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Abstract

There are various methods available for treating the runoff water from peat mining, and this research
concentrates on measures applied within the peat production areas themselves. The work is divided
into three sections: comparison of sod peat and milled peat production, development of a new sub-
surface drainage method and the use of barriers constructed of wood chips to equalize peak runoffs.

The research into peat mining methods was carried out by comparing similar production areas
over a period of four years. The methods did not appear to have any effect on the mean runoff, but
the peak runoffs from sod peat production were smaller than from milled peat production. The fur-
rows made by the sod peat machine seemed to equalize the peak runoffs and at best reduced their
value by 25 millimetres. The increase of mean phosphorus content resulting from milled peat pro-
duction was statistically significant, and the peak solids content was higher, but the production meth-
od did not appear to affect other mean concentrations significantly.

A new subsurface drainage method that uses rock fibre boards as vertical water conductors was
developed. These were used to lead rain water and meltwater from snow away from the production
areas to the subsurface pipes so that no surface water entered the collector ditches serving the pro-
duction area. The method was tested in two production areas over a period of six years. Subsurface
drainage proved to be an efficient method, and the vertical water conductors eliminated problems
arising from the poor water conductivity of peat and the presence of ground frost. Natural peatlands
require pre-drying before subsurface drains can be constructed, however. Subsurface drainage is bet-
ter able to equalize runoffs than open ditches, so that no high peak runoffs occur in properly planned
production fields. Also, subsurface drainage reduces solids, COD and the colour by comparison with
open ditches, but increases the iron content. The results regarding phosphorus and nitrogen vary a
great deal and no clear difference could be detected. Concentrations in the areas where subsurface
drainage was used varied very little and no peak concentrations similar to those in areas with open
ditches were detected. This together with the uniform runoffs substantially reduces stress to the en-
vironment.

The feasibility of using barriers constructed of wood chips in bed ditches and in peat redistribu-
tion areas was also investigated. The barriers worked well in the peat redistribution areas and the re-
search is being continued with attempts to improve the functioning of the structures. The use of these
barriers in bed ditches proved too laborious.

Keywords: sod peat production, milled peat production, drainage, subsurface ditches, qual-
ity of runoff water, peat redistribution.
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Tiivistelmä

Turvetuotantoalueiden valumavesien laatuun voidaan vaikuttaa monilla menetelmillä, joista tässä tut-
kimuksessa on keskitytty tuotantoalueiden sisäisiin toimenpiteisiin. Tutkimus jakautuu kolmeen
osaan; pala- ja jyrsinturvemenetelmän vertailuun, uudentyyppisen salaojitusmenetelmän kehittämi-
seen sekä hakepatojen käyttöön ylivalumia tasaavana rakenteena.

Tuotantomenetelmätutkimuksessa verrattiin ominaisuuksiltaan samankaltaisia tuotantoalueita
neljän vuoden aikana. Tuotantomenetelmällä ei havaittu olevan vaikutusta keskivalumiin, mutta pa-
laturvetuotantoalueilla olivat valumahuiput pienempiä kuin jyrsinturvealueilla. Valumahuiput ta-
saantuvat palakoneen uriin varastoituvan veden ansiosta ja suurimmillaan urat voivat leikata
valumahuippua jopa 25 mm. Jyrsinturvetuotanto lisäsi keskimääräisiä kokonaisfosforipitoisuuksia ti-
lastollisesti merkitsevästi verrattuna palaturvetuotantoon ja lisäksi kiintoainepitoisuuden huippuarvot
olivat suuremmat kuin palaturvealueella. Muiden pitoisuuksien keskiarvoihin tai vaihteluihin ei tuo-
tantomenetelmällä ollut merkitsevää vaikutusta.

Tässä tutkimuksessa kehitettiin salaojitusmenetelmä, jossa käytetään kivikuitumateriaalista tehty-
jä levyjä pystysalaojina. Tuotantokentältä tulevat sade- ja sulamisvedet johdetaan näiden pystysala-
ojien kautta salaojiin, jolloin tuotantoalueelta ei valu pintavesiä kokoojaojiin. Tutkimus toteutettiin
kahdella koealueella 6 vuoden aikana.

Salaojitus osoittautui tehokkaaksi kuivatusmenetelmäksi eikä turpeen vedenjohtavuus tai routa ai-
heuttanut ongelmia. Luonnontilaisilla soilla vaaditaan kuitenkin esikuivatus, jonka jälkeen varsinai-
nen salaojitus voidaan suorittaa. Käytetty salaojitusmenetelmä tasaa valumia verrattuna avo-
ojitettuihin alueisiin. Suuria ylivalumia ei oikein suunnitelluilla tuotantoalueilla esiinny lainkaan. Sa-
laojitus pienentää kiintoainepitoisuuksia, COD-arvoja sekä värilukua ja korottaa rautapitoisuutta ver-
rattuna avo-ojitukseen. Fosforin ja typen osalta tulokset vaihtelevat suuresti eikä selkeää eroa
havaittu. Salaojitusalueella pitoisuuksien vaihtelu oli hyvin pientä eikä avo-ojitusalueiden kaltaisia
pitoisuushuippuja esiintynyt. Tällä yhdessä tasaisten valumien kanssa on huomattava ympäristöhait-
toja vähentävä vaikutus.

Hakepatojen käyttömahdollisuutta tutkittiin sekä sarkaojissa että ns. massansiirtoalueilla. Mas-
sansiirtoalueilla hakepatojen käyttö on onnistunut lupaavasti ja tutkimusta on jatkettu kehittämällä ra-
kenteita edelleen toimintavarmemmiksi. Sarkaojissa hakepatojen käyttö osoittautui käytännön
kannalta liian työlääksi.

Asiasanat: palaturvetuotanto, jyrsinturvetuotanto, kuivatus, salaojitus, massansiirto, hake-
pato, vedenlaatu.
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1 Johdanto

1.1 Lähtökohta

Suomessa on arvioitu olevan soita noin 10 Mha, josta turvetuotantoon soveltuvaa suota on
0,6-0,8 Mha (Matikainen 1998, Sopo 1998).  Suomessa turvetta hyödynnetään pääasiassa
energian raaka-aineeksi ja kasvuturpeeksi. Lisäksi turvetta käytetään vähäisiä määriä
maarakennuksessa, jätevesilietteiden kompostoinnissa, tekstiiliteollisuudessa sekä turve-
kylvyissä ja -terapioissa (Matikainen 1998).

Energiaturpeen käyttö on lisääntynyt tasaisesti 1970-luvun alkupuolelta viime vuosiin
saakka ja lisääntyy Turveteollisuusliiton ennusteiden (1995, 1998, 2000) mukaan edelleen
vuosituhannen alkuvuosiin asti, jonka jälkeen käytön ennustetaan tasaantuvan. Energia-
turpeen käyttö ylitti 20 Mm3 rajan vuonna 1995, minkä jälkeen kulutus on hitaasti kasva-
nut. Vuosina 1998 ja 1999 kulutus laski hieman johtuen mm. turvepolttoaineen verotus-
käytännön muutoksista ja energia-alan kilpailusta kansainvälisillä markkinoilla. 

Myös energiaturpeen tuotanto on kasvanut tasaisesti ollen 1970-luvun lopulla 5 Mm3

ja vuonna 1997 hieman yli 30 Mm3 (Turveteollisuusliitto 1998, Suo ja turve 1998). Ener-
giaturpeen lisäksi on turvetta tuotettu muuhun käyttöön vuosittain 1-2 Mm3. Vuosittainen
tuotantomäärä vaihtelee lähinnä sääolojen vuoksi huomattavasti, esimerkiksi vuonna
1991 tuotanto oli alle 10 Mm3 , kun käyttö oli 17 Mm3. Vuosi 1998 oli erittäin sateinen,
minkä vuoksi tuotanto oli alle 5 Mm3 (Turveteollisuusliitto 1999) käytön ollessa 20 Mm3.
Tuotantoala kasvaa tasaisesti kulutuksen lisääntymisen myötä ja turpeen kokonaistuotan-
toala oli vuonna 1999 yli 55 000 ha. Turpeen loppuminen vanhoilta soilta ja kulutuksen
lisääntyminen edellyttävät vuosittain uuden tuotantoalan kunnostamista. Uusia tuotanto-
alueita on kunnostettu 1990-luvulla keskimäärin muutamia tuhansia hehtaareja vuosittain.

Turvetuotantoalueella tehtävät toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: kun-
toonpanovaihe, tuotantojakso ja tuotantoalueen jälkikäyttö. Kuntoonpanovaiheessa, joka
kestää yleensä 3-5 vuotta, tuotantoalue kuivatetaan ojittamalla, raivataan alue puista ja
pintaturpeesta, rakennetaan tuotantoalueen sisäiset kulkureitit ja muotoillaan sarat tuotan-
tokuntoon. Kuntoonpanovaiheessa rakennetaan myös tuotannon edellyttämät tiet, varasto-
alueet, tukikohdat sekä vesiensuojelurakenteet.   
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Tuotannon käynnistyttyä alueella olevien kuivatusjärjestelmien tarkoituksena on joh-
taa alueen sade- ja sulamisvedet pois alueelta mahdollisimman tehokkaasti, jotta tuotanto-
kenttien kantavuus pysyisi riittävänä ja turpeen kuivuminen tuotantokentällä olisi nopeaa.
Tätä varten pohjavesipinta tulee alentaa siten, että saran keskelläkin kapillaarinen nousu
turpeen pintaan saadaan estettyä (Oravainen 1978). Pohjavesipinnan syvyyden vaikutus
turpeen kuivumiseen riippuu voimakkaasti turvelajista ja maatuneisuusasteesta
(Hillebrand ym. 1992). Järvinen (1988) esitti, että pohjavesipinnan pitää olla vähintään
0,5 m syvyydessä kentän pinnasta, jotta kuivatus olisi riittävä. Menonen ja Päivänen
(1979) esittivät, että pohjavesipinnan tulee olla yli 0,6 m syvyydessä ja Heikurainen ym.
(1964) laskivat teoreettiseksi optimisyvyydeksi 0,65 m. Päiväsen (1973) mukaan kapillaa-
rinen nousu pintakerrokseen vaikeutuu turpeen laadusta riippuen pohjavesipinnan syvyy-
den ollessa 0,4-0,7 m. Turvetuotantoalueilla yleisimmin käytetty kuivatusjärjestelmä on
avo-ojitus, jossa kenttä kuivatetaan 20 metrin välein kaivetuilla sarkaojilla, joiden syvyys
kaivuvaiheessa on yleensä 1,5 metriä.  Kulkuyhteyksien vuoksi sarkaojien alapäähän
asennetaan 15-20 metriä pitkät putkiojat, ns. päisteputket, joita pitkin sarkaojien vesi joh-
detaan kokoojaojiin. Kokoojaojilla vesi johdetaan vesiensuojelurakenteiden, kuten laskeu-
tusaltaiden ja pintavalutuskenttien, kautta purkuvesistöön.

Varsinaisen turvetuotannon päätyttyä alueella tehdään jälkikäytön edellyttämiä toi-
menpiteitä kuten lisäojituksia tai ojien täyttämisiä ja patoamisia, alueiden tasauksia ja
maisemointia. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat suunnitellusta jälkikäyttömuodosta, joita
voivat olla esimerkiksi metsitys, peltoviljely, soistaminen tai patoaminen vesimaisemak-
si, kuten lintujärveksi. Selinin (1999) mukaan Suomessa oli vuoden 1998 lopussa noin 10
000 hehtaaria turvetuotannosta vapautuneita suopohjia ja määrä lisääntyy koko ajan.

Metsäojituksen ja turvetuotannon kuntoonpanovaiheen ojituksen johdosta mm. valun-
ta nopeutuu, suohon aiemmin varastoitunut vesi valuu alapuoliseen vesistöön ja pohjave-
sipinta alenee, jolloin myös haihdunta suolta pienenee. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuk-
sen vuoksi on useissa metsäojituksista tehdyissä tutkimuksissa raportoitu keskivalumien
sekä kevään ja kesän ylivalumien kasvavan luonnontilaiseen suohon verrattuna (Mustonen
1964, Mustonen & Seuna 1971 ja 1972, Seuna 1974 ja 1982, Hyvärinen & Vehviläinen
1981, Laine 1982, Seuna 1981, Konyha ym. 1988). Toisaalta metsäojituksen vaikutukses-
ta ylivalumiin on esitetty edellisistä poikkeavia tuloksia (Päivänen 1990, Kenttämies &
Saukkonen 1996) ja valuman muutoksiin liittyvät tutkimustulokset ovat voineet myös
vaihdella saman tutkimuksen eri vuosina tai eri koealueilla (Lundin 1988). Metsäojituk-
sen vaikutukset ovat myös riippuvaisia ajasta, joka on kulunut ojituksesta ja vaikutukset
ovat voimakkaimmillaan heti ojitusten jälkeen (Heikurainen 1972, Heikurainen ym. 1978,
Kenttämies & Saukkonen 1996). Ojituksen vaikutus eri ajankohtien ylivalumiin on riip-
puvainen myös alueen puustosta, ojitustiheydestä ja siitä, mikä osa valuma-alueesta on
ojitettu ( Kenttämies & Saukkonen 1996). Metsäojituksen on esitetty pienentävän ylivalu-
mia mm. parantuneen puuston kasvun aiheuttaman lisääntyneen haihdunnan, aiempaa
suuremman kokonaisvarastokapasiteetin  (Burke 1972, Heikurainen 1976) tai puuston
kasvun aiheuttaman pidännän lisääntymisen vuoksi (Heikurainen ym. 1978, Heikurainen
1980, Kenttämies & Saukkonen 1996). 

Seunan (1986) mukaan turvetuotantoalueiden kuivatuksella voidaan päätellä olevan
samankaltaisia vaikutuksia kuin metsäojituksilla. Turvetuotantoalueilta kuitenkin poiste-
taan kunnostusvaiheessa pintakasvillisuus, joten siellä ei ole kasvillisuutta, joka voisi
edellä kuvatuilla tavoilla vaikuttaa hydrologisten olojen muutoksiin. Tuotantoalueen pin-
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nan muotoilun ja tiheän ojituksen vuoksi valunta turvetuotantoalueilla nopeutuu luonnon-
tilaiseen verrattuna. Vaikka turpeessa oleva varastotilavuus kuivatuksen vuoksi kasvaa, on
varastotilavuus riittävä tasaamaan ainoastaan pieniä valumahuippuja. Tämän vuoksi tur-
vetuotantoalueilla ojitus lisää kevään ja kesäajan suuria ylivalumia, mutta voi tasata pie-
niä ylivalumia (Seuna 1986). Turvetuotantoalueelta tuleva hetkellinen valuma voi olla
jopa 1000 ls-1km-2 (Seuna & Kauppi 1981, Seuna 1986).

Kuntoonpanovaiheessa ojituksen yhteydessä sekä tuotannon aikana rankkasateiden
mukana valumavesiin huuhtoutuu kiintoainetta, orgaanista ainetta, typpeä, fosforia ja rau-
taa (Sallantaus 1983 ja 1986,  Koskinen 1983a ja b, Selin & Koskinen 1985, Marja-aho &
Koskinen 1989). Tuotantovaiheessa ojien kunnostuksen yhteydessä huuhtoumat ovat
samankaltaisia kuin varsinaisen ojituksen yhteydessä (Joensuu 1992, Wynne 1992). Valta-
kunnallisesti turvetuotanto on pieni ravinnekuormittaja kokonaiskuormitusosuuksien
ollessa vain 0,2 % fosforin ja 0,3 % typen kokonaiskuormituksesta (Selin 1998, Leijting
1999). Turvetuotanto keskittyy tyypillisesti tietyille alueille, jolloin kuormitusosuus alu-
eellisesti voi kuitenkin olla huomattava, jopa kymmeniä prosentteja alueen kokonaiskuor-
mituksesta (Kainua 1997). 

Ranta-asukkaille ja muille vesistöjen käyttäjille selvimmin näkyvät haitat aiheutuvat
kiintoaineen eli turvehiukkasten huuhtoutumisesta valumavesiin sekä suoveden ruskeasta
väristä. Laskeutuva kiintoaine voi liettyä laskuojien suualueilla ja myös alempana vesis-
tössä virtauksen hidastuessa. Myös ravinteiden kuten typen ja fosforin sekä raudan huuh-
toutuminen on turvetuotantoalueilta keskimäärin suurempaa kuin luonnontilaisilta soilta
(PSV 1994-1999). Koko turvetuotannon elinkaaren aikana syntyy vesistövaikutusten
lisäksi melua ja ilmastovaikutuksia, joista on raportoitu 1990-luvulla tehdyissä elinkaari-
tarkasteluissa (Ahonen ym. 1992, Mälkki & Frilander 1997, Leijting 1999).

Paikallisten sekä alueellisesti laajempien haittavaikutusten torjumiseksi on turvetuo-
tannon vesiensuojeluun  kiinnitetty huomiota 1980-luvun alusta alkaen. Vuosikymmenen
alussa tutkittiin pääasiassa laskeutusaltaiden toimivuutta (Koskinen 1983b, Selin & Kos-
kinen 1985, Joensuu 1992) ja laadittiin ohjeita laskeutusaltaiden suunnittelemiseksi.
1990-luvulla valumavesien puhdistuksen vaatimustasoa on nostettu ja näin myös vanho-
jen, 1970- ja 1980- luvulla rakennettujen laskeutusaltaiden toimintaa on pyritty tehosta-
maan kehittämällä niiden rakenteiden kestävyyttä ja hoidettavuutta (Ihme ym. 1991c,
Joensuu 1992, Wynne 1992) sekä pyritty tehostamaan itse laskeutusaltaan puhdistuspro-
sessia mm. käyttämällä allassuodattimia (Röpelinen 1998 ja 1999).

1980- ja 1990-luvuilla on laskeutusaltaiden lisäksi tutkittu ojakaltevuuksien, sarkaoja-
syvennysten ja eri tyyppisten päisteputkipidättimien eli lietepidättimien vaikutusta valu-
mavesien laatuun (Lakso ym. 1990, Ihme ym. 1991d ja 1992, Rönkkömäki 1994, Selin
ym. 1994, Klöve 1994 ja 1997, Röpelinen & Lakso 2000).  Erityisesti 1990-luvulla on
etsitty uudentyyppisiä ratkaisuja valumavesien puhdistamiseksi. Tutkittuja menetelmiä
ovat mm. hiekka-, masuunikuona- ja turvesuodatus (Ihme ym. 1991b, Väisänen ym.
1993), maaperäimeytys, kasvillisuusaltaat, sadetus- ja haihdutusalueet sekä imeytys- ja
ylivuotokentät (Selin & Marja-aho 1992, Klöve 1994 ja 1997, Selin ym. 1994, Selin
1998, Kemppainen ym. 1998).

Laskeutusaltaiden, kuten muidenkin puhdistusmenetelmien, ongelmana ovat rankkasa-
teiden jälkeiset ylivalumatilanteet, jolloin ulkoisten puhdistusjärjestelmien kapasiteetti
ylittyy ja puhdistusteho näin heikkenee. Erityisesti 1990-luvulla on kiinnitetty huomiota
juuri ylivalumatilanteiden hallintaan. Eniten on tutkittu mahdollisuuksia varastoida yliva-
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luman aikana vettä kokoojaojiin ja sarkaojiin erityyppisillä patolaatikko-, pidätinpato- ja
levyrakenteilla (Ihme ym. 1991d, Klöve 1994 ja 1997, Selin ym.1994, Halkola 1996,
Röpelinen ym. 1997, Röpelinen 1999). 

1980-luvulla käytetyillä menetelmillä saatiin pienennettyä lähinnä kiintoainekuormi-
tuksia, mutta valumavesien ravinnepitoisuuksiin ja -kuormituksiin vaikutukset ovat olleet
vähäisiä (Selin & Marja-aho 1992, Ihme 1994). Vuosikymmenen vaihteen tutkimushank-
keissa ravinnepitoisuuksia pyrittiin pienentämään kemikaloinnilla (Marja-aho & Jokinen
1991, Selin ym. 1994) ja pintavalutusmenetelmällä (Ihme ym. 1989, 1991a ja 1992, Lak-
so ym. 1990,  Ihme 1991 ja 1994). Kemikalointimenetelmässä laskeutusaltaisiin tulevaan
veteen lisätään juomaveden valmistuksessa ja asumajätevesien puhdistuksessa käytettyjä
kemikaaleja. Tutkimuksissa on kemikaloinnilla saatu poistettua kiintoainetta 65-80 %,
orgaanista ainetta 85 %, typpeä 40-45 % sekä fosforia 90 % (Thun & Korhonen 1999).
Menetelmä on kuitenkin kallis ja vaativa, joten se sopii lähinnä erityiskohteisiin (Selin
ym. 1994, Selin 1998). Pintavalutusmenetelmässä valumavedet johdetaan luonnontilaisen
suon pintakerroksen kautta laskuojaan. Menetelmällä saadaan tutkimusten mukaan pois-
tettua tehokkaasti kiintoainetta sekä lisäksi myös  typpeä jopa 18-49 %, fosforia 13–48 %
ja rautaa 5–58 % (Ihme 1994). Menetelmä onkin nykyisin laajasti käytössä ja lähes kai-
kille uusille tuotantoalueille tehdään laskeutusaltaat ja niiden jälkeen pintavalutuskenttä.  

Vesilain ja sitä täydentävien asetusten muutokset ovat lisänneet vesiensuojelun vaati-
mustasoa 1990-luvulla ja myös liittyminen EU:iin on tuonut omia vaatimuksia ympäris-
tönsuojeluun (Rinttilä ym. 1997). Suomen ympäristökeskus (1995) on asettanut tavoit-
teen alentaa turvetuotannon fosforikuormitus vuoteen 2005 mennessä arvoon 35 ta-1 ja
typpikuormitus arvoon 750 ta-1. Arviot vuoden 1993 kuormituksesta ovat 50 t fosforia ja
1100 t typpeä. Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota kuivatusvesien määrään ja kiin-
toainekuormituksen vähentämiseen. Näiden vaatimusten vuoksi tarvitaan jatkuvaa tutki-
mus- ja kehitystyötä, jotta voitaisiin kehittää erilaisiin olosuhteisiin soveltuvia virtaaman-
säätö- ja vedenpuhdistusmenetelmiä. Valtakunnallisen Bioenergia-hankkeen yhtenä
tavoitteena oli vähentää turvetuotannon vesistökuormitusta niin, että se vastaa luonnonti-
laisen suon huuhtoumia (Asplund & Malinen 1994). Tämä sama pyrkimys on tärkeänä
lähtökohtana myös tässä tutkimuksessa. 

Turvetuotantosuot poikkeavat suuresti toisistaan, minkä vuoksi puhdistuksessa käytet-
tävän menetelmävalikoiman on oltava riittävän monipuolinen. Turvetuotannon vesiensuo-
jelutavoitteiden saavuttaminen edellyttää vesiensuojelun ottamista huomioon jo suunnitte-
luvaiheessa sekä kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa. Tavoitteisiin voidaan pyrkiä joko
tuotantoalueen sisäisillä tai ulkoisilla toimenpiteillä tai näiden yhdistelmillä. Tuotantoalu-
een ulkopuolisia puhdistusmenetelmiä onkin tutkittu laajasti. Tässä tutkimuksessa keski-
tytään tuotantoalueen sisäisten toimenpiteiden vaikutuksiin  valumavesien määrään ja laa-
tuun sekä toisaalta tuotannon edellytysten parantamiseen. Jos osa huuhtoutuvista aineista
saadaan pidätettyä jo tuotantoalueelle, saadaan samalla ulkoisten puhdistusmenetelmien
toimintaedellytyksiä parannettua. Tutkimuksessa tarkasteltiin tuotantomenetelmän vaiku-
tusta valumavesiin, uudentyyppisen salaojitusmenetelmän toimivuutta kuivatusmenetel-
mänä ja sen vaikutusta valumavesien laatuun sekä puuhakkeen käyttöä ylivalumia tasaa-
vina rakenteina. Tuotantoalueen sisäisistä menetelmistä ei tässä tutkimuksessa käsitellä
päisteputkien lietepidättimiä eikä kokoojaojiin sijoitettavia säätöpatoja, joita on 1990-
luvulla tutkinut laajemmin Klöve (1994, 1997).
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1.2 Pala- ja jyrsinturvetuotanto

Suomessa turve tuotetaan ja kuivatetaan pääasiassa jyrsin- tai palaturvemenetelmällä. Jyr-
sinturvemenetelmässä saran pinnalta jyrsitään käytettävästä koneesta riippuen 10-40 mm
paksuinen kerros turvetta, jonka raekoko voi vaihdella välillä 5-10 mm. Jyrsinnän jälkeen
turvetta kuivatetaan saran päällä ja kuivatusta tehostetaan kääntelemällä jyrsöstä. Tämän
jälkeen kuivattu turve kerätään varastoon joko suoraan saran pinnalta tai kokoamalla turve
ensin karheelle saran keskelle ja sen jälkeen varastoaumaan. Kuiva, hienorakeinen jyrsös
voi kulkeutua kuivatusojiin koneiden mukana, tuulen viemänä tai rankkasateen yhteydes-
sä valumavesien mukana. 

Palaturvemenetelmässä turvetta nostetaan kiekko-, ruuvi- tai ketjukoneilla, muokataan
ja puristetaan nostokoneen suuttimen kautta turvepaloiksi, jotka jätetään kuivumaan saran
päälle. Kuivaus voidaan tehdä loppukosteuteen saakka saran päällä tai vaihtoehtoisesti
palat voidaan siirtää saran reunoille karheelle lopullista kuivausta varten. Tällöin voidaan
nostaa uusi palaturvesato kuivumaan saralle (Erkkilä 1990 ja 1998, Hölttä ym. 1992).
Kiekkokoneella palaturvetta nostettaessa suon pintaan syntyy noin 5 cm levyisiä ja 45-50
cm syviä vakoja, jotka pysyvät avoimina muutamista päivistä useisiin viikkoihin riippuen
kentällä tehtävistä toimenpiteistä. Matalanostokoneilla voi urien syvyys olla vain 20-40
cm ja tällaisilla koneilla voidaan palaturvetta nostaa myös roudan yläpuolelta (Paappanen
ym. 1998, Mutka 1982) tai matalaturpeisilta kentiltä. Rankkasateiden yhteydessä osa
vedestä pidättyy näihin vakoihin, jolloin sarkaojiin tuleva pintavaluntahuippu voi pienen-
tyä verrattuna tasapintaiseen kenttään. Turvepalat ovat halkaisijaltaan muutaman sentti-
metrin mittaisia ja pituudeltaan kymmeniä senttimetrejä, joten ne eivät huuhtoudu rankka-
sateidenkaan aikana helposti sarkaojiin. Palaturpeen varastoimisen jälkeen tuotantoken-
tälle jää paloista murtunutta ja kentän pinnasta irronnutta hienojakeista turvetta, joka voi
huuhtoutua jyrsinturpeen tapaan. 

Tuotantotehon parantamiseksi on kehitetty ns. multimenetelmä tai kombimenetelmä,
jossa yhdistetään pala- ja jyrsinturvetuotantoa samalla kentällä. Riippuen routa- ja sää-
oloista voidaan menetelmien keskinäistä määrää ja ajoitusta vaihdella (Ahonen & Hilleb-
rand 1990, Hölttä ym. 1992, Asplund & Malinen 1994). Valumavesien määrään ja laatuun
vaikuttavat tekijät voivat tässä menetelmässä siis vaihdella tuotantokauden eri aikoina ja
eri vuosina. 

Palaturpeen osuus kokonaistuotannosta on kasvanut jonkin verran viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana ollen 1990-luvun alkupuolella jo yli 20 % polttoturpeen käyt-
tömäärästä (Erkkilä ym. 1989, Asplund 1995, Turveteollisuusliitto 1998). 1990-luvun
puolivälin jälkeen palaturpeen osuus on kuitenkin laskenut ollen nykyisin noin 10 %.
Palaturvetuotannon vähenemiseen on vaikuttanut mm. EU:iin liittymiseen myötä muuttu-
nut turpeen verotuskäytäntö ja sen seurauksena palaturpeen heikentynyt kilpailuasema
(Sopo & Aalto 1998).  

Pala- ja jyrsinturpeen tuotantomenetelmien välisten erojen vuoksi on tuotantomenetel-
män arvioitu vaikuttavan alueelta tulevien virtaamien suuruuteen ja tasaisuuteen ja näin
myös valumaveden laatuun ja turvetuotannon aiheuttamaan kokonaiskuormitukseen. Kor-
pijaakko & Pheeney (1976) saivat tutkimuksissaan viitteitä tuotantomenetelmän vaikutuk-
sesta sedimentin kulkeutumiseen ja suosittelivat tuotantomenetelmien kehittämistä sellai-
siksi, että mahdollisimman vähän turvetta kulkeutuisi vesistöön. Pala- ja jyrsinturvetuo-
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tannon vesistökuormituksista on tehty alustavia mittauksia vuonna 1992 Pudasjärven
Räiskinsuolla (Murtoniemi & Ylipahkala 1992). Tutkimuskesän sateisuuden takia tuotan-
toa oli vain muutamina päivinä, minkä vuoksi tutkimustulokset jäivät vähäisiksi. Turve-
tuotantoalueiden kuormitustarkkailuraporteissa on eritelty käytetyt tuotantomenetelmät,
mutta tuloksista ei ole tehty arvioita itse tuotantomenetelmän mahdollisesta vaikutukses-
ta valumaveden laatuun. Ympäristövaikutusten kannalta on edullista tuntea tuotantomene-
telmän valinnan mahdollinen vaikutus alueelta lähtevän veden määrään, valuman vaihte-
luun ja veden laatuun.  Mikäli menetelmällä on vaikutusta vesistökuormituksiin ja vaiku-
tus tunnetaan, voidaan kuormittavuus ottaa huomioon valittaessa tuotantomenetelmää esi-
merkiksi erityisen herkillä vesistöalueilla. 

Tämä pala- ja jyrsinturvetuotannon vesistövaikutuksia selvittävä vertailututkimus aloi-
tettiin vuonna 1993 Turveruukki Oy:n, KTM:n ja Oulun yliopiston välisenä yhteistyönä.
Tutkimuksen tuloksia on raportoitu aikaisemmin vesitekniikan laboratorion julkaisuissa
(Röpelinen 1996a ja Röpelinen ym. 1997). Tämän jälkeen aineistoa on käsitelty edelleen
ja käytetty vaikutusten arvioinnissa tilastollisia menetelmiä. Tässä raportissa esitetään
alkuperäinen tutkimusohjelma, tärkeimmät tutkimustulokset sekä havaintoaineisto uudel-
leen käsiteltynä johtopäätöksiä varten.

1.3 Salaojitus

Salaojitusta on käytetty maataloudessa peltojen kuivatukseen laajasti jo 1960-luvulta
alkaen ja myös turvemaiden metsäojituksiin on erilaisia salaojitusmenetelmiä kokeiltu jo
1960-luvulla (Aitolahti 1971 ja 1972, Päivänen 1976). 1960-luvulla tutkimukset keskittyi-
vät kaivutekniikkaan sekä salaojien kunnossa pysyvyyteen (Aitolahti 1972). Myöhem-
min on tehty tutkimuksia salaojituksen vaikutuksesta valumiin, pohjaveden pinnan tasoon
ja valumavesien laatuun erilaisissa maalajeissa myös turvemailla ja turvetuotantoalueilla
(Päivänen 1976, Oravainen 1978, Menonen & Päivänen 1979, Seuna & Kauppi 1981).
Peltosalaojituksen on havaittu pienentävän kevään ja kesän ylivalumia, mutta lisäävän
keskivalumia verrattuna avo-ojitukseen (Seuna & Kauppi 1981, Seuna 1986). Myös
veden laatuun on salaojituksella havaittu olevan vaikutuksia. Kiintoaineen ja fosforin
huuhtoutumisen on havaittu pienenevän, toisaalta typpi- ja rautahuuhtoumat ovat kasva-
neet  (Seuna & Kauppi 1981, Peltomaa 1992). 

Maa- ja metsätaloudessa saatujen kokemusten pohjalta kasvoi kiinnostus eri tyyppisten
salaojitusmenetelmien käyttömahdollisuuksiin turvetuotantoalueilla 1980-luvun loppu-
puolella. Ensimmäisiä selvityksiä putkisalaojien (Druvietis 1972) ja myyräsalaojien käy-
töstä tehtiin jo 1970-luvulla (Egglesmann 1972, Oravainen 1978, Menonen 1979) ja
1980-luvun loppupuolelta alkaen myyräsalaojia ja muita materiaalittomia salaojia on tut-
kittu edelleen (Scholz & Klemetti 1988, Klemetti 1989, Klemetti ym. 1990 ja 1994, Järvi-
nen & Kallio 1991, Klemetti & Sänkiaho 1992a ja b, Putula 1993, Hillebrand ym. 1994,
Hillebrand ja Frilander 1995). Myös putkisalaojia ja salaojien vaikutusta turpeen kuiva-
tustehoon ja pohjaveden korkeuteen on tutkittu 1980- ja 1990-luvuilla  (Klemetti & Sän-
kiaho 1992a ja b, Karvonen ym. 1993, Asplund & Malinen 1994, Hillebrand ym. 1994 ja
1996, Hillebrand & Frilander 1995, Hillebrand 1996 ja 1998). Näissä tutkimuksissa on
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tarkasteltu salaojituksen toimivuutta kuivatuksen kannalta joko erillisenä kuivatusmene-
telmänä tai useimmiten lisäkuivatusmenetelmänä avo-ojituksen yhteydessä. Tavoitteena
on ollut tehostaa turpeen kuivumista alentamalla pohjaveden pintaa ja nopeuttaa näin
satokiertoa varsinkin jyrsinturvetuotannossa. Myös salaojien vaikutuksista tuotantoalueel-
ta tulevien valumavesien määrään ja vaihteluun sekä veden laatuun on näissä tutkimuksis-
sa tehty selvityksiä.

Maatalouden salaojituksessa rautasaostumat ja maan tiivistymisestä johtuva vedenjoh-
tavuuden heikkeneminen ovat olleet suurimpia haittoja erilaisten suunnittelu- ja rakennus-
virheiden lisäksi (Puputti 1983). Metsäojituksissa ja turvetuotantoalueilla salaojituksen
pahimmiksi esteiksi on todettu turpeen huono vedenjohtavuus sekä salaojien tukkeutumi-
nen rautasaostumien vuoksi (Päivänen 1976, Klemetti & Sänkiaho 1992a). Lisäksi
keväällä pitkään jatkuva routa estää sulamisvesien pääsyn salaojiin (Klemetti & Sänkiaho
1992a). Keväinen routa vaikeuttaa jonkin verran tuotantoa myös avo-ojitetuilla alueilla
roudan sulaessa ja kantavuuden pienentyessä (Järvinen & Luukkainen 1992). Huonon
vedenjohtavuuden ja routahaittojen vuoksi putkisalaojaa ei voi kaivaa kovin syvälle.
Menosen (1979) mukaan optimisyvyys on 1,2-1,5 m. Näillä ojitussyvyyksillä salaojitus
tulisi uusia tuotantotekniikasta riippuen 5-10 vuoden välein, mikä tekee menetelmästä
kalliin. Salaojitukseen liittyvien vaikeuksien vuoksi sitä onkin suositeltu käytettäväksi
lähinnä lisäkuivatusmenetelmänä avo-ojituksen yhteydessä tai joissain muissa erityistapa-
uksissa (Menonen 1979, Klemetti & Sänkiaho 1992a). Hillebrand ja Frilander (1995 ja
1999) ovat tutkineet menetelmää, jossa huonon vedenjohtavuuden haittoja vähennetään
käyttämällä putkisalaojan päällä hyvin vettä johtavaa haketta tai sekoittamalla turpeeseen
kemikaaleja, jotka parantavat vedenjohtavuutta. 

Edellä esitettyjen tutkimusten tulosten pohjalta voidaan salaojitusta pitää yhtenä mah-
dollisuutena tasata turvetuotantoalueelta tulevia valumia ja myös parantaa valumavesien
laatua. Edellytyksenä on kuitenkin, että aikaisemmissa tutkimuksissa salaojitukseen liitty-
neitä ongelmia voidaan vähentää. Salaojitetuilla alueilla valumavedet kulkeutuvat ojiin
suotautumalla turvekerrosten läpi ja pintavalunta suoraan avo-ojiin vähenee (Seuna 1986).
Osa sadevesistä varastoituu turvekerroksiin ja kokoojaojiin tuleva valunta viivästyy, min-
kä vuoksi kesäkauden valumahuiput pienenevät. Myös avo-ojien suhteellisen osuuden
pieneneminen voi leikata ylivalumahuippuja, koska suoraan ojiin tulevan sadannan osuus
pienenee avo-ojitettuihin alueisiin verrattuna.

Valumien tasaantumisella on vaikutusta ainakin kiintoaineen huuhtoutumiseen, koska
kiintoainepitoisuuksien on havaittu riippuvan selvästi valuman suuruudesta (Seuna 1982).
Tämän lisäksi valumien tasaisuus vähentää kokoojaojien ja laskuojien eroosiota ja luo
paremmat toimintaedellytykset tuotantokentän alapuolisille puhdistuslaitteille, kuten las-
keutusaltaille, joiden pahimpia toimintahäiriöitä aiheuttavat juuri ylikuormitustilanteet.
Myös avo-ojien pienempi osuus voi vaikuttaa valumavesien laatuun ja kokonaiskuormi-
tuksiin, koska tuulen ja tuotantokoneiden aiheuttama turpeen kulkeutuminen ojiin vähe-
nee.

Ympäristövaikutusten lisäksi salaojituksen suurimpana etuna avo-ojitettuihin alueisiin
verrattuna on tuotantopinta-alan tehokkaampi käyttö ja koneiden kulun helpottuminen
avo-ojien vähentyessä. Käytettäessä salaojitusta lisäkuivatusmenetelmänä on havaittu
pohjaveden pinnan alenevan pelkkään avo-ojitukseen verrattuna (Oravainen 1978, Kle-
metti ym. 1990, Klemetti & Sänkiaho 1992a), mikä puolestaan nopeuttaa turpeen kuivu-
mista kentän pinnalla ja tehostaa näin tuotantoa ja alentaa tuotantokustannuksia. Myös
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kunnossapitotöiden kuten ojien ja lietesyvennysten puhdistaminen vähenee salaojituksen
vuoksi. Salaojituksen käyttöä rajoittavat edellä mainittujen teknisten ongelmien lisäksi
menetelmän korkeat investointikustannukset. Tämän lisäksi salaojitus voi edellyttää tuo-
tantojakson kuluessa putkien huuhtomista ja tuotantokentän elinkaaren loppuvaiheessa
voi olla tarpeellista syventää salaojia tai tehdä avosarkaojitus.

