTER DALHEM
doktorand, Åbo Akademi

STEN ENGBLOM
FoU-ledare, Yrkeshögskolan Novia

ANDERS GRANNAS
utbildningschef, Yrkesakademin i 
Österbotten

EVA HÖGFORS-RÖNNHOLM
forskare, Yrkeshögskolan Novia

RAINER ROSENDAHL
dräneringstekniker, ProAgria 
Österbottens svenska 
lantbrukssällskap

PETER ÖSTERHOLM
akademielektor, Åbo Akademi

8KFe3(SO4)2(OH)6  3Fe8O8(OH)6SO4 + 8K+ + 13SO4
2- + 18H+ + 6H2O  (1)

Happamilla sulfaattimailla tapahtuva sulfidien hapettuminen ja sitä seuraava hapon muodostuminen 
pyritään tässä tutkimuksessa estämään syntysijoillaan sulfidikerroksen hydrologisesti aktiivisissa mak-
rohuokosissa. Lähtökohtana on tuotantokäytössäkin oleva altakastelu, mutta altakasteluveteen lisä-
tään kalsiumkarbonaattia tai kalsiumhydroksidia ja suspensio pumpataan salaojaputkia pitkin suoraan 
happoa muodostavaan kerrokseen. Perimmäisenä tavoitteena on hidastaa asidofiilisten bakteerien 
katalysoimaa sulfidien hapettumista, mutta myös neutraloida jo muodostunut happo ja samalla saos-
taa siihen liuenneet metallit.

Kemiallinen täsmäkäsittely 
happamilla sulfaattimailla
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taiseksi kahdessa vaiheessa ja tässä raportoidut kokeet 
tehtiin vuonna 2011 valmistuneella alueella, joka käsittää 
yhdeksän toisistaan ja viereisistä valtaojista hydrologisesti 
eristettyä hehtaarin kokoista koeruutua. Eristys on toteu-
tettu 1,5 m korkealla muovikalvolla, joka ulottuu juuri 
muokkauskerroksen alapuolelta n. 1,9 m syvyyteen tiivii-
seen ja vettä läpäisemättömään mustaan sulfidisaviker-
rokseen. Kussakin ruudussa on kuivatusta ja altakastelua 
varten 120–130 cm syvyydellä kolme huuhtelujatkoksilla 
varustettua halkaisijaltaan 80 mm imuojaa ojavälin ollessa 
26 m, halkaisijaltaan 100 mm kokoojaoja sekä säätökaivo. 
Altakastelu läheisestä Laihianjoesta on toteutettu kiinteää 
75 mm vesijohtoa pitkin.

Kenttäkokeet
Koekentän koeruuduilla 1–9 toteutettiin viitenä kesänä 
heinä-elokuussa pohjaveden pinnan ollessa alhaisimmil-
laan Taulukossa 1 mainitut käsittelyt. Jokivesi pumpat-
tiin dieselpumpulla roottorilla varustettuun 3 m³ sekoi-
tusastiaan, johon traktorin lavalla suursäkeissä säilytetyt 
kemikaalit annosteltiin. Sekoitusastiasta suspensio valui 
omalla paineellaan säätökaivoon ja sieltä edelleen salaoja-
putkistoon (Kuva 1). Parhaimmillaan salaojaputkisto imi 
käsittelysuspensioita n. 5 dm³/s, mutta nopeus hidastui 
altakastelun edetessä. Ennen kemikaalilisäystä putkistoa 
huuhdottiin pumppaamalla 10 m³ jokivettä ja sama tois-
tettiin kemikaalisäyksen jälkeen.

Koeruudut 2, 4 ja 7 ovat vertailuruutuja ja niille on 
pumpattu pelkästään Laihianjoen vettä Taulukosta 1 
ilmenevät tilavuudet. Syksyisin ja keväisin pohjaveden 
pinnan noustua salaojituksen yläpuolelle salaojaputkista 
purkautuvien vesien (jatkossa lyhyemmin salaojavesien) 
laatua on seurattu näytteenoton ja analyysien avulla. 
Vertailuruutujen salaojavesi on laadultaan tyypillistä Kuva 1. Altakastelukokeiden koejärjestely.

Taulukko 1. PRECIKEM-projektin koekentällä vuosina 2012–2016 toteutettujen altakastelukokeiden olosuhteet. 
Hehtaarin kokoisille koeruuduille pumpattiin säätökaivojen ja salaojaputkien kautta 110–1640 kg käsittelykemikaaleja 
(CaCO3 tai Ca(OH)2) suspendoituna 99–461 m³ Laihianjoen vettä. Vertailuruutuihin 2, 4 ja 7 pumpattiin ainoastaan 
Laihianjoen vettä 99–476 m³.

2012 2013 2014 2015 2016
Koeruutu kg * käsittely m³ ** kg * käsittely m³ ** kg * käsittely m³ ** kg * käsittely m³ **

1 150 Ca(OH)2 99 380 Ca(OH)2 129 660 CaCO3 130
2 H2O 92 H2O 137 H2O 459 H2O 130
3 680 CaCO3 109
4 H2O 122 H2O 174 H2O 476 H2O 131
5 770 CaCO3 107
6 350 CaCO3 126 1640 CaCO3 461
7 H2O 108 H2O 140 H2O 434 H2O 134
8 110 Ca(OH)2 100 360 Ca(OH)2 116 820 CaCO3 134
9 400 CaCO3 127 1590 CaCO3 427

* käsittelykemikaalien kokonaismassa, ** käsittelyssä pumpattu tilavuus Laihianjoen vettä

Vettä pumpataan 
Laihianjoesta 
koe-alueelle

Siirrettävä sekoitusyksikkö

Annostelu- ja 
sekoitusyksikkö

Altakastelu salaoja-
verkoston kautta
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happamilla sulfaattimailla sijaitsevien peltojen valuma-
vettä. Kuten Taulukosta 2 ilmenee salaojavesien asidi-
teetti ja sähkönjohtavuus sekä rikin ja useiden metal-
lien kokonaispitoisuudet ovat noin kymmenkertaisia 
koekentän vieressä virtaavan Laihianjoen veden pitoisuuk-
siin nähden, jotka puolestaan ovat noin kymmenkertaisia 
keskimääräisiin suomalaisiin virtavesiin nähden.

Tulokset
Tässä raportoitujen kenttäkokeiden tuloksia seurattiin 
yli neljän vuoden ajan ottamalla salaojavesistä suuren 
valunnan aikaan keväisin (huhti-kesäkuussa) ja syksyisin 
(loka-tammikuussa) 288 näytettä, joista tehtiin tuhansia 
analyysejä. Tuloksista on äskettäin ilmestynyt ensim-
mäinen yksityiskohtaisesti raportoitu tieteellinen artikkeli 
(Dalhem ym. 2018) ja tässä pyritään antamaan yleiskuva 
rajoittumalla neljään vedenlaatuparametriin ja niiden 
käsittelykohtaisiin mediaaniarvoihin.