Aikaisemmissa tutkimuksissa esille tulleiden tuotantokentän kuivatusongelmien pois-
tamiseksi on tässä tutkimuksessa kehitetty ja tutkittu uutta salaojitusmenetelmää sekä kui-
vatuksen onnistumisen että valumavesien laadun kannalta.  Menetelmän lähtökohtana on
tavallinen muoviputkisalaojitus, missä putket asennetaan 1,2-1,6 metrin syvyyteen 3-5 0/

00 kaltevuuteen. Salaojat laskevat kokoojaojiin, jotka ovat avo-ojia. Veden johtumisen
parantamiseksi putkisalaojan päälle on asennettu määrävälein kivikuitulevyjä, joiden
vedenläpäisevyys on huomattavan suuri turpeen vedenläpäisevyyteen verrattuna. Vesitek-
niikan laboratoriossa tehtyjen kokeiden mukaan vedenläpäisevyys tutkimuksessa käytetyn
kivikuitulevyn eri suunnissa vaihteli 1,3-2,0x10-3 ms-1 (Hiltula & Röpelinen 1996), kun
turpeen vedenläpäisevyys eri turvelajeilla ja maatumisasteilla voi vaihdella suuruusluo-
kassa 1,0x10-4 -1,0x10-8 ms-1 (Korpijaakko & Radforth 1972, Päivänen 1973, Hillebrand
ym. 1996). Turvelajin lisäksi vedenläpäisevyyteen voivat vaikuttaa olosuhteiden muutok-
set, esimerkiksi turpeen kuivuminen ja uudelleen kastuminen voivat parantaa turpeen
vedenläpäisevyyttä jopa 1000-kertaiseksi alkuperäiseen verrattuna. Samoin turpeen jääty-
misellä ja sulamisella on huomattava vaikutus vedenläpäisevyyteen (Hillebrand ym.
1995). 

Tutkitun salaojitusmenetelmän toimintatavoitteena on, että huomattava osa sulamis- ja
sadevesistä valuu pinta- ja pintakerrosvaluntana salaojien päälle ja pintakerroksesta kivi-
kuitulevyä myöten salaojaan. Riittävän pintavalunnan syntyminen edellyttää sarkojen pin-
nan muotoilemista kalteviksi kuten avo-ojitetuillakin saroilla. Menetelmä poikkeaa muis-
ta salaojatutkimuksista, joissa tavoitteena on ollut tasainen, laaja avo-ojaton tuotantoloh-
ko. Tämän projektin yhteydessä salaojituksen vaikutusta tuotantoalueelta tulevien valu-
mavesien laatuun on tutkittu vuodesta 1994 alkaen Pudasjärven Lampisuolla kahdella
erillisellä koealueella. Aikaisemmin julkaistujen tutkimusraporttien (Röpelinen 1996b,
Röpelinen ym. 1997) jälkeen on saatu runsaasti uutta tutkimusaineistoa, joka julkaistaan
tässä raportissa käsiteltynä yhdessä aiemmin julkaistujen tulosten kanssa.     

1.4 Hakepatojen käyttö ylivirtaamia tasaavana rakenteena

Useimmat nykyisin käytössä olevista turvetuotannon vesiensuojeluratkaisuista, mm. las-
keutusaltaat ja pintavalutuskentät, toimivat hyvin pienten virtaamien aikana ja virtaamien
ollessa tasaisia. Vesistökuormituksen kannalta keskeisimpiä turvetuotannon aiheuttamia
ongelmia ovatkin suurten valumien aiheuttamat kuormitushuiput. Valumat ja niistä seu-
raavat kuormitukset ovat suurimmillaan kevättulvien ja kesän rankkasateiden aikana sekä
välittömästi näiden jälkeen. Suurten valumien aiheuttaman kuormituksen pienentämisek-
si on esitetty tuotantoalueella tai sen alapuolella tapahtuvaa valunnan säätöä. Sallantaus
(1983) ja Eger ym. (1985) ovat esittäneet, että sarka- tai kokoojaojiin sijoitettavien padot-
tavien rakenteiden avulla pystyttäisiin vaikuttamaan valumahuippuihin pidättämällä yliva-
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lumat yläpuoliseen ojastoon. Ihme ym. (1991c ja d, 1992) ovat tutkineet ylivalumien ja
kiintoaineen pidättämistä sarkaojiin päisteputkien, lietepidättimien ja sarkaoja-altaiden
avulla. Klöve (1994 ja1997) on tutkinut erimallisia sarkaojien lietteen pidättimiä  sekä
ylivalumien pienentämistä rakentamalla kokoojaojiin patoja, joiden virtaama säätyy auto-
maattisesti vedenkorkeuden muuttuessa. Myös Halkola (1996) on tutkinut valumahuippu-
jen tasaamista kokoojaojiin rakennettavien säätöpatojen avulla vuosina 1995 ja 1996 Yli-
Iin Ahvensuolla ja Pudasjärven Räiskinsuolla. Vuonna 1998 käytettiin Karjonevalla, Leh-
tonevalla, Murtosuolla ja Pukasuolla kokoojaojiin asennettavia patolevyjä, joihin oli val-
miiksi asennettu kolme erikokoista putkea virtaaman säätelemiseksi. Klöve on tutkinut
myös ylivuotokenttiä, joihin osa ylivalumatilanteen vesistä johdetaan laskeutusaltaisiin
sijoitettavien patorakenteiden avulla. Myös Röpelisen (1998 ja 1999) tekemissä allassuo-
datintutkimuksissa oli yhtenä tavoitteena tasata laskeutusaltaasta lähtevää virtaamaa. 

Laskeutusaltaisiin ja kokoojaojien alaosiin asennettujen rakenteiden ongelmana on,
ettei niiden padottava vaikutus useinkaan ulotu sarkaojiin saakka. Tällöin varastotilavuus
voi jäädä hyvinkin pieneksi eikä ylivalumien leikkautuminen ole merkittävää (Röpelinen
1998). Jos maaston korkeuserot ovat suuret, tulisi padottavat rakenteet sijoittaa sarka-
ojiin, jolloin varastotilavuus voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Sarkaoja-
kohtaisten järjestelmien käyttöä on rajoittanut tarvittavien rakenteiden suuri lukumäärä ja
siitä aiheutuva hinta sekä padotusrakenteiden toimivuuden seurannasta ja mahdollisista
huoltotöistä aiheutuvat kulut.  Myös veden varastoiminen sarkaojiin on herättänyt epäi-
lyksiä menetelmän vaikutuksista kentän kuivatukseen ja tuotantoon.

Vuonna 1999 tehtiin Pudasjärven Kääpäsuolla alustavia tutkimuksia mahdollisuuksis-
ta käyttää puuhakkeesta tehtyjä patorakenteita tuotantokentän sarkaojissa ja erityisesti ns.
massansiirtoalueilla pidättämään ylivalumien aikaiset vedet kaivetulle tuotantoalueelle.
Tässä raportissa esitetään kahden ensimmäisen vuoden tulokset hakepatojen käyttökoke-
muksista sarkaojissa ja massansiirtoalueilla sekä menetelmän kehitys- ja jatkotutkimus-
tarpeet.

1.5 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset

Tämän tutkimuksen tavoitteet ovat jakautuneet edellä kuvattujen osatutkimusten mukai-
sesti kolmeen ryhmään:

1. Tuotantomenetelmätutkimuksessa oli tavoitteena tutkia, miten tuotantomenetelmä
vaikuttaa alueelta tulevaan kokonaisvalumaan ja valuman vaihteluun. Toiseksi tutkit-
tiin tuotantomenetelmän vaikutusta valumavesien laatuun. Valuma- ja vedenlaatutie-
tojen perusteella oli tavoitteena arvioida, voidaanko turvetuotantoalueen
kuormitushuippuihin ja kokonaiskuormituksiin vaikuttaa valitsemalla kulloinkin
käytettävä tuotantotekniikka ottamalla huomioon myös sen kuormittavuus. Arvioinn-
issa on kuitenkin otettava huomioon, että tuotantomenetelmän valintaa käytännön
tilanteissa rajoittavat tuotantokentän ominaisuudet ja toisaalta menetelmän valintaa
säätelee eri turvetuotteiden vallitseva markkinatilanne.
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2. Salaojitustutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmä, jossa turvetuotantoalueiden
salaojitukseen aiemmin liittyneet ongelmat saadaan poistettua tai vähennettyä niin
paljon, että salaojitusta voidaan käyttää turvetuotantoalueen kuivatusmenetelmänä.
Suurimmat käytännössä esiintyneet ongelmat ovat turpeen huono vedenjohtavuus ja
keväisin tuotantokentällä viipyvä routa, joka estää veden pääsyn salaojiin ja aiheuttaa
lammikoitumista tuotantokentälle. Koska salaojitus on menetelmänä avo-ojitusta
kalliimpi, tulisi kuivatuksen uudella menetelmällä olla tuotannon kannalta mahdolli-
simman tehokasta. Tällöin kalliiden investointikustannusten vastapainoksi saavutet-
taisiin hyötyä turpeen kuivumisnopeudessa ja parantuneessa tuotantotehossa sekä
myös tuotantopinta-alan tehokkaampana käyttönä. Tutkimuksessa kerätään tietoa
uuden menetelmän kuivatustehosta ja muista rakentamiseen ja käyttöön liittyvistä
tekijöistä. Näiden tietojen pohjalta voidaan laatia ohjeet salaojituksen toteuttamiseksi
niin kuntoonpanovaiheessa oleville kuin jo tuotantokunnossa olleille alueille. Kuiva-
tus- ja tuotantoteknisten seikkojen lisäksi on tutkimuksen vesiensuojelullisena tavoit-
teena tutkia salaojitusmenetelmän vaikutusta valumavesien määrään ja laatuun
verrattuna avo-ojitettuihin tuotantosoihin sekä salaojituksen vaikutusta tuotantoalueen
ulkopuolisten valumavesien puhdistusmenetelmien toimintaan.

3. Haketutkimuksessa on tavoitteena kehittää ylivalumia tasaavia rakenteita, jotka otta-
vat käyttöön myös sarkaojien varastotilavuuden. Toisena tavoitteena on kehittää tur-
vetuotannon loppuvaiheeseen liittyvää vesiensuojelutekniikkaa erityiskohteena ns.
massansiirtoalueet. Tutkimus keskittyy puuhakkeen käyttömahdollisuuksiin vesien-
suojelurakenteissa. Tutkimuksessa on oleellisena osana tuotantoalueiden sarkaojiin ja
massansiirtoalueille rakennettavien hakepatojen oikean teknisen toteutusratkaisun
hakeminen ja hakepatojen vaikutusten selvittäminen. Tutkimuksen tavoitteena on
selvittää mahdolliset vaikutukset tuotantoalueen kuivatukseen ja tuotantotehoon sekä
toisaalta tuotantoalueelta lähtevien valumavesien määrään, vaihteluun ja laatuun. 

Turvetuotannon vesiensuojelututkimuksissa on kehitetty matemaattisia malleja mm. las-
kettaessa tuotantosaran vesitaseita, ainehuuhtoumia ja kuivatuksen tehokkuutta (Rönkkö-
mäki 1994, Ihme 1994, Hillebrand ym. 1994, Hillebrand & Frilander 1996). Kehitetyillä
malleilla on saatu eri tutkimusten yhteydessä alustavia tuloksia ja mallit ovat kuvanneet
tutkittavia asioita kohtuullisen hyvin. Mallien jatkokehitys on kuitenkin jäänyt useissa
tapauksissa keskeneräiseksi eikä malleista ole saatu kehitettyä rutiinikäyttöön sopivia
sovellutuksia. Tähän on ollut syynä mm. mallien kehitystyön kalleus ja kaupallisten
sovellutusten vähäinen kysyntä. Nämä mallit sivuavat tässä työssä tarkasteltavia asioita,
mutta niiden käyttäminen tai edelleen kehittäminen ei olisi merkittävästi tarkentanut joh-
topäätöksiä. Tämän vuoksi matemaattisten mallien käyttö ja kehitystyö on rajattu tämän
työn ulkopuolelle. 



2 Tuotanto-, kuivatus- ja padotusmenetelmät sekä 
tutkimusalueet

2.1 Jyrsinturvetuotanto

Käytettävästä tuotantomenetelmästä riippumatta on suo ensin saatettava tuotantokuntoon
eli luonnontilainen suo raivataan, ojitetaan, muotoillaan tuotantosarat ja rakennetaan tiet,
varastoalueet ja muut apurakenteet. Tämä kunnostusvaihe kestää suon lähtötilasta ja kui-
vatuksen tehokkuudesta riippuen 3-5 vuotta.

Yleisin tuotantoalueiden kuivatusjärjestelmä on 20 metrin välein toteutettu avosarka-
ojitus. Ojituksen avulla alennetaan tuotantosaran pohjavesipintaa niin, että kentän pinta-
kerrokseen muodostuu vedellä kyllästymätön kerros. Tämä kerros takaa kentän riittävän
kantavuuden työkoneille ja mahdollistaa turpeen kuivattamisen tuotantokentän pinnalla.
Tuotantokunnossa olevalla kentällä varsinainen turpeen tuottaminen, kuivattaminen ja
varastoiminen voidaan toteuttaa joko jyrsin- tai palaturvemenetelmällä. 

Jyrsinturvetuotannon päävaiheet ovat jyrsintä eli turpeen irrottaminen kentän pinnasta,
kuivatus, karheaminen, kokoaminen ja aumaus eli varastointi. Ensimmäisessä vaiheessa
tuotantokentän pintakerroksesta irrotetaan pääasiassa pyörivillä terärummuilla varustetuil-
la jyrsimillä tasapaksu jyrsös kentän pinnalle kuivumaan. Kuivumista tehostetaan kääntä-
mällä jyrsöstä tuotantokentällä. Kääntäminen lisää ilman osuutta jyrsöksessä ja rikkoo
uudelleen muodostuneita kapillaariyhteyksiä (Frilander ym. 1998). Satokierron aikana
jyrsöstä käännetään 1-3 kertaa riippuen säätilasta ja muista kuivatukseen vaikuttavista
tekijöistä, kuten turvelajista, turpeen alkukosteudesta, kentän pinnan kosteudesta ja jyr-
söksen raekoosta. Jyrsintäsyvyys eli pinnasta irrotettavan turvekerroksen paksuus vaihte-
lee koneista riippuen välillä 10-40 mm ja syntyvän jyrsöksen raekoko on ollut 1980-
luvulla keskimäärin 5 mm. Tuotantotekniikkaa pyritään jatkuvasti kehittämään tehok-
kaammaksi ja nykytuotannossa raekoko onkin aiempaa suurempi, koska se on todettu kui-
vatuksen kannalta edullisemmaksi. Kallio (1989) ja Erkkilä (1990) ovat esittäneet jyrsök-
sen optimiraekooksi 13-17 mm; Leinosen (1989) ja Leinosen ym. (1992) mukaan optimi-
koko on 10-20 mm.
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Kuivatuksen jälkeen tuotannon loppuvaihe eli turpeen kokoaminen tuotantokentältä ja
siirtäminen varastoaumaan voidaan toteuttaa usealla tavalla. Näistä tärkeimpiä ovat imu-
vaunu-, haku-, tehoturve-, karheensiirto- ja kokoojavaunumenetelmä. 

Imuvaunumenetelmässä kuivattu jyrsös kerätään suoraan kentän pinnalta imemällä
ilma-turveseosta erottimen kautta turvesäiliöön. Menetelmä sopii pienille, rikkonaisille ja
kulutetuille kentille ja sitä käytetään muiden menetelmien tukena. Imuvaunumenetelmäl-
lä tuotetaan nykyisin noin 10 % jyrsinturpeesta (Frilander ym. 1998). Menetelmässä syn-
tyy ohutta turvepölyä, joka voi kulkeutua lähimaastoon ja vesistöihin. 1990-luvulla lait-
teistoja on kehitetty ja myös imuvaunumenetelmän pölyhaitat ovat pienentyneet selvästi.

Muissa edellä mainituissa menetelmissä jyrsös siirretään ennen varsinaista turpeen
kokoamista yleensä saran keskelle pitkittäiseksi kasaksi eli karheeksi. Kokoojavaunume-
netelmässä on yleensä useita pieniä karheita  ja turve kootaan itsekeräävällä vaunulla pie-
nistä karheista kokoojavaunuun. 

Hakumenetelmässä turve kootaan saran keskeltä isosta karheesta hihnakuljettimella
erilliseen turvevaunuun. Turve voidaan koota joko jokaisen karheamisen jälkeen tai saran
keskelle voidaan karheta useampi sato, jopa 4-6 satoa, jolloin pouta-aikoina ei sidota
vetokalustoa turpeen ajoon (Frilander ym. 1998, Leinonen ym. 1998). Tällöin menetel-
mää kutsutaan tehoturvemenetelmäksi, joka onkin hakumenetelmää kehittyneempänä tuo-
tantotekniikkana syrjäyttänyt perinteisen hakumenetelmän aseman yleisimpänä menetel-
mänä. Hakumenetelmän  kausisaanto  voi olla 300-1000 m3ha-1 sääoloista riippuen (Fri-
lander ym. 1998). Turveteollisuusliiton tilastojen (1998) mukaan on vuosina 1994-1997
jyrsinturvetuotannon toteutunut kausisaanto koko maassa ollut keskimäärin välillä 490-
600 m3ha-1. 

Kokoamisen jälkeen turve varastoidaan aumoihin, jotka kasataan puskutraktoreilla,
rinnekoneilla, kaivinkoneilla tai tyhjentämällä vaunu auman päällä. Puskutraktoreilla
kasattavia kartion muotoisia aumoja ei yleensä peitetä millään erillisellä materiaalilla,
vaan sade- ja sulamisvedet valuvat auman kaltevuuden ja pintakerroksen tiiveyden vuok-
si pois auman päältä. Muut aumat peitetään muovilla toisaalta kastumisen ja toisaalta
itsesyttymisen ehkäisemiseksi. Myös sahanpurun ja hakkeen käyttöä auman peitemateri-
aalina on tutkittu (Franssila & Leinonen 1996).

Jyrsinturvetuotannon eri vaiheissa voi turvetta kulkeutua tuotantoalueen ojiin ja sitä
kautta alapuoliseen vesistöön. Turvetta jyrsittäessä ja käännettäessä voi avo-ojitetuilla
tuotantoalueilla lentää turvepalasia sarkaojiin ja imuvaunulla koottaessa syntyy pölyä,
joka laskeutuu osittain ojiin. Pölypäästöjen pienentämiseksi on imuvaunutekniikkaa kehi-
tetty 1990-luvulla ja päästöjä on saatu pienennettyä (Kartastenpää ym. 1998). Suurin
määrä turvetta voi joutua vesistöön tilanteessa, jossa kentällä on kuivaa jyrsinturvetta ja
tulee rankkasade. Kuivalla kentällä vesi imeytyy huonosti maaperään ja rankkasateiden
yhteydessä syntyy voimakasta pintavaluntaa, mikä voi huuhtoa huomattavia määriä irto-
naista turvetta avosarkaojiin (Sallantaus 1983). Kuvassa 1 on esitetty jyrsinturve- ja pala-
turvemenetelmän periaatteet liittyen valuntaan ja turpeen huuhtoutumiseen. 
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2.2 Palaturvetuotanto

Palaturvetuotannon päävaiheet ovat palannosto, kuivatus, karheaminen, kokoaminen ja
varastointi eli erona jyrsinturvemenetelmään on tapa, jolla turve irrotetaan kentän pinnas-
ta. Palannosto tehdään kiekko-, ruuvi- tai ketjukoneilla, jolloin turve nostetaan suosta,
muokataan ja puristetaan suuttimen kautta kentälle turvepaloiksi. Suuttimen tyypistä riip-
puen palat voivat olla kuivuttuaan irrallisia, pyöreitä tai hieman kulmikkaita kappaleita,
halkaisijaltaan noin 5 cm ja pituudeltaan 10-30 cm. Turveruukki Oy:n käyttämästä laine-
palasuuttimesta tullessaan palat ovat yleensä noin 50 cm levyisenä levynä, jossa on syviä
uria. Kuivuessaan ja turvetta käänneltäessä levy murtuu urien kohdalta, jolloin palat erot-
tuvat. Palaturvetta kiekkokoneella nostettaessa kentälle muodostuu noin 5 cm levyisiä ja
50 cm syvyisiä vakoja suutintyypistä riippuen 0,5-1,0 m välein (kuva 1). Käytettäessä
uusia matalapalakoneita on nostosyvyys vain 20-40 cm, joten sateiden yhteydessä painan-
nevarastoituminen on pienempää kuin perinteisellä kiekkokoneella tehdyllä alueella.
Matalapalakoneet on suunniteltu käytettäväksi keväällä, kun kentässä on vielä routaa sekä
matalaturpeisilla tuotantoalueilla. 

Kuten jyrsinturve, kuivatetaan myös palaturve tuotantokentällä. Palaturpeen kuivatuk-
sen tehostamiseksi on kehitetty lainepalamenetelmä, jossa palat jäävät kentälle aaltomai-
sena levynä. Aaltomuodon vuoksi osa turpeesta on irti kentän pinnasta ja ilman kierto ja
kuivuminen tehostuvat. Palaturve kuivataan joko kokonaan tuotantokentällä, jolloin kui-
vatusta voidaan tehostaa kääntelemällä paloja 1-3 kertaa ennen karheamista  tai palat siir-
retään kentällä tehtävän alkukuivatuksen jälkeen loppukuivatukseen saran reunalle kootta-
valle karheelle. Tällöin puhutaan karhekuivatusmenetelmästä eli tuplamenetelmästä, kos-
ka ensimmäisen sadon ollessa kuivumassa karheella, voidaan kentälle nostaa uusi palatur-
vesato (Hölttä ym. 1992). 

Palaturvetuotannossa turve kootaan ja siirretään aumoihin yleensä hakumenetelmän
mukaisesti keräämällä palat karheelta. Käytettävissä on myös kokoojavaunuja, jotka
keräävät palat suoraan kentän pinnalta. Palaturve kasataan varastoaumoihin yleensä kai-
vinkoneilla ja auma peitetään aina joko muovilla tai puuhakkeella, koska palaturpeesta ei
muodostu yhtenäistä, vettä pidättävää pintakerrosta aumaan. 

Palaturvetuotantoa ei yleensä voida roudan vuoksi aloittaa ennen kesäkuuta, mikäli ei
ole käytettävissä matalapalakonetta. Kesäaikana palaturvetuotanto ei ole yhtä arka sää-
vaihteluille kuin jyrsinturvetuotanto eli turvetta voidaan nostaa sateisenakin aikana edel-
lyttäen, että kentän kantavuus koneille on riittävä. Palaturvetta voidaan tuottaa yhtä satoa
kohti jopa 300 m3ha-1. Kauden aikana voidaan yleensä tuottaa 1-3 satoa, joten tuotanto-
kauden saanto voi vaihdella 300-900 m3ha-1. Turveteollisuusliiton tilastojen (1998)
mukaan palaturpeen keskimääräinen kausisaanto on ollut vuosina 1994-1997 vain 310-
360 m3ha-1. Tähän voi olla syynä palaturpeen kysynnän pieneneminen, minkä vuoksi
palaturvetta ei ole tuotettu alueittain kuin 1-2 satoa ja muuna aikana on voitu tuottaa jyr-
sinturvetta. Tuotantokenttä hyödynnetäänkin tehokkaimmin ns. multimenetelmällä, jol-
loin tuotetaan eri aikoina jyrsinturvetta ja palaturvetta. Tuotantomenetelmätutkimuksessa
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mukana olleilla Lampi- ja Takasuolla tuotettiin vuonna 1994 multimenetelmän mukaisesti
keväisin jyrsinturvetta ja kesällä lainepalaturvetta. Vuosina 1995 ja 1996 tuotettiin tutki-
musalueilla kuitenkin ainoastaan joko pala- tai jyrsinturvetta.

Kuvio 1. Jyrsin- ja palaturvemenetelmien periaatteelliset erot valunnan ja turpeen
huuhtoutumisen kannalta. Jyrsinturvealueella rankkasade synnyttää pintavaluntaa, joka voi
huuhtoa kentällä olevaa kevyttä, irtonaista turvetta ojiin. Palaturvetuotannossa
tuotantokentälle syntyy 5 cm leveitä ja 30-50 cm syviä vakoja, joihin sadevesi osittain pidättyy
ja pintavalunta voi jäädä pienemmäksi kuin jyrsinturvealueella. Palaturvekentällä ei ole
pienirakeista turvetta yhtä paljon kuin jyrsinturvealueella, joten turpeen huuhtoutuminen
ojiin voi olla myös tästä syystä vähäisempää kuin jyrsinturvetuotannossa.

Palaturvetuotannossa turpeen kulkeutuminen tuotantoalueen ojiin eroaa jyrsinturvetuotan-
nosta. Palaturvealueilla  syntyy kenttään 30-50 cm syvyisiä vakoja, joihin sateiden alku-
vaiheessa varastoituu osa vedestä ja lisäksi imeytyminen pintakerros- ja pohjavesivalun-
naksi tehostuu. Tämän vuoksi rankkasateidenkaan yhteydessä ei pintavalunta ole yhtä
voimakasta kuin jyrsinturvealueilla. Toisaalta palaturvealueella ei muodostu hienorakeis-
ta, helposti huuhtoutuvaa turvetta yhtä paljon kuin jyrsinturvealueella, joten turpeen suo-
ra huuhtoutuminen ojastoon voi olla  vähäisempää (kuva 1). 
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2.3 Salaojitusmenetelmä vedenjohtolevyjä käyttäen

Tuotantoalueen kuivatuksen tarkoituksena on alentaa pohjaveden pintaa alueella niin pal-
jon, että kentän kantavuus työkoneille on riittävä ja turpeen kuivuminen tuotantokentän
päällä mahdollista. Eniten käytetty kuivatusjärjestelmä on avo-ojitus, missä 20 metrin
välein olevista sarkaojista vesi johdetaan kokooja- ja laskuojien kautta purkuvesistöön.
Kuivatus voidaan toteuttaa myös salaojituksella, jolloin menetelmästä riippuen voidaan
käyttää ojaväliä 5-20 metriä. Varsinainen salaoja voi olla putkisalaoja, materiaalina pää-
asiassa muovi tai ns. materiaaliton salaoja kuten myyräoja. Tässä tutkimuksessa käytet-
tiin uudenlaista putkisalaojitusmenetelmää, missä turpeen huonosta vedenjohtavuudesta
aiheutuvia ongelmia pyrittiin poistamaan käyttämällä apuna Paroc Oy:n tätä tarkoitusta
varten kehittämiä kivikuitulevyjä.

Menetelmän lähtökohta on tavallinen putkisalaojitus, jossa käytetään 50 mm muovista
salaojaputkea. Salaojat asennettiin 0,5 % kaltevuuteen 20 metrin välein kuten avo-ojite-
tuilla alueilla. Tarkoituksena oli säilyttää avo-ojitetuilla alueilla käytetty sarkaleveys, kos-
ka urakoitsijoiden käyttämät tuotantovälineet on yleensä mitoitettu 20 metrin sarkajaon
mukaisesti. Salaojien asennussyvyys määräytyi turvepaksuuden mukaan siten, että putki
asennettiin pohjamaan ja turvekerroksen rajalle, jolloin lähes koko turvekerros voidaan
tuottaa yhdellä salaojituksella. Uuden menetelmän ansiosta turvekerroksen paksuus ja tur-
peen huono vedenjohtavuus eivät aseta ojitussyvyydelle rajoituksia, mutta kivikuitulevy-
jen valmistus- ja asennustekniikan vuoksi valittiin suurimmaksi ojitussyvyydeksi tässä
tutkimuksessa 1,6 metriä. Tätä korkeampien levyjen käsiteltävyys alkaa huonontua rik-
koontumisvaaran ja levyn painon kasvamisen vuoksi. Mikäli alueen turvepaksuus on sel-
västi suurempi kuin 1,6 metriä, voidaan harkita levyn korkeuden lisäämistä tai alue on oji-
tettava uudelleen joko sala- tai avo-ojituksella tuotannon edettyä alkuperäisen salaojituk-
sen kuivatustasolle.

Avo-ojitetuilla tuotantoalueilla sarat muotoillaan pinnaltaan kalteviksi, jotta vesi virtai-
si mahdollisimman paljon pintavaluntana ja kuivatus nopeutuisi ja tehostuisi. Myös tässä
tutkimuksessa käytetyssä salaojitusmenetelmässä on tärkeää sarkojen muotoilu. Muotoi-
lun ansiosta sade- ja sulamisvesien on tarkoitus valua pintavaluntana sarkojen välissä ole-
vien salaojalinjojen yläpuolelle ja siitä edelleen kivikuitulevyjen kautta salaojaputkiin
(kuva 2). Menetelmä poikkeaa siten lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan useista myyrä- ja
putkisalaojitustutkimuksista, joissa salaojituksella on pyritty kuivatuksen tehostamisen
lisäksi poistamaan avo-ojitukselle tyypillinen sarkajako ja tavoitteena on ollut pinnaltaan
tasainen, laaja tuotantokenttä. 

Tutkimuksessa käytetyt kivikuitulevyt olivat Paroc Oy:n valmistamia levyjä, joiden
paksuus oli 80-100 mm, ominaispaino 67-120 kgm-3 ja levyjen koko ensimmäisellä koe-
alueella 1,2m x 1,6 metriä. Toiselle koealueelle levyt valmistettiin 0,6 m x 1,6 m kokoisi-
na käsittelyn helpottamiseksi. Laboratoriokokeiden mukaan vedenjohtavuus kuitujen
suunnassa eri ominaispainoilla vaihteli välillä 1,8-2,0x10-3 ja kohtisuoraan kuituja vas-
taan eli levyn seinämän läpi välillä 1,3-1,7x10-3 ms-1  (Hiltula & Röpelinen 1996). Kivi-
kuitulevyt asennettiin kuvan 2 mukaisesti salaojaputkien päälle siten, että levyn yläpää
ulottui kentän pintaan.
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Kuvio 2. Tutkimuksessa käytetyn uuden salaojitusmenetelmän periaate. Salaojaputken päälle
asennetaan määrävälein vedenjohtolevyjä, jotka ulottuvat putkesta kentän pinnalle.
Tuotantokenttä muotoillaan pinnaltaan kaltevaksi, minkä tarkoituksena on lisätä veden
valumista pintavaluntana salaojalinjalle ja vedenjohtolevyjen kautta salaojaputkeen.

Kivikuitulevyn hyvän pystysuuntaisen vedenläpäisevyyden vuoksi levyjä ei tarvita koko
salaojan pituudella. Ensimmäisellä koealueella lohkolla 6 salaojat asennettiin vuonna
1994 avosarkaojien kohdalle. Salaojat asennettiin tällöin 1,2-1,6 metrin syvyyteen ja 100
mm kivikuitulevyjä asennettiin 20 metrin välein 4,8 metrin pituisina jaksoina. Asennuk-
sen jälkeen sarkaojat täytettiin turpeella ja sarat muotoiltiin suunnitelman mukaisiksi.
Huhtikuussa 1996 salaojitetulla, luonnontilaisella Lampisuon lohkon 13 koealueella, sala-
ojitussyvyys oli 1,6 metriä ja vedenjohtolevynä käytettiin 80 mm levyjä, joita asennettiin
20 metrin välein 2,4 ja 1,2 metrin jaksoissa.

Tuotantovaiheessa 20 metrin sarkajaolle mitoitetut työkoneet yltävät ojalinjalle ja kivi-
kuitulevyjen pinta kuluu jyrsimien, kääntäjien ja muiden koneiden kulutuksessa. Tällä
tavoin levyn pinta pysyy kentän tasolla ja samalla levyn pinta myös puhdistuu ja veden
johtavuus säilyy hyvänä. Vedenjohtolevystä irtoaa kiviainesta niin pieniä määriä, ettei sil-
lä ole merkitystä tuotetun polttoturpeen laatuun.

80 - 100 mm

Poikkileikkaus

putken syvyys
1,6 - 2,0 m kivikuitulevy pystysalaojana

salaojaputki d = 50 mm

pinta- ja
pintakerrosvalunta
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2.4 Hakepadot

Sateiden aiheuttamien ylivirtaamien varastoimiseksi sarkaojiin ja massansiirtoalueille
sekä näiltä alueilta tulevan kuormituksen vähentämiseksi tutkittiin puuhakkeesta tehtyjä
patorakenteita. Puuhakkeesta tehdyn padon tarkoituksena on varastoida vettä sateen aika-
na sarkaojiin. Hakkeen hyvän vedenjohtavuuden ansiosta varaston tulisi tyhjentyä riittä-
vän nopeasti, jotta sarkaojiin varastoitunut vesi ei haittaisi kentän kuivumista. Tavoittee-
na oli, että sarkaojat tyhjenevät kokonaan noin 1-2 vuorokauden aikana, jolloin ojassa
hitaasti vähenevä vesi ei haittaisi kentän kuivumista ja padotus kuitenkin tasaisi ylivalu-
maa. Hakepatoja tutkittiin tavallisen tuotannossa olevan alueen sarkaojissa ja ns. massan-
siirtoalueiden kuivatusojissa.

Sarkaojiin sijoitettavien patojen tavoitteena on saada hyödynnettyä myös sarkaojien
varastotilavuus ylivalumien aikana. Kokoojaojiin ja laskeutusaltaisiin sijoitetut pidätinra-
kenteet eivät yleensä pysty hyödyntämään sarkaojien varastotilavuutta korkeuserojen
vuoksi. Hakepato rakennetaan sarkaojaan lähelle lietesyvennystä ja pitkissä sarkaojissa
voidaan ojaan tehdä useampia patoja, jotta koko varastotila saataisiin hyödynnettyä. Tut-
kimuksessa kokeiltiin kolmea eri rakennetyyppiä, joita testattiin ensin laboratoriossa vir-
tauskanavassa. Ensimmäinen malli oli pelkkä hakerakenne, joka rakennettiin yksinkertai-
sesti kasaamalla puuhaketta sarkaojaan ja tiivistämällä hake kevyesti painamalla traktorin
tai kaivinkoneen kauhalla. Tiivistämisen tarvetta arvioitiin kenttäkokeiden yhteydessä.
Toisessa rakennetyyppissä padon painon lisäämiseksi ja hakkeen pysyvyyden parantami-
seksi padon päälle laitettiin kerros turvetta. Kolmannessa rakennetyypissä sarkaojapadon
alavirran puolelle asennettiin sarkaojapidätin, joka oli puurimasta tehty ritilä. Pidättimen
tarkoituksena oli estää hakepadon murtuminen ja liukuminen veden pinnan noustessa yli-
valuman aikana. Tässä rakennemallissa laitettiin padon harjalle kerros turvetta estämään
hakkeen huuhtoutuminen mahdollisessa tulvatilanteessa.  Sarkaojaan asennetun hakepa-
don rakenteen periaate on esitetty kuvassa 3a.
Tuotantokentän elinkaaren loppuvaiheessa on turpeen tuottaminen ohuen turvekerroksen
vuoksi hankalaa erityisesti, jos kentän pohjalla oleva kivennäismaa on epätasainen. Jotta
alueen turvevarat saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä, on yhtenä mene-
telmänä otettu käyttöön nk. massansiirtomenetelmä. Tässä menetelmässä tuotantoalueen
joka toiselta saralta siirretään turve kaivinkoneella vierekkäisille saroille. Tämän jälkeen
siirretty turve tasataan puskutraktorilla ja kenttä muotoillaan tuotantoon sopivaksi saraksi. 
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Kuvio 3. a) Sarkaojaan rakennetun hakepadon periaate; b) massansiirtoalueen kuivatusojaan
rakennetun hakepadon periaate.

Massansiirron yhteydessä myös kuivatusjärjestelyt muuttuvat. Sarka, josta turve on pois-
tettu, jää kivennäismaa-alueeksi, jonka pinnanmuodoista riippuen voivat alkuperäiset sar-
kaojat jäädä edelleen toimintaan, mutta useimmiten joudutaan kivennäismaa-alueelle kai-
vamaan uusia kuivatusojia, joiden vesi johdetaan joko alkuperäisen sarkaojan tai uuden
ojan kautta kokoojaojiin. Tällöin uusien ojajärjestelyiden vuoksi sarkaojissa olleet lietesy-
vennykset, lietealtaat ja päisteputkien lietteen pidättimet poistuvat käytöstä ja kuivatusve-
si laskee suoraan kokoojaojiin, ellei alueelle rakenneta uusia pidätinrakenteita. Kivennäis-
maa-alueen tarvittava kuivatussyvyys riippuu uuden tuotantosaran ja kaivetun alueen kor-
keuseroista.

Massansiirtoalueilla kuivatusvedet huuhtovat sateiden yhteydessä sekä turvemaata että
kivennäismaata ja ainehuuhtoumat voivat ilman pidätinrakenteita olla huomattavat. Mas-
sansiirtoalueilta tulevan valumaveden varastoimiseksi kaivetulle kentälle ja ainehuuhtou-
mien pienentämiseksi tutkittiin kuvan 3b mukaista rakennetta. Ylävirran puolella on ker-
ros puuhaketta, minkä tarkoituksena on padottaa ylivalumaa kuten sarkaojarakenteissa ja
toisaalta toimia vettä johtavana kerroksena varaston tyhjentyessä. Hakepadon pitämiseksi
paikallaan tehtiin alavirran puolelle turpeesta tukikerros. Koska turpeen vedenjohtavuus
tällaisissa tiivistetyissä rakenteissa on huono, asennettiin turvekerroksen läpi salaojaput-
ki. Vesi kulkeutuu hakekerroksessa salaojaputkeen ja sitä kautta alapuoliseen kokoojao-
jaan.
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2.5 Tutkimus- ja vertailualueet, alueiden ominaisuudet ja 
koejärjestelyt

Lampisuon turvetuotantoalueella tehtiin sekä tuotantomenetelmätutkimusta, salaojitus-
tutkimusta ja osaa alueesta käytettiin salaojitustutkimuksen vertailukohteena. Lampisuon
tuotantoalue sijaitsee noin 25 km Pudasjärven keskustasta länteen. Suo rajoittuu luotees-
sa Rattisuohon ja muualla moreenikankaisiin. Lampisuossa on tehtyjen turvetutkimusten
(Turveruukki 1993) mukaan turvetuotantoon soveltuvaa, yli 1,5 metriä syvää aluetta noin
210 ha ja käyttökelpoista turvetta noin 3,4 Mm3.  Turve on pääosin heikosti ja kohtalai-
sesti maatunutta rahkasaraturvetta, keskimaatuneisuusasteen ollessa 4,3 von Postin astei-
kolla. 

Koko Lampisuon valuma-alueen pinta-ala oli 210 ha vuoteen 1996 saakka, jolloin alue
kasvoi uuden 26 ha laajuisen salaojitetun lisäalueen verran. Tuotantoalueen vedet johde-
taan neljän laskeutusaltaan ja yhden pintavalutuskentän kautta vesistöihin (kuva 4). Vedet
purkautuvat etelässä Iijokeen ja pohjoisessa Ahmaojan ja Mertajoen kautta Siuruanjo-
keen. Eteläisen koealueen lohkot 1-3 muodostavat yhtenäisen valuma-alueen, jonka pinta-
ala on 71 ha, lohkot 4-6 valuma-alueen, jonka pinta-ala on 79 ha ja pohjoisen koealueen
lohkot 7-11 valuma-alueen, jonka pinta-ala on 60 ha. Lohko 13 muodostaa oman valuma-
alueen, jonka pinta-ala on 26 ha.

Tämän tutkimuksen yhteydessä tehtyjen maatuneisuus ja  turvelajitutkimusten mukaan
eteläiseltä alueelta otettujen näytteiden maatuneisuusaste oli ylimmän puolen metrin ker-
roksessa 5 ja sen alapuolella 4 von Postin asteikolla. Pohjoisella alueella pintakerroksen
maatuneisuus oli 4 ja syvemmälle mentäessä joissakin mittauspisteissä maatuneisuus
pysyi samana ja joissakin lisääntyi ollen 5 von Postin asteikolla. Salaojitustutkimuksessa
olleella koelohkolla 6 oli maatuneisuus kentän pintaosissa hieman yli 4 ja syvemmälle
mentäessä noin 5 von Postin asteikolla. Turvelaji vaihteli jonkin verran jokaisessa näyte-
pisteessä, mutta tuotantomenetelmätutkimuksen vertailualueilla ei ollut kuitenkaan oleel-
lisia eroja. Oulun Geolaboratorio Oy:n määritysten mukaan yleisimmät turvelajit olivat
ErSC ja MNSC, missä S on rahkaturve, C saraturve, MN raate, Er tupasvilla ja Eq korte.
Lisätekijöinä esiintyi vielä varpuja, leväkköä ja ruskosammalturvetta.

Turvetuotanto alkoi Lampisuolla vuonna 1986 eteläisillä lohkoilla 1-3. Vuosina 1987-
1988 aloitettiin tuotanto lohkolla 5 ja vuoteen 1991 mennessä tuotantoon otettiin pohjoi-
sen alueen lohkot, joten eteläinen alue on hieman vanhempaa aluetta kuin tuotantomene-
telmätutkimuksessa mukana ollut pohjoinen alue. Tuotantoikä voi vaikuttaa alueen omi-
naisuuksiin kuivatustilan muuttumisen ja turpeen tiivistymisen johdosta, jolloin mm. tur-
peen vedenjohtavuus ja vedenpidätysominaisuudet voivat muuttua. Salaojatutkimuksen
yhteydessä tehtiin sekä salaojitetulla että avo-ojitetuilla alueilla turpeen vedenjohtavuu-
den ja vedenpidätyskyvyn määritykset Oulun yliopiston geotekniikan laboratoriossa. Tuo-
tantomenetelmävertailussa mukana olleiden pohjoisen ja eteläisen alueen pF- ja veden-
johtavuusarvoissa ei ollut merkittäviä eroja eikä myöskään salaojitetun alueen ja vertai-
luun käytettyjen alueiden välillä. Turpeen vedenläpäisevyys Lampisuon tuotannossa ole-
villa alueilla vaihteli hyvin vähän. Pohjoisella koealueella oli vedenläpäisevyys välillä
1,9x10-6-3,1x10-7  ja eteläisellä välillä 0,8x10-6-1,9x10-7 ms-1. Tuotannossa olevalla sala-
ojakentällä vedenläpäisevyys vaihteli välillä 1,0-1,2x10-6 ms-1. Kuntoonpanovaiheen
salaojakentällä vedenläpäisevyys oli hieman heikompi ollen jokaisessa mittauspisteessä
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yhtä suuri 0,3x10-6 ms-1. Tuotantomenetelmätutkimuksessa olleilla alueilla oli ojien
syvyys 1-1,2 metriä. Salaojatutkimukseen käytetyllä tuotannossa olevalla koealueella oli-
vat avo-ojat ennen salaojitusta 0,8-1,0 m ja salaojat asennettiin neljässä ojassa 1,6 metrin
ja kolmessa ojassa 1,2 metrin syvyyteen. Eteläisellä tuotantoalueella, jota käytettiin sala-
ojituksen vertailualueena, oli ojasyvyys 1,0-1,2 metriä, joten kuivatussyvyys lohkon 6
salaojitetulla alueella oli osittain suurempi kuin vertailualueella. Kuntoonpanovaiheen
salaojakentällä ojitussyvyys oli 1,6 m koko alueella.

Tuotantomenetelmätutkimuksen ensimmäisenä vuonna 1993 tuotettiin Lampisuolla
palaturvetta etelässä lohkoilla 1-3 ja jyrsinturvetta pohjoisessa lohkoilla 7-11. Vuonna
1994 tuotantomenetelmiä vaihdettiin niin, että nyt eteläisillä lohkoilla 1-3 tuotettiin jyr-
sinturvetta touko-elokuun välisenä aikana ja pohjoisessa, lohkoilla 7-11 touko-kesäkuus-
sa jyrsinturvetta ja 13.7. alkaen palaturvetta. Vuonna 1995 tuotantomenetelmät olivat
kuten vuonna 1994, mutta nyt palaturvetta tuotettiin lohkoilla 7-11 jo toukokuusta alkaen
eikä näiltä lohkoilta tuotettu lainkaan jyrsinturvetta. Vuosina 1996-1997 Lampisuon ete-
läisiä lohkoja käytettiin salaojatutkimuksen vertailualueina ja tällöin alueilla tuotettiin
jyrsinturvetta. Salaojitustutkimuksessa olleella lohkolla 6 tuotettiin kaikkina vuosina jyr-
sinturvetta. Lohkon 13 kuntoonpano alkoi vuonna 1996 salaojituksella. Koealueiden
väliin jäävillä lohkoilla 4 ja 5 tuotettiin tutkimusvuosina sekä pala- että jyrsinturvetta.
Varsinainen tuotanto päättyi kaikilla lohkoilla eri vuosina elo-syyskuun vaihteessa. 

Turpeen sisältämien metallien on arveltu voivan vaikuttaa valumavesien laatuun, min-
kä vuoksi Lampisuon turvenäytteistä tehtiin metallimäärityksiä Oulun yliopiston vesitek-
niikan laboratoriossa. Turpeen metallipitoisuudet vaihtelivat hyvin vähän vertailualueilla
ja tutkimuspisteiden eri syvyyksillä. Turvenäytteistä tutkittiin Fe-, Al-, Mn-, Cu-, Mg-,
Cd- ja Pb-pitoisuudet mahdollisten turpeen laadullisten erojen selvittämiseksi. Kaikkien
metallien osalta olivat pitoisuuserot tutkituilla vertailualueilla hyvin pieniä, eikä tällä
perusteella voida olettaa turpeen laadun vaikuttavan valumavesien laatuun. Selin (1995)
on tutkimuksissaan hakenut yhteyttä turpeen laadun ja valumavesien laadun välillä, mut-
ta selviä yhteyksiä ei ole havaittu. Ainoastaan turpeen maatuneisuusasteen ja turvelajin on
havaittu vaikuttavan lähinnä valumavesien pH-arvoon, mikä puolestaan voi vaikuttaa joi-
hinkin ainehuuhtoumiin.
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Kuvio 4. Lampisuon turvetuotantoalue, lohkojako ja vesiensuojelujärjestelyt. Kuvassa
näkyvät sekä tuotantomenetelmätutkimuksen koealueet että salaojitustutkimuksen koealueet. 
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Takasuon turvetuotantoalue sijaitsee Pudasjärven kunnassa, noin 10 kilometriä Pudasjär-
ven keskustasta etelään Kongasjärven kylässä. Takasuolla tehtiin vuosina 1994-1996  tuo-
tantomenetelmätutkimusta ja tuloksia käytettiin salaojatutkimuksen vertailutuloksina.
Takasuo rajoittuu pohjoisessa ja luoteessa moreenisaarekkeisiin, muualla suo rajoittuu
harjuihin. Takasuon tuotantoalueen turvekerrostuma on suurimmaksi osaksi saravaltaista
turvetta yleisimmän turvelajin ollessa rahkasaraturve. Tuotantokelpoista turvetta on alu-
eella 2,2 Mm3 ja turvepaksuus alueella on vaihdellut 1,5-3,7 metriin (Planora Oy 1993).
Takasuon vertailualueet ovat keskenään hyvin samankaltaiset pinta-alan, ojasyvyyksien,
ojakaltevuuksien, turvelajin, maatuneisuuden ja tuotantoiän suhteen.

Takasuon koko valuma-alueen pinta-ala on 125,5 ha. Tuotantoalue muodostaa kolme
erillistä valuma-aluetta, joilla kullakin on oma laskeutusallas (kuva 5). Lohkot 1-3 muo-
dostavat valuma-alueen, jonka pinta-ala on 47,6 ha ja lohkot 6, 7 ja osa lohkosta 5 valu-
ma-alueen, jonka pinta-ala on 42,1 ha. Väliin jäävä valuma-alue, joka muodostuu lohkosta
4 ja osasta lohkoa 5, ei ollut mukana tuotantomenetelmätutkimuksessa. 

Takasuon tuotantoalueen kunnostustyöt aloitettiin vuonna 1988 ja saatiin valmiiksi
kaivutöiden osalta 1990. Turvetuotanto Takasuolla on aloitettu vuonna 1992. Tutkimus-
toiminnan alettua Takasuolla vuonna 1994 tuotettiin lohkoilla 1-3  toukokuussa jyrsintur-
vetta ja 12.6-15.8 palaturvetta. Lohkoilla 5-7 tuotettiin jyrsinturvetta toukokuun alusta
alkaen. Vuonna 1994 tuotanto päättyi molemmilla alueilla elokuun lopussa, jonka jäl-
keen syyskuussa kunnostettiin tuotantokenttiä ja lokakuussa puhdistettiin sarkaojia ja sar-
kaoja-altaita.  Vuosina 1995 ja 1996 tuotettiin edelleen lohkoilla 1-3 palaturvetta koko
kesä alkaen toukokuusta ja lohkoilla 5-7 tuotettiin jyrsinturvetta toukokuusta syyskuuhun
kuten vuonna 1994. 

Kääpäsuolla tehtiin vuonna 1999 hakepatotutkimuksia. Kääpäsuo sijaitsee noin 20
km päässä Pudasjärven keskustaajamasta lähellä Lampisuota. Kääpäsuon kuivatusvedet
laskevat Mertajoen kautta Siuruanjokeen ja Iijokeen. Kuivatusvesien käsittelymenetelmä-
nä on laskeutusaltaat sekä sarkaojien lietesyvennykset ja päisteputket. Suon kunnostus on
aloitettu 1980 ja nykyinen tuotantoala on 140 ha (Turveruukki 1997).

Varsinaisten tutkimussoiden lisäksi käytettiin salaojatutkimuksessa vedenlaadun ver-
tailuun useita avo-ojitettuja soita. Näistä Räiskinsuon, Pukasuon ja Viidansuon valuma-
vedet laskevat Siuruanjokeen. Soiden tuotantopinta-alat vaihtelevat välillä 96-160 hehtaa-
ria. Räiskinsuo on kunnostettu vuosina 1979-1980 ja tuotanto on aloitettu vuonna 1980
(Turveruukki 1996). Pukasuo on ollut tuotannossa vuodesta 1980 alkaen ja Viidansuo
vuodesta 1981 alkaen (Turveruukki 1997). 

Vertailusoista Kuikkasuon, Ahvensuon, Pohjoisen-Latvasuon, Iso-Pihlajasuon ja
Kapulasuon valumavedet laskevat Iijokeen. Kuikkasuon turvetuotantoalue sijaitsee Yli-
kiimingin kunnassa noin 35 km Oulusta Vt 20:n (Oulu-Kuusamo) välittömässä läheisyy-
dessä. Kuikkasuon turvetuotantoalueen tuotantoala on 48 ha ja tuotanto on aloitettu vuon-
na 1990. Kuikkasuon kahdelle laskeutusaltaalle tulevan valuma-alueen pinta-ala on 74 ha.
Ahvensuo sijaitsee Yli-Iin kunnassa Iijoen vesistöalueella. Suon pohjoisosan valuma-alu-
een koko on 115 ha ja eteläisen alueen 135 ha. Tuotanto on aloitettu vuonna 1991 ja tuo-
tannossa oli vuonna 1996 vain 57 ha. 
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Karjonevan turvetuotantoalue sijaitsee Ruukin kunnassa Pehkolan kylässä. Karjone-
van kunnostus on tehty vuosina 1990-1991 ja tuotanto on aloitettu vuonna 1991. Karjone-
van kuivatusvedet johdetaan kahden vierekkäisen laskeutusaltaan kautta alapuoliseen Sii-
kajokeen. Laskeutusaltaille kohdistuva valuma-alue on 78 ha, josta tuotantoaluetta on 68
ha (Turveruukki 1992). 
Näillä vertailualueilla on vesiensuojelumenetelmänä käytetty laskeutusallasta ja vesinäyt-
teet on otettu laskeutusaltaan jälkeen. Valumavesiä oli jo siis puhdistettu, mikä on otettava
huomioon tulosten tarkastelussa. Ennen laskeutusaltaita otettuja vedenlaatuhavaintoja ei
kuitenkaan tarkkailuraporteista ollut saatavissa. Vertailusoiksi valittiin soita, joista vesi-
näytteet otettiin kerran viikossa ja joissa ei ollut pintavalutuskenttiä. Veden laatuvertailuun
käytetyt tulokset ovat pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kuormitustark-
kailuraporteista ja vesi- ja ympäristötekniikan laboratorion muiden turvetutkimusten
tuloksista kerättyjä havaintoja
.

Kuvio 5.  Takasuon turvetuotantoalue,  lohkojako, vesiensuojelujärjestelyt sekä
tuotantomenetelmätutkimuksessa mukana olleet alueet. 
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3  Tutkimusmenetelmät

3.1 Hydrologia

Sademäärät mitattiin vuosina 1994-1999 Lampisuolla, vuonna 1995 Takasuolla ja 1998-
1999 Kääpäsuolla olleista sademittareista, joiden lukemat kirjattiin päivittäin tuotanto-
kauden aikana. Tutkimuksessa esitetyt eri ajanjaksojen kuten viikon, kuukauden tai tuo-
tantokauden sadannat laskettiin näistä vuorokausisadannoista. Tuotantokauden ulkopuo-
lella ei suokohtaisia mittauksia tehty. Tämän vuoksi otettiin täydentäviksi havainnoiksi ja
vertailutiedoiksi Pudasjärven säähavaintoaseman vuorokausisadannat vuosilta 1994-99 ja
vuosien 1961-1990 kuukausikeskiarvot (Ilmatieteen laitos 1994-1999) sekä aluesadannan
kuukausiarvot Kipinässä ja Pudasjärvellä pitkän ajanjakson keskiarvoina (Reuna & Aita-
murto 1994). Etäisyys Pudasjärven säähavaintoasemalta Lampisuon turvetuotantoalueel-
le on noin 25 km, Kääpäsuolle noin 20 km ja Takasuolle noin 10 km. 

Koealueiden virtaamat mitattiin Thompsonin kolmiomittapadoilla, joiden kulma on
90o. Tuotantomenetelmätutkimuksessa mittapadot sijaitsivat kunkin erillisen tutkimusalu-
een laskeutusaltaan alapäässä. Salaojitustutkimuksessa virtaamamittaus tehtiin kokoojao-
jiin tätä tutkimusta varten erikseen rakennetuilta kolmiomittapadoilta.  Padot varustettiin
piirtävillä vedenkorkeusmittareilla, limnigrafeilla, joten vedenkorkeustiedot saatiin jatku-
vina. Piirturipaperit vaihdettiin viikoittain näytteenoton yhteydessä ja piirturipapereista
taulukoitiin vedenkorkeudet kahden tunnin välein ja laskettiin näistä arvoista kunkin vuo-
rokauden keskimääräinen virtaama. Vuorokauden keskivirtaamista laskettiin lisäksi keski-
määräisiä viikko- ja kuukausivirtaamia. Keskimääräinen vuorokausivaluma laskettiin
jakamalla vuorokauden keskivirtaama kunkin mittauspisteen valuma-alueen pinta-alalla.
Tuotantomenetelmätutkimuksessa mukana olleiden alueiden pinta-alat olivat seuraavan
jaotelman mukaiset:

-  Lampisuo pohjoinen 60 ha
-  Lampisuo etelä 72 ha
-  Takasuo pohjoinen 48 ha
-  Takasuo etelä 42 ha
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Tuotantomenetelmätutkimuksessa ei ollut mahdollista käyttää hydrologisissa tutkimuksis-
sa paljon käytettyä vertailualuemenetelmää (Mustonen 1964, Seuna 1974, 1981). Tämä
menetelmä edellyttäisi koealueilla usean vuoden pituista kalibrointijaksoa, jonka aikana
alueiden väliset erot määritetään. Tämän jälkeen tehdään tutkittavat toimenpiteet, esimer-
kiksi ojitus, ja jatketaan alueiden seurantaa jopa kymmenien vuosien pituisella havainto-
jaksolla. Heikurainen (1974) käytti hydrologisissa tutkimuksissa koejärjestelyä, jossa ver-
rattiin keskenään kahta tai kolmea erillistä, ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankal-
taista vertailualuetta ilman kalibrointijaksoa. Ideaalitilanne olisi, että alueiden välinen
ainoa ero olisi tutkittava tekijä, esimerkiksi kuivatusmenetelmä. Tällöin havaintoaineis-
tossa esiintyvien erojen voidaan olettaa johtuvan kyseisestä muuttujasta. Heikuraisen
mukaan tällaisella tutkimusjärjestelyllä voidaan tehdä johtopäätöksiä jo 3-5 vuoden
havaintojen pohjalta. 

Tuotantomenetelmätutkimuksessa käytettiin Heikuraisen (1974) esittämän järjestelyn
kaltaista menetelmää. Lampi- ja Takasuon vertailualueparit olivat keskenään lähes saman-
kokoiset sekä kuivatusmenetelmältään, turvelajiltaan, turvepaksuudeltaan ja tuotantoiäl-
tään samanlaiset. Vertailualueparit sijaitsivat keskenään samalla suolla, joten myös ilmas-
totekijät olivat samanlaiset. Vaikka ainoana selvästi havaittavana erona oli vain käytetty
tuotantomenetelmä, haluttiin kuitenkin selvittää mahdollinen alueiden vaikutus valumiin
ja vedenlaatuun. Tämän vuoksi valuma- ja vedenlaatutulokset käsiteltiin erikseen lyhyel-
lä kalibrointijaksolla ja varsinaisella tuotantojaksolla. Kalibrointijaksoina käytettiin kau-
sia, jolloin kentillä ei ollut tuotantoa tai molemmilla alueilla oli käytössä sama tuotanto-
menetelmä. Tällaisia kuukausia olivat huhti-, touko-, loka- ja marraskuu. Syyskuuta ei
käytetty kalibrointikuukautena, vaikka tuotanto yleensä olikin jo päättynyt. Syyskuussa
voi tuotantokentällä kuitenkin olla vielä tuotantomenetelmistä johtuvia eroja, kuten pala-
tuotannon aiheuttamia uria, jotka poistuivat vasta syyskunnostustöiden yhteydessä. Alu-
een ominaisuuksien vaikutusta tuloksiin pyrittiin eliminoimaan myös vaihtamalla tuotan-
tomenetelmät Lampisuon koealueilla ristikkäin vuosina 1993 ja 1994. Tämä vaihto otet-
tiin huomioon tulosten tarkastelussa sekä valumien että pitoisuuksien suhteen.

Tuotantomenetelmän vaikutusta valumien suuruuteen ja vaihteluihin arvioitiin graafi-
sesti esittämällä valumat samassa kuvaajassa ja laskemalla valumien tunnuslukuja, kuten
vuorokausivalumien keskiarvo ja keskihajonta eri ajanjaksoille ja vertaamalla näitä keske-
nään sekä kuormitustarkkailusoiden valumiin. Kuormitustarkkailusoihin vertaamalla saa-
tiin selville, onko tutkimusalueilla jotain erityispiirteitä valuma- ja pitoisuusoloissa.
Tämän lisäksi tarkasteltiin valumahuippujen suuruutta esittämällä Lampisuon vertailualu-
eiden havaintokuukausien suurimmat vuorokausivalumat samassa kuvaajassa. Ottamalla
huomioon tuotantomenetelmien vaihtaminen vuonna 1994 päinvastaisiksi kuin vuonna
1993, voidaan arvioida itse alueen ja toisaalta tuotantomenetelmän vaikutusta suurimpiin
vuorokausivalumiin. Eri kokoisten valumien esiintymistiheyttä tutkittiin laskemalla keski-
määräisten vuorokausivalumien frekvenssijakaumat Lampi- ja Takasuon vertailualueilla.
Jakaumat laskettiin erikseen kalibrointijaksolle ja tuotantokaudelle. Valumat ryhmiteltiin
viiteen suuruusluokkaan käyttäen raja-arvoja  5, 10, 20 ja 50 ls-1km-2.

Tuotantomenetelmän mahdollista vaikutusta keskivaluman suuruuteen tutkittiin myös
tilastollisesti testaamalla vertailualueiden vuorokausivalumien keskiarvoja Mann-
Whitneyn testillä erikseen kalibrointikaudella ja tuotantokaudella. Testin käyttöä on
kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä luvussa veden laatua käsittelevässä osuudessa.
Kalibrointikauden testillä saadaan selville mahdollinen alueiden ominaisuuksista johtuva
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vaikutus valumien suuruuteen. Lyhyiden kalibrointijaksojen vuoksi ei käytetyllä menetel-
mällä voida kuitenkaan täysin luotettavasti erotella itse alueesta ja tuotantomenetelmästä
aiheutuvia eroja, mutta yhdessä muiden tarkasteluiden kanssa saadaan tuotantomenetel-
män vaikutuksesta valumiin luotettava arvio.

Salaojatutkimuksessa mitattiin virtaama kummankin salaojakentän kokoojaojaan
rakennetulta mittapadolta sekä lisäksi viikoittain näytteenoton yhteydessä astiamittauksel-
la suoraan salaojista. Ensimmäisellä koealueella eli Lampisuon lohkolla 6 oli 7 salaojaa ja
toisella, lohkon 13 koealueella, 14 salaojaa. Astiamittauksella mitatuista virtaamista las-
kettiin valumat jakamalla virtaama salaojittamalla kuivatettujen sarkojen pinta-alalla eli
ojien todellisella valuma-alueen pinta-alalla. Salaojakenttien kokoojaojista mitatut virtaa-
mat jaettiin koko lohkon eli kunkin mittauspisteen todellisen valuma-alueen pinta-alalla.
Lohkolla 13 pinta-alat poikkesivat toisistaan huomattavasti, koska osaa kyseisestä lohkos-
ta ei voitu salaojittaa, mutta tämän alueen valumavedet laskivat kuitenkin kokoojaojaan.
Salaojatutkimuksessa mukana olleiden alueiden pinta-alat ovat seuraavan jaotelman
mukaiset:

-  Lohko 6 suoraan salaojista mitattu valuma 2,4 ha
-  Lohko 6 kokoojaojan mittapadolta mitattu valuma 2,8 ha
-  Lohko 13 suoraan salaojista mitattu valuma  16 ha
-  Lohko 13 kokoojaojan mittapadolta mitattu valuma              25,6 ha

Myös salaojatutkimuksessa käytettiin edellä mainittua rinnakkaisten alueiden vertailume-
netelmää. Salaojatutkimuksen vertailualueet erosivat kuitenkin selvästi toisistaan myös
pinta-alan suhteen. Salaojatutkimuksessa verrattiin avo- ja salaojitettujen alueiden valu-
mien suuruutta ja vaihtelua keskiarvo- ja keskihajontatarkastelun avulla sekä graafisesti
esittämällä samanaikaiset salaojakentän ja vertailualueen havainnot yhdessä kuvaajassa
kuten tuotantomenetelmätutkimuksessakin. Suoraan salaojista mitatut virtaamat ja näistä
lasketut valuma-arvot ovat kerran viikossa mitattuja hetkellisiä arvoja, joten kaikkia suo-
raan salaojista mahdollisesti tulevia valumahuippuja ei tällä menetelmällä saatu havait-
tua. Lohkon 6 koekentällä voitiin arvioida salaojakentän suurimpia valumahuippuja myös
mittapadolta tehtyjen havaintojen perusteella. Sen sijaan lohkon 13 mittapadon valuma-
alueesta oli niin  suuri osa ojittamatonta aluetta, ettei valumahuippuarvioita mittapadon
tulosten perusteella tehty. Kesällä 1996 suoritetun sadetuskokeen yhteydessä tehtyjen
useiden peräkkäisten mittausten avulla voitiin arvioida sateen muuttumista valunnaksi
salaojitetulla tuotantokentällä. 

Salaojitetuilla tuotantoalueilla on aina myös avo-ojia kokoojaojina. Suoraan avo-ojiin
tuleva sade synnyttää omalta osaltaan valumahuippuja, vaikka itse salaojista tuleva valu-
ma olisikin tasainen. Ensimmäisellä salaojituskoealueella mitattu jatkuva virtaama syn-
tyy valuma-alueelta, josta 2,4 ha on salaojitettua aluetta ja 0,4 ha muodostuu kokoojaojas-
ta ja sen välittömässä läheisyydessä olevasta alueesta, jonka vedet tulevat sateen aikana
hyvin nopeasti mittapadolle. Tämä mittapadolta mitattu valuma kuvaa siis tilannetta valu-
ma-alueella, jonka pinta-alasta 15 % on avo-ojaa. Tähän avo-ojaan sadevesi tulee suoraan
ja muodostaa välittömästi valuntaa. Laajemmilla salaojitetuilla tuotantoalueilla avo-ojien
osuus pinta-alasta on selvästi pienempi, esimerkiksi lohkon 13 koealueella avo-ojien
osuus on alle 1 % koko havaintopisteen valuma-alueesta. Tällaisilla laajoilla salaojitetuil-
la alueilla suoraan ojiin tulevan sadannan vaikutus ylivalumiin on luonnollisesti pienempi
kuin lohkon 6 pienellä valuma-alueella. 
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Astiamittauksella mitatut virtaamat ovat hetkellisiä arvoja, minkä vuoksi ainehuuhtou-
mia laskettaessa käytettiin kokoojaojan mittapadolta mitattuja jatkuvia virtaamia ja valu-
mia. Näin laskettuja huuhtoumia käytettiin verrattaessa huuhtoumien vaihtelua avo-ojite-
tuilla ja salaojitetuilla alueilla. Kuten edellä todettiin, ovat lohkolla 6 valuman vaihtelut
pienen valuma-alueen vuoksi korostetun suuret, joten myös salaojitusalueiden huuhtou-
man vaihtelut ovat tällä tarkastelutavalla todellista vaihtelua suuremmat.

Salaojitettujen turvetuotantoalueiden vesistövaikutuksia kuvaavat huuhtoumien omi-
naisarvot eli pinta-alayksikköä kohti lasketut huuhtoumat laskettiin suoraan salaojista
mitattujen pitoisuus- ja valuma-arvojen mukaan. Näitä huuhtouma-arvoja verrattiin avo-
ojitettujen vertailualueiden arvoihin sekä ympäristökeskusten kuormitustarkkailurapor-
teissa ja aiemmissa turvetuotannon vesiensuojelututkimuksissa esitettyihin ominaisarvoi-
hin. 

Tuotantokenttien hydrologiaan vaikuttaa myös turpeen vedenläpäisevyys ja vedenpidä-
tyskyky sekä turvelaji ja maatuneisuusaste. Vertailualueiden alueellisten erojen selvittä-
miseksi tutkittiin em. tekijät Lampisuon eri koealueilta otetuista näytteistä. Vedenläpäise-
vyys määritettiin Oulun yliopiston geotekniikan laboratoriossa pehmeäseinäisellä veden-
läpäisylaitteistolla. Myös turpeen vedenpidätyskyky, ns. pF-käyrä määritettiin geoteknii-
kan laboratoriossa tarkoitukseen suunnitellulla laitteella, jossa painetta korotetaan asteit-
tain. Nämä tulokset on esitetty jo luvussa 2 tutkimusalueiden ominaisuuksia kuvattaessa. 
Virtaamamittauksissa esiintyi virheitä toisaalta limnigrafien ja toisaalta mittapatojen toi-
minnassa. Kesällä ongelmana oli limnigrafien uimurin suojaputkiin kertyvä turveliete ja
syksyllä uimurien jäätyminen. Laskeutusaltaiden pintapuomeista huolimatta mittapadoille
saattoi tarttua turvepaukkuja tai risuja, minkä vuoksi havaittiin liian suuria virtaama-
arvoja. Keväisin esiintyi mittapadoilla myös routaliikkeen aiheuttamia vuotoja. Tämän
lisäksi eri vuosina esiintyi myös itse limnigrafien tekniikassa, lähinnä kynän mekanis-
missa, muutamia häiriöitä. Virheet ja viat voitiin yleensä havaita ja korjata viikoittain teh-
tyjen käyntien yhteydessä, minkä vuoksi virheelliset ja hylätyt mittausjaksot olivat yleensä
enintään viikon pituisia. Lampisuon pohjoisella alueella oli kuitenkin vuoden 1994 heinä-
elokuussa yli kuukauden mittainen jakso, jolloin virtaama voitiin mitata vain viikoittain
tehdyllä astiamittauksella. Koska kyseisen jakson aikana ei Lampisuolla satanut, oletettiin
valuman pysyneen lähes vakiona mittausten väliset ajat. Tämän jakson valumat on esitetty
tasaisena kuvissa, mutta kyseisen jakson vuorokausivalumia ei ole kuitenkaan käytetty
laskettaessa valumien keskiarvoja eikä keskiarvojen tilastollisia eroja ja frekvenssija-
kaumia. 

3.2 Veden laatu

Tutkimus- ja vertailualueilla vesinäytteet otettiin laskeutusaltaiden alapuolisilta mittapa-
doilta. Salaojatutkimuksessa näytteitä otettiin sekä kokoojaojiin rakennetuilta mittapa-
doilta että lisäksi suoraan salaojaputkista tulevasta vedestä. Salaojaputkista otettiin loh-
kolla 6 erillisnäytteet neljästä salaojasta vuosina 1994-1995 ja vuodesta 1996 alkaen
molemmilla koealueilla otettiin vesinäytteet kolmen salaojan kokoomanäytteinä. Vesi-
näytteitä otettiin säännöllisesti kerran viikossa, mikä on yleisesti käytetty tapa sekä turve-
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tuotannon vesistövaikutustutkimuksissa että ympäristöviranomaisten kuormitustarkkailu-
alueilla. Käytetyn menetelmän vuoksi voivat ylivalumien aikaiset pitoisuushuiput jäädä
havainnoimatta, mutta pitkillä havaintojaksoilla ja useana vuonna toistettuna tämä mitta-
ustapa antaa luotettavan kuvan keskimääräisestä tilanteesta eri koealueilla.

Vesinäytteet analysoitiin Oulun yliopiston vesitekniikan laboratoriossa. Kiintoaineen
lisäksi suodattamattomista näytteistä määritettiin pH, väriluku, sähkönjohtavuus, hehku-
tusjäännös, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi-, ammoniumtyppi-, kokonaisfosfori-
, fosfaattifosfori- ja kokonaisrautapitoisuus SFS-standardien mukaisesti. 

Keskiarvotarkastelun lisäksi laskettiin koealueiden näytteenottopäivän valuman ja
pitoisuuden välisiä riippuvuuksia eri vuosina. Riippuvuudet laskettiin SPSS-tilastolasken-
taohjelmalla. Ohjelma laskee Pearsonin korrelaatiokertoimen ja ilmoittaa sen tilastollisen
merkitsevyystason. Tilastolliseen merkitsevyyteen vaikuttaa korrelaatiokertoimen suuruu-
den lisäksi havaintoaineiston koko, joka eri tuotantokausina vaihteli välillä 9-30. Tällä tar-
kastelulla voitiin myös todeta poikkeukselliset havainnot ja tarkistaa niiden oikeellisuus
sekä arvioida kuinka hyvin näytteenotto on kattanut erilaiset valumaolosuhteet.

Tuotantomenetelmien vaikutusta pitoisuuksien suuruuteen ja vaihteluun tutkittiin esit-
tämällä eri alueiden pitoisuushavainnot samassa kuvaajassa. Pitoisuuksista laskettiin kuu-
kausikeskiarvot sekä tuotanto- ja kalibrointikauden keskiarvot ja keskihajonnat. Lampi-
suolla alueellisen eron merkitystä selvitettiin vaihtamalla tuotantomenetelmät alueilla
vuosiksi 1994 ja 1995 toisinpäin kuin vuonna 1993. Eteläisen ja pohjoisen alueen keski-
pitoisuuksia verrattiin toisiinsa sekä tuotantokausilla että kalibrointikausilla laskemalla
eteläisen alueen keskipitoisuuden suhde pohjoisen alueen keskipitoisuuteen ja ilmoitta-
malla se prosentteina. Kalibrointikaudelle laskettu prosenttiluku kuvaa alueiden luontais-
ta eroa ja prosenttiosuuksien mahdollisista muutoksista tuotannon alettua voidaan arvioi-
da tuotantomenetelmän vaikutusta valumavesien pitoisuuksiin. 

Tuotantomenetelmän vaikutusta veden laatuparametreihin tutkittiin tämän jälkeen ver-
taamalla pitoisuuksien keskiarvoja Mann-Whitneyn testillä, jota voidaan käyttää riippu-
mattomien otosten t-testin asemasta, mikäli normaalijakaumaoletus ei ole voimassa (Kan-
niainen 1998). Testit laskettiin Oulun  yliopistossa käytössä olevalla SPSS-tilasto-ohjel-
malla. Ohjelma ilmoittaa pitoisuuksien keskiarvojen eron tilastollisen merkitsevyyden
neljällä eri tasolla: ei tilastollisesti merkitsevä, tilastollisesti melkein merkitsevä riskita-
solla 5 %, tilastollisesti merkitsevä riskitasolla 1 % ja tilastollisesti erittäin merkitsevä ris-
kitasolla 0,1 %. Jäljempänä tässä julkaisussa ei enää mainita riskitasoa ja merkitsevyydes-
tä puhuttaessa tarkoitetaan tilastollista merkitsevyyttä. 

Keskiarvojen testi tehtiin ensin havainnoista, joiden aikana vertailualueilla ei ollut tuo-
tantoa tai molemmilla alueilla oli käytössä sama menetelmä. Testeissä käytetyt kalibroin-
tihavainnot olivat huhti-, touko-, loka- ja marraskuulta. Vuonna 1994 otettiin Lampisuol-
la lisäksi kesäkuu kalibrointikauden havainnoksi, koska tuolloin molemmilla alueilla oli
käytössä sama tuotantomenetelmä. Tämän jälkeen testattiin tuotantokauden keskiarvot
tilanteessa, jolloin alueella oli käytössä eri tuotantomenetelmät. Testeissä käytetty tuotan-
tokausi oli vuosina 1993 ja 1995 kesä-elokuu ja vuonna 1994 Lampisuolla heinä-elokuu.
Syyskuun havaintoja ei käytetty tuotanto- eikä kalibrointikauden arvoina, koska syys-
kuussa tehtiin yleensä kentän kunnostustöitä, kuten kentän tasoitusta ja ojien perkausta.
Tällöin pitoisuudet voivat vaihdella suuresti riippumatta käytetystä tuotantomenetelmästä
tai alueen perusominaisuuksista. Kunnostustöiden jälkeen tuotantokentältä olivat poistu-
neet tuotantomenetelmästä aiheutuvat ulkoiset erot, kuten palaturvetuotannon aiheutta-
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mat urat. Näin loppusyksyn, talven ja kevään havaintoja voidaan käyttää alueen ominai-
suuksista aiheutuvien erojen havainnointiin. Vertaamalla kahden eri tilanteen testiarvoja
nähdään, onko tuotantomenetelmä muuttanut testiarvoa ja sen tilastollista merkitsevyysta-
soa. Näin voidaan eliminoida alueellisten erojen vaikutusta. 

Salaojatutkimuksessa verrattiin suoraan salaojista otettujen vesinäytteiden ja vertailu-
alueiden laskeutusaltailta otettujen näytteiden pitoisuuksien keskiarvoja Mann-Whitneyn
testillä. Testi ilmoittaa, onko vertailuhavaintojen keskiarvoilla tilastollisesti merkitsevää
eroa eli onko ojitusmenetelmällä tilastollisesti merkitsevää vaikutusta veden laatuun. Kes-
kiarvotestit tehtiin kummallekin salaojitetulle koealueelle erikseen. Ensimmäisen koealu-
een eli lohkon 6 vertailualueina käytettiin vain tuotannossa olleita koealueita, joissa tuo-
tettiin jyrsinturvetta ja uudemman koealueen eli lohkon 13 vertailutietoina käytettiin
vuonna 1996 tuotannossa olleita alueita ja vuosina 1997-1998 kuntoonpanovaiheessa ole-
via vertailualueita. Kuntoonpanovaiheessa olevien soiden pitoisuusarvot saatiin Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksen kuormitustarkkailusoilta.