Kukin käsittely (CaCO3-suspensio kahdella eri annos-
tuksella, Ca(OH)2-suspensio, pelkkä jokivesi) toistettiin 
koetarkkuuden puitteissa samanlaisena ja samanaikai-
sesti kahdella eri koeruudulla ja kunkin kevään ja syksyn 
aikana näytteitä haettiin 1–5 kertaa. Samalla tavalla 
käsiteltyjen koeruutujen seurantadata on Kuvassa 2 
yhdistetty ja tuloksia raportoidaan vertailuruutuparin 4 
& 7 lisäksi kolmelta koeruutuparilta: CaCO3-käsitellyt 
koeruudut 3 & 5, Ca(OH)2-käsitellyt koeruudut 1 & 8 
sekä CaCO3-käsitellyt koeruudut 6 & 9. Kunkin käsittelyn 
vaikutusta salaojavesien laatuun on siis joka kevät ja syksy 
seurattu 2–10 näytteen avulla, joista tehtyjen 
analyysien mediaaniarvot esitetään Kuvassa 2.

Taulukko 2. Risöfladanin koekentän vertailuruutujen 4 
& 7 salaojavesien laatu verrattuna läheisen Laihianjoen 
vedenlaatuun ja Lahermon ym. (1996) selvittämään 
suomalaisten virtavesien keskimääräiseen laatuun.

Vertailu-
ruudut

Laihian joki Virta vedet*

pH 3,9 5,0 5,9
EC µS cm-1 1723 200 44
asiditeetti mmol L-1 4,52 0,51 -

S mg L-1 214 29 2,4
Fe mg L-1 1,31 0,65 0,68
Al mg L-1 22,5 1,9 0,095
Ca mg L-1 82,7 17,1 4,06
Mn mg L-1 4,21 0,62 0,029
Co µg L-1 149 18 0,17
Cu µg L-1 14,8 7,2 0,64
Ni µg L-1 251 45 0,52
Zn µg L-1 652 75 3,6
Li µg L-1 219 33 1,02
Cd µg L-1 2,30 0,25 0,02
Pb µg L-1 0,70 0,10 0,23
U µg L-1 1,41 0,23 0,073

*keskimääräisten suomalaisten virtavesien laatu (Lahermo ym., 1996)

Kuva 2. Risöfladanin koekentän salaojavesien laatu. 
Kuvassa on yhdistetty samalla tavalla käsiteltyjen 
koeruutujen salaojavesistä otettujen näytteiden tulokset 
ja esitetään mediaaniarvo perustuen kaikkiin kunakin 
a) keväänä ja b) syksynä otettuihin näytteisiin.
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Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan metalli-
sulfidipitoisia maita, joilla voi muodostua rikki-
happoa sulfidien hapettuessa. Happamia sulfaat-

timaita esiintyy Suomessa tuhansia neliökilometrejä erityi-
sesti länsirannikolla. Vuosituhansia sitten alueella laineh-

tineen Litorina-meren ajoilta alkaen on meren pohjaan 
saostunut sulfidimineraaleja. Noista ajoista alkaen maa 
on kohonnut kymmeniä metrejä ja koko rannikko onkin 
entistä merenpohjaa. Monet toiminnot edellyttävät maan 
kuivattamista, jolloin kuivien kesien aikana maaperään 
saostuneet sulfidimineraalit pääsevät kosketuksiin ilman 
hapen kanssa ja hapettuvat. Reaktiotuotteena muodostuu 
myös happoa ja ilmiötä voidaan havainnollistaa pyriitin, 
FeS2, hapettumisella ferrihydroksidiksi, Fe(OH)3.

4FeS2 + 15O2 + 14H2O → 4Fe(OH)3 +8SO4
2- + 16H+

Happamilla sulfaattimailla ilmiö näkyy pH-profiileissa 
(Kuva 3) sekä kuvista 4 ja 5 ilmenevällä tavalla maaker-
rosten väreissä.

Yksinkertaistaen voidaan todeta, että kuivaa kesää seuraava 
märkä syksy huuhtoo muodostuneen hapon ja siihen 
maaperästä liukenevat metallit vesistöihin aiheuttaen 
pahimmillaan kalakuolemia. Vanhin kirjoittajien tiedossa 
oleva dokumentti Pohjanmaalla sattuneista happamoitu-
misepisodeista on vuodelta 1834 (Sevola 1979) ja näyttää 
siltä, että pahoja happamoitumisepisodeja Pohjanmaalla 
esiintyy noin kerran vuosikymmenessä, mm. 1996 ja 
2006–2007. 

Happamat sulfaattimaat

Kuva 5. Happamalle sulfaattimaalle Vaasan Risöflada-
nilla kaivetun kuopan kaivuumassoja. Vasemmalla pin-
tamaata muokkauskerroksesta, keskellä juuri kaivettua 
tiivistä ja mustaa sulfidisavea puolentoista metrin syvyy-
deltä. Oikealla muokkauskerroksen ja sulfidisaven välistä 
kaivettua hapettunutta ja viljelyominaisuuksiensa kan-
nalta rakenteeltaan hyvää hapanta sulfaattimaata

Kuva 3. Keskimääräinen pH-profiili Risöfladanin koeken-
tältä. Muokkauskerros 30 cm syvyyteen asti pidetään pin-
takalkituksella lähes neutraalina, osittain hapettuneessa 
kerroksessa (30 cm–150 cm) pH laskee arvoon 4, yleensä 
pohjaveden pinnan alapuolella säilyvissä maakerroksissa 
(syvemmällä kuin 150 cm) pH on lähes neutraali.

Kuva 4. Maaprofiili PRECIKEM-projektin koekentällä. 
Tumma, vettä huonosti johtava hapettumaton saviker-
ros alkaa n. 150 cm syvyydestä. Sen yläpuolella olevassa 
hapettuneessa kerroksessa 30 cm–150 cm syvyydessä 
näkyy punaruskeaa rautahydroksidia. Ylimpänä 30 cm 
paksu muokkauskerros. Vasemmalla soralla peitetty sa-
laojaputki, johon on tilapäisesti avattu tarkastusluukku.
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Myös koeruutu 2 on vertailuruutu, mutta rakennusvaiheessa 
se jätettiin tutkimustarkoituksessa hydrologisesti eristämättä 
vieressä virtaavasta valtaojasta.

Kuten Kuvasta 2 havaitaan, pysyy vertailuruutujen sala-
ojavesien pH vuodesta toiseen vakaana, lähellä arvoa 
3,9. Parhaat tulokset on saatu heinäkuussa 2012 koeruu-
duilla 3 & 5 toteutetulla 730 kg CaCO3-lisäyksellä ja sen 
vaikutuksia tarkastellaan lähemmin. Samana syksynä sala-
ojavesien pH oli kaksi yksikköä vertailuruutujen arvoja 
korkeampi. Ajan mittaan näiden ruutujen salaojavesien 
pH laskee, mutta on vielä neljän vuoden kuluttua 0,4 
yksikköä korkeampi kuin vertailuruuduilla.

Vertailuruutujen salaojavesien asiditeetti vaihtelee välillä 
4–5 mmol/L. Koeruuduilla 3 & 5 toteutetun 730 kg 
CaCO3-käsittelyn ansiosta salaojavesien asiditeetti laskee 
samana syksynä puoleen ja pysyy tässä arvossa seuraavaan 
kevääseen asti. Runsaan vuoden kuluttua salaojavesien 
asiditeetti palaa kuitenkin vertailuruutujen tasolle.