Tilastollisen testin lisäksi ojitusmuodon vaikutusta vedenlaadun vaihteluun tutkittiin
esittämällä graafisesti sala- ja avo-ojitetun alueen pitoisuudet samassa kuvaajassa. Graafi-
sissa esityksissä otettiin mukaan myös salaojakentän kokoojaojasta mitatut ainepitoisuu-
det, joiden perusteella arvioitiin salaojitetulla tuotantoalueella olevien avo-ojien vaikutus-
ta tuotantoalueelta lähtevien valumavesien ainepitoisuuksiin. Salaojitetun alueen valuma-
veden ominaisuuksia tutkittiin myös piirtämällä valuman ja ainepitoisuuksien korrelaatio-
diagrammat ja laskemalla korrelaatiokertoimet kuten tuotantomenetelmätutkimuksessa-
kin. Tulosten perusteella saatiin tietoa valumaveden pitoisuuksien käyttäytymisestä ver-
rattuna avo-ojitettujen tuotantoalueiden ainepitoisuuksiin. Kuten tuotantomenetelmätutki-
muksessakin korrelaatiodiagrammeista voidaan havaita poikkeavia pitoisuusarvoja ja
arvioida pitoisuushavaintojen jakautumista valumien suhteen.

Salaojatutkimuksessa ei voitu tehdä tuotantomenetelmätutkimuksen kaltaista kalib-
rointikauden havainnointia, koska salaojitusta edeltävältä ajalta ei ollut käytettävissä
havaintoja. Varsinaista alueen ominaisuuksista aiheutuvaa eroa ei näin ollen voitu tarkasti
määrittää. Alueellisia eroja arvioitiin turvelaji-, maatuneisuus-, vedenläpäisevyys- ja
vedenpidätyskykymittausten ja turpeen alkuaineanalyysien perusteella. Vertailualueilla oli
tuotantomenetelmä koko ajan sama ja varsinkin Lampisuon vertailualueilla olivat turvela-
jin, turvepaksuuden, maatuneisuuden ja vedenläpäisevyyden väliset erot hyvin pieniä.
Tämän vuoksi on oletettu valumavesien pitoisuuserojen aiheutuvan nimenomaan kuiva-
tusmenetelmästä.

Salaojatutkimuksessa on mukana myös syyskuun kunnostustöiden aikaiset havainnot,
koska kunnostustöiden määrä ja laatu riippuu nimenomaan kuivatusmenetelmästä. Esi-
merkiksi ojien ja lietesyvennysten puhdistusta ja kaivua ei tarvita salaojitetuilla alueilla,
näin avo-ojitettujen alueiden puhdistustöistä ja kentän tasauksesta mahdollisesti aiheutu-
vat pitoisuushuiput voidaan katsoa kuivatusmenetelmän aiheuttamiksi. 

Salaojakentän valumavesien laatua käsiteltäessä käytettiin suoraan salaojista otettujen
vesinäytteiden pitoisuuksia. Tämä vastaa teoreettista tilannetta, missä koko tuotantoken-
tällä ei olisi lainkaan avo-ojia. Todellisessa tilanteessa kokooja- ja laskuojat ovat avo-ojia
ja niihin voi tulla pölylaskeumia ja pintavaluntaa, lisäksi mahdollinen uomaeroosio voi
lisätä koko tuotantoalueen ainehuuhtoumia. Laajalla tuotantokentällä kokoojaojien suh-
teellinen osuus voidaan kuitenkin saada oikealla suunnittelulla pieneksi, pölylaskeumia
voidaan vähentää ja uomaeroosiota minimoida. Tällöin kuormitus on pääosin riippuvai-
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nen salaojista tulevan veden laadusta. Tässä tutkimuksessa salaojitetun tuotantokentän
valumavesistä puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan suoraan salaojaputkista otettujen
vesinäytteiden laatua ellei erikseen muuta mainita. Kokoojaojan vaikutuksesta vedenlaa-
tuparametreihin saatiin havaintoja uudella koealueella, jossa salaojitetun alueen kuivatus-
vedet laskivat 0,5 km pituista kokoojaojaa pitkin laskeutusaltaaseen ja pintavalutuskentäl-
le. Tästä ojasta otettiin vuonna 1996 vesinäytteitä sekä ojan ylä- että alapäästä ja arvioitiin
näin kokoojaojan vaikutusta veden laatuun. 

Valumavesien laatuun vaikuttaa myös turpeen laatu. Tämän vuoksi salaojitus- ja tuo-
tantomenetelmätutkimuksessa otettiin Lampisuolta turvenäytteitä, joista tutkittiin turvela-
ji ja maatuneisuus Oulun Geolab Oy:ssä sekä turpeen alkuainepitoisuuksia vesitekniikan
laboratoriossa polttoturpeen laatuohjeissa (1989 ja 1991) esitetyillä menetelmillä. Nämä
tulokset on esitetty aiemmin julkaisuissa (Röpelinen 1996b, Röpelinen ym. 1997) ja
tuloksia on tarkasteltu luvussa 2 kuvattaessa tutkimusalueiden ominaisuuksia ja mahdolli-
sia vertailualueiden välisiä eroja.

Pitoisuuksien ja mittausvuorokausien keskivalumien avulla laskettiin ainehuuhtoumi-
en ominaisarvoja eli pinta-alayksikköä kohti laskettuja huuhtoumia. Vuorokausiarvojen
laskennassa käytettiin näytteenottopäivien välisenä aikana edellisen mittauspäivän pitoi-
suuksia. Huuhtoumista voidaan laskea kuormitus vähentämällä niistä luonnontilaisten
alueiden keskimääräinen huuhtouma. Luonnontilaisen alueen arvot saatiin Vitmaojan tut-
kimusalueelta, jota on käytetty Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon kuormitustarkkailuis-
sa vertailualueena vuodesta 1994 alkaen. 

Eri vuodenaikojen ja kuukausien ominaishuuhtoumia laskettiin kyseisten ajanjaksojen
keskipitoisuuksien ja mittapadoilta tai salaojatutkimuksessa suoraan salaojista mitattujen
keskivalumien perusteella. Ominaisarvoja, laatuna (gd-1ha-1), laskettiin kuukausiarvojen
lisäksi erikseen keväälle eli huhti-toukokuulle, kesäajalle eli kesä-elokuulle, sekä syksyl-
le eli syyskuusta pysyvän lumen tuloon. Kevätaikaisia ominaishuuhtoumia laskettiin
puutteellisten havaintojen vuoksi perustuen mitattuihin pitoisuuksiin sekä kevät- ja talvi-
valumista kirjallisuudessa esitettyihin arvioihin (Sallantaus 1983, Hyvärinen ja Puuppo-
nen 1986). Tutkimuksessa saatuja tuloksia vertailtiin kirjallisuudessa esitettyihin (Sallan-
taus 1983, Selin & Koskinen 1985, Törmänen 1988, Marja-aho & Koskinen 1989, Ihme
ym. 1992, Leiviskä 1993, PSV 1993-1999, Selin ym. 1994) luonnonhuuhtouman sekä
kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa olevien soiden huuhtouman arvoihin. 

3.3 Tuotantokenttien kuivatus

Ensimmäisen salaojakentän rakentamisaikana seurattiin salaojituksen ja kivikuitulevyjen
asennuksen onnistumista ja kokeiltiin erilaisia levyjen asennustekniikoita. Kokemusten
perusteella asennustekniikkaa kehitettiin ja parannettua menetelmää käytettiin jo toisen
koekentän rakennusvaiheessa.

Salaojituksen toimintaa kuivatuksen kannalta tutkittiin sekä havainnoimalla kenttien
ulkoisia ominaisuuksia että tekemällä mittauksia. Kentän kuivumista havainnoitiin
keväällä lumen sulamiskauden jälkeen sekä kesällä ja syksyllä erityisesti sateiden jäl-
keen. Mittausmenetelminä käytettiin pohjaveden syvyyden, turpeen vesipitoisuuden ja
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kentän kantavuuden mittausta. Pohjaveden syvyyttä on käytetty laajasti tutkimuksissa
kuvaamaan ojien kuivatusvaikutusta. Heikurainen ym. (1964) osoittivat, että metsäojitus-
tutkimuksissa 10 cm muutos pohjavesisyvyydessä vaikuttaa 5 % pintakerroksen vesipitoi-
suuteen, joten pohjavesisyvyydellä on suuri merkitys turvetuotannossa turpeen kuivumi-
sen kannalta. 

Kesällä 1996 Lampisuolla tehtiin sadetuskoe, jonka aikana koealueelle sadetettiin trak-
toripumpulla vettä 2,5 tuntia. Kokeen aikana sadanta mitattiin alueelle sijoitetuilla 10
sademittarilla. Sadetus ei ollut koko alueella tasainen, minkä vuoksi sadanta laskettiin
kolmen eri sadantavyöhykkeen keskiarvona, jolloin saatiin koko alueen keskimääräiseksi
sadannaksi 60 mm.  Kuusiston (1980) mukaan tämän suuruinen sade toistuu Kajaanin
havaintopisteessä kerran 100 vuodessa.  Sadetuksen aikana ja sen jälkeen kahden seuraa-
van päivän aikana seurattiin turpeen vesipitoisuutta ja pohjaveden syvyyksiä kolme ker-
taa sekä sadetuspäivänä että seuraavana päivänä, salaojista tulevaa virtaamaa sadetuspäi-
vänä puolen tunnin välein, pintavalunnan osuutta kentän valumasta sekä kentän kanta-
vuutta dcp-laitteella ennen ja jälkeen sadetuksen. 

Sadetuskokeen aikana havaituista virtaamista vähennettiin juuri ennen sadetusta mitat-
tu virtaama. Näin saatu sadetuksen aiheuttama virtaama jaettiin sadetusalueen pinta-alal-
la 700 m2, jolloin saatiin sadetuksen aiheuttama valuma ls-1km-2. Jakamalla eri ajanjak-
soilla yhteensä valunut vesimäärä sadetusalueen pinta-alalla saatiin valunta millimetreinä.
Pintavalunnan osuutta kokonaisvalunnasta mitattiin koejärjestelyllä, jossa kentän pintaker-
rokseen noin 2 cm syvyyteen asennettiin peltilevy ja levyn alapuolelle mitta-astia koe-
kuoppaan. Kentän pinnalla ja ylimmässä pintakerroksessa valuva vesi keräytyi mitta-
astiaan. Mitta-astioita oli eri etäisyyksillä saran keskipisteestä ja valunta millimetreinä las-
kettiin jakamalla vesitilavuus mittalevyn ja saran keskilinjan väliin jäävällä pinta-alalla. 
Kesäkuussa 1995 asennettiin lohkon 6 koealueelle kolme pohjavesiputkea ja vuonna 1996
lisäksi 13 pohjavesiputkea sekä uudelle, lohkon 13 koealueelle 4 pohjavesiputkea. Pohja-
vesiputket olivat 25 mm PVC-putkia, joiden alapää on rei’itetty 40 cm matkalta ja suojattu
suodatinmateriaalilla. Putket asennettiin kairaamalla reikä turvekerroksen alla olevaan
kivennäismaahan saakka. Avo-ojitetuille vertailualueille Lampi- ja Ahvensuolle asennet-
tiin kuusi pohjavesiputkea. Vertailualueilla pohjavesiputkia asennettiin 50 cm etäisyydelle
ojalinjasta sekä saran keskelle ja salaojitetulla tutkimusalueella lohkolla 6  asennettiin
kahdessa poikkileikkauksessa putket 0,5, 1, 3, ja 5 metrin etäisyydelle ojalinjasta sekä
saran keskelle.  Toisessa poikkileikkauksessa oli ojitussyvyys 1,2 m ja toisessa 1,6 m.
Tämän lisäksi asennettiin kahdelle eri saralle pohjavesiputkia saran reunalle ja metrin pää-
hän reunasta. Pohjavesiputkista vedenpinnankorkeus mitattiin tarkoitusta varten suunnitel-
lulla mittarilla kerran viikossa näytteenoton yhteydessä sekä lisämittauksia rankkasateiden
ja sadetuskokeen jälkeen. 

Pohjavesimittauksia tehtiin vuosina 1995-1998, mutta tuotantokoneiden vuoksi putkia
särkyi vuosittain siten, että vuonna 1999 ei tuotannossa olevalla alueella voitu enää mita-
ta pohjavesipinnan syvyyksiä. Rikkoutumisten vuoksi saatiin vain yhdestä pisteestä neljän
peräkkäisen vuoden havainnot vuosilta 1995-1998. Kolmen vuoden havaintoja saatiin
lisäksi seitsemästä havaintopisteestä. Rikkoutuneiden putkien tilalle ei asennettu uusia
putkia, koska niitä ei olisi kuitenkaan voitu asentaa täysin samanlaisiin olosuhteisiin kuin
rikkoutuneet putket.  
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Pohjavesipinnan syvyydet esitettiin aikasarjoina eri havaintopisteissä ja kuvaajista ver-
rattiin keskenään pohjavesipinnan vaihtelua saran reunassa ja keskellä, pohjavesipinnan
syvyyttä salaojitetuilla ja avo-ojitetuilla alueilla sekä eri syvyyksille asennettujen salaoji-
en läheisyydessä. Esittämällä saman havaintopisteen pohjavesipinnan syvyydet eri vuosi-
na samassa kuvaajassa voitiin tutkia vuosittaisten säävaihteluiden vaikutusta pohjaveden
syvyyteen. Kuvaajasta voitiin myös arvioida mahdollista kuivatustehon muuttumista vuo-
sien kuluessa ja tuotannon edistyessä. Kuivatusteho salaojitetulla alueella voi laskea oji-
tussyvyyden pienentyessä tuotannon vuoksi tai salaojiin mahdollisesti syntyvien painumi-
en, tukkeumien ja saostumien vuoksi. Salaojakentän pohjavesipinnan syvyyksiä eri tilan-
teissa verrattiin avo-ojitettujen vertailualueiden sekä kirjallisuudessa (Putula 1993, Kar-
vonen ym. 1993) esitettyjen avo-ojitettujen sekä putki- ja myyräsalaojitettujen alueiden
pohjavesipinnan syvyyksiin eri tilanteissa.

Eri havaintopisteissä tai samassa pisteessä eri vuosina esiintyvien pohjavesipinnan
syvyyksien havainnolliseksi vertaamiseksi ovat Heikurainen (1971) sekä Menonen ja Päi-
vänen (1979) kuvanneet menetelmän, jossa esitetään nk. pohjavesipinnan kesto. Tässä
kunkin mittauspisteen havainnot asetetaan suuruusjärjestykseen siten, että x-akselilla esi-
tetään mittausten aikaväli yhtä suurina pituusyksikköinä ja y-akselilla pohjavesipinnan
syvyys. Heikuraisen (1971) mukaan noin 10 päivän välein tehty mittaus antaa vielä luo-
tettavan kuvan pohjavesipinnan syvyyksistä. Tässä tutkimuksessa pohjavesimittaukset
tehtiin säännöllisesti viikon välein. Joskus havaintopäivä saattoi käytännön syistä siirtyä
päivällä, joten mittausväli on voinut vaihdella välillä 6-8 päivää. Pohjavesihavainnoista
piirrettiin pohjavesipinnan kestoa kuvaavat käyrät samoista pisteistä kuin aikasarjakäyrät. 
Vuonna 1995 asennettiin salaojatutkimuksen koelohkolle 6 ja avo-ojitetulle vertailuloh-
kolle Soilmetric Ky:n rakentamia mitta-antureita turvekentän vesipitoisuuden mittaami-
seksi. Mitta-anturit asennettiin 40 cm ja 60 cm syvyydelle kentän pinnasta sekä saran
keskelle että reunalle. Vuonna 1996 otettiin käyttöön siirrettävä mitta-anturi, jolla voitiin
mitata vesipitoisuus vapaasti halutusta pisteestä joko 20 cm pintakerroksesta tai kaiva-
malla halutusta syvyydestä. Vuosina 1995-1996 kosteutta mitattiin viikoittain Oulun yli-
opiston geotekniikan laboratorion kaapelitutkalla (Time Domain Reflectometer, TDR).
Huttusen ja Kujalan (1994) mukaan menetelmä on käyttökelpoinen myös turvemaalajeille
ja he ovat esittäneet laitteen mittaaman dielektrisyysarvon ja tilavuusvesipitoisuuden väli-
sen riippuvuuden turvemaalajille. 

Tuotantokentän pintakerroksen kantavuutta mitattiin Oulun yliopiston geotekniikan
laboratorion dcp-laitteella. Laitteessa oli kokeiden aikana halkaisijaltaan 20 mm kartio,
jonka kärkikulma on 60o ja 8 kg  pudotuspaino. Kokeessa pudotetaan paino merkityltä
korkeudelta ja mitataan pudotuksen aiheuttama painuma. Kokeen tuloksena saadaan niin
sanottu dcp-indeksi, yksikkönä cm/isku. Dcp-indeksi ei ole varsinainen kantavuusarvo,
mutta se voidaan muuttaa CBR-arvoksi kaavalla CBR=292/DCP1,12. CBR on suhteelli-
nen kantavuusarvo, joka vertaa koepisteen arvoa tunnetun, hyvin kantavan, tiivistetyn kal-
liomurskeen arvoon. Dcp- ja CBR-arvojen perusteella ei voida ilman vertailukokeita arvi-
oida kentän absoluuttista kantavuutta eli sitä, kuinka suurta pintapainetta tuotantokenttä
kestää. Dcp-kairausdiagrammista voidaan kuitenkin nähdä kuivan, kantavan pintakerrok-
sen ja alemman kerroksen rajapinnan syvyys ja kantavuuden muutokset eri aikoina esi-
merkiksi rankkasateen vaikutuksesta. Kuivakerroksen paksuuden perusteella voidaan
arvioida kantavuuden vaihtelua poikkileikkauksen eri pisteissä sekä sateen, pohjavesipin-
nan ja turpeen vesipitoisuuden vaikutusta kantavuuteen. Kantavuusmittauksia tehtiin vuo-
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sina 1995 ja 1996. Vuonna 1995 kokeet tehtiin pitkän sateettoman kauden jälkeen, jolloin
kenttä oli erittäin hyväkuntoinen  ja työkoneilla liikkuminen vaivatonta. Näitä arvoja voi-
daan käyttää vertailuarvoina arvioitaessa kentän kantavuutta sateiden ja sadetuskokeen
aikana. Kesäkuussa 1996 mitattiin  kantavuus rankkasateen jälkeen, elokuussa 1996 teh-
tiin jälleen kuivan kauden mittauksia, jonka jälkeen tehtiin sadetuskoe ja siihen liittyvät
kantavuusmittaukset. Kuivatuksen tehokkuuteen eli pohjavesipinnan syvyyteen vaikutta-
vat myös kentän ominaisuudet kuten maatuneisuusaste, vedenläpäisevyys ja vedenpidä-
tyskyky. Alueellisten erojen eliminoimiseksi nämä arvot tutkittiin sekä salaojitetuilta että
Lampisuon avo-ojitetuilta vertailualueilta.

3.4 Hakepatojen toiminta

Hakepatotutkimus aloitettiin keväällä 1999 tutkimalla hakepadon vedenjohtavuutta, suo-
datuskykyä ja padon kestävyyttä laboratoriossa pienoismallikokeilla. Pienoismallikokei-
den tulosten perusteella laadittiin tarkennetut suunnitelmat ja varsinaiset koerakenteet teh-
tiin kesäkuussa 1999 Pudasjärven Kääpäsuolle. Kääpäsuolle rakennettiin tuolloin 30 sar-
kaojapatoa ja kolme massansiirtoalueen hakepatoa. Vertailuojana oli 20 sarkaojaa ja kak-
si massansiirtoalueen sarkaa. Vuonna 2000 rakennettiin Kääpäsuolle, Pukasuolle ja Palo-
nevalle yhteensä yhdeksän uutta massansiirtoalueen patoa. Hakepatotutkimuksen ensim-
mäisenä vuonna  oli tavoitteena saada käyttökokemuksia patojen toiminnasta kuten kestä-
vyydestä, padotuskyvystä, tukkeutumisherkkyydestä ja huoltotarpeesta. Tämän vuoksi
merkittävä osuus oli urakoitsijan ja vesilaboratorion henkilökunnan suorittamalla säännöl-
lisellä tarkkailulla ja arviot em. tekijöistä tehtiin tarkkailuraporttien perusteella. 

Padotuskyvyn arvioimiseksi sarkaojissa ja massansiirtoalueilla mitattiin vuonna 1999
vedenpinnan korkeutta laitteilla, joilla saatiin havaittua 5 cm tarkkuudella suurin ojassa
ollut vedenkorkeus. Mittareita oli myös vertailuojissa ja lukemat havaittiin viikoittain.
Kesällä 2000 massansiirtoalueiden vedenkorkeutta seurattiin jatkuvana Telog-pinnankor-
keusantureilla. Patojen läpi tullutta virtaamaa mitattiin astiamittauksella eri vedenkorke-
uksilla purkautumiskäyrän määrittämiseksi.

Hakepatojen vaikutusta veden laatuun tutkittiin ottamalla vesinäytteitä kuudesta padol-
lisesta ojasta ja kuudesta vertailuojasta kolmen ojan kokoomanäytteinä. Pitoisuuksia ja
pitoisuuksien keskiarvoja verrattiin muilla tutkimusalueilla tehtyihin pitoisuushavaintoi-
hin sekä kuormitustarkkailuraporttien havaintoihin. Lisäksi koealueella arvioitiin lietteen
pidättymistä sarkaojiin ja lietteen kulkeutumista ojassa rankkasateiden aikana. 



4 Tutkimustulokset

4.1 Sadanta tutkimusalueilla

Vuonna 1993 olivat tuotantokauden aikaiset kuukausisadannat Lampisuolla samankaltai-
sia kuin Pudasjärven säähavaintoaseman pitkän aikavälin keskiarvot. Sadepäiviä oli kesän
aikana runsaasti, mutta rankkasateita ei esiintynyt. Suurin vuorokausisadanta oli elokuun
puolivälissä 20 mm, muina aikoina vuorokausisadannat olivat alle 10 mm. Taulukosta 1
nähdään Lampisuon, Takasuon ja Pudasjärven säähavaintoaseman kuukausisadannat vuo-
silta 1993-1996.

Kesä 1994 oli kokonaisuutena erittäin kuiva ja Lampisuon kuukausisadannat heinä-
elokuussa olivat selvästi pitkän aikavälin keskiarvoja pienempiä. Sen sijaan kesäkuussa
satoi selvästi keskimääräistä enemmän, 74 mm. Heinä-elokuussa oli vain neljä sadepäi-
vää ja suurin vuorokausisadanta oli heinäkuun puolivälissä, jolloin satoi 34 mm. Tämä
vastaa Kuusiston (1980, 1986) mukaan kerran 5 vuodessa sattuvaa suurinta vuorokausisa-
dantaa Kajaanin havaintoasemalla. Takasuo sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Pudasjär-
veltä, joten sen keskimääräisten sadeolojen arvioitiin olevan Pudasjärven sääaseman
havaintojen mukaiset vuonna 1994, jolloin Takasuolla ei ollut sademittaria. 

Vuosi 1995 oli Lampisuolla Pudasjärven säähavaintoaseman pitkän aikavälin keskiar-
voja vähäsateisempi. Vaikka kuukausisadannat olivat hieman edellisvuotta suurempia, oli-
vat ne kuitenkin pitkän ajan keskiarvoja pienempiä. Sadepäiviä oli kesäkuussa viisi, jois-
ta yhden sadanta ylitti 20 mm. Heinäkuussa oli vain yksi yli 20 mm sadepäivä ja elokuus-
sa kaksi, joista suuremman vuorokausisadanta oli 25 mm. Takasuolla olivat kesän 1995
kuukausisadannat pienempiä kuin Lampisuolla. Kesän suurin vuorokausisadanta oli 36
mm kesäkuussa, muina aikoina sadanta oli alle 10 mm vuorokaudessa.

Kesä 1996 oli Pudasjärvellä, Lampisuolla ja Takasuolla vähäsateinen  elo- ja syys-
kuussa. Kesä- ja heinäkuu olivat Lampisuolla hieman Pudasjärven säähavaintoaseman
keskiarvoja sateisempia ja  suurin vuorokausisadanta oli  35 mm kesäkuussa. Takasuolla
oli kesäkuussa yksi 26 mm, heinäkuussa yksi 25 mm ja elokuussa yksi 20 mm sadepäivä.
Muina aikoina vuorokauden sademäärät olivat muutaman millimetrin suuruisia.
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Taulukko 1. Lampisuolla, Takasuolla ja Pudasjärven sä ähavaintoasemalla havaitut
kesäkauden kuukausisadannat vuosina 1993-1996. Vertailutietona Pudasj ärven
kuukausisadantojen keskiarvo vuosilta 1961-1990 (Ilmatieteen laitos 1993-1996).

Vuonna 1997 olivat kesäkuukausien sadannat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoja, kuiten-
kin hieman pienempiä. Kesäkuussa oli yksi 33 mm sadepäivä ja lisäksi oli kesä-heinä-
kuussa yksi 27 mm sadepäivä. Taulukossa 2 on esitetty Lampisuon, Pudasjärven ja Kää-
päsuon kuukausisadantoja vuosilta 1997-1999.

Vuosi 1998 oli koko Pohjois-Pohjanmaalla erittäin sateinen ja kuukausisadannat olivat
jopa 2-3 kertaisia pitkän aikavälin keskiarvoihin verrattuna. Lampisuolla heinäkuun
sadanta oli 134 mm ja elokuun 107 mm, Pudasjärvellä vielä suuremmat, elokuussa jopa
161 mm. Karjonevalla suurin kuukausisadanta oli 188 mm. Kuusiston (1986) mukaan on
kerran 50 vuodessa toistuva kuukausisadannan maksimiarvo Pohjois-Suomessa 130-150

Vuosi/kuukausi Kuukausisadanta  mm

LS TS PJ PJ1961-90

1993

Kesä 59  - 75     59

Heinä 64  - 69     74

Elo 63  - 55     76

Syys 41     64

1994

Touko 19  - 30     42

Kesä 74  - 73     59

Heinä 41  - 28     74

Elo 24  - 18     76

Syys 71  - 64     64

1995

Touko 63     42

Kesä 42 52 59     59

Heinä 64 34 39     74

Elo 62 55 69     76

Syys 49 - 51     64

1996

Touko 42     42

Kesä 70 39 72     59

Heinä 82 65 57     74

Elo 17 30 23     76

Syys  - 13 16     64

LS=Lampisuo, TS=Takasuo, PJ=Pudasjärvi, PJ1961-90=Pudasjärven säähavaintoaseman 30 vuoden ajanjakson
keskimääräinen kuukausisadanta
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mm. Suurin yksittäinen vuorokausisadanta oli  Lampisuolla 37 mm ja yli 20 mm sadepäi-
viä oli viisi. Kuvassa 6 on esitetty Lampisuon tutkimusalueella mitatut vuorokausisadan-
nat kesäkaudella vuosina 1993-1999.

Taulukko 2. Lampisuolla, Kääpäsuolla ja Pudasjärven säähavaintoasemalla havaitut
kesäkauden kuukausisadannat vuosina 1997-1999. Vertailutietona Pudasj ärven
kuukausisadantojen keskiarvo vuosilta 1961-1990 (Ilmatieteen laitos 1993-1996) sekä
Kipinän alueen aluesadantojen keskiarvo vuosilta 1961-1990 (Reuna & Aitamurto 1994).

Vuosi/kuukausi Kuukausisadanta  mm

 LS  KS  PJ PJ1961-90 KIP1961-90

1997

Touko    -    -   50      42      45

Kesä   78    -   63      59      62

Heinä   64    -   61      74      74

Elo   23    -   49      76      80

Syys    -    -   79      64      66

1998

Touko    -    -      42      45

Kesä    -   89   96      59      62

Heinä 134 188 152      74      74

Elo 107 101 161      76      80

Syys   52   42   42      64      66

1999

Touko   53    -   59      42      45

Kesä   74    -   50      59      62

Heinä 125 yli 96 108      74      74

Elo   10 (6.8 ) yli 42   32      76      80

Syys    -    -    -      64      66

LS=Lampisuo, KS=Kääpäsuo, PJ=Pudasjärvi, PJ1961-90 = Pudasjärven säähavaintoaseman 30 vuoden  kuukau-
sisadantojen keskiarvo, KIP1961-90 =Aluesadannan 30 vuoden keskiarvo Kipinän alueella 
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Kuvio 6. Lampisuon tutkimusalueen vuorokausisadannat tuotantokausina vuosina 1993-1998.

4.2 Tuotantomenetelmätutkimus

4.2.1 Valumat tutkimusalueilla

Vuosi 1993 oli Lampisuolla sateisuudeltaan tasainen, minkä vuoksi myös valumien vaih-
telut olivat pieniä. Selviä keskivalumasta poikkeavia valumahuippuja esiintyi vain kaksi
kertaa koko kesän aikana ja tällöinkin suurimmat havaitut vuorokausivalumat sekä pala-
että jyrsinturvealueella olivat alle 20 ls-1km-2. Valumien keskihajonta ja vaihteluväli oli-
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vat yhtä suuria kummallakin tutkimusalueella. Palaturvealueella 83 % tuotantokauden
aikaisista vuorokausivalumista oli alle 5 ls-1km-2 ja vain 3 % yli 10 ls-1km-2. Jyrsintur-
vealueella oli 56 % vuorokausivalumista alle 5 ls-1km-2 ja 7 % yli 10 ls-1km-2. 

Vuorokausivalumien keskiarvojen eroa testattiin tilastollisesti Mann-Whitneyn testillä
vuosittain sekä kalibrointikaudella että tuotantokaudella. Vuonna 1993 tuotettiin eteläisel-
lä koealueella palaturvetta ja pohjoisella koealueella jyrsinturvetta. Pohjoiselta jyrsintur-
vealueelta tulevat vuorokausivalumat olivat koko tutkimusjakson ajan suurempia kuin
palaturvealueelta tulevat valumat. Vuorokausivalumien keskiarvojen ero oli tuotantokau-
della tilastollisesti erittäin merkitsevä. Myös kalibrointikaudella oli keskiarvo suurempi
jyrsinturvealueella kuin palaturvealueella, mutta ero ei ollut merkitsevä.

Vuonna 1994 tuotantomenetelmät vaihdettiin siten, että palaturvetta tuotettiin nyt poh-
joisella alueella, mutta tuotanto aloitettiin vasta heinäkuun alussa. Touko-kesäkuussa
molemmilla alueilla tuotettiin siis jyrsinturvetta. Kuvassa 7 on esitetty Lampisuon pala- ja
jyrsinturvealueiden keskimääräiset vuorokausivalumat vuosina 1993-1995. Vuoden 1994
heinä-elokuussa oli palaturvealueen mittapato rikki, ja tällöin valumat mitattiin astiamit-
tauksella kerran viikossa. Heinä-elokuun sateettoman jakson aikana ei astiamittauksella
mitattu valuma muuttunut, joten valuma on esitetty kuvassa 7 tasaisena koko kyseisen
jakson ajan. Touko-kesäkuussa pohjoisen ja eteläisen alueen vuorokausivalumien erot oli-
vat hyvin pienet ja palatuotannon alettua havaittiin eroja lähinnä valumahuippujen aikana
siten, että huiput palaturvealueella olivat pienempiä kuin jyrsinturvealueella. 

Vuoden 1994 tuotantokaudella oli palaturvealueen vuorokausivalumien keskiarvo suu-
rempi kuin jyrsinturvealueella eron ollessa tilastollisesti melkein merkitsevä. Tuloksen
merkitystä heikentää palaturvealueelta tehtyjen havaintojen vähyys. Myös kalibrointijak-
solla touko-kesäkuussa oli pohjoisen alueen valumien keskiarvo suurempi kuin eteläisen
alueen, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Vuonna 1995 palaturvetta tuotettiin edelleen pohjoisella alueella ja tuotanto aloitettiin
jo kesäkuun alussa. Kesällä 1995 oli heinä-elokuun sadanta edellisvuotta selvästi suurem-
pi ja Lampisuon valumat olivatkin koko kesän tasaisesti hieman korkeammat kuin vuon-
na 1994. Eteläisellä jyrsinturvealueella valuma laski elokuussa sateista huolimatta alle 2
ls-1km-2 ja palaturve-alueella alle 4 ls-1km-2. Pohjoisella palaturvealueella oli valuma
koko kesän tasaisesti hieman suurempi kuin jyrsinturvealueella, mutta kuten edellisenäkin
vuonna, olivat valumahuiput suurempia jyrsinturvealueella kuin palaturvealueella. Pala-
turvealueella oli kuitenkin alle 5 ls-1km-2 valumia vain 67 %, kun jyrsinturvealueella nii-
den osuus oli 83 %. Välillä 5-20 ls-1km-2 oli palaturvealueen vuorokausivalumista 28 %
ja jyrsinturvealueen vuorokausivalumista 18 %. Tuotantokaudella vuorokausivalumien
keskihajonta oli jyrsinturvealueella 4,6 ls-1km-2 ja palaturvealueella 3,6 ls-1km-2. Kalib-
rointikaudella valumien vaihtelu oli huomattavasti suurempi kuin tuotantokaudella ja kes-
kihajonnat olivat vastaavasti 16,4 ls-1km-2  ja 14,5 ls-1km-2.  

Vuonna 1995 oli tuotantokauden aikaisten vuorokausivalumien keskiarvo suurempi
pohjoisella palaturvealueella kuin jyrsinturvealueella ja ero oli tilastollisesti erittäin mer-
kitsevä. Myös kalibrointikaudella oli palaturvealueen valumien keskiarvo suurempi, mut-
ta ero ei ollut merkitsevä.

Kuvassa 8 on esitetty Lampisuon pohjoisen ja eteläisen tutkimusalueen kesäkuukausi-
en suurimmat keskimääräiset vuorokausivalumat vuosina 1993-1995. Ensimmäisenä
vuonna ei alueilla ollut eroa, mutta kahtena jälkimmäisenä vuonna olivat jyrsinturvealu-
een valumat yhtä kuukautta lukuun ottamatta suuremmat kuin palaturvealueella.
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Takasuon pala- ja jyrsinturvealueiden valumat vuosina 1994-1996 on esitetty kuvassa
9. Lampisuohon verrattuna keskimääräiset vuorokausivalumat vuonna 1994 olivat Taka-
suolla koko kesän ajan suurempia. Takasuon palaturvealueella oli valunta hyvin tasaista
eivätkä sateet aiheuttaneet merkittäviä valumahuippuja, sen sijaan jyrsinturvealueella oli-
vat valumahuiput huomattavia, kesäkuussa 55 ls-1km-2, syyskuussa 65 ls-1km-2 ja loka-
kuun alussa yli 80 ls-1km-2. Jyrsinturvealueella oli tuotantokaudella 32 vuorokautta, jol-
loin valuma oli yli 10 ls-1km-2 ja 11 vuorokautta, jolloin valuma oli yli 20 ls-1km-2. Pala-
turvealueella ei vuorokausivaluma ylittänyt kertaakaan 20 ls-1km-2. Valumien keskihajon-
ta oli jyrsinturvealueella 9,2 ls-1km-2  ja palaturvealueella 3,0 ls-1km-2. Myös kuukauden
keskivalumat olivat koko kesän ajan jyrsinturvealueella selvästi suuremmat kuin palatur-
vealueella, syyskuussa viisinkertaiset ja lokakuussa jopa kymmenkertaiset. 

Tuotantokauden vuorokausivalumien keskiarvo oli kaikkina vuosina 1994-1996 tilas-
tollisesti erittäin merkitsevästi suurempi eteläisellä jyrsinturvealueella kuin pohjoisella
koealueella. Valumien keskiarvo oli kuitenkin myös kaikkien vuosien kalibrointijaksoilla
selvästi suurempi eteläisellä jyrsinturvealueella ja ero oli erittäin merkitsevä vuosina 1994
ja 1996 ja merkitsevä vuonna 1995.

Vuonna 1995 olivat Takasuon keskimääräiset valumat hieman edellisvuotta suurempia
ja kuten vuonna 1994, myös hieman suurempia kuin Lampisuolla. Ero palaturve- ja jyr-
sinturvealueiden välillä oli syksyllä pienempi kuin edellisenä vuonna. Tuotantokaudella
oli ero edelleen selvä ja elokuussa oli jyrsinturvealueen valuma nelinkertainen palatur-
vealueen valumaan verrattuna. Sateiden aiheuttamat valumahuiput näkyivät sekä pala-
että jyrsinturvealueella selvästi. Jyrsinturvealueen huiput olivat kuitenkin selvästi suurem-
mat kuin palaturvealueella. Vuonna 1995 oli kalibrointikaudella valumien jakauma poh-
joisessa ja etelässä samankaltainen. Suuria, yli 20 ls-1km-2 vuorokausivalumia oli jyrsin-
turvealueella 37 kertaa ja palaturvealueella 22 kertaa. Tuotantokaudella oli jyrsinturvealu-
eella yli 20 ls-1km-2 vuorokausivalumia 14 kertaa, mutta palaturvealueella ei kertaakaan.
Valumien keskihajonta oli jyrsinturvealueella 11,1 ls-1km-2 ja palaturvealueella 3,6 ls-

1km-2.
Vuonna 1996 olivat keskivalumat Takasuolla hieman edellisvuosia suurempia, mutta

vaihtelu oli aiempaa vähäisempää.  Kuten aiempinakaan vuosina, ei vuonna 1996 palatur-
vealueella esiintynyt suuria valumahuippuja, jyrsinturvealueella 20 ls-1km-2 valuma ylit-
tyi 18 kertaa ja suurin vuorokausivaluma oli 70 ls-1km-2.
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Kuvio 7. Lampisuon pala- ja jyrsinturvealueiden valumat kesällä 1993-1995. Vuonna 1993
palaturvetta tuotettiin eteläisellä koealueella ja vuosina 1994-1995 pohjoisella koealueella.
Palaturvetuotanto aloitettiin vuonna 1994 heinäkuun alussa ja vuosina 1993 ja 1995 kesäkuun
alussa.
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Kuvio 8. Lampisuon pohjoisen ja eteläisen tutkimusalueen kesäkuukausien suurimmat
vuorokausivalumat vuosina 1993-1995. Vuonna 1993 pohjoisella alueella tuotettiin
jyrsinturvetta ja heinäkuusta 1994 alkaen palaturvetta.
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Kuvio 9. Takasuon pala-ja jyrsinturvealueiden vuorokausivalumat vuosina 1994-1996.
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Taulukko 3. Lampisuon ja Takasuon kuukauden keskivalumat pala-ja jyrsinturvealueilla
vuosina 1993-1996.