Tutkimuksessa analysoiduista alkuaineista kemialliset 
käsittelyt vaikuttavat voimakkaimmin salaojavesien 
alumiinipitoisuuksiin, jotka laskevat käsittelyä seuraavana 
syksynä yli 90 % (arvosta 20 mg/L alle arvon 2 mg/L) ja 
ovat runsaan vuoden selvästi alentuneella tasolla palaten 
vertailuarvojen tasolle parissa vuodessa.

Kukin testattu käsittely laskee kaksiarvoisen liuenneen 
raudan pitoisuutta salaojavesissä, aluksi puoleen ja vähäi-
sempänä vaikutus on havaittavissa koko pisimmillään 
nelivuotisen seurantajakson ajan.

Salaojavesien sähkönjohtavuuteen ja rikin kokonaispi-
toisuuteen käsittelyillä ei havaittu olevan vaikutusta, ei 
myöskään kadmiumin pitoisuuteen. Kalsiumpitoisuus on 
käsittelyä seuraavana syksynä noin kaksinkertainen vertai-
luarvoihin nähden ja palaa parissa vuodessa vertailuar-
vojen tasolle. Salaojavesissä poistunut kalsiumin määrä 
on kuitenkin vähäinen verrattuna käsittelyissä lisättyihin 
määriin.

Koeruuduille 6 & 9 tehtiin kesällä 2013 CaCO3-lisäys, 
joka oli suuruudeltaan noin puolet (380 kg) ruuduille 3 & 
5 tehdystä lisäyksestä. Vaikutukset ovat samansuuntaisia, 
mutta vähäisempiä. Vaikka tätä lisäystä täydennettiin 
seuraavana kesänä nelinkertaisella CaCO3-annostuksella 
(1 620 kg suspendoituna nelinkertaiseen vesitilavuuteen 
440 m³) vaikutukset jäivät vähäisemmiksi kuin ensimmäi-
seksi testatulla 730 kg lisäyksellä.

Kesällä 2012 koeruuduille 1 & 8 tehdyn pienen Ca(OH)2-
annostuksen (130 kg) vaikutus on vähäinen. Annostuksen 

täydentäminen seuraavana kesänä 370 kilogrammalla 
aiheuttaa selvän, mutta lyhytaikaisen efektin salaojave-
sien laadun palatessa vertailutasolle runsaassa vuodessa.

Tulosten arviointi
Kaikilla käsittelyillä oli neutraloiva vaikutus, salaojavesien 
pH nousi ja asiditeetti laski. Lupaavimmat pitkäaikaistu-
lokset saatiin hehtaarin koeruuduille tehdyillä n. 730 kg 
CaCO3-lisäyksillä, mutta Ca(OH)2-lisäyksen vaikutus jäi 
lyhytaikaiseksi.

Sulfaattimaiden happamien valumavesien sisältämistä 
metalleista alumiini on yksi haitallisimmista ja aihe-
uttaa vastaanottavissa vesistöissä kalakuolemia saostues-
saan kalojen kiduksiin alumiinihydroksidina. Tutkitut 
käsittelyt vähentävät alumiinin liukenemista tai saos-
tavat sen hydroksidina maaperän hydrologisesti aktiivi-
siin makrohuokosiin.

Raudan liukenemisen happamilla sulfaattimailla tiede-
tään riippuvan voimakkaasti pH:sta ja redoxpoten-
tiaalista (esim. Virtanen 2015). Kemialliset analyysit 
osoittivat raudan esiintyvän salaojavesissä kaksiarvoi-
sena. Käsittelyt nostivat pH:ta, mikä johtaa raudan 
saostumiseen kolmiarvoisena: schwertmanniittina, 
Fe8O8(OH)6SO4, tai ferrihydroksidina Fe(OH)3 
(Dalhem ym. 2018).

Rikin kokonaispitoisuudessa (enimmäkseen sulfaat-
tina) ei havaittu eroa käsiteltyjen koeruutujen ja vertai-
luruutujen salaojavesien välillä. Niinpä kysymys projek-
tissa toteutettujen kemiallisten käsittelyjen vaikutuksesta 
sulfidien hapettumisen hidastajana jää yksinomaan kent-
täkokeiden valossa avoimeksi. Syksyllä 2014 tehdyissä 
kaivauksissa käsittelysuspensioiden todettiin tunkeutu-
neen maaperään enimmillään muutaman metrin etäisyy-
delle salaojaputkesta noin metrin paksuisessa kerroksessa, 
joten valtaosa maamassasta jää käsittelemättä. Vaikka 
sulfidit eivät hapettuisikaan käsitellyllä vyöhykkeellä, 
niitä kulkeutuu salaojavesiin kauempaa. Toisaalta valu-
mavesi salaojiin kulkeutuu läpi käsitellyn vyöhykkeen, 
jossa tapahtuvien reaktioiden ansiosta salaojavesien laatu 
paranee.

Tutkitut käsittelyt eivät korvaa viljelyn edellyttämää 
pintakalkitusta, joka puolestaan ei ratkaise sulfaat-
timailta valuvien happamien metallipitoisten vesien 
aiheuttamaa ympäristöongelmaa. Menettelyt täyden-
tävät toisiaan. Käytetty kemikaalien määrä on pienempi 
kuin pintakalkituksessa, mutta kokeissa käytetty 2,5 µm 
raekokoon jauhettu kalsiumkarbonaatti on maata-
louskalkkia kalliimpaa. Altakastelua käytetään jo nyt 
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tuotantomittakaavassa ja eräillä tiloilla sitä on tehos-
tettu hydrologisella eristämisellä. Muutaman vuoden 
välein toistettava altakastelukäsittely olisikin monin 
paikoin toteutettavissa kohtuukustannuksin olemassa 
olevia järjestelmiä hyödyntäen. Toimenpide kohdistuu 
nimenomaan vesistöjen tilan parantamiseen, joten 
yhteiskunnan tuki menetelmän käyttöönottaville vilje-
lijöille tuntuisi kohtuulliselta.

Jatkosuunnitelmat
Vuonna 2016 koekenttää laajennettiin Salaojituksen 
tukisäätiön tuen turvin rakentamalla koeruudut 10–12, 
joilla hyödynnetään uudenlaista kierrättävää altakas-
telua. Sekä laboratorio- että kenttämittakaavassa on 
kalkkituotteiden lisäksi testattu myös hienojakoisen 
turpeen lisäämistä altakasteluveteen antioksidantiksi, 
joka hapettuu helpommin kuin sulfidimineraalit. 
Laboratoriokokeissa sen todettiin myös lisäävän mikro-
biologista diversiteettiä, suosivan rautaa ja rikkiä pelkis-
täviä bakteereja sekä edistävän metallien pidättäytymistä. 
Lyhyen seurantajakson vuoksi näiden kokeiden tulokset 
julkaistaan myöhemmin.