4.2.2 Veden laatu Lampisuon tutkimusalueilla

4.2.2.1 Kiintoaine

Kiintoainepitoisuudet olivat kaikkina tutkimusvuosina Lampisuon valumavesissä hyvin
pieniä riippumatta alueesta tai tuotantomenetelmästä. Myös pitoisuusvaihtelut olivat erit-

Vuosi/kuukausi                               Valuma     ls-1km-2

Lampisuo  Takasuo 

Palaturve Jyrsinturve Palaturve Jyrsinturve

1993

Kesä     4,7      7,4      -       -

Heinä     2,8      5,2      -       -

Elo     3,9      5,3      -       -

Syys     1,5      1,6      -       -

1994

Touko     3,5      2,1    11,6      7,6

Kesä     4,6      5,2      6,9    18,6

Heinä     2,2      3,0      3,0      9,3

Elo     2,0      1,4      2,0      5,7

Syys     2,9      6,8      4,7    13,0

Loka   11,9      8,8      3,5    16,3

1995

Touko   14,2    13,9    29,1    30,2

Kesä     5,5      2,3      7,3    16,2

Heinä     4,1      1,9      4,2      7,4

Elo     3,7      3,3      4,3      9,3

Syys     5,4      5,6      3,2      9,7

Loka   20,8    16,7    23,5    37,9

1996 

Touko     -      4,0    10,5    13,2

Kesä     -      4,4      7,6      8,1

Heinä     -      3,9      7,0    10,1

Elo     -      1,5      2,5      6,6

Syys     -      1,0      2,1      4,4
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täin pieniä, eikä kovin suuria pitoisuushuippuja esiintynyt kummallakaan tutkimusal-
ueella. Suurimmat pitoisuudet havaittiin syksyllä 1994 sattuneiden sateiden aikaan.
Kuvassa 10 on esitetty Lampisuon pala- ja jyrsinturvealueilta havaitut kiintoainepitoisuu-
det vuosina 1993-1995. 

Vuonna 1993 Lampisuon eteläisellä eli palaturvealueella oli kesäkuukausien keski-
määräinen kiintoainepitoisuus vain 3,9 mgl-1, eikä sateiden vaikutusta voinut havaita mit-
taustuloksista. Jyrsinturvealueen kiintoainepitoisuus oli erityisesti alkukesän aikana suu-
rempi kuin palaturvealueella ollen kesä-heinäkuussa tasaisesti noin 10 mgl-1, josta se las-
ki elokuussa alle 5 mgl-1. 

Vuonna 1994 olivat kiintoainepitoisuudet pienimmillään touko-kesäkuussa, kun
molemmilla alueilla tuotettiin jyrsinturvetta ja kohosivat sen jälkeen hieman ollen heinä-
syyskuussa välillä 5-10 mgl-1. Keskimääräiset kiintoainepitoisuudet olivat vuonna 1994
molemmilla tuotantoalueilla edellisvuotta suuremmat. Vuonna 1994 tuotantomenetelmät
tutkimusalueilla vaihdettiin toisinpäin kuin vuonna 1993. Palaturvetuotanto pohjoisella
alueella aloitettiin heinäkuun alussa, minkä jälkeen kiintoainepitoisuudet olivat palatur-
vealueella eli pohjoisella tutkimusalueella koko heinä-elokuun kestäneen kuivan jakson
ajan suuremmat kuin eteläisellä jyrsinturvealueella. Elokuussa sateiden lisäännyttyä nou-
si eteläisen jyrsinturvealueen kiintoainepitoisuus kuitenkin suuremmaksi. Palaturvealu-
eella kiintoainepitoisuuksien vaihtelu oli pientä, mutta heinäkuussa, kuivan jakson jäl-
keen tullut rankkasade näkyi kuitenkin molemmilla alueilla pitoisuusarvoissa, jyrsintur-
vealueella kuitenkin suurempana huippuna kuin palaturvealueella. Jyrsinturvealueella
tuotantokauden suurin pitoisuus oli 27 mgl-1 ja palaturvealueella 14 mgl-1. 

Vuonna 1995 kiintoainepitoisuudet olivat keskenään lähes yhtä suuret ollen välillä suu-
remmat pala- ja välillä jyrsinturvealueella. Kummallakaan alueella ei esiintynyt suuria
pitoisuushuippuja, vaan kiintoainepitoisuudet olivat kaikkina näytteenottopäivinä alle 20
mgl-1.

Taulukossa 4 on esitetty Lampisuon koealueiden valumavesistä mitattujen pitoisuuksi-
en keskiarvojen tilastollisen testauksen tulokset. Vuonna 1993 oli kalibrointikaudella poh-
joisen alueen valumavesien kiintoainepitoisuuden keskiarvo suurempi kuin eteläisellä alu-
eella, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Jyrsinturvetuotannon alettua pohjoises-
sa vahvistui ero ja se oli tuotantokaudella tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Vuonna 1994 oli pitoisuuksien keskiarvo kalibrointikaudella suurempi eteläisellä tuo-
tantoalueella, mutta ero ei ollut merkitsevä. Palaturvetuotannon alettua oli keskipitoisuus
suurempi pohjoisella alueella, jossa nyt tuotettiin palaturvetta. Myös vuonna 1995 oli tuo-
tantokaudella pohjoisen palaturvealueen keskipitoisuus suurempi kuin eteläisen alueen
keskipitoisuus ja ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä, kalibrointikaudella ero ei ollut
tilastollisesti merkitsevä.
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4.2.2.2 Kokonaisfosfori

Vuonna 1993 oli valumavesien kokonaisfosforipitoisuus molemmilla vertailualueilla tuo-
tantokaudella lähes samankaltainen ollen kuitenkin pohjoisella jyrsinturvealueella tasai-
sesti hieman suurempi. Viikoittaista vaihtelua ei esiintynyt vaan pitoisuus kohosi tasaises-
ti keskikesää kohti ja alkoi pienentyä elokuussa. Tuotantokauden keskipitoisuus oli jyrsin-
turvealueella 168 µgl-1 ja palaturvealueella  150 µgl-1.

Vaihtelu vuonna 1994 oli suurempaa kuin edellisenä vuonna, mutta kokonaisfosforipi-
toisuuden lyhytaikainen vaihtelu tuotantokauden aikana oli kuitenkin vähäistä. Pitoisuu-
det kohosivat molemmilla alueilla kesäkuun alusta alkaen ollen suurimmillaan elokuun
puolivälissä. Tuotantokauden ulkopuolella sekä keväällä että syksyllä olivat viikoittaiset
pitoisuusvaihtelut selvästi keskikesää suurempia ja pitoisuudet olivat pohjoisella alueella
suuremmat kuin eteläisellä alueella. Keväällä kummallakin alueella tuotettiin jyrsinturvet-
ta ja palaturvetuotanto alkoi heinäkuun alussa pohjoisella alueella, jonka jälkeen vertailu-
alueiden keskipitoisuudet olivat lähes yhtä suuret, noin 250 µgl-1.

Vuonna 1995 valumaveden fosforipitoisuudet olivat hieman edellisvuotta pienemmät
ja, kuten aiempinakin vuosina, olivat pitoisuudet korkeimmillaan keskikesällä. Vuonna
1995 tuotantokauden aikana olivat pitoisuudet suurempia ja pitoisuusvaihtelut selvemmät
jyrsinturvealueella kuin palaturvealueella. Tuotantokauden ulkopuolella keväällä ja syk-
syllä oli pitoisuus suurempi pohjoisella palaturvealueella kuin eteläisellä alueella. Tuotan-
tokauden keskipitoisuus oli eteläisellä jyrsinturvealueella 200 µgl-1 ja pohjoisella palatur-
vealueella 168 µgl-1.

Kaikkina vuosina oli kalibrointikauden aikainen pitoisuus suurempi pohjoisella alueel-
la kuin eteläisellä alueella, joten kokonaisfosforipitoisuuden osalta oli havaittavissa alu-
eellista eroa kuten oli kiintoaineenkin osalta. Taulukon 4 mukaan oli tämä alueiden väli-
nen ero vuonna 1994 tilastollisesti erittäin merkitsevä. Vuonna 1993 tuotannon alettua
pysyi pitoisuusero samanlaisena kuin kalibrointijaksolla, mutta vuonna 1994, kun jyrsin-
turvetta alettiin tuottaa etelässä ja palaturvetta pohjoisessa, olivat fosforipitoisuudet
molemmilla alueilla yhtä suuret eli alueellinen ero oli hävinnyt tuotannon alettua. Myös
vuonna 1995 oli pitoisuus kalibrointijaksolla suurempi pohjoisessa, mutta jyrsinturvetuo-
tannon alettua etelässä oli pitoisuus keskimäärin suurempi etelässä kuin pohjoisessa.
Kuvassa 11 on esitetty Lampisuon pohjoisen ja eteläisen tutkimusalueen valumavesien
kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1993-1995.

4.2.2.3 Kokonaistyppi

Vuonna 1993 olivat valumavesien kokonaistyppipitoisuudet tuotantokaudella suuremmat
eteläisellä palaturvealueella kuin pohjoisella jyrsinturvealueella, keskipitoisuus oli eteläs-
sä 1,3 mgl-1 ja pohjoisella jyrsinturvealueella 0,9 mgl-1. Kummankin alueen pitoisuudet
kohosivat sateisimpien kuukausien, heinä- ja elokuun aikana, mutta yksittäisten sateiden
aiheuttamia selviä pitoisuushuippuja ei havaittu. Tuotantokaudella pitoisuuksien ero oli
tilastollisesti merkitsevä.
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Vuonna 1994 oli eteläisen alueen valumavesien kokonaistyppipitoisuus lähes koko
kalibrointijakson ajan suurempi kuin pohjoisessa ja ero oli tilastollisesti melkein merkit-
sevä. Heinäkuussa eteläisen jyrsinturvealueen pitoisuus kohosi selvästi, kun samaan
aikaan pohjoisella alueella, jossa palaturvetuotanto aloitettiin heinäkuun alussa, säilyi
pitoisuus lähes ennallaan alkukesän tasolla ja kohosi vasta lokakuussa tuotannon päätyt-
tyä samalle tasolle kuin eteläisellä alueella. Tuotantokaudella oli pitoisuuksien keskiarvo
edelleen eteläisellä jyrsinturvealueella suurempi kuin pohjoisella alueella. Jyrsinturvealu-
een keskipitoisuus oli 2,5 mgl-1 ja palaturvealueen 1,7 mgl-1. Tästä huolimatta ero ei ollut
tuotantokaudella tilastollisesti merkitsevä.

Vuonna 1995 typpipitoisuus pieneni keväästä alkaen molemmilla alueilla tasaisesti
aina elokuun puoliväliin saakka, jonka jälkeen pitoisuudet nousivat jyrkästi. Tuotantokau-
den keskipitoisuus oli jyrsinturvealueella 2,0 mgl-1 ja palaturvealueella 1,1 mgl-1. Typpi-
pitoisuus oli koko tuotantokauden ajan suurempi jyrsinturvetuotannossa olleella eteläisel-
lä koealueella kuin pohjoisella palatuotantoalueella ja ero oli tilastollisesti erittäin merkit-
sevä. Sen sijaan kalibrointijaksolla oli pitoisuus suurempi pohjoisella alueella, mutta ero
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vuosina 1994 ja 1995 jyrsinturvetuotannolla oli siis
kokonaistyppipitoisuutta lisäävä vaikutus palaturvetuotantoon verrattuna, toisin kuin
vuonna 1993. Kuvassa 12 on esitetty Lampisuon vertailualueiden kokonaistyppipitoisuu-
det vuosina 1993-1995.

4.2.2.4 Kemiallinen hapenkulutus

Kemiallinen hapenkulutus oli vuonna 1993 tasainen molemmilla tutkimusalueilla. Kuu-
kauden keskimääräiset arvot olivat suurimmillaan heinä- ja elokuussa, jotka olivat kau-
den sateisimmat kuukaudet. Merkittäviä huippuarvoja ei kuitenkaan esiintynyt kummalla-
kaan alueella. COD-arvot olivat kaikkina havaintopäivinä eteläisellä eli palaturvealueella
suuremmat kuin jyrsinturvealueella. Keskiarvo palaturvealueella oli 39 mgl-1 ja jyrsintur-
vealueella 31 mgl-1. Tuotantokauden ulkopuolella keskiarvojen ero ei ollut tilastollisesti
merkitsevä, mutta tuotantokaudella se oli erittäin merkitsevä.

Vuonna 1994 olivat COD-arvojen vaihtelut ja keskiarvot edellisvuotta suurempia, poh-
joisella palaturvealueella oli keskiarvo 37 mgl-1 ja eteläisellä jyrsinturvealueella 58 mgl-1.
Touko-kesäkuussa oli COD-arvo vain hieman suurempi eteläisellä jyrsinturvealueella,
mutta palaturvetuotannon alettua pohjoisessa , kasvoi alueiden välinen ero selvästi. Hei-
näkuun puolivälissä sattuneen rankkasateen vaikutus näkyi molemmilla alueilla. Syksyllä
tuotannon päätyttyä ei alueiden välillä ollut enää suuria eroja. Pohjoisen ja eteläisen alu-
een välinen ero oli sekä kalibrointi- että tuotantokaudella tilastollisesti melkein merkitse-
vä.

Vuosi 1995 oli keskimääräisten COD-arvojen tasoltaan edellisvuoden kaltainen, mutta
vaihtelut olivat selvästi edellisvuotta pienemmät.  COD-arvo oli sekä tuotantokaudella
että tuotantokauden ulkopuolella suurempi eteläisellä, jyrsinturvetuotannossa olleella alu-
eella kuin pohjoisella alueella. Tuotantokaudella ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä,
vaikka se kalibrointikaudella ei ollut merkitsevä. Kuvassa 13 on esitetty Lampisuon koe-
alueiden valumavesien COD-arvot vuosina 1993-1995. 
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4.2.2.5 Rauta

Valumavesien rautapitoisuudet olivat Lampisuon pohjoisella jyrsinturvealueella koko
vuoden 1993 tutkimusjakson ajan selvästi suuremmat kuin palaturvealueella. Ero pysyi
samansuuruisena myös syksyllä tuotannon päätyttyä. Kesän keskimääräinen rautapitoi-
suus jyrsinturvealueen valumavedessä oli noin 1,5-kertainen palaturvealueen pitoisuuk-
siin verrattuna. Rautapitoisuudet olivat koko kesän ajan hyvin tasaiset eikä  pitoisuushuip-
puja havaittu. Vuonna 1993 oli rautapitoisuuksien ero tuotantokaudella tilastollisesti mer-
kitsevä,  kun kalibrointikaudella ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Vuoden 1994 rautapitoisuudet olivat molemmilla tuotantoalueilla keskimäärin edellis-
vuotta suuremmat. Alkukesällä, kun molemmat alueet olivat jyrsinturvetuotannossa, oli-
vat pohjoisella alueella pitoisuudet eteläisen alueen pitoisuuksia suuremmat, samoin syk-
syllä tuotannon päätyttyä. Alueiden välinen ero oli kalibrointikaudella tilastollisesti erit-
täin merkitsevä. Palaturvetuotannon alettua heinäkuussa nousi pohjoisen alueen rautapi-
toisuus selvästi ollen heinäkuussa jopa kaksinkertainen verrattuna eteläiseen jyrsintur-
vealueeseen, jyrsinturvealueen keskipitoisuus tuotantokaudella oli 4,5 mgl-1 ja palatur-
vealueen 9,4 mgl-1. Tuotantokaudella keskiarvojen erotus oli tilastollisesti merkitsevä.

Vuonna 1995 olivat keskimääräiset rautapitoisuudet edelleen koko tuotantokauden
ajan pohjoisella palaturvealueella selvästi suuremmat kuin jyrsinturvealueella, loka-mar-
raskuussa ero pieneni kesään verrattuna. Pitoisuudet olivat korkeimmillaan keskikesällä,
mutta esimerkiksi sateiden aiheuttamia äkillisiä pitoisuusmuutoksia ei havaittu. Vuonna
1995 keskiarvojen ero oli kalibrointikaudella tilastollisesti merkitsevä ja tuotantokaudella
erittäin merkitsevä. Kuvassa 14 on esitetty Lampisuon koealueiden rautapitoisuudet vuo-
sina 1993-1995.

4.2.2.6 Vä riluku ja happamuus

Lampisuolla seurattiin viikoittain pH-arvoa, jonka perusteella voidaan myös arvioida
mahdollisia alueiden välisiä eroja. Vuonna 1993 oli pH-arvon vaihtelu vähäistä ja aluei-
den väliset erot olivat hyvin pienet, pH-arvo vaihteli pääasiassa välillä 6,0-6,5. Vuonna
1994 olivat vaihtelut selvästi suuremmat, mutta alueiden tai menetelmien välisiä eroja ei
voinut havaita, vaikka palaturvealueella oli vaihteluväli heinäkuun alusta alkaen 5,2-7,5,
kun se jyrsinturvealueella oli 5,7-6,7. Vuonna 1995 viikoittainen vaihtelu ja alueiden väli-
nen ero oli taas pientä ja pH-arvo pysyi välillä 6-7. Erot pH-arvoissa eivät olleet tilastolli-
sesti merkitseviä yhtenäkään tutkimusvuonna. 

Väriluku vaihteli vuonna 1993 välillä 300-500 mgPtl–1 ollen välillä suurempi pohjoi-
sella ja välillä eteläisellä koealueella. Vuonna 1994 oli heinä-elokuussa väriluku jyrsintur-
vealueella selvästi suurempi kuin palaturvealueella. Jyrsinturvealueen suurimmat värilu-
vun arvot olivat 700 mgPtl–1 ja palaturvealueella 480 mgPtl–1. Vuonna 1995 väriluvut
molemmilla alueilla olivat hieman edellisvuotta pienempiä ja ero eri tuotantomenetelmi-
en välillä oli kaventunut. Väriluvussa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja vuosina
1993-1994. Vuonna 1995 oli tuotantokaudella väriluvun keskiarvo eteläisellä jyrsintur-
vealueella merkitsevästi suurempi kuin palaturvealueella.



55
Kuvio 10. Lampisuon pala- ja jyrsinturvealueiden valumaveden kiintoainepitoisuudet vuosina
1993-1995. Vuonna 1993 jyrsinturvetta tuotettiin pohjoisella koealueella ja vuosina 1994-1995
eteläisellä koealueella.
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Kuvio 11. Lampisuon pala- ja jyrsinturvealueiden valumaveden kokonaisfosforipitoisuudet
vuosina 1993-1995. Vuonna 1993 jyrsinturvetta tuotettiin pohjoisella koealueella ja vuosina
1994-1995 eteläisellä koealueella.
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Kuvio 12. Lampisuon pala- ja jyrsinturvealueiden valumaveden kokonaistyppipitoisuudet
vuosina 1993-1995. Vuonna 1993 jyrsinturvetta tuotettiin pohjoisella koealueella ja vuosina
1994-1995 eteläisellä koealueella.
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Kuvio 13. Lampisuon pala- ja jyrsinturvealueiden valumaveden COD-arvot vuosina 1993-
1995. Vuonna 1993 jyrsinturvetta tuotettiin pohjoisella koealueella ja vuosina 1994-1995
eteläisellä koealueella.
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Kuvio 14. Lampisuon pala- ja jyrsinturvealueiden valumaveden rautapitoisuudet vuosina
1993-1995. Vuonna 1993 jyrsinturvetta tuotettiin pohjoisella koealueella ja vuosina 1994-1995
eteläisellä koealueella.
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Taulukko 4. Lampisuon vertailualueiden valumavesien ainepitoisuuksien keskiarvojen
testitulokset. Keskiarvojen eroa on testattu Mann-Whitneyn testillä . Merkinnä t; +++ ero
on tilastollisesti erittä in merkitsevä , riskitaso 0,1 % / ++ ero tilastollisesti merkitsevä ,
riskitaso 1 % / + ero tilastollisesti melkein merkitsevä , riskitaso 5% / - ero ei ole
tilastollisesti merkitsevä . Kalibrointijaksona on kä ytetty vuosina 1993 ja 1995 huhti-,
touko-, loka- ja marraskuun ja vuonna 1994 lisä ksi kesä kuun pitoisuushavaintoja ja
tuotantokauden havaintona vastaavasti kesä -elokuun havaintoja. Merkint ä  p>e
tarkoittaa, ett ä  keskiarvo on suurempi pohjoisella tutkimusalueella, merkinnä n
puuttuessa keskiarvo on suurempi etel ä isell ä  alueella. Vuonna 1993 pohjoisella
vertailualueella tuotettiin jyrsinturvetta ja vuosina 1994 ja 1995 palaturvetta.

4.2.3 Veden laatu Takasuon tutkimusalueilla

4.2.3.1 Kiintoaine

Takasuolla olivat valumavesien kiintoainepitoisuudet kaikkina tutkimusvuosina hieman
suurempia kuin Lampisuolla, mutta pieniä verrattuna kuormitustarkkailusoiden pitoisuuk-
siin. Vuonna 1994 olivat kiintoainepitoisuudet sekä pala- että jyrsinturvealueella lähes
samansuuruisia niin tuotantokaudella kuin keväällä ja syksylläkin eikä pitoisuuden vaih-
telussa ollut eroa eri alueiden välillä. Keskipitoisuus oli kalibrointijaksolla suurempi jyr-
sinturvealueella, mutta tuotantokaudella se oli suurempi pohjoisella palaturvealueella. Ero
ei ollut tilastollisesti merkitsevä kummallakaan havaintojaksolla. Kesän keskimääräinen

Aine  Kalibrointikausi                   Tuotantokausi

1993 1994 1995 1993 1994 1995

Kiintoaine
- - - +++ - +

p>e p>e p>e p>e p>e

Kok-P
- +++ - - - -

p>e p>e p>e p>e p=e

Kok-N
- + - + - +++

p>e

COD - + - +++ + +++

Kok-Fe
- +++ ++ ++ ++ +++

p>e p>e p>e p>e p>e p>e

PH
- - - - - -

p>e p>e p>e

Väri
- - - - - ++

p=e

Hehkutus-
Jäännös

- - + ++ - ++

p>e p>e p>e p>e p>e
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kiintoainepitoisuus oli palaturvealueella 12,1 mgl-1 ja jyrsinturvealueella 11,5 mgl-1. Tau-
lukossa 5 on esitetty Takasuon vertailualueiden pitoisuuksien keskiarvojen tilastollisen
testin tulokset ja kuvassa 15 valumavesien kiintoainepitoisuudet tutkimusvuosina.

Vuonna 1995 kiintoainepitoisuudet olivat keskimäärin korkeammat kuin edellisenä
vuonna ja kesäkuun sateet aiheuttivat selvän pitoisuushuipun molemmilla alueilla, jyrsin-
turvealueen pitoisuushuippu oli 74 mgl-1 ja palaturvealueen 63 mgl-1. Tuotantokauden
aikana olivat pitoisuudet välillä suurempia palaturvealueella ja välillä jyrsinturvealueella.
Kiintoainepitoisuus oli kalibrointikaudella tilastollisesti merkitsevästi suurempi pohjoisel-
la palaturvealueella kuin eteläisellä jyrsinturvealueella. Myös tuotantokaudella keskipitoi-
suus oli suurempi palaturvealueella kuin jyrsinturvealueella, mutta ero ei ollut merkitsevä.
Tuotantokauden keskipitoisuus vuonna 1995 oli palaturvealueella 18 mgl-1 ja jyrsintur-
vealueella 15 mgl-1.

Vuonna 1996 olivat kiintoainepitoisuudet erittäin tasaiset koko mittauskauden ajan.
Koko tuotantokauden keskipitoisuus oli palaturvealueella 6,0 mgl-1 ja jyrsinturvealueella
8,1 mgl-1. Vuonna 1996 pitoisuuksien keskiarvojen erot eivät olleet merkitseviä. 

4.2.3.2 Kokonaisfosfori

Kokonaisfosforipitoisuudet olivat vuonna 1994 Takasuolla sekä jyrsin- että palaturvealu-
eella lähes yhtä suuria. Kesäkauden keskipitoisuus oli jyrsinturvealueella 60 µgl-1 ja pala-
turvealueella 52 µgl-1 eli pitoisuudet olivat hyvin pieniä, vain noin neljäsosa Lampisuon
vastaavista pitoisuuksista. Pitoisuudet olivat korkeimmillaan keskikesällä heinä-elokuus-
sa kuten Lampisuollakin. Alueiden välillä ei ollut eroja myöskään tuotantokauden ulko-
puolella. 

Vuonna 1995 olivat molempien alueiden keskimääräiset fosforipitoisuudet lähes
samansuuruiset kuin edellisenä vuonna. Sekä kalibrointi- että tuotantokauden keskipitoi-
suus oli nyt kuitenkin palaturvealueella vähän suurempi kuin jyrsinturvealueella. Vuonna
1995 ei havaittu fosforipitoisuuden tyypillistä kasvua kesäkaudella, sen sijaan viikoittai-
set vaihtelut olivat selvästi muita vuosia suurempia. Kesäkuun sateet aiheuttivat keskipi-
toisuuksiin verrattuna yli kaksinkertaisen pitoisuushuipun kummallakin koealueella. 

Vuonna 1996 oli kokonaisfosforipitoisuus edellisvuosien kaltainen, joskin vaihtelut
olivat aiempia vuosia pienempiä. Tuotantokauden keskimääräinen pitoisuus oli palatur-
vealueella 44 µgl-1 ja jyrsinturvealueella 43 µgl-1. Fosforipitoisuuksien keskiarvoissa ei
ollut tutkimusvuosien aikana tilastollisesti merkitseviä eroja. Kalibrointikauden pitoisuus
oli vuonna 1994 suurempi eteläisellä koealueella, vuosina 1995 ja 1996 pohjoisella koe-
alueella. Vuonna 1996 tuotantokaudella suuruusjärjestys vaihtui kalibrointikauteen verrat-
tuna eli eteläisellä jyrsinturvealueella keskipitoisuus oli suurempi kuin pohjoisella alueel-
la. Keskiarvojen erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä yhtenäkään vuonna.
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4.2.3.3 Kokonaistyppi

Valumavesien kokonaistyppipitoisuudet olivat vuoden 1994 tuotantokaudella koko ajan
suurempia palaturvelohkolla kuin jyrsinturvelohkolla. Tuotannon päätyttyä oli pitoisuuk-
sien ero suurempi kuin kesällä. Tuotantokauden keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus
oli palaturvealueella 2,8 mgl-1 ja jyrsinturvealueella 1,5 mgl-1 eli pitoisuudet olivat suu-
ruudeltaan kuten Lampisuon pitoisuudet. Kokonaistyppipitoisuuksien keskiarvojen ero oli
tilastollisesti erittäin merkitsevä sekä kalibrointikaudella että tuotantokaudella.

Tuotantokauden aikana vuonna 1995 oli eri tuotantoalueiden valumavesien välinen
pitoisuusero edellisvuotta pienempi pitoisuuden ollessa kuitenkin edelleen palaturvealu-
eella suurempi kuin jyrsinturvealueella. Tuotantokauden keskimääräinen typpipitoisuus
oli palatuotantoalueella 2,1 mgl-1  ja jyrsintuotantoalueella 1,7 mgl-1. Tuotannon päätyt-
tyä kasvoi palaturvetuotannossa olleen pohjoisen alueen typpipitoisuus kaksinkertaiseksi
jyrsinturvealueen pitoisuuteen verrattuna. 

Myös vuonna 1996 oli keskipitoisuus palaturvealueella edelleen suurempi kuin jyrsin-
turvealueella. Tuotantokauden keskimääräinen typpipitoisuus oli 2,3 mgl-1 palaturvealu-
eella ja 1,3 mgl-1 jyrsinturvealueella. Taulukon 5 mukaan oli typpipitoisuus vuosina 1995
ja 1996 kalibrointikaudella tilastollisesti merkitsevästi suurempi pohjoisella palaturvealu-
eella kuin eteläisellä jyrsinturvealueella, mutta tuotantokaudella ero ei ollut enää merkit-
sevä, eli tuotantokaudella palaturvealueen pitoisuus pieneni suhteessa jyrsinturvealueen
pitoisuuteen.  Takasuon valumavesien typpipitoisuudet on esitetty kuvassa 16.

4.2.3.4 Kemiallinen hapenkulutus

Valumavesien kemiallinen hapenkulutus oli vuonna 1994 tuotantokaudella yhtä havain-
toa lukuun ottamatta suurempi pala- kuin jyrsinturvealueella. Alueiden välinen ero oli
samankaltainen myös tuotantokauden ulkopuolella. Vaihtelut olivat kuitenkin jyrsintur-
vealueella suuremmat kuin palaturvealueella. Ero oli tuotantokauden ulkopuolella tilastol-
lisesti erittäin merkitsevä ja tuotantokauden aikana merkitsevä.

Vuonna 1995 oli COD-arvo tuotantokauden ulkopuolella tilastollisesti melkein merkit-
sevästi suurempi palaturvealueella kuin jyrsinturvealueella, tuotantokaudella suuruusjär-
jestys vaihtui, mutta ero ei ollut enää merkitsevä. Tuotannon aikaiset vaihtelut olivat jyr-
sinturvealueella suuremmat kuin palaturvealueella, vaikka havaitut huiput eivät olleet-
kaan kovin suuria. Kesäkuun rankkasateiden aikana jyrsinturvealueen kemiallinen hapen-
kulutus nousi yli arvon 60 mgl-1, kun se palaturvealueella oli noin 40 mgl-1.

Vuonna 1996 olivat palaturvealueen COD-arvot erittäin tasaiset niin tuotantokaudella
kuin sen ulkopuolellakin. Jyrsinturvealueella vaihtelu oli suurempaa kuin palaturvealueel-
la. Tuotantokaudella keskiarvo oli suurempi eteläisellä jyrsinturvealueella. Kalibrointi-
kaudella keskiarvo oli suurempi pohjoisella kuin eteläisellä koealueella, mutta ero ei ollut
tilastollisesti merkitsevä. Takasuon koealueiden valumavesien COD-arvot tutkimusvuosi-
na on esitetty kuvassa 17.



63
4.2.3.5 Rauta

Vuonna 1994 kohosivat rautapitoisuudet keväästä alkaen tasaisesti ollen korkeimmillaan
heinä-elokuun vaihteessa, jonka jälkeen pitoisuudet laskivat kevään ja alkukesän tasolle.
Tuotantokauden ulkopuolella oli rautapitoisuus suurempi eteläisellä jyrsinturvealueella
kuin pohjoisella palaturvealueella. Tuotantokauden aikana oli pohjoisen palaturvealueen
rautapitoisuus suurempi kuin jyrsinturvealueella, kohoten korkeimmillaan yli 6 mgl-1,
kun jyrsinturvealueen suurin pitoisuus oli noin 4 mgl-1. Koko kesän keskimääräinen rau-
tapitoisuus oli palaturvealueella 3,7 mgl-1 ja jyrsinturvealueella 3,2 mgl-1. Pitoisuuksien
ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä vuonna 1994.

Vuonna 1995 oli alueiden välinen ero tuotantokaudella erittäin suuri. Jyrsinturvealu-
een rautapitoisuus oli tasaista ja keskipitoisuus oli 2,8 mgl-1. Palaturvealueella pitoisuus
oli noin kolminkertainen jyrsinturvealueeseen verrattuna ja vaihteluväli oli 2-12 mgl-1.
Vuonna 1996 oli alueiden välinen ero edellisvuotta pienempi lähinnä palaturvealueen
pitoisuuksien laskettua edellisvuodesta. Tuotantokauden keskimääräinen pitoisuus oli
palaturvealueella 4,8 mgl-1 ja jyrsinturvealueella 2,6 mgl-1. Vuosina 1995 ja 1996 oli
pitoisuuksien eron tilastollinen merkitsevyys samanlainen sekä kalibrointi- että tuotanto-
kaudella eli tuotantomenetelmällä ei ollut vaikutusta pitoisuuteen. 

4.2.3.6 Vä riluku ja happamuus

Vuonna 1994 vaihtelivat Takasuon jyrsinturvealueen tuotantokauden aikaiset pH-arvot
välillä 5,7-8,0, kun palaturvealueella vastaavat arvot olivat 5,0-6,9. Vaihtelut olivat
samankaltaiset molemmilla alueilla, mutta tuotantokauden ulkopuolella oli alueiden väli-
nen ero kesää suurempi. Vuonna 1995 olivat pH-arvot tasaisemmat kuin edellisvuonna ja
alueiden erot olivat tuotantokaudella hyvin pienet, syksyllä oli jyrsinturvealueen pH-arvo
korkeampi kuin palaturvealueella. Vuonna 1996 oli alueiden välinen ero edelleen pienen-
tynyt ja pH-arvot olivat lähes samanlaiset kummallakin alueella. 

Väriluku vaihteli kaikkina vuosina ollen välillä suurempi jyrsinturvealueella ja välillä
palaturvealueella. Tuotantokaudella oli väriluku välillä 200-450 mgPtl-1, kolmen vuoden
suurimman arvon ollessa 560 mgPtl-1 vuonna 1995 jyrsinturvealueella. Väriluvussa ei
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja pala- ja jyrsinturvealueiden välillä.
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Kuvio 15. Takasuon valumavesien kiintoainepitoisuudet vuosina 1994-1996.
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Kuvio 16. Takasuon valumavesien typpipitoisuudet vuosina 1994-1996.
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Kuvio 17. Takasuon valumavesien COD-arvot vuosina 1994-1996.
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Taulukko 5. Takasuon vertailualueiden valumavesien ainepitoisuuksien keskiarvojen
testitulokset. Keskiarvojen eroa on testattu Mann-Whitneyn testillä . Merkinnä t; +++ ero
on tilastollisesti erittä in merkitsevä  /++ ero tilastollisesti merkitsevä  / + ero tilastollisesti
melkein merkitsevä  / - ero ei ole tilastollisesti merkitsevä . Kalibrointijaksona on kä ytetty
huhti-, touko-, loka- ja marraskuun pitoisuushavaintoja ja tuotantokauden havaintona
kesä -elokuun havaintoja. Merkintä  p>e tarkoittaa, että  keskiarvo on suurempi pohjoisella
tutkimusalueella, merkinnä n puuttuessa keskiarvo on suurempi etelä isellä  alueella.
Pohjoisella alueella tuotettiin palaturvemenetelmä llä  kaikkina vuosina ja etelä isellä
alueella jyrsinturvemenetelmä llä .

4.2.4 Ainehuuhtoumat Lampisuon ja Takasuon tutkimusalueilla

4.2.4.1 Kiintoainehuuhtouma

Huuhtouman suuruuteen vaikuttaa sekä pitoisuus että valuma. Pitoisuushavainnot tehtiin
kerran viikossa, joten viikon aikana mahdollisesti sattuneet pitoisuusvaihtelut jäivät
havaitsematta. Tässä tutkimuksessa laskettiin huuhtoumat käyttäen viikon ajan samaa
pitoisuutta, valumina käytettiin jatkuvan mittauksen vuorokausivalumia. Lampisuolla oli
valumahavainnoissa virheitä mittapatojen ja limnigrafien toiminnan vuoksi erityisesti
vuonna 1994. Lisäksi tutkimusalueilla esiintyi sekä valumissa että pitoisuuksissa selvää
alueellista riippuvuutta, mikä korostuu laskettaessa huuhtoumia. Näiden epätarkkuusteki-

Aine
 Kalibrointikausi                   Tuotantokausi

1994 1995 1996 1994 1995 1996

Kiintoaine
- + - - - -

p>e p>e p>e

Kok-P
- - - - - -

p>e p>e p>e

Kok-N
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COD
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+ + - ++ - -
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Väri
- ++ - - - -
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Jäännös

- - - -
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jöiden vuoksi huuhtoumista laskettiin kuukausittain keskimääräiset huuhtouman ominais-
arvot, joista edelleen voitiin laskea tuotanto- ja kalibrointikauden huuhtoumien ominais-
arvot vertailua varten. Huuhtoumien kuukausikeskiarvot Lampisuolla on esitetty taulu-
kossa 6 ja Takasuolla taulukossa 7.

Vuonna 1993 oli kiintoainehuuhtouma Lampisuon pohjoisella jyrsinturvealueella sel-
västi suurempi kuin eteläisellä palaturvealueella. Tuotantokaudella oli huuhtoumien ero
2,7-kertainen ja tuotannon päätyttyä syyskuussa 2,2-kertainen. Valumien ero oli vastaa-
vasti kesällä 1,3-kertainen ja syyskuussa 1,5-kertainen. Vuonna 1994 tuotantoalueet vaih-
dettiin toisinpäin ja palaturvetuotanto aloitettiin heinäkuun alussa. Kalibrointikaudella oli
pohjoisen alueen huuhtouma 1,8-kertainen eteläisen alueen huuhtoumaan verrattuna. Kun
pohjoisessa aloitettiin palaturvetuotanto, muuttui pohjoisen alueen huuhtouma pienem-
mäksi kuin eteläisen alueen huuhtouma johtuen suurelta osin selvästi pienemmistä valu-
mista kyseisenä ajanjaksona. Vuonna 1995 oli pohjoisen palaturvealueen huuhtouma jäl-
leen suurempi kuin eteläisen alueen huuhtouma. Huuhtoumien kuukausikeskiarvot tuo-
tannon aikana vaihtelivat tutkimusvuosina palaturvealueella välillä 6-57 gha-1d-1 ja jyr-
sinturvealueella välillä 7-66 gha-1d-1.

Takasuolla keskimääräiset kiintoainehuuhtoumat olivat sekä vuonna 1994 että 1995
koko ajan suurempia jyrsinturvealueella kuin palaturvealueella, samoin huuhtoumahuiput
olivat jyrsinturvealueella suuremmat. Vuonna 1994 jyrsinturvealueen huuhtouma oli tuo-
tantokaudella 2,7-kertainen palaturvealueen huuhtoumaan verrattuna ja kalibrointikaudel-
la kaksinkertainen. Vuonna 1995 oli kalibrointikauden ominaishuuhtouma yhtä suuri
molemmilla alueilla, mutta tuotantokaudella jyrsinturvealueen huuhtouma oli lähes kak-
sinkertainen palaturvealueeseen verrattuna. Kiintoainehuuhtoumat olivat kummallakin
tutkimussuolla pieniä verrattuna kuormitustarkkailusoiden keskiarvoihin. Kuvassa 18 on
esitetty kiintoainehuuhtoumat Lampisuolla vuosina 1994-95 ja Takasuolla vuosina 1994-
95. Kuvista havaitaan huuhtoumahuippujen ero jyrsin- ja palaturvealueiden välillä. Jyrsin-
turvealueella olivat sekä valuma- että pitoisuushuiput suurempia ja huuhtoumatarkastelus-
sa ero korostui. Tuotantomenetelmän vaikutusta keskimääräisiin arvoihin ei kuitenkaan
voitu osoittaa, koska alueiden vaikutus sekä valumiin että pitoisuuksiin oli niin voimakas.

4.2.4.2 Fosfori- ja typpihuuhtoumat

Lampisuon typpihuuhtoumien keskiarvoissa ei ollut merkittäviä eroja eri tuotantoalueil-
la. Palaturvealueella vuoden 1993 kuukausikeskiarvot olivat välillä 3,8-5,3 gha-1d-1 ja jyr-
sinturvealueella välillä 2,6-5,2 gha-1d-1. Vuonna 1994 oli Lampisuolla kokonaistyppi-
huuhtouma koko ajan eteläisellä jyrsinturvealueella suurempi kuin palaturvealueella. Eri-
tyisesti huuhtoumahuiput olivat jyrsinturvealueella suuremmat kuin palaturvealueella.
Myös vuonna 1995 olivat kokonaistyppihuuhtoumat molemmilla alueilla keskenään
samaa suuruusluokkaa, mutta huippuarvot olivat jyrsinturvealueella selvästi suuremmat.
Kesä-syyskuussa kuukausikeskiarvot olivat jyrsinturvealueella välillä 3,4-11,3 gha-1d-1  ja
palaturvealueella välillä 3,2-6,7 gha-1d-1.
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Fosforihuuhtouma oli koko kesän 1993 ajan Lampisuon pohjoisella jyrsinturvealueel-
la hieman suurempi kuin eteläisellä palaturvealueella. Vuonna 1994 fosforihuuhtoumissa
ei ollut selviä eroja, vaikkakin jyrsinturvealueen huiput olivat terävämpiä kuin palatur-
vealueella. Heinä-elokuun ominaishuuhtouma oli palaturvealueella suurempi kuin jyrsin-
turvealueella. Vuonna 1995 kokonaisfosforihuuhtouma oli tasaisen valuman aikana pala-
turvealueella suurempi, mutta ylivalumien aikaiset huuhtoumahuiput olivat suuremmat
jyrsinturvealueella kuin palaturvealueella. 

Suurien valumaerojen vuoksi olivat Takasuolla vuonna 1994 kokonaisfosfori- ja koko-
naistyppihuuhtoumat jyrsinturvealueella selvästi suuremmat kuin palaturvealueella, vaik-
ka pitoisuudet vaihtelivat kesän 1994 aikana ollen välillä suuremmat palatuotannossa ja
välillä jyrsinturvetuotannossa. Lampisuohon verrattuna olivat huuhtoumat yleensä hieman
suurempia. 

4.2.4.3 Rautahuuhtouma

Vuonna 1993 rautahuuhtoumat olivat Lampisuon pohjoisella jyrsinturvealueella hieman
suuremmat kuin eteläisellä palaturvealueella. Vuonna 1994, kun tuotantomenetelmät alu-
eilla oli vaihdettu, oli rautahuuhtouma pohjoisella alueella, joka nyt oli palaturvetuotan-
nossa, selvästi suurempi kuin eteläisellä jyrsinturvealueella. Palaturvealueen kesäkuu-
kausien huuhtoumat vaihtelivat välillä 16-18 gha-1d-1 ja jyrsinturvealueella 7-8 gha-1d-1.

Vuonna 1995 oli rautahuuhtouma koko ajan palaturvealueella suurempi kuin jyrsintur-
vealueella. Keskiarvot olivat palaturvealueella välillä 20-25 gha-1d-1 ja jyrsinturvealueel-
la 3,5-9 gha-1d-1.

Takasuolla oli rautahuuhtouma suuresta valumasta johtuen koko ajan suurempi jyrsin-
turvealueella kuin palaturvealueella ja Takasuon huuhtouma oli selvästi suurempi kuin
Lampisuon huuhtouma. Rautahuuhtouman vaihtelussa ei havaittu eroja tuotantomenetel-
mien välillä. 
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Taulukko 6. Lampisuon pohjoisen ja etel ä isen tutkimusalueen ainehuuhtoumien
kuukausikeskiarvoja vuosina 1993-1995. Vuonna 1993 pohjoisella alueella tuotettiin
jyrsinturvetta ja vuoden 1994 heinä kuusta alkaen palaturvetta. Vastaavasti etelä isellä
alueella tuotettiin vuonna 1993 palaturvetta ja seuraavina vuosina jyrsinturvetta.
Kursiivilla merkityt arvot ovat havaintoja ajalta, jolloin vertailualueilla oli kä ytö ssä  eri
tuotantomenetelmä .

Vuosi/kuu-
kausi

Kiintoaine gha –1d-1 Kok-N gha –1d-

1
Kok-P gha –1d-1 COD gha –1d-1 Rauta gha –1d-1

Pohj Etelä Pohj Etelä Pohj Etelä Pohj Etelä Pohj Etelä

1993

Kesä   66   35   4   5 0,6 0,4 198 172 23 21

Heinä   49     9   4   3 0,8 0,4 139   93 25   8

Elo   21     6   5   5 0,9 0,6 153 148 26 11

Syys   10     5   2   2 0,2 0,1   34   40   7   4

1994

Touko   18     5   3   2 0,3 0,1   53   43   7   2

Kesä   29   49   5   9 0,8 0,4 110 166 13   8

Heinä   21   35   4   8 0,5 0,4   84 139 16   8

Elo   18   11   2   3 0,5 0,4   56   77 18   7

Syys   16   85   3 19 0,4 0,8   59 282 13 16

Loka 151   58 30 25 1,5 0,7 291 267 45 18

Marras   31   14   3   9 0,6 0,2   82   87 22   4

1995

Touko   69   49 31 34 0,7 0,7 361 399 16   8

Kesä   57   16   7   4 0,6 0,2 140   77 20   4

Heinä   22     8   4   3 0,6 0,3   96   79 25   6

Elo   28   40   3   9 0,6 0,5   77 140 22   9

Syys   41   40   6 11 0,8 0,7 103 174 37 15

Marras 148 180 78 75 2,1 1,9 577 1085 63 34
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Taulukko 7. Takasuon pohjoisen ja etel ä isen tutkimusalueen ainehuuhtoumien
kuukausikeskiarvoja vuosina 1994-1995. Pohjoisella alueella tuotettiin palaturvetta ja
etelä isellä  alueella jyrsinturvetta. Kursiivilla merkityt arvot ovat havaintoja ajalta, jolloin
vertailualueilla oli kä ytö ssä  eri tuotantomenetelmä .

Vuosi/kuu-
kausi

Kiintoaine gha –1d-1 Kok-N gha –1d-

1
Kok-P gha –1d-1 COD gha –1d-1 Rauta gha –1d-1

Pohj Etelä Pohj Etelä Pohj Etelä Pohj Etelä Pohj Etelä

1994

Touko   42   23   20   6 0,3 0,1 244   97 13   9

Kesä   35   96   10 17 0,2 0,5 139 374   9 30

Heinä   35   90     6 12 0,1 0,5 104 275   9 27

Elo   26   78     6   9 0,1 0,4   70 138   9 19

Syys   25   70   15 24 0,2 0,5 167 343   9 25

Loka   12   48   11 28 0,1 0,4 103 295   5 24

1995

Touko 118 363   63 43 0,9 1,6 674 513 65 52

Kesä 145 285   17 31 0,5 0,8 197 428 48 35

Heinä   82   65     6   8 0,3 0,3   81 180 30 18

Elo   24   88     7 12 0,2 0,4   82 212 22 24

Syys   48   78     8 15 0,2 0,4   77 205 23 23

Loka 576 308 114 89 1,6 1,3 1097 989 69 63

Marras 112   76   33 33 0,5 0,4 326 232 20 20
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Kuvio 18. Lampisuon ja Takasuon kiintoainehuuhtoumat vuosina 1994-1995.
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4.3 Salaojitustutkimus

4.3.1 Salaojituksen toteutus

Ensimmäisen koekentän eli lohkon 6 salaojitus tehtiin kesäkuussa 1994 kuvan 19a mukai-
sella salaojituskoneella. Putkien asennus aloitettiin kokoojaojasta ja vedenjohtolevyt
asennettiin käsin putken asennuksen yhteydessä (kuva 19b). Salaojaputket asennettiin
suunnitelman mukaisesti turvekerroksen ja kivennäismaan rajakerrokseen. Kivennäis-
maan pinta oli paikoitellen epätasainen, mikä vaikeutti jonkin verran salaojituskoneen toi-
mintaa ja salaojien asennusta. Vetokauhan osuessa kivennäismaahan lisääntyi kaivuvas-
tus ja salaojakone alkoi upota turvekerrokseen, vaikka kyseessä olikin avo-ojilla kuivatet-
tu tuotantokenttä. Tällöin jouduttiin salaojituskauhaa nostamaan ja jatkamaan ojitusta hie-
man pienemmällä syvyydellä. Salaojaputket saatiin kuitenkin asennettua pääosin oikealle
syvyydelle ja kaltevuus pidettiin koko ajan suunnitelman mukaisena.

Vedenjohtolevyjen asennuksessa oli vaikeuksia, koska salaojakauhan nostama maa-
aines nousi ajoittain takasiivekkeen päälle tukkien levyjen asennusaukon. Tämän vuoksi
uuden koealueen asennusta varten takasiivekettä jatkettiin ja vedenjohtolevyt leikattiin
tehtaalla valmiiksi 60 cm levyisiksi. Koska ensimmäisellä koealueella salaojitus tehtiin
valmiiden avosarkaojien kohdalle, eivät kauhan nostamat maamassat täyttäneet ojia koko-
naan, vaan ojat jäivät osittain avonaisiksi ja vedenjohtolevyt jäivät yläreunastaan ilmaan
tai kallistuivat ojan reunaan. Avoimeksi jääneet sarkaojat täytettiin kaivinkoneella ja var-
mistettiin, että kaikki vedenjohtolevyt olivat suunnitelman mukaisesti pystyssä. Samalla
sarat muotoiltiin pinnaltaan kalteviksi saran keskikohdan jäädessä noin 30-40 cm reunoja
korkeammalle. Lohkon 6 koekentällä huuhdottiin salaojat vuonna 1996, mutta muita ken-
tän tai kuivatusjärjestelmän toimintaan liittyviä kunnostustöitä ei tehty koko tutkimusjak-
son aikana.

Huhtikuussa 1996 salaojitettu Lampisuon lisäalue oli erittäin märkää suota, jota ei oltu
esikuivatettu millään lailla. Tämän vuoksi ojitus oli tehtävä kevättalvella, kun kentän pin-
nassa oli vielä riittävän paksu, kantava routakerros. Ojituksessa käytettiin samaa konetta
kuin ensimmäisellä koealueella. Koneeseen oli rakennettu aiempien kokemusten pohjalta
asennus- ja kuljetustasot vedenjohtolevyjä varten. Käytetyn konetyypin vuoksi routaker-
rokseen oli leikattava ura, jota pitkin salaojakoneen kauha vedettiin.

Salaojitussyvyys oli koko uudella koealueella 1,6 metriä eikä asennuksessa ilmennyt
vaikeuksia, koska turvekerros oli joka paikassa riittävän paksu. Salaojat kaivettiin 20 met-
rin etäisyydelle toisistaan ja vedenjohtolevyjä asennettiin kullekin ojalinjalle yhtä paljon.
80 mm paksuisia levyjä asennettiin alueen länsilaidassa oleville saroille 2,4 metrin jak-
soissa 20 m välein ja itälaidassa oleville saroille 1,2 metrin jaksoissa 10 metrin välein.

Vaikka itse asennustekniikka toimikin hyvin, aiheuttivat kunnostusvaiheessa olevan
suon vetisyys ja ohut routakerros ongelmia lohkon keskiosalla ja alueelta jäi salaojitta-
matta noin 5 hehtaarin alue. Routakerros ei ollut riittävän paksu ja oli vaara, että koneen
paino rikkoo jään ja kone uppoaa märkään suohon. Esikuivatus esimerkiksi navero-ojilla
olisi mahdollistanut koko lisäalueen salaojituksen.

Vuonna 1997 uuden koealueen annettiin kuivua ilman lisäkunnostustöitä ja alueelta
mitattiin virtaamia ja otettiin vesinäytteitä. Syyskuussa 1997 kokeiltiin sarkojen muotoile-
mista ruuvikoneella. Kenttä ei kuitenkaan ollut riittävän kantava, joten alue jätettiin edel-
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leen kuivumaan. Kesä 1998 oli Lampisuolla erittäin sateinen eikä koealueelle tehty
mitään kunnostustoimenpiteitä. Vuoden 1999 kesä oli vähäsateinen ja syksyllä yritettiin
jälleen kentän pinnan ruuvausta, mutta kenttä ei ollut vieläkään kuivunut tarpeeksi. Syk-
syllä 1999 todettiin, että koealueen kuivattamiseksi tulisi tehdä pinnan naverointi 10 met-
rin välein, jonka jälkeen koealue voitaisiin muotoilla suunnitelman mukaisesti 20 metrin
sarkajaolle.

Kuvio 19. a) Koealueilla käytettyyn salaojituskoneeseen on asennettu vedenjohtolevyjen
asennus- ja kuljetustasot. b) Ensimmäisellä koealueella vedenjohtolevyt asennettiin käsin.  

4.3.2 Valumat

4.3.2.1 Tuotannossa oleva salaojakenttä

Heti salaojituksen jälkeen vuonna 1994 oli koealueen kokoojaojan mittapadolta mitattu
valuma 65 ls-1km-2, minkä jälkeen valuma laski tasaisesti syyskuun puoliväliin saakka,
ollen pienimmillään alle 10 ls-1km-2. Heinä-elokuussa olivat salaojitetun alueen  vuoro-
kausivalumat huomattavasti suuremmat kuin Lampisuon avo-ojitetuilla vertailualueilla
johtuen salaojitetulle tuotantoalueelle varastoituneen veden poistumisesta. Syksyllä valu-
ma kasvoi syyskuun puolivälin runsaiden sateiden vaikutuksesta. Salaojitetun koealueen
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ja vertailualueen keskimääräiset kuukausivalumat on esitetty taulukossa 8 ja kuvassa 20
on esitetty Lampisuon salaojakentän ja avo-ojitetun vertailualueen vuorokausivalumat oji-
tusvuonna 1994.

Salaojitusta seuraavana vuonna eli vuonna 1995 olivat kokoojaojasta mitatut valumat
melko tasaisia koko havaintojakson ajan. Valuma vaihteli 10 ls-1km-2 molemmin puolin.
Heinäkuussa satoi kolmessa päivässä yhteensä 25 mm, jolloin kokoojaojan vuorokausiva-
luma oli lähes 50 ls-1km-2. Tämän lisäksi havaittiin muutamia pienempiä valumahuippuja,
joiden yhteydessä ei kuitenkaan ollut sateita. Osa näistä havaituista valumahuipuista joh-
tui mittapadolla olleista roskista, joiden vaikutus oli pienen valuma-alueen vuoksi merkit-
tävä. Ojitusvuoteen verrattuna valumat olivat pienempiä. 

Vuonna 1996 olivat kokoojaojan valuman vuorokausivaihtelut edellisvuotta selvästi
suuremmat ja muutamia huomattavia valumahuippuja esiintyi. Suurimmillaan kokoojao-
jan valuma oli kesäkuun 35 mm rankkasateen jälkeen 159 ls-1km-2. Samaan aikaan suo-
raan salaojista mitattu valuma oli vain 60 ls-1km-2, joten suurin osa tästä hetkellisestä
valumahuipusta muodostui sadannasta suoraan kokoojaojaan ja ojan viereiselle saralle.
Kokoojaojan ja sen reunojen sekä viereisen saran muodostaman valuma-alueen osuus
koko havaintopisteen valuma-alueen pinta-alasta oli noin 15 %. Kesällä 1996 kokoojaojan
valuma ylitti arvon 50 ls-1km-2 myös elokuussa tehdyn sadetuskokeen jälkeen sekä ker-
ran lokakuussa. 

Vuonna 1997 kokoojaojan valumia ei mitattu jatkuvana, vaan mittapadon lukemat otet-
tiin samalla, kun mitattiin suoraan salaojaputkista tuleva valuma. Valuman vaihtelu oli
pientä ja valuma oli koko mittausjakson ajan alle 10 ls-1km-2. 

Vuonna 1998 mitattiin kokoojaojan valumia heinä-elokuussa jälleen jatkuvana ja mui-
na aikoina näytteenoton yhteydessä. Kesäkuukausien keskivalumat vaihtelivat välillä  6,4-
22,2 ls-1km-2 eli olivat sateisen kesän vuoksi aiempia vuosia suurempia. Koska kesän
1998 sateisuudesta huolimatta eivät yksittäiset vuorokausisadannat olleet erityisen suu-
ria, ei myöskään huomattavan suuria valumahuippuja esiintynyt.

Kuvio 20. Salaojakentän keskimääräiset vuorokausivalumat ojitusvuonna, kesällä 1994,
kokoojaojasta mitattuna sekä vertailualueena käytetyltä Lampisuon jyrsinturvealueelta.

Vuosina 1995 - 1999  virtaamia mitattiin myös astiamittauksella suoraan salaojaputkista.
Vuonna 1995 oli salaojaputkista mitattu valuma hyvin tasainen. Ainoastaan kesäkuussa ja
elokuussa oli yksi mittaus, joissa salaojista mitattu valuma-arvo oli selvästi noussut. Elo-
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kuun nousua edelsivät 24 mm ja 25 mm sateet ja kesäkuussa satoi mittauspäivänä 20 mm.
Touko-syyskuun välisen ajan kuukauden keskivalumat suoraan salaojista mitattuina vaih-
telivat  välillä 4,5-6,7 ls-1km-2. Lokakuun alussa runsaiden, useita päiviä kestäneiden
sateiden jälkeen nousivat valumat tasaisesti ja lokakuun keskivaluma oli 22,4 ls-1km-2.
Kokoojaojan mittapadon jäätymisen ja muiden häiriöiden vuoksi osa lokakuun kokoojao-
jan havainnoista jäi saamatta, minkä vuoksi lokakuun keskivaluma mittapadolla oli hie-
man pienempi kuin suoraan salaojista mitattu valuma. Kuvassa 21 on esitetty kokoojao-
jan mittapadolta, suoraan salaojista ja vertailualueelta mitatut valumat vuosina 1995-
1997.

Vuonna 1996 salaojaputkista mitattu vuorokauden keskivaluma ylitti 10 ls-1km-2 aino-
astaan kesäkuun rankkasateen yhteydessä, jolloin valuma oli noin 60 ls-1km-2. Kauden
keskivaluma oli hieman suurempi kuin edellisvuonna ja kesäkuukausien keskivalumat
vaihtelivat välillä 5,2-9 ls-1km-2, kesäkuun keskivaluma oli kuitenkin 18,8 ls-1km-2 johtu-
en kesäkuun rankkasateesta ja sitä seuranneesta suuresta valumahuipusta. 

Vuonna 1997 olivat suoraan salaojista mitatut valumat koko kesän ajan alle 10 ls-1km-2

ja kesäkuukausien keskivalumat olivat hyvin pieniä vaihdellen välillä 2,2-8,1 ls-1km-2.
Syksyllä valuma kohosi ollen lokakuussa suurimmillaan yli 20 ls-1km-2, jonka jälkeen
keskivaluma laski jälleen ollen marraskuussa 3,7 ls-1km-2. 
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Kuvio 21. Tuotannossa olevan salaojakentän valumat mitattuina suoraan salaojaputkista (!),
kokoojaojan mittapadolta (–) ja Lampisuon vertailualueelta (- - -) ojitusta seuranneina
vuosina 1995-1997. Vuonna 1997 kokoojaojan mittaukset on tehty kerran viikossa.
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Taulukko 8. Tuotannossa olevan salaojakentä n ja vertailualueiden kesä kuukausien
keskivalumat vuosina 1994-1998.

Vuosi 1998 oli erittäin sateinen ja myös salaojakentän keskimääräiset valumat kohosivat
aiemmista vuosista selvästi. Kesä- ja heinäkuussa valuma vaihteli välillä 5-7 ls-1km-2 ja
elo-syyskuussa kuukauden keskivalumat olivat 13,9 ja 10,1 ls-1km-2. Kesä- ja elokuussa
olivat kuukauden keskivalumat mittapadolla selvästi suurempia, johtuen mittausajankoh-
dan läheisyydessä sattuneista sateista, jotka vaikuttavat heti kokoojaojan valumaan.

Vuosi/kuukausi  Valuma  ls-1km-2

Salaojaputket Kokoojaoja Jyrsinturvealue Palaturvealue

1994/ojitus

Heinä - 38,1   3,0   2,2

Elo - 14,9   1,4   2,0

Syys - 23,0   6,8   2,9

Loka - 10,8   8,8 11,9

1995

Touko   5,8 - 13,9 14,2

Kesä   6,2   6,2   2,3   5,5

Heinä   4,7 11,0   1,9   4,1

Elo   6,7 10,2   3,3   3,7

Syys   4,5   8,9   5,6   5,4

Loka 22,4 20,4 16,7 20,8

Marras   7,1   9,4 - -

1996

Kesä 18,1 28,6   4,4 -

Heinä   9,0 11,3   3,9 -

Elo   6,3 13,7   1,5 -

Syys   5,2   8,7   1,0 -

Loka   3,8 10,3 - -

1997

Kesä   8,1 11,9 19,6 -

Heinä   2,8   2,8   4,8 -

Elo   2,2   3,9   2,0 -

Syys   5,2   5,4   1,0 -

1998

Kesä   6,7 22,2 - -

Heinä   5,1   6,4 - -

Elo 13,9 19,5 - -

Syys 10,1 10,3 - -

Loka   7,4   7,8 -
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Vuonna 1999 kuukauden keskivalumat olivat jälleen vuoden 1997 tasoa kuukausivalu-
mien vaihdellessa tuotantokaudella välillä 1,5-5,6 ls-1km-2, ollen suurin heinäkuussa.
Lokakuussa oli keskivaluma 7,7 ls-1km-2.

4.3.2.2 Kuntoonpanovaiheen salaojakenttä

Lampisuon lisäalueen kuntoonpano aloitettiin huhtikuussa 1996, jolloin kaivettiin kokoo-
jaojat ja asennettiin salaojat. Virtaamamittaus kokoojaojan mittapadolla aloitettiin heti
salaojituksen jälkeen. Suoraan salaojista tuleva virtaama mitattiin vuonna 1996 joka toi-
nen viikko ja seuraavina vuosina joka viikko. Kuvassa 22 on esitetty Lampisuon uuden
koealueen valumat vuosina 1996-1998.

Alueen tyhjenemisvalunta oli suurimmillaan heti ojituksen jälkeen ja valuma pieneni
kahden ensimmäisen kuukauden aikana lähelle vertailualueiden valuman suuruusluok-
kaa. Heti salaojituksen jälkeen oli valuma mittapadolla yli 100 ls-1km-2 ja suoraan sala-
ojista mitattu valuma 78 ls-1km-2. Toukokuun loppuun mennessä valuma mittapadolla las-
ki alle 20 ls-1km-2, mutta suoraan salaojista mitattu valuma oli vielä yli 30 ls-1km-2.
Kesän aikana valumat pienenivät tasaisesti ollen alkusyksyllä jo alle 10 ls-1km-2. Suoraan
salaojista mitattu valuma oli koko loppukesän ajan noin 15-20 % suurempi kuin mittapa-
don valuma, lokakuussa valumat olivat yhtä suuret.

Heti ojituksen jälkeen vuonna 1996 mittapadolle tuli kokoojaojien läheisyydestä kui-
vatusvesiä myös pintavaluntana, minkä vuoksi mittapadon valuma-arvo oli huhtikuussa
ensimmäisissä havainnoissa suurempi kuin suoraan salaojista mitattu valuma. Mittapa-
don valuma-alueesta jäi osa ojittamatta johtuen suon märkyydestä. Ojittamatonkin alue
kuuluu kuitenkin valuma-alueeseen ja se on otettu mukaan valumalaskelmiin. Mittapa-
don valuma-alueesta on siten salaojituksella kuivatettu vain 80 %, minkä vuoksi on sel-
vää, että mittapadon valumat olivat alkutilanteen jälkeen pienempiä kuin suoraan salaojis-
ta tulevat valumat. Poikkeuksena olivat hyvin sateiset jaksot, jolloin ojittamattomallakin
alueella syntyi pintavaluntaa. Salaojien valumaa laskettaessa on käytetty salaojittamalla
kuivatettujen sarkojen todellista pinta-alaa. 

Valumien vaihtelu oli kokoojaojan mittapadolla selkeästi suurempaa kuin suoraan sala-
ojista mitatun valuman vaihtelu. Mittapadon valuma-alueella on kokoojaojina avo-ojia,
joihin tuleva sadanta synnyttää välittömästi valuntaa. Koetilanteessa suoraan salaojista
mitattuun virtaamaan ja valumaan ei sade vaikuta, vaan valuntaa muodostuu ainoastaan
turvekerrosten ja vedenjohtolevyjen kautta salaojiin kulkeutuneesta vedestä. Touko-loka-
kuun välisen ajan keskivaluma oli mittapadolla 15,6 ls-1km-2 ja suoraan salaojista mitattu-
na 17,9 ls-1km-2. Taulukossa 9 on esitetty kuntoonpanovaiheessa olevan salaojakentän
kuukausien keskivalumat suoraan salaojista sekä mittapadolta mitattuna vuosina 1996-
1999.
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Kuvio 22. Kuntoonpanovaiheessa olevan koekentän valumat kokoojaojan mittapadolta (–) ja
suoraan salaojista (!) mitattuina vuosina 1996-1998.
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Taulukko 9. Kuntoonpanovaiheessa olevan salaojakentä n kesä kuukausien keskivalumat
vuosina 1996-1999 suoraan salaojista, mittapadolta sekä  vertailualueelta tehtyjen
mittausten  mukaan. Koealue salaojitettiin huhtikuussa 1996.

Vuonna 1997 mittapadolta mitattu valuma oli koko kesän ajan tasaista lukuunottamatta
muutamia sateiden aiheuttamia valumahuippuja. Kesäkuukausien keskivalumat mittapa-
dolla olivat välillä 4,6-6 ls-1km-2 ja sateista aiheutuneet suurimmat vuorokausivalumat
12-14 ls-1km-2. Myös suoraan salaojaputkista mitattu valuma oli erittäin tasaista ja kesä-
kuukausien keskivalumat olivat välillä 6,1-7,5 ls-1km-2. Kesällä salaojien valumat olivat

Vuosi/kuukausi  Valuma ls-1km-2

    Salaojaputket         Kokoojaoja     Jyrsinturvealue

1996/ojitus

Touko 60,6 51,5

Kesä 17,0 16,6   4,4

Heinä 10,4 10,2   3,9

Elo   8,3   6,0   1,5

Syys   5,5   4,6   1,0

Loka   4,9   4,8

1997

Kesä   7,5   6,0 19,6

Heinä   6,7   5,5   4,8

Elo   6,1   4,6   2,0

Syys   6,0   5,6   1,0

Loka   6,5   6,5

Marras   5,1   -

1998

Touko 11,8   9,6   -

Kesä 10,6   7,1   -

Heinä 10,0 13,4   -

Elo 16,4 28,8   -

Syys 12,8 22,6   -

Loka   9,2 15,6   -

Marras   7,6   9,6   -

1999

Kesä   8,2   -   -

Heinä   9,0   7,5   -

Elo   5,4   3,9   -

Syys   4,3   2,9   -

Loka   5,0   7,9   -
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noin 20-30 % suurempia kuin mittapadolta havaitut valumat, syksyllä eroa ei enää ollut.
Kuten edellä jo mainittiin, mittapadon valuma-alueesta 20 % oli ojittamatonta aluetta,
joten ero johtunee pääosin tästä. 

Vuosi 1998 oli erittäin sateinen ja kuukausien keskivalumat nousivat aikaisempiin vuo-
siin verrattuna selvästi sekä suoraan salaojista että mittapadolta mitattuina. Salaojien
valumat olivat touko-lokakuussa välillä 9,2-16,4 ls-1km-2 ollen suurimmillaan elokuussa.
Mittapadon valuma vaihteli välillä 7,1-28,8 ls-1km-2 ja oli touko-kesäkuuta lukuunotta-
matta suurempi kuin suoraan salaojista mitattu valuma. Salaojien valuma oli elo-, syys- ja
lokakuussa yli 40 % pienempi kuin kokoojaojan valuma. Suoraan alueen avo-ojiin tullei-
den runsaiden sateiden ja pienen haihdunnan vuoksi on valuma mittapadolla kasvanut
suhteessa salaojien valumaan. Toisaalta pitkien sateiden vuoksi myös ojittamattomalla
osalla ylittyi valuntakynnys  ja valuntaa  syntyi aiempia vuosia enemmän. 

Salaojitetun alueen valuman pienuus vuonna 1998 kokoojaojan valumaan verrattuna
selittyy osittain koealueella kahden vuoden kuivatuksen aikana muodostuneen vesivaras-
ton täyttymisellä. Oli myös mahdollista, että salaojien kuivatuskyky olisi heikentynyt
aiempiin vuosiin verrattuna mm. rautasaostumien tai vedenjohtolevyjen painumisen
vuoksi. Salaojitetun alueen valumat olivat kuitenkin suurempia kuin tuotannossa olevan
salaojakentän valumat vuonna 1998 ja suuremmat kuin kunnostusvaiheen salaojien valu-
mat aikaisempina vuosina, joten salaojien vedenjohtokyvyn heikkeneminen ei ole toden-
näköistä. Salaojaputkien suuosissa ei myöskään havaittu rautasaostumia, jotka olisivat
tukkineet putken.

Vuonna 1999 sadanta oli jälleen vuosien 1996-1997 kaltainen ja myös suoraan sala-
ojista mitattu valuma oli samaa suuruusluokkaa kuukauden keskivalumien vaihdellessa
4,3-9,0 ls-1km-2. Kokoojaojasta mitatut valumat olivat kesäkuukausina 2,9-7,5 ls-1km-2 eli
16-30 % pienempiä kuin suoraan salaojista mitattu valuma. Ero oli samankaltainen kuin
vuosina 1996 ja 1997, joten salaojien vedenjohtokyvyn heikkenemistä ei ilmennyt neljän-
tenäkään toimintavuonna.

Salaojituksen kuivatustehokkuuden arvioimiseksi ojitusvuonna 1996 ja kahtena seu-
raavana vuonna verrattiin suoraan salaojista tulevaa valumaa avo-ojittamalla kuivatettu-
jen turvetuotantoalueiden valumiin. Taulukossa 10 on esitetty Lampisuon koealueen ja
vertailualueiden keskivalumia eri ajanjaksoilta.

Vertailualueina on käytetty vuosien 1993-1996 kuormitustarkkailuraporteissa (PSV
1994-1997) esitettyjä kuntoonpanovaiheessa olevia avo-ojitettuja soita. Kömmäsuo on
ojitettu pääosin keväällä 1991 ja 1992 ja siitä on esitetty keskimääräisiä valuma-arvoja
ojitusvuodelta vuoteen 1993 saakka, Joutsensuo on ojitettu vuonna 1990 ja siitä on esitet-
ty keskimääräisiä valuma-arvoja ojitusvuodesta vuoteen 1993. Vuosien 1994 ja 1995
kuormitustarkkailuraportissa on esitetty valumia Iso-Latvasuolta ja Iso Ahmasuolta, jois-
sa molemmissa on tehty sarkaojituksia keväällä 1994 eli havaintoja on ojitusvuodelta ja
kahdelta ojitusta seuraavalta vuodelta. Iso-Pihlajasuon kuntoonpano on aloitettu vuonna
1995 ja suolta on havaintoja sekä ojitusvuodelta että ojitusta seuraavalta vuodelta. Muilta
tarkkailusoilta ei ole esitetty valuma-arvoja ojitusvuodelta. Vertailualueiden ojitusvuodet
ovat olleet 1990, 1991, 1994 ja 1995 ja Lampisuon ojitusvuosi 1996, joten vertailussa on
otettava huomioon mahdolliset erot kyseisten vuosien hydrologisissa oloissa. Tämän
lisäksi avo-ojitettujen alueiden kunnostustyöt ovat jakautuneet usealle vuodella, minkä
vuoksi ojituksen jälkeisten vuosien valumaa vertailualueilla lisäävät kyseisinä vuosina
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tehdyt lisäojitukset. Salaojakentälle ei löydy kuormitustarkkailuraporteista aivan vastaa-
vanlaista vertailualuetta, jossa koko kuntoonpano olisi tehty yhden kevään aikana ja alu-
eelta olisi seurattu virtaamia.

Heti ojituksen jälkeen vuonna 1996 oli Lampisuon koealueen valuma suuruusluokal-
taan vertailualueiden kaltainen, mutta kesän edetessä kuivuminen hidastui verrattuna avo-
ojitettuihin alueisiin. Kahdella suolla valuma oli pienempi kuin Lampisuon koealueella ja
kolmella alueella suurempi.

Syksyllä 1996 valuma lisääntyi kesään verrattuna neljällä kunnostussuolla ja pieneni
Joutsensuolla ja Lampisuon koealueella. Lampisuon koealueen syksyn keskivaluma oli
5,6 ls-1km-2, mikä on vain hieman suurempi kuin Lampisuon tuotannossa olevan vanhan
salaojakentän valuma 4,4 ls-1km-2 ja selvästi pienempi kuin vertailusoiden valumat. 

Ojitusta seuraavana vuonna valumien ero verrattuna avo-ojittamalla kunnostettuihin
soihin oli suurempi kuin ojitusvuonna. Uuden salaojakentän kesäkauden keskivaluma oli
6,8 ls-1km-2 ja syksyn 6,2 ls-1km-2, kun vastaavat arvot avo-ojitetuilla kunnostussoilla toi-
sena kesänä olivat 8,2-27 ls-1km-2 ja syksyllä 8,5-44 ls-1km-2. Lampisuon avo-ojitetuilla
tuotantoalueilla kesän keskivaluma oli 3,6 ls-1km-2 ja syksyn 2,0 ls-1km-2 eli selvästi pie-
nemmät kuin salaojitetulla alueella. Myös tuotannossa olevan, lohkon 6, salaojakentän
valuma oli kuntoonpanovaiheen suon valumaa pienempi ollen kesällä 4,3 ls-1km-2 ja syk-
syllä 5,2 ls-1km-2.

Vuonna 1998 Lampisuon valuma-arvot erityisesti kesällä ja syksyllä kohosivat runsai-
den sateiden vuoksi ja olivat jopa suuremmat kuin avo-ojittamalla kunnostettujen soiden
keskiarvo taulukossa 10. Tämä johtuu siitä, että taulukossa olevat avo-ojitettujen kunnos-
tussoiden vertailuarvot ovat vähäsateisimmilta vuosilta kuin Lampisuon vuoden 1998
havainnot.
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Taulukko 10. Keskimää rä iset valuma-arvot ojitusvuonna ja kahtena seuraavana vuonna
kuormitustarkkailuraporteissa esitetyill ä  avo-ojitetuilla soilla sekä  salaojitetulla
Lampisuon lisä lohkolla. Kaikki ojitukset on toteutettu kevä ttalvella ja virtaamamittaukset
aloitettu ojituksen pää tyttyä  huhti-toukokuussa. Kevä t tarkoittaa viikkoja 18-20, kesä  21-
36 ja syksy 37-44.

4.3.3 Veden laatu tuotannossa olevalla koekentällä

4.3.3.1 Kiintoaine

Heti salaojien asennuksen jälkeen heinäkuussa 1994 oli suoraan salaojista mitattu valu-
maveden kiintoainepitoisuus 99 mgl-1. Pitoisuus laski muutaman päivän aikana alle arvon
10 mgl-1, missä se pysyi koko loppukesän ja syksyn lukuun ottamatta kahta havaintoa
elokuussa. Kokoojaojasta mitattu kiintoainepitoisuus oli heti kaivutyön jälkeen 234 mgl-1

ja viikon päästä 145 mgl-1. Tämän jälkeen kaivutyön vaikutus väheni ja pitoisuus laski
alle arvon 20 mgl-1. Kokoojaojassa pitoisuus oli kuitenkin koko ajan suurempi kuin suo-

Ojitusvuosi  (Lampisuolla 1996)

Ojitusalue Valuma (ls-1km-2)

  Kevät   Kesä   Syksy 

Kömmäsuo   75   30   41

Joutsensuo   40   26   13

Iso-Latvasuo   71   14   18

Iso Ahmasuo 118   6,2   14

Iso Pihlajasuo   87   7,5   17

Lampisuo   70   17   5,6

1. Ojitusta seuraava vuosi (Lampisuolla 1997)

Kömmäsuo   62   27   8,5

Joutsensuo   -   20   44

Iso-Latvasuo   91   21   32

Iso Ahmasuo   -   8,2   29

Lampisuo   6,8   6,2

2. Ojitusta seuraava vuosi (Lampisuolla 1998)

Kunnostussuot ka   50   9,5   5,7

Joutsensuo   38   -   12

Iso-Latvasuo   -   19   -

Iso Ahmasuo   -   1,3   -

Lampisuo   12   12   9
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raan salaojista mitattu pitoisuus. Myös Lampisuon avo-ojitetuilla vertailualueilla oli kiin-
toainepitoisuus koko havaintokauden ajan suurempi kuin salaojista mitatut kiintoainepi-
toisuudet. 

Vuonna 1995 suoraan salaojista mitattu kiintoainepitoisuus oli kevään ensimmäistä
havaintoa lukuun ottamatta alle 10 mgl-1 ja näin myös pitoisuuden vaihtelut olivat hyvin
pieniä. Avo-ojitettuihin alueisiin verrattuna pitoisuus oli tasaisesti muutaman mgl-1 pie-
nempi, mutta tuotantokauden aikana oli myös tilanteita, jolloin salaojien pitoisuus oli
suurempi kuin avo-ojitetuilla vertailualueilla. Salaojakentän kokoojaojasta mitatut kiinto-
ainepitoisuudet olivat lähes kaksinkertaiset suoraan salaojista mitattuihin pitoisuuksiin
verrattuna. Tähän olivat suurimpana syynä koealueen kokoojaojan reunoille kasatut kai-
vumassat, joista huuhtoutui pienenkin sateen yhteydessä turvetta ojaan ja myös ojan reu-
nat murtuivat helposti liian jyrkkien luiskien vuoksi. Kokoojaoja rakennettiin koekentän
teon yhteydessä eikä kaivumassoja voitu kuljettaa pois alueelta, vaan ne läjitettiin aivan
kokoojaojan reunalle.