Kiitokset
Työn päärahoitus on saatu kahden eri projektin, 
PRECIKEM (2010–2014) ja PRECIKEM ll (2015–
2018), puitteissa Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmista. 
Ensimmäisen ohjelman edellyttämän yksityisen rahoi-
tuksen myönsivät K. H. Renlundin säätiö, Maa- ja vesi-
tekniikan tuki, MTK Etelä-Pohjanmaa, MTK:n säätiö, 
Salaojituksen tutkimusyhdistys ja Österbottens svenska 
producentförbund. Näiden lisäksi tutkimusta ovat tuke-
neet Gustaf Svanljungin säätiö, K. H. Renlundin säätiö, 
Oiva Kuusisto Säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, 
Salaojituksen tukisäätiö ja Vaasan Aktiasäätiö. Nordkalk, 
Uponor Infra (aikaisemmin KWH Pipe) sekä Kemira 
ovat tukeneet tutkimusta kemikaalien, materiaalien ja 
asiantuntemuksen muodossa.

Rahoittajien lisäksi haluamme kiittää kokeiden toteu-
tukseen osallistuneita opiskelijoita ja työtovereitamme, 
joista Thomas Andersson, Sonja Heikkilä ja Daniel 
Sjöholm osallistuivat useimpiin näytteenottokierroksiin 
ja altakastelukampanjoihin säiden vaihdellessa helteistä 
ukkosmyrskyihin ja räntäsateeseen. Erityiset kiitokset 
lausumme happamien sulfaattimaiden aiheuttamien 
ongelmien parissa vuosikymmeniä työskennelleille asian-
tuntijoille: ympäristöneuvos Pertti Sevolalle, ylitarkastaja 
Karl-Erik Storbergille ja professori Mats Åströmille, jotka 
ovat auttaneet ja tukeneet meitä monin tavoin projektin 
ideointivaiheesta alkaen. Professorien Mark Dopson ja 
Pawel Nowak apu mikrobiologian ja sulfidikemian maail-
massa on ollut ensiarvoisen tärkeää. Thank you Mark 
and Pawel! 
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Kirjoittajat tekivät keväällä 2017 
vesihuoltoalan asiantunti-
joille suunnatun, Suomen vesi-
huollon tulevaisuuden haasteita 

luotaavan nettipohjaisen kyselyn. Kyse-
lyssä käytettiin vuonna 2008 laadittua 
haasteiden listaa, joka testattiin tuol-
loin pienemmällä ryhmällä (Heino ym. 
2010). Vastaajien tuli arvioida 29 haas-

tetta asteikolla 1–5 (1 = vähiten vakava; 
5 = eniten vakava) noin 20–30 vuoden 
tähtäimellä. Vastanneet 40 asiantuntijaa 
edustivat neljää keskeistä ryhmää: (i) vesi-
huoltolaitokset (ii) konsultit (iii) viran-
omaiset (valtio, kunta ja vastaavat) sekä (iv) 
tutkijat ja opettajat. Kaikissa ryhmissä oli 
10 vastaajaa. Vuoden 2008 kyselyyn vastasi 
48 asiantuntijaa (12 henkeä/ryhmä). 

PETRI S. JUUTI 
UNESCO Co-chair, dosentti
e-mail: petri.juuti@tut.fi

Vesihuollon haasteet Suomessa – 
saneerausvelka ja tutkimusresurssien puute ongelmina

Vesihuollon haasteista ehkä eniten ovat esillä putkirikot ja ajoittaiset vedenlaadun ja –jakelun häiriöt. 
Nämä johtuvat usein ikääntyvästä vesihuoltoinfrasta, ulkoisista yllättävistä tekijöistä tai inhimillisistä 
seikoista. Myös globaali ilmastonmuutos seuraamuksineen sekä vesilaitosten runsas määrä ovat usein 
esillä julkisuudessa. Mitkä näistä ovat todellisia haasteita ja mitkä vähemmän?

RIIKKA P. RAJALA
TkT, Tampereen 
teknillinen yliopisto
e-mail: riikka.rajala@uta.fi

TAPIO S. KATKO
Dosentti, Vesihuolto-
palveluiden tutkimus-
ryhmä, Tampereen tek-
nillinen yliopisto
e-mail: tapio.katko@tut.fi
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Kuvassa 1 on kooste vuosien 2008 ja 2017 kyselyistä ja 
haasteiden vakavuusasteista. Keskiarvoja tarkasteltaessa 
arviot aikavälillä ovat muuttuneet varsin vähän. Haasteiden 
vakavuuden järjestys on pysynyt samana ja painotukset 
ovat muuttuneet vain 0–0,4 yksikköä. Suurimmiksi haas-
teiksi nousivat edelleen ikääntyvä infrastruktuuri (4,4), 
haavoittuvuus & riskien hallinta (4,3), henkilöresurssit 
ja osaaminen (4,3) sekä koulutus (4,1) ja tutkimus (3,9). 

Neljän vastaavaryhmän välillä on mielenkiintoisia eroja 
(0,3–0,9 yksikköä keskiarvoon verrattuna):

(i) Vesihuoltolaitosten edustajat näkevät haavoittuvuuden 
haasteellisempana kuin muut ryhmät. Samoin he pitävät 
muita ryhmiä haasteellisempana asiakastyytyväisyyttä 
sekä imagoa ja sen parantamista. He kuitenkin pitävät 
muita ryhmiä vähemmän ongelmallisena seuraavia 
haasteita: päätöksenteon läpinäkyvyys ja avoimuus, 
kasvavat tuloutusvaatimukset, kansainvälinen yhteistyö 
ja näkyvyys sekä haja-asutusalueiden vedenhankinta.

(ii) Konsulttien ryhmä pitää hulevesiä (maankäytön 
muutoksesta johtuvat) muita ryhmiä haasteellisem-

pana ja asiakastyytyväisyyttä muita ryhmiä vähemmän 
haasteellisena. Ensimmäinen ilmeisesti heijastelee 
viime aikoina esillä ollutta hulevesien problema-
tiikkaa ja jälkimmäinen pääosin vesihuoltolaitoksen 
omaa toimintaa.

(iii) Viranomaiset pitävät muita ryhmiä haasteellisempana 
ikääntyvää infraa, hiljaisen tiedon siirtoa, yhteiskun-
tasuhteiden hoitoa, kasvavia tuloutusvaatimuksia sekä 
kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä. 

(iv) Tutkijat ja opettajat arvioivat muita ryhmiä haasteel-
lisemmaksi päätöksenteon läpinäkyvyyden ja avoi-
muuden, lainsäädännön kehittämisen, haja-asutus-
alueiden jätevesien käsittelyn sekä kansainvälisen 
kilpailun. Monet listatuista haasteista kytkeytyvät 
toisiinsa, osin ristiriitaisestikin kuten ikääntyvä infra-
struktuuri ja kuntien tuloutusvaatimukset ainakin 
suurissa kaupungeissa. Muina pienempänä haasteena 
ryhmä piti riittävien vesivarojen turvaamista. Kesän 
2018 kuivuus tosin muistutti tästäkin uhasta. Esillä 
ovat myös olleet kohtuuttoman pitkät lupaprosessit 
mm. raakavedenoton osalta. 

Kuva 1. Kooste Suomen vesihuollon tulevaisuuden haasteita koskeneesta, 
asiantuntijoille lähetetystä kyselystä vuosilta 2008 (n=48) ja 2017 (n=40). 
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Suomen vesihuollon suuntaviivat -selvitys (Silfverberg 
2017) nostaa tulevaisuuden haasteiksi erityisesti seuraavat 
viisi prioriteettia: 1) vahvistaa vesihuoltolaitosten resurs-
seja sellaisiksi, että toiminnalle voidaan varmistaa riittävät 
taloudelliset ja osaamisresurssit; 2) vahvistaa tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä osaamista kehittä-
mällä strategisia TKI- ja koulutusklustereita, jotka voidaan 
luontevimmin rakentaa tärkeimpien korkeakoulujen/
yliopistojen ympärille; 3) vahvistaa valuma-aluepohjaista 
ajattelua suunnittelussa ja palveluiden toteuttamisessa; 4) 
kytkeä vesihuoltoa voimakkaammin osaksi bio- ja kier-
totaloutta; 5) vahvistaa vesihuoltosektorin kansainvälistä 
yhteistyötä. 

Vuonna 2017 TTY:llä alkaneen Vesihuoltopalveluiden 
tutkimusklusterin (VEPATUKI) teemat ovat nousseet 
vesihuoltokentän suurimmiksi näkemistä haasteista: (i) 
järjestelmien saneeraustarve (ii) organisaatioiden kehit-
täminen (iii) fyysisen omaisuuden hallinta (iv) vesi-
huollon näkyvyys ja asiakaslähtöisyys (v) teknologian arvi-
ointi ja ennakointi. Näiden ohella huomattavia haasteita 
ovat maankäytön suunnittelun ja vesihuollon parempi 
yhteistyö.

Laitoskoon suurentaminen ei ole ongelmien 
ratkaisu

Suomen vesihuolto on edelleen huipputasoa. ROTI-
selvityksen 2017 mukaan pienten vesihuoltolaitosten 
toiminnan ja korjausten varmistamiseksi hajallaan 
olevia palveluja olisi syytä koota suuremmiksi yksiköiksi 
(ROTI 2017). Sama väite tuli esille Valtioneuvoston 
kanslian hankkeen (Berninger ym. 2018) perusteluissa: 
Johtopäätöksissä tämä ei enää ollut yhtä vahvana väit-
teenä esillä.

Aikaisempien kuntaliitosten perusteella on kuitenkin 
syytä epäillä, että tämä ei välttämättä ole paras keino 
ongelmien ratkaisemiseksi. Saarimaan (2018) mukaan 
kuntaliitoksen tehneiden kuntien menot kehittyivät 
samalla tavalla kuin muidenkin kuntien. VEPATUKI 
hankkeessa vuonna 2018 tehty kysely (n=18) vahvisti, 
että vesihuollon keskeisiä ongelmia ei voida poistaa vain 
suurentamalla laitoskokoa. Myös Vesihuollon johtamien 
ja kehittäminen – ohjelmassa 12.12.2018 käydyt keskus-
telut tukevat seuraavaa päätelmää ”laitoskoon yksioi-
koinen suurentaminen ei poista vesihuollon keskeisiä 
haasteita”.  Mikään organisaatiomuoto tai koko ei 
ratkaise vesihuoltotoiminnan suurimpia ongelmia: liian 
vähäisiä investointeja verkostojen kunnostamiseen ja 
uusimiseen, haja-asutusalueiden vesihuollon rakenta-
mista ja ylläpitoa tai aivan riittämätöntä panostusta alan 
tutkimukseen (Hukka ym. 2006).

Kunkin kunnan tai vesilaitoksen omat pitkäjänteiset 
toimenpiteet näyttävät johtavan positiiviseen kehitykseen. 
Haasteet näkyvät mm. kuntaliitosten myötä tapahtu-
neissa pienten vesilaitosten sulautumisessa osaksi uuden 
kunnan/kaupungin laitosta. Jos joku yhdistyneistä vesi-
huoltolaitoksista on vaatinut saneerausta, on se laitettu 
kuntoon ”uuden vesilaitoksen kustannuksella”. Läheskään 
aina kaikkein pienin liittynyt laitos ei ole ollut huonoim-
massa kunnossa oleva. 

Suomessa on kaikkiaan 100  000 kilometriä vesijohto-
verkostoa, josta 6000 kilometriä on arvioitu huonokun-
toiseksi. Koska ongelmat näkyvät vain harvoin suoraan 
kuntalaisille, on poliitikkojen helppo ohittaa tämä valta-
viin mittasuhteisiin paisunut ongelma (ROTI 2017). 
Nähtäväksi jää, vaikuttaako SOTE-uudistus jollakin 
tavalla ja miten vesihuollon uutisointiin. Kun kunnalta 
poistuu vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista, niin suuntau-
tuuko kuntapäättäjien mielenkiinto sen jälkeen enemmän 
vesihuoltoon? 

Vesihuollon ongelmat pääsevät silloin tällöin uutisiin 
esimerkiksi, kun suuressa runkolinjassa tapahtuu rikko 
(esim. mtvuutiset.fi 29.11.2018). Valtakunnan uuti-
seksi nousi myös Nousiaisten vesiongelma tammikuussa 
2018. (Yle 30.1.2018) Samoin heinäkuussa 2018 oli 
julkisuudessa esillä putkirikko Raisiossa ja Naantalissa 
(ESS 30.7.2018). Turvallisuuskomitean lausunto syksyllä 
2017 muistutti, että “eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä 
saavutetaan paras tulos myös vesihuollon varautumisen 
edistämisessä”.

Vesimaksut puhuttavat kuntalaisia ja päättäjiä ympäri 
Suomea. Joissain kunnissa ohjaus päättäjien suunnasta 
vesilaitokselle on, että veden hinta tulisi olla maan keski-
arvoa halvempi. Tämä johtaa vaikeaan tilanteeseen esimer-
kiksi, jos saneerausvelkaa uhkaa karttua lisää: 

”Ongelmana on, että veden hintaa ei haluta nostaa, kun 
muutkaan ei nosta. Meillä oli pitkään hallituksen ajatuk-
sena, että vesilaitosten hintavertailussa meidän piti olla 
halvemman puoliskon puolella riippumatta siitä mikä 
meidän todellinen rahan tarve saneeraukseen olisi ollut. Sama 
ongelma on varmasti monella laitoksella, varsinkin vesiosuus-
kunnilla. Saneerausvelka-asia tulisi nostaa suureksi ongel-
maksi ja laskelmin osoittaa kuinka paljon kullakin vesilai-
toksella pitäisi saneeraukseen satsata euroja, jotta saneeraus-
velan lisääntyminen saataisiin katkaistua.”(Julkaisematon) 

Kyse on joskus siitä, mikä priorisoidaan omistajan toimesta 
tärkeimmäksi: esimerkiksi uudisrakentaminen vai sanee-
raus. Etenkin takavuosikymmeninä uudisrakentaminen vei 
paikoin saneerauksenkin resurssit. Osakeyhtiömuotoisissa 
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vesihuoltolaitoksissa on vapaammat kädet priorisoida 
saneeraus korkeammalle ja näin saada saneeraus tavoi-
tetasolle. Yllämainitun VEPATUKI-klusterin kyselyn 
toukokuussa 2018 vastanneiden vesilaitoslaitosjohta-
jien mukaan uudisrakentaminen ei ole este saneerauk-
selle, vaikka se on sitä ollut ehkä aiemmin. Saneerauksen 
kohteena ovat nyt etupäässä 1950–70-lukujen verkostot.