Vuosina 1996 ja 1997 olivat suoraan salaojista mitatut kiintoainepitoisuudet koko ajan
alle 10 mgl-1, kesän keskipitoisuus oli 6,3 mgl-1 vuonna 1996 ja 5,2 mgl-1  vuonna 1997.
Minkäänlaista sateiden vaikutusta pitoisuuksiin ei havaittu. Kuten aiempinakin vuosina
olivat Lampisuon avo-ojitetun jyrsinturvealueen valumavesien pitoisuudet koko ajan suu-
rempia kuin salaojissa kuukauden keskipitoisuuksien vaihdellessa välillä 10-15 mgl-1.

Vuosi 1998 oli erittäin sateinen, mutta suoraan salaojista mitattuihin kiintoainepitoi-
suuksiin ei sateilla ollut vaikutusta. Kiintoainepitoisuus oli touko-syyskuussa keskimää-
rin 6,5 mgl-1 eli vain hieman suurempi kuin kahtena aikaisempana kesänä. Myös viikoit-
tainen vaihtelu oli pientä ja pitoisuus ylitti vain kerran arvon 10 mgl-1. Kokoojaojasta
mitattu keskipitoisuus oli 8,2 mgl-1. 

Kuvassa 23 on esitetty Lampisuon tuotannossa olevan salaojakentän valumavesien
kiintoainepitoisuudet suoraan salaojista, kokoojaojasta sekä vertailualueelta mitattuna
vuosina 1994-1996 ja 1998. Taulukossa 11 nähdään tulokset Mann-Whitneyn testillä teh-
dystä salaojakentän ja vertailualueiden pitoisuuksien keskiarvojen vertailusta vuosina
1994-1998. Salaojissa kiintoainepitoisuus oli koko ajan pienempi kuin avo-ojitetuilla alu-
eilla. Ero oli tilastollisesti merkitsevä muulloin paitsi vuonna 1996. Koko viiden vuoden
aineiston mukaan laskettuna ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.

4.3.3.2 Kokonaisfosfori

Kokonaisfosforipitoisuus vaihteli ojitusvuonna voimakkaasti koko kesän ajan. Heti oji-
tuksen jälkeen pitoisuus oli yli 300 µgl-1 ja tuotantokauden aikainen keskipitoisuus oli
210 µgl-1. Kokoojaojassa fosforipitoisuus oli kesällä pienempi, mutta Lampisuon avo-oji-
tetuilla vertailualueilla fosforipitoisuudet olivat suurempia kuin salaojissa. Syksyllä avo-
ojitettujen alueiden fosforipitoisuudet laskivat salaojien tasolle.

Ojitusta seuraavana vuonna 1995 oli salaojista mitattu kokonaisfosforipitoisuus erittäin
tasainen ja ojitusvuotta alhaisempi, kesän keskipitoisuuden ollessa 103 µgl-1.  Kokoojao-
jasta mitatut fosforipitoisuudet olivat  suuruudeltaan ja vaihtelultaan kuten salaojista mita-
tut pitoisuudet. Avo-ojitettujen pala- ja jyrsinalueiden kokonaisfosforipitoisuudet olivat
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selvästi korkeammat kuin salaojissa. Avo-ojitetuilla alueilla fosforipitoisuudet olivat suu-
rimmillaan keskikesällä pienien valumien aikaan. Salaojissa ei vastaavanlaista pitoisuu-
den vaihtelua esiintynyt. 

Vuosina 1996-1997 olivat keskimääräiset fosforipitoisuudet edelleen hyvin pieniä ja
tasaisia. Keskipitoisuudet olivat alle 100 µgl-1 kumpanakin kesänä. Vuodet 1996 ja 1997
olivat sääoloiltaan normaaleja eikä pitoisuuksissa havaittu äkillisiä muutoksia. Avo-ojite-
tuilla vertailualueilla fosforipitoisuudet kohosivat tyypillisesti keskikesän aikana korkeim-
milleen.

Vuosi 1998 oli edeltäviin vuosiin verrattuna hyvin sateinen. Valumavesien fosforipitoi-
suudet laskivat sekä salaojissa että kokoojaojassa. Salaojien keskipitoisuus oli kesällä
75µgl-1 ja syksyllä 92  µgl-1. Kokoojaojasta mitattu fosforipitoisuus oli kesällä 63 µgl-1 ja
syksyllä 86 µgl-1 eli pienempi kuin salaojista mitattu pitoisuus. Kuvassa 24 on esitetty
Lampisuon salaojakentän ja vertailualueen kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1994-1996
ja 1998. Kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää
eroa koko viiden vuoden aineiston mukaan laskettuna. Tilanne vaihteli vuosittain huomat-
tavasti ja keskipitoisuus oli vuosina 1994 sekä 1996-1998 suurempi salaojissa ja vuonna
1995 avo-ojissa. 

4.3.3.3 Kokonaistyppi

Suoraan salaojista mitattu valumavesien kokonaistyppipitoisuus oli heti ojituksesta alka-
en hyvin tasainen.  Ensimmäisen vuoden aikana mitattu keskipitoisuus oli 1,7 mgl-1.
Kokoojaojassa typpipitoisuus oli heti ojituksen jälkeen lähes kaksinkertainen salaojiin
verrattuna, mutta  laski kuukauden kuluessa samalle tasolle. Jyrsinturvetuotannossa
olleella avo-ojitetulla vertailualueella kokonaistyppipitoisuus oli tasaisesti korkeampi
kesän 1994 keskiarvon ollessa noin 3,2 mgl-1.  

Vuonna 1995 salaojista mitatut kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin hieman
korkeampia kuin ojitusvuonna ja myös pitoisuusvaihtelut olivat voimakkaampia. Tuotan-
tokauden keskipitoisuus oli 2,1 mgl-1, syksyllä pitoisuus kohosi ollen korkeimmillaan yli
5,0 mgl-1. Suoraan salaojista mitatut typpipitoisuudet olivat koko vuoden 1995 ajan hie-
man korkeammat kuin salaojakentän kokoojaojasta sekä avo-ojitetuilta vertailualueilta
havaitut typpipitoisuudet. Suurimmillaan ero oli keskikesällä,  syksyllä pitoisuudet olivat
lähellä toisiaan. Vuosina 1996-1997 pitoisuudet olivat pieniä ja tasaisia. Salaojista mitat-
tu typpipitoisuus oli koko ajan hieman korkeampi kuin avo-ojitetuilla alueilla. Kuten
aiempinakin vuosina, kohosivat pitoisuudet syksyllä. Vuonna 1998 salaojien typpipitoi-
suudet olivat lähes kaksinkertaisia edellisiin vuosiin verrattuna sateisen kesän vuoksi.
Kokonaistyppipitoisuus oli ojitusvuotta lukuun ottamatta suurempi salaojitetulla kuin
avo-ojitetulla alueella ja ero oli vuosittain tilastollisesti merkitsevä tai erittäin merkitsevä.
Koko tutkimusjaksolle laskettuna ero oli erittäin merkitsevä. Kuvassa 25 on esitetty Lam-
pisuon salaojakentän ja vertailualueen kokonaistyppipitoisuudet vuosina 1994-1996 ja
1998.
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4.3.3.4 Kemiallinen hapenkulutus

Salaojituksen jälkeen vuonna 1994 laskivat suoraan salaojista mitatut COD-arvot nopeas-
ti ja ne olivat tuotantokaudella hyvin tasaiset kesän keskiarvon ollessa 20 mgl-1. Syksyllä
COD-arvot kohosivat ja syys-lokakuun keskiarvo oli 28 mgl-1, korkeimpien arvojen olles-
sa 37 mgl-1. Kokoojaojan arvo oli kesäkaudella yhtä suuri ja syksyllä hieman suurempi
kuin salaojista mitattu. Kokoojaojan COD-arvossa oli heinäkuun rankkasateen jälkeen
selvä huippu, yli 50 mgl-1. Vertailualueena olleella avo-ojitetulla jyrsinturvealueella oli
valumaveden COD-arvo kesäaikaan kolminkertainen salaojiin verrattuna. 

Vuoden 1995 toukokuun alussa oli suoraan salaojista mitattu COD-arvo 60 mgl-1, jon-
ka jälkeen se laski edellisen vuoden tasolle. Lokakuun sateiden jälkeen arvo nousi selvästi
ja oli suurimmillaan yli 70 mgl-1. Syksyn keskimääräinen COD-arvo oli 38 mgl-1.  Kuten
edellisenäkin vuonna, oli COD-arvo kokoojaojassa mittauskauden ajan lähes yhtä suuri
kuin salaojissa ja myös vaihtelut olivat samanlaisia. 

Vuonna 1998 olivat COD-arvot selvästi aiempia vuosia suurempia. Suoraan salaojista
mitattu kesä-syyskuun keskiarvo oli 50 mgl-1. Tason nousuun edellisistä vuosista vaikutti-
vat kesän 1998 runsaat sateet; kesäkauden sademäärä oli noin kaksinkertainen edelliseen
vuoteen verrattuna. Kokoojaojassa COD-arvot olivat hieman pienempiä kuin suoraan
salaojista mitatut, keskiarvo oli 46 mgl-1. Kuvassa 26 on esitetty Lampisuon salaojaken-
tän ja vertailualueen COD-arvot vuosina 1994-1996 ja 1998. Salaojien keskiarvot olivat
kaikkina tutkimusvuosina pienemmät kuin avo-ojitetuilla vertailualueilla, mutta ero oli
tilastollisesti merkitsevä vain vuosina 1994 ja 1995. Koko viiden vuoden jaksolle lasket-
tuna ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.

4.3.3.5 Rauta

Salaojien veden rautapitoisuus oli heti ojituksen jälkeen vuonna 1994 yli 10 mgl-1, millä
tasolla se pysyi koko tuotantokauden ajan. Kesän keskipitoisuus oli 11 mgl-1, syksyllä
keskipitoisuus laski arvoon 9,4 mgl-1. Avo-ojitettujen vertailualueiden ja kokoojaojan rau-
tapitoisuudet olivat noin puolet salaojien rautapitoisuudesta.

Vuonna 1995 rautapitoisuus salaojissa oli hieman ojitusvuotta alhaisempi, keskipitoi-
suuden ollessa 7,0 mgl-1. Pitoisuus oli korkeimmillaan keskikesällä ja laski syksyllä
kevään tasolle ollen noin 4-5 mgl-1. Avo-ojitetuilla jyrsinturvealueilla oli rautapitoisuus
koko mittausjakson ajan  2-3 mgl-1 pienempi kuin salaojissa. Merkittäviä säätilan aiheut-
tamia muutoksia ei havaittu millään koealueella.

Vuonna 1996 salaojavesien rautapitoisuus laski edelleen aikaisempiin vuosiin verrattu-
na kesän keskipitoisuuden ollessa 4,4 mgl-1. Vuonna 1997 keskipitoisuus nousi ja mitta-
usten väliset vaihtelut olivat aiempia vuosia suurempia. Kesällä 1997 keskipitoisuus oli
7,0 mgl-1.  Vuonna 1998 rautapitoisuus tutkittiin vain muutamasta näytteestä eikä niiden
perusteella ollut havaittavissa runsaiden sateiden vaikutusta pitoisuuksiin. Keskipitoisuu-
det olivat sekä kokoojaojassa että salaojissa noin 5,0 mgl-1. Kuvassa 27 on esitetty Lam-
pisuon salaojakentän ja vertailualueen rautapitoisuudet vuosina 1994-1996 ja 1998. Rau-
tapitoisuus oli koko tutkimuskauden ajan salaojissa suurempi kuin avo-ojissa. Ojituksen
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jälkeisinä vuosina 1994-1996 ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä, mutta vuosina 1997
ja 1998 ero ei ollut enää merkitsevä. Koko tutkimusjaksolle laskettuna ero oli erittäin
merkitsevä. 

4.3.3.6 Vä riluku ja happamuus

Suoraan salaojista mitattu valumavesien happamuus vaihteli melko vähän eri vuosina.
Mittauskausien keskimääräiset pH-arvot vuosina 1994-1998 olivat välillä 5,3-5,6. Pienim-
millään pH-arvo oli 5,0 ja suurimmillaan 6,0.

Salaojakentän kokoojaojassa pH-arvo oli kaikkina vuosina koko ajan selvästi korke-
ampi kuin salaojista mitattu arvo ja lähes yhtä suuri kuin Lampisuon avo-ojitetuilla vertai-
lualueilla. Kokoojaojassa vuosikeskiarvot olivat 5,9-6,2 ja avo-ojitetuilla vertailualueiden
5,9-6,5. Kokoojaojan vesi koostuu pääasiassa salaojien vesistä, vaikka erityisesti sadeai-
koina mittapadolle tulee myös pintavesiä. 

Valumavesien väriluku vaihteli vuonna 1994 melko voimakkaasti. Lukema oli suurim-
millaan heti salaojituksen jälkeen. Myös syys-lokakuussa väriluku nousi korkeammaksi
kuin tuotantokaudella. Tuotantokaudella väriluvun keskiarvo oli 240 mgPtl-1 ja syyskau-
della 270 mgPtl-1. Vuonna 1995 väriluvun vaihtelut olivat vähäisemmät kuin ojitusvuon-
na. Toukokuun korkeiden värilukujen, yli 500 mgPtl-1, jälkeen arvot laskivat 200 mgPtl-1

alapuolelle. Vuosina 1995-1997 tuotantokauden keskimääräinen väriluku  vaihteli  välillä
150-200 mgPtl-1  ja syyskausina välillä 150-270 mgPtl-1. 

Kaikkina tutkimusvuosina salaojista tulevan veden väriluku oli selvästi alhaisempi
kuin pala- ja jyrsinturvetuotannossa olevien avo-ojitettujen vertailualueiden väriluvut.
Vuonna 1994 jyrsinturvealueen keskimääräinen väriluku oli tuotantokaudella 566 mgPtl-1

ja syksyllä 300 mgPtl-1, palaturvealueella vastaavasti 420 mgPtl-1 ja 320 mgPtl-1. Ojitus-
ta seuraavina vuosina arvot olivat hieman alhaisemmat, mutta kuitenkin selvästi salaojien
arvoja suuremmat. Ero oli koko tutkimusjakson havaintojen mukaan laskettuna tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä. 

Taulukko 11. Lampisuon tuotannossa olevan salaojakent ä n ja avo-ojitettujen
vertailualueiden valumavesien ainepitoisuuksien keskiarvojen testitulokset. Keskiarvojen
eroa on testattu Mann-Whitneyn testillä . Merkinnä t;  +++  ero on tilastollisesti erittä in
merkitsevä  / ++ ero tilastollisesti merkitsevä  / + ero tilastollisesti melkein merkitsevä  /  -
ero ei ole tilastollisesti merkitsevä . Merkintä  s>a tarkoittaa, että  keskiarvo on suurempi
salaojista otetuissa nä ytteissä , merkinnä n puuttuessa keskiarvo on suurempi avo-
ojitetuilla vertailualueilla.

Aine  Havaintovuosi

1994 1995 1996 1997 1998 1994-1998

Kiintoaine ++ ++ - ++ +++ +++

Kok-P
- +++ ++ - ++ -

s>a s>a s>a s>a s>a
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Kok-N
- + +++ ++ ++ +++

s>a s>a s>a s>a s>a

COD +++ ++ - - - +++

Fe
+++ +++ ++ - - +++

s>a s>a s>a s>a s>a s>a

Väri + +++ +++ +++ +++ +++
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Kuvio 23. Lampisuon tuotannossa olevan salaojakentän valumaveden kiintoainepitoisuudet
salaojista (–), kokoojaojasta (0) sekä vertailualueelta (- - -) vuosina 1994-1996 ja 1998.
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Kuv i o  2 4 .  La m p i s u on  tuo ta n n o ss a  o l eva n  s a l a oj a ken tä n  va lum avede n
kokonaisfosforipitoisuudet salaojista (–), kokoojaojasta (0) sekä vertailualueelta (- - -) vuosina
1994-1996 ja 1998.
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Kuv i o  2 5 .  La m p i s u on  tuo ta n n o ss a  o l eva n  s a l a oj a ken tä n  va lum avede n
kokonaistyppipitoisuudet salaojista (–), kokoojaojasta (0) sekä vertailualueelta (- - -) vuosina
1994-1996 ja 1998.
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Kuvio 26. Lampisuon tuotannossa olevan salaojakentän valumaveden COD-arvot salaojista
(–), kokoojaojasta (0) sekä vertailualueelta (- - -) vuosina 1994-1996 ja 1998.
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Kuvio 27. Lampisuon tuotannossa olevan salaojakentän valumaveden rautapitoisuudet
salaojista (–), kokoojaojasta (0) sekä vertailualueelta (- - -) vuosina 1994-1996.

0

3

6

9

12

15

9.5. 30.5. 20.6. 11.7. 1.8. 22.8. 12.9. 3.10. 24.10. 14.11.

Vuosi 1994

R
au

ta
 [

m
g

 l-1
]

0

3

6

9

12

15

9.5. 30.5. 20.6. 11.7. 1.8. 22.8. 12.9. 3.10. 24.10. 14.11.

Vuosi 1995

R
au

ta
 [

m
g

 l
-1

]

0

3

6

9

12

15

9.5. 30.5. 20.6. 11.7. 1.8. 22.8. 12.9. 3.10. 24.10. 14.11.

Vuosi 1996

R
au

ta
 [

m
g

 l
-1

]



95
4.3.4 Ainehuuhtoumat tuotannossa olevalla koekentällä

Salaojakentän valumavesien ainepitoisuudet olivat kaikkina tutkimusvuosina hyvin tasai-
sia, samoin suoraan salaojista mitatut valumat. Tämän vuoksi myös ainehuuhtoumat oli-
vat tasaisia. Valuma suoraan salaojista mitattiin vain kerran viikossa ja sen vuoksi käytet-
tiin päivittäisten huuhtouma-arvojen laskemiseksi valumatietona salaojakentän kokoojao-
jan valumaa. 

Taulukossa 12 on esitetty salaojakentän eri vuodenaikojen ominaishuuhtoumia vuosilta
1994-1998 sekä vertailuarvoina Vitmaojan luonnontilaisen valuma-alueen sekä kuormi-
tustarkkailussa olleiden avo-ojitettujen tuotanto- ja kuntoonpanosoiden ominaishuuhtou-
mia vuosilta 1995-1998. Taulukossa 13 on esitetty salaojakentän kuukausittaiset ominais-
huuhtoumat. Ominaishuuhtoumat on laskettu suoraan salaojista mitattujen keskimääräis-
ten kuukausivalumien ja keskimääräisten pitoisuuksien mukaan. Vitmaojan arvoihin ei
ole laskettu mukaan vuotta 1998, jolloin suurien valumien takia huuhtoumat olivat noin
kymmenkertaiset aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tarkkailuraporttien kunnostussoiden
ominaishuuhtouma-arvoja ei ole laskettu pelkästään ojitusvuosien huuhtoumien mukaan,
vaan kuormitustarkkailussa on ollut mukana eri kunnostusvaiheessa olevia soita. Ojitus-
ten jälkeisinä vuosina valuma yleensä pienenee, minkä vuoksi taulukon arvot voivat olla
pienempiä kuin varsinaisen ojitusvuoden arvot. Kuormitustarkkailuraporteissa ei kuiten-
kaan ole erikseen esitetty yhteenvetotietoja varsinaisilta ojitusvuosilta ja ojitusta seuraa-
vilta vuosilta. 

Ojitusvuonna olivat salaojakentän valumat suuret ja tämän vuoksi myös kaikki aine-
huuhtoumien ominaisarvot olivat suuria verrattuna luonnontilaisen ja tarkkailusoiden
arvoihin. Erityisesti fosforihuuhtouma oli vertailuarvoja selvästi suurempi. Lampisuon
tulokset mahtuvat kuitenkin suurista valumista huolimatta tuotantosoiden suokohtaiseen
vaihteluväliin. Myös avo-ojitettujen kunnostussoiden keskimääräiset ominaisarvot olivat
hieman pienemmät kuin salaojakentän, mikä voi johtua siitä, että laskelmissa on mukana
toisen ja kolmannen vuoden kunnostussoita, joissa tyhjenemisvaluma on jo pienentynyt. 

Ojitusta seuraavina vuosina 1995-1997 ainehuuhtoumat olivat hyvin tasaisia ja huuh-
touman ominaisarvot selvästi pienempiä kuin avo-ojitetuilla tuotantosoilla keskimäärin.

Vuonna 1998 satoi kesäkaudella erittäin paljon ja kesäkuukausien keskivalumat nousi-
vat salaojakentällä 2-6-kertaisiksi edellisvuoteen verrattuna. Vitmaojan luonnontilaisella
alueella ja avo-ojitetuilla tarkkailusoilla valumien lisäys oli tätäkin suurempi ja tämän
vuoksi  luonnontilaisella vertailualueella ja tuotantosoilla huuhtoumat olivat jopa kym-
menkertaisia aiempiin vuosiin verrattuna.

Kuvassa 28 on esitetty kiintoainehuuhtouman arvot salaojakentällä touko-marraskuus-
sa 1995 käyttäen kokoojaojasta mitattuja vuorokausivalumia ja salaojista mitattuja pitoi-
suuksia. Lisäksi kuvassa on suoraan salaojista mitatut huuhtoumat mittauspäiviltä.
Kokoojaojan valuma vaihteli suoraan salaojista mitattua valumaa enemmän, minkä vuok-
si myös huuhtoumien vaihtelu oli suurta. Suoraan salaojista mitattu valuma on aina hetk-
ellinen arvo ja rankkasateiden yhteydessä myös se kasvaa. Näin ollen hetkelliset aine-
huuhtoumat voivat olla havaintoaineistossa esitettyjä, suoraan salaojista mitattuja arvoja
suurempia.
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Taulukko 12. Tuotannossa olevan salaojakentä n eri vuodenaikojen ominaishuuhtoumat
vuosina 1994-1998. Valumat ja pitoisuudet on havaittu suoraan salaojista.
Vertailuarvoina on Pohjois-Pohjanmaan ympä ristö keskuksen kuormitustarkkailussa
olleiden  avo-ojitettujen tuotanto- ja kunnostussoiden vuosien 1995-1998 sekä  Vitmaojan
luonnontilaisen valuma-alueen huuhtouma-arvot vuosilta 1993-1997.

Taulukko 13. Tuotannossa olevan salaojakentä n kuukausittaiset ominaishuuhtoumat
vuosina 1994-1998. Valumat ja pitoisuudet on havaittu suoraan salaojista.

Aine/ ajanjakso Huuhtouma gha-1 d-1

salaojat luonnon-
tilaiset

tuotanto-
suot

kunnos-
tussuot

1994 1995 1996 1997 1998 93-97 95-98 95-98

Kiintoaine

Kevät 48 27 46 226 350

Kesä 682 28 75 25 31 16 163 102

Syksy 46 54 21 25 38 5 60

Kok-N

Kevät 15 9 15 51 62

Kesä 39 11 18 10 23 1 24 17

Syksy 28 48 10 20 26 1 13

Kok-P

Kevät 0,5 0,4 0,4 2,0 3,0

Kesä 4,2 0,5 1,0 0,3 0,4 0,1 0,8 0,5

Syksy 2,8 0,9 0,3 0,7 0,6 0,1 0,4

COD

Kevät 255 89 201 2874 1559

Kesä 459 117 166 95 275 74 390 351

Syksy 369 607 79 238 437 70 167

Vuosi/kk        Kiintoaine gha-1d-1       Kok- N gha-1d-1     Kok-P gha-1d-1       COD gha-1d-1      Rauta 

gha-1d-1

1994

Heinä 1249 54 5,6 649              373

Elo 132 22 2,9 264              135

Syys 60 34 4,2 460              214

Loka 33 21 1,4 277                82

1995

Touko 48 15 0,5 255                14

Kesä 36 13 0,4 130                33

Heinä 23 8 0,5 79                36
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Kuvio 28. Kiintoainehuuhtoumat suoraan salaojista (♦ ) sekä kokoojaojasta (�) mitatun
valuman mukaan laskettuina vuonna 1995.

Elo 26 13 0,7 144                47

Syys 19 9 0,5 84                38

Loka 89 87 1,4 1132                87

1996

Touko 27 9 0,4 90                22

Kesä 145 26 1,9 258                99

Heinä 37 19 0,6 141                34

Elo 43 11 0,5 101                30

Syys 27 9 0,4 85                33

Loka 15 12 0,3 73                18

1997

Touko

Kesä 54 21 0,6 196                27

Heinä 12 5 0,2 51                16

Elo 8 4 0,2 38                18

Syys 23 12 0,4 157                32

Loka 38 43 1,2 502                58

Marras 13 6 0,4 55                26

1998

Touko 46 15 0,4 201                 -

Kesä 29 20 0,5 336                 -

Heinä 27 22 0,3 126                 -

Elo 38 26 0,5 366                 -

Syys 55 23 0,8 518                 -

Loka 18 34 0,4 328                 -

Marras 41 20 0,7 466                 -
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4.3.5 Vedenlaatu kuntoonpanovaiheen salaojakentällä

4.3.5.1 Kiintoaine

Ojituksen yhteydessä otettiin salaojista vesinäytteitä salaojituspäivänä ja siitä eteenpäin
vuorokauden välein. Taulukossa 14 on esitetty näin havaitut ainepitoisuudet yhdeksän
vuorokauden jaksolta salaojituksesta alkaen. Näytteet otettiin kolmesta eri salaojasta, jot-
ka asennettiin peräkkäisinä päivinä. 

Noin tunti ojan kaivun jälkeen salaojaputkista tuleva vesi oli mustaa ja kaikki ainepi-
toisuudet olivat korkeita. Salaojaputkista virtaava vesi alkoi kirkastua jo muutamien tun-
tien kuluttua ojituksesta ja jo 1-2 vuorokauden kuluttua kaikki ainepitoisuudet olivat suu-
ruusluokaltaan samanlaisia kuin Lampisuon tuotannossa olevalta salaojakentältä havaitut
pitoisuudet. Viikon kuluttua pitoisuudet olivat vakiintuneet koealueelle ominaiselle tasol-
le, jonka jälkeen esiintyi tavanomaista vaihtelua näytteenottokertojen välillä.

Kiintoainepitoisuus oli välittömästi ojituksen jälkeen yli 70 mgl-1, josta pitoisuus laski
muutaman päivän aikana alle 10 mgl-1. Pitoisuus oli ojituksen jälkeen koko kesän hyvin
tasainen ja vaihtelut olivat suuruudeltaan vain muutamia mgl-1. Kesällä 1996 keskipitoi-
suus oli 5,2 mgl-1, mikä oli hieman pienempi kuin Lampisuon tuotannossa olevalla sala-
ojakentällä. 

Myös kuntoonpanovaiheen koealueella mitattiin valumavesien pitoisuuksia salaojien
lisäksi kokoojaojasta. Havainnointi aloitettiin samaan aikaan kuin salaojat asennettiin.
Kokoojaojan mittauspisteeseen tuli salaojavesien lisäksi vettä pintavaluntana lohkon 13
keskelle salaojittamatta jääneeltä alueelta sekä suoraan kokoojaojiin tulevasta sadannasta.
Ojitustyön aikana kokoojaojan kiintoainepitoisuus oli 185 mgl-1 eli huomattavasti suu-
rempi kuin suoraan salaojista mitattu pitoisuus. Tämä johtui juuri kaivetun kokoojaojan
reunoilta huuhtoutuneesta kiintoaineesta. Kahden viikon kuluttua ojituksesta pitoisuus
vakiintui ja pysyi pienempänä kuin10 mgl-1.  

Tuotantoalueelta vedet johdettiin pintavalutuskentälle noin 750 metrin pituista laskuo-
jaa pitkin, joka kaivettiin salaojituksen yhteydessä. Alkukesällä suurien valumien aikana
ojasta havaitut kiintoainepitoisuudet olivat suurempia kuin mittapadolla eli ojasta huuh-
toutui kiintoainetta valumavesiin. Valumien pienennyttyä loppukesällä pitoisuudet ojassa
laskivat alle mittapadolta mitatun pitoisuuden eli kiintoainetta alkoi pidättyä ojaan. Pinta-
valutuskentälle kiintoainetta pidättyi merkittävästi ja toukokuun puolivälin jälkeen keski-
määräinen kiintoainepitoisuus pintavalutuskentän alapuolella oli 4,7 mgl-1. Kuvassa 29 on
esitetty uuden koealueen valumavesien kiintoainepitoisuudet ojitusvuonna eri havainto-
pisteissä alkaen noin kaksi viikkoa salaojituksen päättymisestä. Avo-ojitettuihin alueisiin
verrattuna olivat kiintoainepitoisuudet alhaisemmat niin salaojissa, kokoojaojassa kuin
laskuojassakin.
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Taulukko 14. Lampisuon kuntoonpanovaiheessa olevan  alueen valumavesien pitoisuudet
suoraan salaojaputkista mitattuina heti ojituksen jä lkeen, kevää llä  1996.

Vuonna 1997 suoraan salaojista mitatuissa kiintoainepitoisuuksissa oli kaikkia aikaisem-
pia havaintoja selvästi suurempaa vaihtelua. Pitoisuus vaihteli välillä 6-17 mgl-1  eri mit-
tauskerroilla. Kesä-elokuun aikana vaihtelu ei ollut riippuvainen säätilasta eikä alueella
tehty mitään kuntoonpanotoimenpiteitä, mikä olisi voinut vaikuttaa pitoisuuteen. Kesä-
kaudella pitoisuus oli suurempi kuin tuotannossa olevalla avo-ojitetulla alueella, jossa
keskipitoisuus oli 10,2 mgl-1, mutta pienempi kuin kuntoonpanovaiheessa olleilla avo-oji-
tetuilla vertailualueilla.

Kuvio 29. Lampisuon uuden salaojituskoealueen valumavesien kiintoainepitoisuudet
ojitusvuonna mitattuina suoraan salaojaputkista, kokoojaojasta, laskuojan alapäästä sekä
pintavalutuskentän alapuolelta.

Vuoden 1998  erittäin runsaista sateista huolimatta oli kiintoainepitoisuus salaojissa tasai-
sempi ja alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kesän keskipitoisuus oli 6,1 mgl-1 ja syksyn
vain 4,2 mgl-1, heinäkuussa pitoisuus oli suurimmillaan eli 14,4 mgl-1. Kokoojaojasta
mitattu keskipitoisuus kesällä oli 9,5 mgl-1 ja myös avo-ojitetuilla kuntoonpanosoilla
kiintoainepitoisuudet olivat selvästi suuremmat kuin salaojista mitatut pitoisuudet.

Aika ojituk-
sesta

Kiintoaine

[mgl-1]

COD

[mgl-1]

Väri

[mgPtl-1]

Kok-N

[mgl-1]

Kok-P

[mgl-1]

Rauta

[mgl-1]

pH

1 h (heti) 70,8 553 musta 0,49 4,5 4,2

1 d 24,3   74 375 0,17 2,7 4,8

2 d 13,9   60 270 0,14 2,3 4,7

4 d   4,2   30 160 0,67 0,05 2,2 4,3

5 d   1,8   34 140 0,75 0,04 1,9

6 d   3,1   41 160 0,72 0,05 1,1 4,8

7 d   3,2   27 100 0,73 0,04 1,6 4,9

8 d   3,1   30   90 0,45 0,03 1,3 4,7

9 d   2,9   34   90 0,92 0,03 1,1 4,3

185.351.3
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Vuonna 1999 salaojavesien pitoisuuksia seurattiin joka toinen viikko heinäkuusta alka-
en. Ensimmäisellä mittauskerralla kiintoainepitoisuus oli 15,9 mgl-1, jonka jälkeen se las-
ki selvästi ja kauden keskipitoisuus oli 6,8 mgl-1. Kokoojaojassa keskimääräinen kiintoai-
nepitoisuus oli 15,8 mgl-1, mikä oli aiempia vuosia selvästi suurempi.

Kiintoainepitoisuuksien keskiarvo oli vuosina 1996-1998 koko ajan salaojissa pienem-
pi kuin avo-ojitetuilla alueilla. Taulukossa 15 on esitetty Mann-Whitneyn testillä tehdyn
keskiarvojen vertailun tulokset. Vuonna 1997 ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä, mutta
vuosina 1996 ja 1998 ero oli erittäin merkitsevä. Kolmen vuoden aineiston summana ero
oli myös erittäin merkitsevä. Vuoden 1996 vertailuhavainnot ovat tuotannossa olevalta
avo-ojitetulta suolta ja vuoden 1997 ja 1998 havainnot kuntoonpanovaiheen soilta, minkä
vuoksi taulukkoon 15 on laskettu omaan sarakkeeseen myös vuosien 1997 ja 1998 tulok-
set yhdessä. Myös tässä tarkastelussa pitoisuuksien keskiarvojen ero oli tilastollisesti erit-
täin merkitsevä.

4.3.5.2 Kokonaisfosfori

Vuonna 1996 heti ojituksen jälkeen oli kokonaisfosforipitoisuus 490 µgl-1, mutta se laski
jo ensimmäisen vuorokauden aikana noin kolmasosaan lähtöarvosta. Kolmen vuorokau-
den jälkeen ojituksen vaikutusta ei enää havaittu. Alkukesällä oli suoraan salaojista havai-
tussa fosforipitoisuudessa vaihtelua, joka tasaantui loppukesällä. Tämän vaihtelun takia
salaojien veden keskimääräinen fosforipitoisuus oli hieman suurempi kuin kokoojan mit-
tapadolta ja laskuojan loppupäästä mitatut pitoisuudet. Pintavalutuskentällä pitoisuus las-
ki etenkin syksyllä selvästi. Salaojista mitattu keskipitoisuus oli 89 µgl-1 ja pintavalutuk-
sen jälkeen keskipitoisuus oli 40 µgl-1. Vuonna 1996 oli myös tuotannossa olevalla sala-
ojakentällä kokonaisfosforipitoisuus alle 100 µgl-1. Tuotannossa olleilla vertailusoilla
pitoisuus kohosi keskikesällä pienten valumien aikana selvästi salaojien pitoisuutta suu-
remmaksi. 

Vuonna 1997 oli salaojakentän fosforipitoisuudessa samankaltaisia suuria vaihteluita
kuin kiintoainepitoisuudessakin. Keskipitoisuus kohosi edellisestä vuodesta ollen kesällä
136 µgl-1, mikä oli lähes yhtä suuri kuin Lampisuon avo-ojitetun jyrsinturvealueen veden
keskipitoisuus. Kuntoonpanovaiheessa olevilla avo-ojitetuilla vertailualueilla oli keskipi-
toisuus pienempi kuin salaojakentällä. 

Vuonna 1998 fosforipitoisuus tasaantui ja laski selvästi aiemmista vuosista. Kesän kes-
kipitoisuus oli 54 µgl-1, mikä oli pienempi kuin tuotannossa olevalla salaojakentällä, mut-
ta suurempi kuin avo-ojitetuilla kuntoonpanosoilla. Vuonna 1999 sademäärät olivat vain
noin puolet vuoden 1998 sademääristä, mutta se ei vaikuttanut fosforipitoisuuteen. Pitoi-
suus oli koko kesän ajan alle 58 µgl-1 ja keskipitoisuus oli 46 µgl-1. Kokoojaojasta mitattu
keskiarvo oli 84 µgl-1. Kuvassa 30 on esitetty kokonaisfosforipitoisuudet eri havaintopis-
teistä mitattuna ojitusvuonna 1996.

Vuonna 1996 kokonaisfosforipitoisuus oli salaojissa suurempi kuin vertailualueilla,
mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vuosina 1997 ja 1998 oli salaojakentän veden
keskipitoisuus suurempi kuin avo-ojitetuilla vertailualueilla, edellisenä vuotena ero oli
tilastollisesti merkitsevä, jälkimmäisenä  melkein merkitsevä. 
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Kuvio 30. Kokonaisfosforipitoisuudet Lampisuon uuden koealueen valumavedessä
ojitusvuonna mitattuina suoraan salaojista, kokoojaojan mittapadolta, laskuojasta sekä
pintavalutuskentän alapuolelta.

4.3.5.3 Kokonaistyppi

Typpipitoisuus salaojakentän valumavesissä oli ojitusvuonna erittäin alhainen. Kesäkau-
den keskiarvo oli 1,0 mgl-1 ja vaihtelut olivat pieniä, suurimmillaan pitoisuus oli hieman
yli 2,0 mgl-1. Kuntoonpanovaiheen salaojakentältä mitattu typpipitoisuus oli selvästi
alhaisempi kuin tuotannossa olevan salaojakentän ja avo-ojitettujen vertailualueiden pitoi-
suudet. Kokoojaojan mittapadolla ja ojan alapäässä olivat typpipitoisuudet lähes samat
kuin suoraan salaojista mitatut, joten ojasta ei huuhtoutunut eikä ojaan pidättynyt typpeä.
Kuvassa 31 on esitetty salaojakentän typpipitoisuudet eri havaintopisteistä mitattuna
vuonna 1996.

Ojitusta seuraavana vuonna typpipitoisuus pysyi alhaisena ja tasaisena. Kesän keskipi-
toisuus suoraan salaojista mitattuna oli 1,1 mgl-1  ja syksyn 1,2 mgl-1. Lampisuon jyrsin-
turvealueella keskipitoisuus oli 2,2 mgl-1, samoin muilla avo-ojitetuilla alueilla oli typpi-
pitoisuus suurempi kuin salaojakentällä.

Vuoden 1998 runsaat sateet eivät vaikuttaneet suoraan salaojista mitattuihin typpipitoi-
suuksiin, vaan pitoisuuden keskiarvo oli kesällä 1,2 mgl-1 eli vain hieman suurempi kuin
edellisenä vuonna. Kokoojaojasta havaitut typpipitoisuudet olivat vuonna 1998 koko ajan
suuremmat kuin suoraan salaojista mitatut, keskiarvo oli 1,6 mgl-1. Vuoden 1998 sateet
kohottivat kokoojaojan typpipitoisuutta aikaisempiin vuosiin verrattuna. 

Vuonna 1999 salaojien ja kokoojaojan typpipitoisuudet olivat jälleen keskenään saman
suuruiset, keskimäärin 1,5 mgl-1. Avo-ojitettuihin kuntoonpanosoihin verrattuna oli sala-
ojien keskimääräinen typpipitoisuus erittäin merkitsevästi pienempi vuosina 1997 ja
1998. Vuonna 1996, kun vertailualueena oli avo-ojitettu tuotantosuo,  ero oli merkitsevä. 
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Kuvio 31. Kokonaistyppipitoisuudet Lampisuon uuden koealueen valumavedessä
ojitusvuonna mitattuina suoraan salaojista, kokoojaojan mittapadolta, laskuojasta sekä
pintavalutuskentän alapuolelta.