Pienissä kunnissa ongelmia aiheuttaa etenkin väestön 
muuttoliike. Ei ole enää vedenkäyttäjiä ja vesilaitoksien 
saamat maksut verkostojen ja muiden laitteiden ylläpi-
toon vähenevät: ”Muuttoliike näkyy meillä niin, että ennen 
sivukyliltä kaikki muutti kirkolle. Nyt he muuttavat suoraan 
Seinäjoelle tai Vaasaan. Muuttoliikettä ei pysty hillitsemään 
mikään muu kuin valtiovalta. Valtiovallan taholta pitää 
luoda edellytykset toimia. Ainakaan valtiovalta ei saa olla 
keskittämässä kaikkea. Valtiovallan pitäisi olla edes neutraali 
eikä lyödä lisää löylyä kiukaalle”. (Julkaisematon) 

Tulemme siis varsin todennäköisesti paikoin näkemään 
vesilaitoksien toiminta-alueiden ja palvelujen alasajoa. 

Mitä tulisi tehdä jatkossa?
Vesihuoltolaitokset ovat määrätietoisesti nostamassa 
saneerausmääriään. Tavoitetasoon pääsy edellyttää usein 
vesimaksujen nostoa. Suuri kysymys on myös se, miten 
saada tonttien omistajat saneeraamaan omat johtonsa. 
Siinäkään ei yksioikoiseksi lääkkeeksi tarjottu laitoskoon 
suurentaminen auta. Aluesaneerausta tulisi kehittää edel-
leen ja olisi ratkaistava, miten saada kiinteistön omistajat 
mukaan saneeraamaan omat tonttijohtonsa.

Jos vesihuollon haasteisiin liittyvänä ollaan vaatimassa 
rakennemuutosta, niin olisi kai kohtuullista ensin määri-

tellä, mikä tai mitkä seikat nykyisessä rakenteessa ovat 
väärin. Tuoreessa valtioneuvoston kanslian hankkeessa 
ehdotettu lisääntyvä yhteistyö tuo haasteisiin varmaan 
helpotusta, kun se lähtee yhteiseksi koetuista tarpeista. 
Valtion toimenpitein tulisi kuitenkin varmistaa, että 
Suomi säilyy asuttuna ja että muuttoliikettä ei ainakaan 
valtion toimenpitein kiihdytetä. Pieninkin kunta tarvitsee 
palvelunsa, etenkin toimivan vesihuollon. 
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Internet –datapalvelun käyttämä menetelmä 
hyödyntää tietoa toteutuneista tulvista, rakennus-
kannasta, väestömuutoksesta, talouskasvusta ja 
ilmaston sekä vesiolojen kehittymisestä. Tarkaste-

lussa ovat merkittävät tulvariskialueet meri- ja vesistö-
alueilla. Tulvariskejä on arvioitu tulvariskikarttojen sekä 
asukas- ja rakennustietojen avulla. Taloudelliset tulvava-
hingot on laskettu tulvariskien euromääräisten vahinkojen 
ja niiden hallinnan hyötyjen julkaisun mukaisesti.

Tulvariskit on esitetty vuoden 2015 hintatasossa vuosiva-
hingon ja asukkaiden määrän odotusarvojen avulla. Riskien 
ennustamiseen on käytetty yleisesti tulvariskien hallinnassa 
hyväksyttyjä ja kansainvälisesti vertailukelpoisia laskenta-
menetelmiä ja alueellisesti tarkennettuja skenaarioita.

Tulvariski nyt ja huomenna
Tulosten perusteella Suomen tulvariskit moninkertais-
tuvat, jos tulvariskien hallinnan toimenpiteitä ei jatketa 
ja toteuteta suunnitellusti. Väestön ikääntymisen myötä 
sosiaalinen haavoittuvuus kasvaa. Alueelliset erot kasvavat 

kaupungistumisen myötä merkittävästi, ja pääkaupunki-
seudun rannikkoalueen osuus Suomen tulvariskistä voi 
olla puolet vuonna 2100. Tulvariskin ennustetaan vähe-
nevän Pohjois-Suomessa sekä erityisesti merkittävän muut-
totappioalueilla. Lyhyellä aikavälillä Suomessa onkin syytä 
varautua talouskasvuun ja väestön ikääntymisen vaiku-
tuksiin. Pitkällä aikavälillä sen sijaan kannattaa varautua 
ilmastonmuutokseen. Alimpia suositeltavia rakentamis-
korkeuksia noudattamalla voidaan hallita uuden raken-
nuskannan riskiä, mutta pitkällä aikavälillä tarvitaan myös 
rakenteellisia ratkaisuja kuten tulvapenkereitä.

Palvelun avulla voi arvioida esimerkiksi ilmastonmuu-
toksen merkityistä suhteessa väestömuutokseen ja talous-
kasvuun eri vuosina ja eri skenaarioilla. Vuosivahingon 
odotusarvon ja tulvavaarassa olevien asukkaiden määrän 
avulla voi arvioida tulvariskien hallinnan tehokkuutta 
nykytilanteessa ja pohtia varautumistarvetta tulevaisuu-
dessa. 

Internet-palvelu ja menetelmäkuvaukset: 
www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit
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Kuva: Vuosivahingon odotusarvon muutos Suomessa 
vuoteen 2015 verrattuna, alueellisia tarkasteluja, erilaisia 

kuvia sekä aineistoja voi selata internet palvelussa: 
www.ymparisto.fi/tulvaindikaattorit

Suomen tulvariskit nyt 
ja tulevaisuudessa

JARI SILANDER, ANTTI PARJANNE JA MAIJA TIITU
Suomen ympäristökeskus
e-mail: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuvassa järjestyksessä vasemmalta: Tiitu, Silander ja Parjanne.

Uusi internet -palvelu kertoo kuinka ilmastonmuutos, talouskasvu tai väestönkasvu vaikuttavat jonkun 
alueen tulvariskiin. Se on yksi työkalu alueelle suunniteltujen investointien kannattavuuden ja vakuu-
tusmaksujen arvioinnissa. Menetelmä on avoin ja läpinäkyvä ja myös kansainvälisesti vertailukelpoinen.
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Seminaari hulevesien hallinnan uusista ratkaisuista

Maailman vesipäivän seminaari – Leaving no one behind

Vesiyhdistyksen hulevesijaosto on mukana järjestämässä 
Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hank-
keen loppuseminaaria yhteistyössä hankkeen toteutta-
jien kanssa. Seminaarissa esitellään uutta tutkimustietoa 
mm. hulevesien suodatuksesta ja biosuodatuksesta sekä 
esimerkkejä ja käytännön kokemuksia uusista hulevesien 
laadunhallinnan ratkaisuista. Seminaari järjestetään pää-
kaupunkiseudulla keskiviikkona 6.3.2019. Pyydämme jo 
nyt merkitsemään ajankohdan kalenteriinne. Seminaarin 

tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan 
lähiaikoina. 

Lisätietoa tästä ja muista tulevista hulevesijaoston 
tapahtumista saat liittymällä hulevesijaoston sähkö-
postilistalle (ilmoitus sihteerillemme maija.taka@aalto.fi). 
Jos et pääse seminaariin paikan päälle, hankkeen kohtei-
ta ja tuloksia esitellään myös Vesitalous-lehden 2/2019 
hulevesiteema-artikkeleissa. 

22.3.2019 klo 13.00 alkaen.

Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

Osallistumismaksu: 100 € (Opiskelijat 50 €) 19.3. mennes-
sä tilille FI95 8000 1601 3156 00 (Suomen Vesiyhdistys ry). 
Vesiyhdistyksen jäsenet voivat osallistua maksutta.

Ilmoittautuminen: 15.3. mennessä osoitteeseen 
jari.koskiaho@ymparisto.fi tai puh. 029-5251312.

Ohjelmaa valmistellaan, mukana mielenkiintoisia esityksiä 
vedestä ihmisoikeutena. Valmistuttuaan ohjelma luetta-
vissa www-sivuillamme www.vesiyhdistys.fi

Klo 17 alkavassa Iltatilaisuudessa julkistetaan vuoden 2019 
Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon saaja ja on mahdolli-
suus onnitella 50-vuotiasta Vesiyhdistystä.

Suomen messut 
1/2 vaaka
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LIIKEHAKEMISTO

Huber (80 x 50)

Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

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

Pa-Ve (80x100)

Kemira (80x80)

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

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

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.fi

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

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

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

 b VESIKEMIKAALIT
www.kaiko.fi 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

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

• Vuodonetsintälaitteet 

• Vesimittarit 

• Annostelupumput 

• Venttiilit 

• Vedenkäsittelylaitteet 
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Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta  
ja suunnittelusta:

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

WSP (80 x 40)Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

Zwerver 80x50

johanlundberg

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

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

 b PLANKTONMÄÄRIT YKSET

www.poyry.fi
vaihde 010 3311

WATER ENGINEERING

wsp.com

Kaivamattoman (no-dig) tekniikan 
asiantuntijakonsultit

Kaikki uudisasennus- ja saneerausmenetelmät

info@johanlundberg.fiwww.johanlundberg.fi
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Joni-Pekka Pietikäinen, Kimmo Ruosteenoja and Ari  
Venäläinen: Will climate change bring Finland droughts or a 
surfeit of rainfall?

The impact of anthropogenic emissions are seen in the 
climate already today, both globally and in Finnish territory. 

Climate change is not limited only to higher temperatures; the 
profile of rainfall is also changing. The result may be drying soil 
in the springtime, heavy rain and heatwaves in the summers, and 
more snow in the wintertime. However, we still have a chance 
to mitigate the negative impacts of climate change, but this 
demands action now.

Maiju Narikka and Harri Koivusalo: The impacts of climate 
change on snow cover in Southern Finland

Greenhouse gas emissions will further warm the climate in 
the future, which will affect the snow cover. On the basis 

of a modelling-based study, the trend in snow cover in Southern 
Finland is clear: the number of days of snow cover are in decline, 
as are the maximum water rates of the snow. The extent of the 
changes, however, will depend to a considerable extent on the 
progression of climate change, i.e., the future trend in emissions.

Matti Kummu and Elina Lehikoinen: Global challenges and 
opportunities in food production – Finland also as a participant

The production of daily food for more than seven billion 
people is the biggest individual factor which has altered 

and continues to alter the globe and its ecosystems. Continuing 
population growth, combined with climate change, is stepping 
up the pressure on land and water resources. Indirectly, we here 
in the northern regions, where there is an adequate supply of 
water and land, are burdening resources worldwide. However, 
recent studies have shown that sustainably increasing the avail-
ability of food is possible. This will require urgent action in 
many sectors and here we can also do our part, as is shown in 
the article.

Mikael Hildén: The challenges of climate change to agricul-
tural policy

Climate change is reflected in the prospects for production 
and may require new cultivation methods and the adap-

tation of animal husbandry to climatically different circum-
stances. Agriculture is also expected to reduce its greenhouse 
gas emissions. Agricultural policy can respond to the challenges 
posed by climate change by increasing flexibility to encourage 
the search for new solutions and to promote experiments and 
their systematic assessment.

Laura Höijer, Eija Hagelberg and Liisa Kulmala: Carbon 
Action – a field as a living, active carbon sink

The Carbon Action pilot scheme works to find ways of accel-
erating carbon sequestration from the atmosphere into the 

soil, to verify sequestration scientifically, and to promote the 
adoption of carbon-sequestering cultivation on Finnish farms. 
Getting this across to policymaking demands modelling and 
guidance methods. In addition, implementation will require 
credibility and proof so that farmers will adopt and put into 
practice a new paradigm.

Markku Puustinen, Marja Jalli, Katja Kauppi, Kaisa Västilä, 
Sirkka Tattari, Jari Koskiaho and Laura Alakukku: Adapting 
cultivation systems to changing climatic conditions and envi-
ronmental requirements – practical solutions and the moni-
toring of impacts in experimental areas

In a broad-based agriculture project, solutions are being 
sought to resolve the environmental and productional aims 

of farming. The project undertakes deep soil studies to under-
stand phosphorus reactions and environmental impacts, and it 
develops farming systems as a means of adapting to changing 
climatic conditions and growing environmental requirements. 
Additionally, the project examines the possibilities for legislation 
to promote the establishment of extensive databases and their 
use as a monitoring and guidance method.

Kaija Hakala: The impacts of climate change on agriculture in 
Finland and the possibilities for farmers to adapt

Climate change will, on average, give better conditions for 
plant production in Finland, but production will be increas-

ingly often be disrupted by unpredictable extreme weather 
conditions: heatwaves, torrential rain and drought. The climate 
may also benefit diseases and vermin, causing more damage.

Other articles

Seija Virtanen: Soil drainage and climate change are 
strongly interconnected (Editorial)

Merja Myllys, Harri Huhta, Perttu Virkajärvi, Eila Turtola 
and Anneli Partala: Possibilities of reducing nutrient 
run-off from peat fields

Markku Yli-Halla: Expression of wetness in cultivated soils 
of Finland

Jyrki Nurminen, Maija Paasonen-Kivekäs and Helena 
Äijö: The impact of the trend in production on nutrient and 
solids run-off from field acreage

Maija Paasonen-Kivekäs, Helena Äijö, Merja Myllys, 
Jyrki Nurminen, Olle Häggblom and Heidi Salo: The 
impact of improved subsurface drainage on dewatering 
and nutrient run-off for a clay field

Pekka Stén, Krister Dalhem, Sten Engblom, Anders 
Grannas, Eva Högfors-Rönnholm, Rainer Rosendahl and 
Peter Österholm: Chemical precision treatment of an acid 
sulfate soil

Petri Juuti, Tapio Katko and Riikka Rajala: Challenges of 
water services in Finland – overdue upgrades and scanty 
research resources as problems

Jari Silander, Antti Parjanne and Maija Tiitu: Flood risks 
in Finland today and in the near future

Gustav Rehnberg: Climate change is a challenge for 
mankind and agriculture
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Historiaa pitkällä aikavälillä 
tarkastellessamme voimme 
todeta, että viimeisen 
5 000 vuoden aikana 

olemme koko ajan kulkeneet kohti 
parempia aikoja. Olemme tähän 
asti pystyneet aina lopulta ratkai-
semaan eteen tulleet haasteet, 
uhkat ja ongelmat - toki tehty-
ämme ensin kaikki mahdolliset 
virheet ja tyhmyydet. On pelätty, 
että taivas putoaa niskaan, meteo-
riitti törmää maapalloon, tulivuoret 
ja maanjäristykset tuhoavat maapallon, 
rutto tappaa ihmiskunnan, maailmansodat 
lopettavat elämän maan päällä, on ollut ydinso-
tauhkaa, öljykriisiä, finanssikriisiä, otsonikatoa, väestön 
kasvuräjähdystä ja viimeistään sopivasti tasan vuonna 2000 
piti tulla maailmanloppu.

Kuitenkin täällä vielä ollaan, ja ihminen elää yhä terveem-
pänä yhä pitempään. Tämä kuulostaa ehkä naiivilta yksin-
kertaistamiselta, kun uutisista tulee joka päivä loputon 
tietotulva katastrofeista ja onnettomuuksista ympäri 
maapalloa. Juuri median nk. negatiivinen uutisoiminen 
on omiaan sumentamaan kokonaiskuvaamme maailman 
tilasta. Erilainen näkökulma asiaan avautuu, kun lukee 
äskettäin edesmenneen ruotsalaisen lääkärin Hans 
Roslingin kirjan ’Factfulness’ tai lukee tähtitieteilijä Esko 
Valtaojan kirjan ’Kohti ikuisuutta’, joissa molemmissa tule-
vaisuusoptimismi perustuu historian kylmiin faktoihin.

Edellä mainittujen kirjojen antamaa taustaa vasten on 
helpompi suhtautua positiivisesti ihmiskunnan mahdolli-
suuksiin ratkaista myös ilmastomuutokseen liittyvät kysy-
mykset. Kun yritän katsoa 50 vuotta eteenpäin tulevai-
suuteen, uskoisin, että väestön määrä on pysähtynyt noin 

9–10 miljardin tasolle. Tuotamme jo nyt 
ruokaa 11 miljardille ihmiselle, mutta 

tuotetusta ruuasta heitetään 30–40 % 
pois. Joten ruokaa pitäisi kyllä riittää 
kaikille, varsinkin kun otetaan 
huomioon myös se, että ratkai-
sevan suuri osuus maailman 
metropolien ruoantuotannosta 
tapahtunee jo silloin kontrol-
loiduissa olosuhteissa sisätiloissa. 

Silloin ehkä myös maailman ener-
giaongelmat ovat ratkaistu fuusiovoi-

malla, jonka seurauksena hiilen, öljyn 
ja kaasun käyttö on pudonnut murto-

osaan nykyisestä. Kiertotalous on käytössä 
laajalti ja hiilidioksidipäästöt on saatu kuriin.

Jos sitten siirretään perspektiivi takaisin meille Suomeen 
ja vieläpä tilatasolle, niin näkisin, että on luultavasti 
turha toivoa banaanien kasvavan Suomen pelloilla vielä 
50 vuoden päästäkään. Todennäköisempää on, että ilmas-
tomuutos johtaa rankempiin sään ääri-ilmiöihin, kuten 
runsaampiin sateisiin, pidempiin kuivuusjaksoihin, 
kovempiin myrskyihin, leudompiin talviin (vähempään 
routaan) jne.

Riskienhallintakyky tulee siis olemaan yhä tärkeämpi 
tekijä viljelijän päätöksenteossa. Voisin kuvitella, että 
nurmivaltainen luomutuotanto tällöin yleistyy. Mielestäni 
tärkeintä olisi nyt, ettemme anna tietämättömyyden tai 
katastrofipelon estää meidät tekemästä oikeita päätöksiä. 
Oikeat päätökset perustuvat oikeaan tietoon. Oikea 
tieto perustuu korkealaatuiseen tieteeseen ja tutkimuk-
seen. Tämän takia kokoonnuimme seminaariin ja uskon 
vahvasti, että kun yhdistämme resurssimme ja tietotai-
tomme niin voimme olla mukana rakentamassa turvalli-
sempaa ja parempaa huomista. 

Ilmastonmuutos on haaste 
ihmiskunnalle ja maataloudelle

Kirjoittajan tilan nykyinen tuotantosuunta on nurmi- 
valtainen luomuviljely ja Angus-pihvikarjan kasvatus.  

Kirjoittaja on myös Salaojituksen Tukisäätiön  
valtuuskunnan puheenjohtaja.

GUSTAV REHNBERG
Gårdskullan kartanon 
isäntä viidennessä 
sukupolvessa, agronomi.

Salaojituksen Tukisäätiö teki BSAG:lle Itämerisitoumuksen vuonna 2015. Sitoumuksessaan säätiö lupasi 
lisätä tiedonkulkua kuivatukseen liittyvästä tutkimuksesta ja sen tuloksista eri tiedontarvitsijoille kuten 
muille tutkijoille, virkamiehille ja käytännön viljelijöille. Seminaarien järjestäminen ajankohtaisista aiheista 
on ollut osa sitoumusta. Otaniemen Dipolissa lokakuussa 2018 järjestetty kolmas maakuivatusseminaari 
keskittyi ilmastonmuutokseen ja sen haasteisiin Suomen maataloudelle. Ilmastonmuutoksen todellinen 
uhka on tullut tietoisuuteemme vahvasti vasta edellisen vuonna 2016 järjestetyn maankuivatusseminaa-
rin jälkeen. Silloin aiheena oli maatalouden vesistökuormitus. Ne tavalliset maanviljelijät, jotka 100 vuotta 
sitten perustivat Suomen Salaojayhdistys ry:n, olisivat tuskin voineet arvata, että heidän vuosien varrella 
muodostamansa pääoman avulla kokoonnuimme seminaariin keskustellaksemme maankuivatuksen 
lisäksi ehkä ihmiskunnan tähän asti suurimmasta kohtalonkysymyksestä, nimittäin ilmastonmuutoksesta.

istoriaa pitkällä aikavälillä 
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uponor

www.uponor.fi

Vanhat hulevesikeinot  
eivät enää riitä

Hulevesisäiliöt – ylivertainen ratkaisu

Kun yhdyskuntatekniikan vaatimukset ja ympäristö tietoisuus kasvavat, 
parhaiden hulevesijärjestelmien valinta edellyttää huolellista harkintaa. 
Alan johtavana toimittajana tiedämme, että putki- ja säiliöpohjaiset 
ratkaisut tarjoavat ylivoimaisia etuja kaikissa suuren mittakaavan pro-
jekteissa, kun perusteina ovat laatu, toiminta ja kokonaiskustannukset.
Tutustu kattavaan hulevesikonseptiimme osoitteessa  
www.uponor.fi/hulevesiratkaisut

Tehty käyttöön. Tehty toimimaan. Tehty kestämään.
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