4.3.5.4 Kemiallinen hapenkulutus

Ojituksen jälkeen vuonna 1996 laski COD-arvo 2-3 päivän kuluessa tasolle, jossa se pysyi
koko loppukesän kohoten taas hieman syksyllä. Kesän keskiarvo oli 40 mgl-1. Kokoojao-
jasta mitatut arvot olivat koko vuoden lähes samat kuin suoraan salaojista mitatut. Pinta-
valutuskentän jälkeiset COD-arvot olivat korkeammat kuin kentälle tulevassa vedessä,
kesäkauden keskiarvo oli 47 mgl-1. Lampisuon avo-ojitetulla vertailualueella keskiarvo
oli vain 34 mgl-1.

Vuonna 1997 COD-arvo oli hieman ojitusvuotta korkeampi ja vaihtelu oli suurempaa,
kesäkauden keskiarvo oli 43 mgl-1 ja koko vuoden 48 mgl-1. Pintavalutuskentällä pitoi-
suus kohosi hieman kuten edellisenäkin vuonna. Kuntoonpanovaiheessa olevilla avo-oji-
tetuilla vertailusoilla oli keskiarvo vain 25 mgl-1, mutta tuotannossa olevalla Lampisuon
vertailualueella COD-arvo oli salaojien arvoa suurempi.

Vuonna 1998 salaojien COD-arvo oli vielä edellisvuotta korkeampi ja kesän keskiarvo
oli 56 mgl-1. Suurimmillaan arvo oli elokuun alussa 71 mgl-1  ja laski syksyllä alle arvon
40 mgl-1. Kokoojaojassa keskiarvo oli 56 mgl-1 eli sama kuin salaojissa. Avo-ojitetuilla
kuntoonpanosoilla oli vuoden 1998 keskimääräinen COD-arvo vain 32 mgl-1. Vuonna
1999 suoraan salaojista mitatut COD-arvot laskivat vuosien 1996-1997 tasolle ja kesän
keskiarvo oli 40 mgl-1. 

Kemiallisen hapenkulutuksen keskiarvo oli salaojista mitattuna kaikkina tutkimusvuo-
sina suurempi kuin avo-ojien pitoisuus. Vuonna 1997 ero oli tilastollisesti merkitsevä ja
vuosina 1996 ja 1998 erittäin merkitsevä. Kuvassa 32 on esitetty COD-arvot vuonna 1996
koekentän eri havaintopisteistä mitattuna.
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4.3.5.5 Rauta

Valumavesien rautapitoisuus oli heti ojituksen jälkeen 4,5 mgl-1, laski noin viiden vuoro-
kauden kuluessa alle 2,0 mgl-1, josta kohosi jälleen loppuvuoden keskipitoisuuden olles-
sa yli 4 mgl-1. Keskipitoisuus salaojissa oli lähes kaksinkertainen avo-ojitetun vertailualu-
een pitoisuuteen verrattuna. Laskuojan loppupäässä rautapitoisuus oli vain 2,5 mgl-1 eli
rautaa pidättyi laskuojaan. Myös vuonna 1997 oli rautapitoisuus koko ajan salaojissa kor-
keampi kuin vertailualueilla. Kesän keskimääräinen rautapitoisuus salaojista mitattuna oli
7,2 mgl-1 ja Lampisuon jyrsinturvealueella 3,8 mgl-1.  

Vuonna 1998 salaojista mitattu rautapitoisuus laski selvästi edellisvuoteen verrattuna
keskiarvon ollessa 3,5 mgl-1. Myös kokoojaojan pitoisuus laski ollen 2,9 mgl-1. Rautapi-
toisuuden pienenemiseen ovat voineet vaikuttaa kesän 1998 runsaat sateet, minkä vuoksi
valumavesi on laimentunut raudan suhteen. Vuonna 1999 rautapitoisuus kohosikin hie-
man edellisvuoteen verrattuna. Suoraan salaojista mitattu pitoisuus oli 4,3 mgl-1 ja kokoo-
jaojasta mitattu keskipitoisuus  4,8 mgl-1.

Rautapitoisuus oli salaojakentällä kaikkina vuosina keskimäärin suurempi kuin avo-
ojitetuilla vertailualueilla. Vuosina 1996 ja 1997 ero oli tilastollisesti merkitsevä. Vuoden
1998 aineisto ei ollut riittävän laaja testin suorittamiseen.

Kuvio 32. COD-arvot Lampisuon uuden koealueen valumavedessä ojitusvuonna mitattuina
suoraan salaojista, kokoojaojan mittapadolta, laskuojasta sekä pintavalutuskentän
alapuolelta.

4.3.6 Ainehuuhtoumat kuntoonpanovaiheen salaojakentällä

Kuntoonpanovaiheen koealueella olivat vuoden 1996 valumat ojituksen vuoksi selvästi
vertailualueiden valumia suuremmat. Kentän kuivuminen ja vesivaraston tyhjeneminen
jatkui hitaasti myös seuraavina vuosina, minkä vuoksi valumat olivat vuonna 1997 vielä
lähes kolminkertaiset tuotannossa olevan salaojakentän valumiin verrattuina. Salaojitettu-
jen koealueiden välinen ominaishuuhtoumien ero johtuukin suurelta osin tästä valumien
erosta.
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Taulukossa 16 on esitetty kuntoonpanovaiheessa olevan salaojakentän kuukausittaiset
ominaishuuhtoumat tutkimusvuosilta. Taulukossa 17 on esitetty eri vuodenaikojen omi-
naishuuhtoumia sekä kuntoonpano- ja tuotantosoiden ja luonnontilaisen suon vertailuar-
voja. Taulukon 16 arvoista havaitaan, että kaikkien ainehuuhtoumien osalta oli kuukausit-
tainen vaihtelu hyvin pientä. Tämä johtuu sekä valumien että pitoisuuksien tasaisuudesta.
Viikoittaisella astiamittauksella ei saatu havaittua mahdollisia valumahuippuja, jotka oli-
sivat voineet aiheuttaa hetkellisesti havaintoaineistossa esitettyjä suurempia huuhtouma-
arvoja. Kokoojaojasta tehtyjen jatkuvien valumamittausten perusteella ei vuorokauden
keskivalumissa ole kuitenkaan esiintynyt suuria arvoja.

Taulukko 15. Lampisuon kuntoonpanovaiheessa olevan salaojakentä n ja avo-ojitettujen
vertailualueiden valumavesien ainepitoisuuksien keskiarvojen testitulokset. Keskiarvojen
eroa on testattu Mann-Whitneyn testillä . Merkinnä t;  +++  ero on tilastollisesti erittä in
merkitsevä  / ++ ero tilastollisesti merkitsevä  / + ero tilastollisesti melkein merkitsevä  / -
ero ei ole tilastollisesti merkitsevä . Merkintä  s>a tarkoittaa, että  keskiarvo on suurempi
salaojista otetuissa nä ytteissä , merkinnä n puuttuessa keskiarvo on suurempi avo-
ojitetuilla vertailualueilla.

Kiintoainehuuhtouma oli ojitusvuonna pienempi kuin avo-ojitetuilla kunnostussoilla ja
pienten pitoisuuksien vuoksi myös pienempi kuin tuotantosoilla. Myös ojitusta seurannei-
na vuosina olivat kiintoainehuuhtoumat pienempiä kuin avo-ojitetuilla tuotantosoilla kes-
kimäärin. Vitmaojan luonnontilaisen suon huuhtoumiin verrattuna oli koealueen kiintoai-
nehuuhtouma keväisin pienempi, mutta kesäisin ja syksyisin suurempi. Myös tuotannos-
sa olevaan salaojakenttään verrattuna olivat huuhtoumat suurempia.

Typpihuuhtoumat olivat selvästi avo-ojitettujen kunnostus- ja tuotantosoiden huuhtou-
mia pienempiä ja myös tuotannossa olevan salaojakentän huuhtoumia pienempiä. Typpi-
huuhtoumien pienuus johtui uuden koealueen erittäin pienistä valumavesien typpipitoi-
suuksista. 

Kokonaisfosforihuuhtouma oli lähes saman suuruinen kuin avo-ojitetuilla kunnostus-
soilla ja tuotannossa olevalla salaojakentällä, mutta selvästi korkeampi kuin Vitmaojan
luonnontilaisella alueella.

Aine  Havaintovuosi

1996 1997 1998 1997-1998 1996-1998

Kiintoaine + - +++ +++ +++

Kok-P
- ++ + ++ -

s>a s>a s>a s>a s>a

Kok-N ++ +++ +++ +++ +++

COD
+++ ++ +++ +++ +++

s>a s>a s>a s>a s>a

Fe
++ ++ + +++

s>a s>a s>a s>a

Väri - + ++ +
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Kemiallisen hapenkulutuksen määrä oli ojitusvuonna kahden kuukauden ajan korkea
ja laski sen jälkeen pienemmäksi kuin avo-ojitetuilla kunnostus- ja tuotantosoilla pysyen
pienempänä myös seuraavana vuonna. Vuosi 1998 oli erittäin sateinen ja salaojakentän
huuhtoumat olivat suuremmat avo-ojitettujen vertailualueiden pitkän ajan keskiarvoihin
verrattuna, mutta pienemmät vuoden 1998 arvoihin verrattuna. Myös avo-ojitetuilla tuo-
tantosoilla ja luonnontilaisella Vitmaojan havaintoalueella olivat vuoden 1998 ominais-
huuhtoumat moninkertaiset pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna.

Taulukko 16. Kuntoonpanovaiheessa olevan salaojakent ä n  kuukausit taiset
ominaishuuhtoumat vuosina 1996-1999.

Vuosi/kk Kiintoaine gha-1d-1 Kok- N gha-1d-1 Kok-P gha-1d-1 COD gha-1d-1 Rauta gha-1d-1

1996

Touko    223    59     3,5    1913    193

Kesä      61    16     1,0      530      68

Heinä      58      9     0,7      347      40

Elo      43      7     0,8      324      42

Syys      15      5     0,5      196      25

Loka      13      8     0,4      168      21

1997

Kesä      62      6     0,5      212      36

Heinä      78      7     1,0      273      44

Elo      46      6     0,7      238      40

Syys      26      7     0,6      278      27

Loka      21      7     0,4      302      27

Marras      13      4     0,5      248      30

1998

Touko      50    13     0,5      438      35

Kesä      54    13     0,5      487      38

Heinä      61    11     0,5      427      35

Elo      77    12     0,8      910      22

Syys      67    12     0,9      561      36

Loka      30      9     0,5      347      37

Marras      19      7     0,3      274       -

1999

Heinä      87      8     0,4      346      36

Elo      21      6     0,2      167      16

Syys      19    11     0,2      142      20
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Taulukko 17. Kuntoonpanovaiheen salaojakentä n eri vuodenaikojen ominaishuuhtoumat
vuosina 1996-1999. Valumat ja pitoisuudet on havaittu suoraan salaojista.
Vertailuarvoina on Pohjois-Pohjanmaan ympä ristö keskuksen kuormitustarkkailussa
olleiden avo-ojitettujen tuotanto- ja kunnostussoiden vuosien 1995-1998 sekä  Vitmaojan
luonnontilaisen valuma-alueen huuhtouma-arvot vuosilta 1993-1997.

4.3.7 Pohjavesipinnan syvyys salaojitetuilla koealueilla

Pohjavesipinnan syvyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa pohjavesiputkessa olevan
vapaan vedenpinnan ja tuotantokentän pinnan välistä etäisyyttä. Vuonna 1995 eli salaoji-
tusta seuraavana vuonna oli tuotannossa olevalla koekentällä, saran reunassa olevasta pis-
teestä mitattu pohjavesipinnan syvyys koko kesän ajan suurempi kuin 0,7 m. Vaihtelu oli
hidasta ja suurimmillaan pohjavesipinnan syvyys oli heinä-syyskuussa yli 0,8 metriä ja
alkoi hitaasti pienentyä lokakuussa sateiden lisäännyttyä. Avo-ojitetulla vertailualueella
pohjavesipinnan syvyys pysyi koko havaintokauden ajan välillä 0,5-0,6 m eli tasaisesti
noin 20 cm pienempänä kuin salaojitetulla koealueella. Salaojakentän havaintopisteet
vuonna 1995 olivat saroilla, joilla ojitussyvyys oli 1,6 m, kun avo-ojitetun alueen ojan
syvyys oli 1,2 m. 

Parametri Huuhtouma gha-1 d-1

Salaojat luonnon-
tilaiset

tuotanto-
suot

kunnos-tus-
suot

1996 1997 1998 1999   93-97 95-98 95-98

Kiintoaine

Kevät 222 50      226    350

Kesä 54 62 65 54        16    163    102

Syksy 14 20 38       5,3     60

Kok-N

Kevät 59 13        51     62

Kesä 11 6,5 12 6,9       1,1   23,5     17

Syksy 6,5 5,9 8,9       1,1     13

Kok-P

Kevät 3,5 0,5      1,9    3,0

Kesä 0,9 0,7 0,6 0,3      0,1     0,8    0,5

Syksy 0,4 0,5 0,5      0,1    0,4

COD

Kevät 1913 438   2874   1559

Kesä 400 241 608 256       74    390   351

Syksy 182 276 394       70   167
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Vuonna 1996 salaojakentälle tehtiin uusia mittauspisteitä ja eri pisteiden välinen
hajonta oli edellisvuotta suurempi. Salaojakentän pohjavesipinnan syvyydet 1,6 metrin
syvyyteen ojitetun saran reunassa vaihtelivat välillä 0,6-1,2 m. Pohjavesipinta kohosi sel-
västi kaikissa pisteissä kesäkuun  puolivälin rankkasateen yhteydessä sekä syksyllä loka-
kuun sateiden vaikutuksesta. Uudella mittauslinjalla, joka oli 1,2 m syvyyteen ojitetun
saran reunalla, oli pohjavesipinnan syvyys noin 10 cm pienempi kuin muissa salaojaken-
tän havaintopisteissä. Se pysyi kuitenkin kesäkuun rankkasadehavaintoja lukuun ottamat-
ta  yli 0,7 m syvyydessä ja koko ajan suurempana kuin avo-ojitetulla vertailualueella, jos-
sa myös ojitussyvyys oli 1,2 m.  

Vuonna 1996 oli käytössä myös saran keskellä olevia havaintopisteitä. Pohjavesipin-
nan syvyys saran keskellä oli kaikilla mittauslinjoilla 10-20 cm suurempi kuin vastaavis-
sa saran reunoilta mitatuissa pisteissä. Avo-ojitettujen alueiden havaintolinjoilla syvyys
oli pienempi kuin salaojitetulla alueella. Saran pinta keskilinjalla oli sarasta riippuen 30-
50 cm reunaa ylempänä, joten pohjavesipinta oli saran keskellä 10-30 cm korkeammalla
kuin saran reunassa. Tuotannon vuoksi saran reunan ja keskustan välinen korkeusero
vaihteli, mutta kentän pinnan korkeuseroja ei vaaittu säännöllisesti pohjavesimittausten
yhteydessä. Vuonna 1997 olivat pohjavesipinnan vaihtelut ja eri havaintopisteiden väliset
erot samankaltaiset kuin vuonna 1996. Tuotannon edetessä kuivatussyvyys pieneni sekä
salaojakentällä että vertailualueilla, mutta tämän vaikutusta pohjavesipintaan ei havaittu.
Kuvassa 33 on esitetty pohjavesipinnan syvyys vuonna 1996 saran reunalla olevissa mit-
tauspisteissä sekä kuvassa 34 pohjavesipinnan kesto Menosen ja Päiväsen (1979) esittä-
mällä tavalla saran reunalla olevissa mittauspisteissä. 

Kuivatustehon mahdollista muuttumista eri vuosien aikana tarkasteltiin esittämällä
saman mittauspisteen pohjavesipinnan kesto peräkkäisinä vuosina samassa kuvassa.
Kuvassa 35 on esitetty vuosina 1995-1998 neljässä eri salaojakentän havaintopisteessä
mitattujen pohjavesipintojen kesto ja kuvassa 36 näiden pisteiden pohjavesipinnan syvyys
vuonna 1998. Havaintolinjan C reunapisteessä CR ovat vuodet 1995 ja 1997 samankaltai-
sia, mutta vuosi 1996 poikkesi hieman pohjavesipinnan syvyyden ollessa keskimäärin
suurempi kuin muina vuosina. Toisilla mittauslinjoilla ei vuosien 1996-1997 välillä ollut
minkäänlaista eroa, sen sijaan vuosi 1998 poikkesi kaikissa havaintopisteissä selvästi
aikaisemmista vuosista johtuen kesän 1998 erittäin runsaista sateista. Tämän vuoksi eri-
tyisesti loppukesän ja syksyn havainnoissa pohjavesipinnan syvyys oli hyvin pieni, vain
muutamia kymmeniä senttimetrejä. Tuotantokaudella pohjavesipinnan syvyys oli kuiten-
kin 0,6-0,8 metriä eli kentän kantavuuden kannalta riittävä.  
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Kuvio 33. Pohjavesipinnan syvyys kesällä 1996 tuotannossa olevalla salaojakentällä sekä
vertailualueella mitattuna saran reunalla. Linjat 1,2,C ja B ovat salaojakentällä, linja D avo-
ojitetulla alueella.

Kuvio 34. Pohjavesipinnan kesto kesällä 1996 tuotannossa olevalla salaojakentällä sekä
vertailualueella mitattuna saran reunalla. Linjat 1,2,C ja B ovat salaojakentällä, linja D avo-
ojitetulla alueella.
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Kuvio 35. Pohjavesipinnan kesto peräkkäisinä vuosina 1995-1998 tuotannossa olevan
salaojakentän eri havaintopisteissä. Pisteet C/R ja 2/1 ovat saran reunalla, pisteet 1/2 ja 2/2
noin metrin etäisyydellä reunasta.
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Kuvio 36. Pohjavesipinnan syvyys vuonna 1998 tuotannossa olevan salaojakentän
havaintopisteissä. Pisteet C/R ja 2/1 ovat saran reunalla, pisteet 1/2 ja 2/2 noin metrin
etäisyydellä reunasta.

Kuntoonpanovaiheen salaojakentällä pohjavesipinnan syvyyttä mitattiin neljässä pistees-
sä, joista kaksi oli saran keskellä ja kaksi ojalinjan vieressä noin metrin päässä salaojaput-
kesta. Toinen ojalinjan viereisistä pisteistä oli vedenjohtolevyn kohdalla ja toinen pelkän
salaojaputken vieressä. Pohjavesipinnan syvyys kuntoonpanovaiheen koealueella ei ollut
vuosina 1996-1999 kertaakaan suurempi kuin 0,6 m, vaan oli keskimäärin välillä 0,4-0,5
m, mikä ei ole riittävä syvyys, jotta kenttä kantaisi työkoneita. Vuonna 1998 oli pohjave-
sipinta vain 0,2-0,3 metrin etäisyydellä suon pinnasta. Vuonna 1999 pohjavesipinnan
syvyyshavaintoja tehtiin vain muutamia, ja tuolloin pohjavesipinnan syvyys oli vuosien
1996 ja 1997 kaltainen. 

Vedenjohtolevyn vieressä oleva piste poikkesi kaikista muista ja pohjavesipinnan
syvyys oli välillä 1,0-1,2 m kaikkina vuosina, myös vuonna 1998. Vedenjohtolevy paran-
si paikallisesti kuivatuksen tehokkuutta selvästi, mutta vaikutus ei yltänyt saran keskilin-
jalla olevaan mittauspisteeseen saakka. Kuntoonpanovaiheen salaojakentän pintoja ei oltu
muotoiltu kalteviksi, joten alueella ei syntynyt missään vaiheessa pintavaluntaa ojalinjoja
ja vedenjohtolevyjä kohti. Kuvassa 37 on esitetty kuntoonpanovaiheen salaojakentän poh-
javesipinnan syvyydet vuosina 1996-1998.
Kolmen peräkkäisen vuoden pohjavesipinnan keston perusteella ei kuivatuksen tehokkuu-
dessa ollut eroja eri vuosina. Kuntoonpanovaiheen kentän kuivatus ei edennyt toivotulla
tavalla, mutta toisaalta salaojaputkien toimintakyky ei kuitenkaan ole muuttunut havainto-
kaudella. Toimintakyky voisi muuttua vuosien kuluessa putkiin muodostuvien rautasaos-
tumien vuoksi tai vedenläpäisevyyden heiketessä kentän tiivistymisen vuoksi vuoksi.
Kuvassa 38 on esitetty pohjavesipinnan kesto kahdessa havaintopisteessä vuosina 1996-
1998. Vuoden 1999 havainnot eivät ole säännöllisin väliajoin tehtyjä, joten niitä ei ole
otettu mukaan pohjavesipinnan kestotarkasteluun. 
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Kuvio 37. Pohjavesipinnan syvyys kuntoonpanovaiheen salaojakentällä vuosina 1996-1998.
Piste 3/1 on vedenjohtolevyn vieressä, muut pisteet yli 5 m etäisyydellä levystä.
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Kuvio 38.  Pohjavesipinnan kesto kuntoonpanovaiheen salaojakentän kahdessa
havaintopisteessä vuosina 1996-1998. Piste 3/1 on kivikuitulevyn vieressä ja piste 3/2 saran
keskellä.

4.3.8 Sadetuskokeen aikainen valuma-, pohjavesipinnan syvyys ja 
kantavuus

Sadetuskoe tehtiin tuotannossa olevalla salaojakentällä elokuussa 1996 kuivan jakson jäl-
keen sadettamalla vettä kahdelle vierekkäiselle saralle niin, että vesi valui sarkojen välis-
sä olevalle ojalinjalle. Sadanta mitattiin 10 sademittarilla ja koko alueen keskimääräinen
sadanta laskettiin jakamalla valuma-alue kolmeen eri sadantavyöhykkeeseen. Koko alu-
eelle satoi keskimäärin 60 mm ja tämän sadannan aiheuttamaa valuntaa mitattiin yhdestä
salaojasta astiamittauksella. Kuvassa 39 on esitetty periaatekuva sadetuskokeen järjeste-
lyistä. 

Sadetusalueella kulkevan mittausojan virtaama juuri ennen sadetuskokeen alkua oli
0,015 ls-1, mikä on valumana 5,5 ls-1km-2. Sadetuskokeen aikaisista virtaamista vähennet-
tiin tämä perusvirtaama, jolloin saatiin sadetuksen aiheuttama virtaama. Jakamalla tämä
virtaama sadetusalueen pinta-alalla saatiin sadetuksen synnyttämän valuman suuruus.
Kuvassa 40 on esitetty salaojasta mitattu sadetuksen aiheuttama virtaama sadetuksen
alkamisesta kahden vuorokauden aikana.

Sadetusalueen mukaan laskettuna oli sateen synnyttämä hetkellinen valuma suurim-
millaan 650 ls-1km-2 noin 3-4 tuntia sadetuksen alkamisesta. Tämän jälkeen valuma laski
puolessa tunnissa arvoon 450 ls-1km-2 ja vuorokauden kuluttua valuma oli 28,7 ls-1km-2.
Kahden vuorokauden kuluttua valuma oli 14,3 ls-1km-2 eli vielä selvästi korkeampi kuin
salaojakentällä ennen sadetusta mitattu valuma. 

0.0

0.4

0.8

1.2

0 4 8 12 16 20 24 28

P
o

h
ja

v
ed

en
 s

y
v

y
y

s 
[m

]

Linja 3/1/98 Linja 3/2/98 Linja 3/1/97 Linja 3/2/97 Linja 3/1/96 Linja 3/2/96
0.0

0.4

0.8

1.2

P
o

h
ja

v
es

ip
in

n
an

 s
y

v
y

y
s 

[m
]

Linja 3/1/98 Linja 3/2/98 Linja 3/1/97 Linja 3/2/97 Linja 3/1/96 Linja 3/2/96

maanpinta



113
Kuvio 39. Lampisuon salaojakentällä tehdyn sadetuskokeen järjestelyt.

Kuvio 40. Sadannan aiheuttama virtaama sadetuskokeen aikana. Virtaamasta on vähennetty
ennen sadetuksen alkua havaittu virtaama 0,015 ls-1. Sadetus päättyi 3,5 tunnin kohdalla.

Laskemalla sadetuksen alusta alkaen virrannut kokonaisvesimäärä ja jakamalla se sade-
tusalueen pinta-alalla saatiin valunta millimetreinä. Ensimmäisen neljän tunnin aikana oli
kokoojaojaan tullut valunta 7,7 mm. Vuorokauden kuluessa sadetuksen aloituksesta oli
kokoojaojaan valunut 22,6 mm eli hieman yli kolmasosa sadetetusta vesimäärästä. Toisen
vuorokauden aikana valunta oli enää 2 mm. Sadetuskokeen aikana ei mitattu haihduntaa,
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mutta olosuhteet olivat haihdunnan kannalta edulliset. Ruukin säähavaintoaseman
mukaan elokuun 6-10. päivän välisenä aikana oli haihdunta vedenpinnasta 16 mm eli noin
3 mmd-1 (Suomen ympäristökeskus 1996). 

Pintavaluntakokeessa mitattiin tuotantokentän pinnalla noin 2 cm paksuisessa pinta-
kerroksessa valuvan veden määrää keräämällä vesi kentän pintaan asennetun levyn kautta
mitta-astioihin. Sadetuksen alettua kentän pintakerros kastui nopeasti ja vettä alkoi valua
kentän pinnalla ja pintakerroksessa kohti ojalinjaa. Kokeen alussa ensimmäisellä mittaus-
kerralla täyttyivät mitta-astiat yhtä lukuun ottamatta, joten tarkkoja valunta-arvoja ei saa-
tu. Näistä tuloksista voitiin kuitenkin arvioida, kuinka suuri valuman on täytynyt vähin-
tään olla, jotta astiat täyttyivät. Pintavaluntaa esiintyi koko sadetusjakson ajan ja 5 metrin
päässä saran ylimmästä pisteestä vielä noin tunnin ajan sadetuksen päättymisestä. Tämän
jälkeen pintavalunta oli hyvin vähäistä, kahden tunnin mittauksen aikana laatikoihin tul-
lut valunta oli vain 0,15 mm. 

Sadetuskokeen aikana oli pintavalunta eri mittauspisteissä 6,9 mm, yli 6,5 mm, yli 9
mm, yli 7,6 mm ja yli 2,9 mm eli 5-15 % sadannasta valui välittömästi pintavaluntana.
Tämän pintavalunnan voidaan olettaa valuneen hyvin nopeasti vedenjohtolevyjen kautta
salaojaan. Salaojasta mitattu vuorokauden valunta oli 22,6 mm, joten tästä ensimmäisen
vuorokauden kokonaisvalunnasta valui mittausten mukaan välittömänä pintavaluntana 28-
40 % eli tuotantokentän kuivatuksen kannalta merkittävä osa. Tämän pintavalunnan syn-
tymisen kannalta on tärkeää sarkojen pinnan muotoileminen kalteviksi. 

Kaltevalla pinnalla syntyy varsinaisen pintavalunnan lisäksi pintakerrosvaluntaa, min-
kä vuoksi huomattava osa valumavesistä kulkeutuu nopeasti salaojien päälle ja vedenjoh-
tolevyjen kautta salaojiin. Tämän pintakerroksessa tapahtuneen valunnan suuruutta ei täs-
sä tutkimuksessa mitattu, mutta ensimmäisen vuorokauden aikana valuneesta kokonaisve-
simäärästä valtaosa on nopeasti valuvaa pinta- ja pintakerrosvaluntaa. Loppuosa sadan-
nasta haihtuu tai imeytyy turvekerroksiin kasvattaen vesivarastoa. Voimakkaalla pinta- ja
pintakerrosvalunnalla ei ole avo-ojitettuihin alueisiin verrattuna veden laadun kannalta
samankaltaista haitallista vaikutusta, koska kiintoaine ei voi huuhtoutua suoraan avo-
ojiin, vaan vesi kulkeutuu kivikuitulevyjen läpi salaojiin. Kuvassa 41 on valokuva kentän
pinnalla, ojalinjalla esiintyvästä valunnasta sadetuskokeen aikana. 

Sadetusalueella oli kaksi pohjavesimittauslinjaa, joista toinen oli kivikuitulevyjen koh-
dalla. Kuvassa 42 on esitetty kivikuitulevyn eli pystysalaojan vieressä olevan mittauslin-
jan pohjavesipinnan syvyydet neljän vuorokauden aikana alkaen sadetuskokeen alusta.
Saran reunalla vedenjohtolevyn lähellä olevissa pisteissä 1/1 ja 1/2 nousi pohjaveden pin-
ta vain 10-20 cm ollen korkeimmillaan noin vuorokauden kuluttua sateen alkamisesta.
Saran puolivälissä olevissa pisteissä 1/3 ja 1/4 nousi pohjaveden pinta jopa 0,7 m käyden
tasossa 0,4 m kentän pinnasta. Pohjaveden pinta oli korkeimmillaan  3-4 tunnin kuluttua
sateen alkamisesta, jonka jälkeen se palautui lähelle alkuperäistä tasoa noin vuorokauden
kuluessa. Kivikuitulevyjen välitön vaikutus ulottui vain lähimpiin pisteisiin, mutta näiden
alueiden tehokas kuivatus nopeuttaa pienellä viiveellä myös viereisten alueiden pohjave-
sipinnan alenemista.  
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Kuvio 41. Valokuva sadetuskokeen aikana tuotantokentän pinnalle syntyneestä
pintavalunnasta. Vesi valuu ojalinjaa pitkin, kunnes menee pystysalaojina toimivan
kivikuitulevyn kautta salaojaan. 

Kuvio 42. Pohjavesipinnan syvyys sadetuskokeen aikana pystysalaojan vieressä olevalla
mittauslinjalla. Pisteet 1/1 ja 1/2 ovat alle metrin etäisyydellä, piste 1/3 kolmen ja piste 1/4 on
viiden metrin etäisyydellä pystysalaojasta ja piste 1/5 on saran keskilinjalla.   

Kuvassa 43 on esitetty mittauslinjan B pohjavesihavainnot. Kyseinen linja ei ole pystys-
alaojan vieressä ja tällä linjalla myös saran reunalla olevissa havaintopisteissä pohjave-
den pinta nousi nopeasti sadetuksen alkamisen jälkeen käyden jopa tasossa 0,2 m kentän
pinnan alapuolella. Pohjavesipinnan aleneminen oli hitaampaa kuin pystysalaojien koh-
dalla ja pohjaveden pinta oli vielä 4 vuorokauden kuluttua alkuperäistä pohjaveden pin-
taa ylempänä. Vedenjohtolevyjen jaksottaminen tiheämpään lyhyinä jaksoina parantaisi
koealueen kuivatusta entisestään. Saran keskellä korkeimmassa pisteessä nousi pohjave-
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den pinta hyvin vähän ja hitaammin kuin reunapisteissä. Saran keskilinjalle tulevasta
sadannasta huomattava osa valui pois ja pohjaveden pinta alkoi nousta vasta sen jälkeen,
kun se oli ensin noussut saran alemmissa pisteissä.

Kuvio 43. Pohjavesipinnan syvyys sadetuskokeen aikana mittauslinjalla, joka ei ole
pystysalaojan vieressä. Pisteet B/1 ja B/2 ovat alle 1 metrin etäisyydellä saran reunasta ja
piste B/3 on 5 metrin etäisyydellä.

Sadetuskokeen jälkeen pohjaveden pinta laski alle 0,7 m syvyyteen pystysalaojien koh-
dalla noin vuorokauden kuluttua ja muualla noin kahden vuorokauden kuluttua sadetuk-
sen alkamisesta. Tuotannon ja turpeen kuivumisen kannalta on 0,5-0,7 m todettu vyöhyk-
keeksi, jonka alapuolella pohjaveden pinnan tulisi olla (Päivänen 1973, Järvinen 1988).  

Tuotantokentän kantavuutta arvioitiin mittaamalla ns. dcp-indeksiä salaojakentällä ja
vertailuhavaintoina Lampisuon avo-ojitetuilla alueilla vuonna 1995. Vuoden 1995 kokei-
den tulokset on esitetty julkaisussa (Röpelinen, 1996b). Dcp-indeksi ei ilmaise absoluut-
tista kantavuusarvoa, mutta indeksin perusteella voitiin vertailla kantavuutta eri pisteissä
ja kantavuuden muutoksia eri aikoina.  Vuoden 1995 havaintojen mukaan ei avo-ojitetuil-
la ja salaojitetuilla alueilla ollut kantavuuden osalta merkittävää eroa. Vuoden 1995
havainnot tehtiin kuivan kauden aikana, jolloin kaikkien havaittujen alueiden kantavuus
oli työkoneille riittävä ja erittäin hyvä. Vuoden 1995 havaintojen perusteella voidaankin
pitää turvetuotantoalueella mitattua dcp-indeksin arvoa 15-20 cm/isku erittäin hyvin tuo-
tantokoneille riittävänä. Sarkojen reunoilla oli dcp-indeksi 20-25 cm/isku, mikä myöskin
oli tuotantokoneille riittävä, ainakaan minkäänlaista haitallista koneiden painumista ei
havaittu ajettaessa salaojakentällä ojalinjoilla ja ojalinjojen yli.

Vuonna 1996 dcp-mittauksia tehtiin kesäkuussa neljä vuorokautta rankkasateen jäl-
keen sekä elokuussa sadetuskokeen yhteydessä ennen ja jälkeen sadetuksen. Kuvassa 44
on esitetty sadetuskokeen yhteydessä tehtyjen kokeiden dcp-indeksidiagrammit. Saran
reunalla, ojalinjalta mitattu dcp-indeksi oli pintakerroksessa suurempi kuin saran keskel-
lä olevissa pisteissä. Tämä johtui ainakin osittain siitä, että salaojien päällä oleva turve-
kerros on irtoturvetta, mikä  siirrettiin rakentamisen aikana kaivinkoneella ojalinjalle.
Saran reunoja lukuun ottamatta oli dcp-indeksi kaikissa pisteissä ennen sadetusta alle 15
cm/isku  eli kenttä oli erittäin hyvin kantava. Turpeen ja pohjamaan raja näkyy eri pisteis-
sä dcp-indeksin pienenemisenä syvyydellä 0,9-1,2 m. Ennen sadetusta oli kentän pinnalla
oleva löyhä turvekerros muutaman sentin paksuinen ja dcp-kaira painui ilman iskua noin
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5 cm, ojalinjalla jopa 10-15 cm. Sadetuksen vaikutus dcp-indeksiin näkyi selvimmin
aivan saran reunalla ojalinjan vieressä olevissa pisteissä, joihin pintavalunnan vuoksi ker-
tyi runsaasti vettä. Noin 2 tuntia sadetuksen päättymisestä oli dcp-indeksi kasvanut 30-60
cm syvyyteen saakka ollen kuitenkin suurimmillaan vain 30 cm/isku. Pintakerros pehme-
ni kaikissa mittauspisteissä siten, että ilman pudotusta painui kaira 10-15 cm syvyyteen. 

Tuotantosaralla olevissa pisteissä ei sadetus vaikuttanut kovin suuresti kantavuuteen ja
kivikuitulevyjen kohdalla olevalla linjalla oli kantavuus hieman parempi kuin vertailulin-
jalla. Vuorokauden kuluttua sadetuksesta oli linjalla 1/1 ja 1/4 pehmein alue eli suurin
dcp-indeksi painunut 40-50 cm syvyyteen ja samalla ylempien kerrosten dcp-indeksi oli
pienentynyt kantavuuden palauduttua kuivumisen myötä. 

Vuonna 1995 mitattiin turpeen vesipitoisuuksia sekä salaojitetulla että avo-ojitetuilla
vertailualueilla Lampisuolla ja Ahvensuolla. Ojitusmenetelmän vaikutusta turpeen vesipi-
toisuuteen eri tilanteissa ei vuoden 1995 tulosten mukaan voitu selkeästi osoittaa, vaikka
vesipitoisuudet salaojakentällä olivat yleensä alhaisempia kuin avo-ojitetuilla alueilla
(Röpelinen 1996b). Mittausten hajonta oli kuitenkin niin suurta, että erot ovat voineet
aiheutua turpeen ominaisuuksista  eikä välttämättä ojitusmenetelmästä. Vaikka menetel-
män onkin todettu soveltuvan turpeen vesipitoisuuden mittaukseen, voi suuri hajonta Hut-
tusen ja Kujalan (1994) mukaan aiheuttaa ongelmia tulosten tulkinnassa.

Vuoden 1996 mittauksissa ei verrattu eri alueiden vesipitoisuuksia vaan tutkittiin vesi-
pitoisuuden vaihtelua kussakin havaintopisteessä eri aikoina. Kuvassa 45 on esitetty kah-
delta mittauslinjalta 0,4 m ja 0,6 m syvyydeltä mitatut vesipitoisuudet koko kesän 1996
ajalta. Kesäkuun rankkasateen ja samoin elokuussa tehdyn sadetuskokeen vaikutukset
näkyvät linjan B havainnoissa. Kuvassa esitetty linja D ei ollut sadetuskokeen alueella ja
näissä havainnoissa vesipitoisuus pysyi elokuussa lähes muuttumattomana. Mittausten
hajonta näkyy pisteen BK40 havainnoissa, jotka olivat alkukesällä täysin muista havain-
noista poikkeavat. Kyseessä oli kiinteä mittauspiste, joten muutokset ovat voineet aiheu-
tua esimerkiksi yläpuolisen kuormituksen aiheuttamasta mittausanturin liikkumisesta tai
kytkentähäiriöistä.
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Kuvio 44. Vuonna 1996 tehdyn sadetuskokeen aikana mitatut dcp-indeksin arvot ennen
sadetusta, 2 tuntia sadetuksen jälkeen ja vuorokausi sadetuksen jälkeen.
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Kuvio 45. TDR-laitteella mitattu turpeen vesipitoisuus salaojitetun koealueen mittauslinjoilla
B ja avo-ojitetulla alueella olevalla mittauslinjalla D. Linja B oli elokuussa tehdyllä
sadetuskoealueella ja linja D sen ulkopuolella. Luvut 40 ja 60 tarkoittavat mittauspisteen
syvyyttä [cm] kentän pinnasta mitattuina. 

Kuvassa 46 on esitetty aivan kentän pintakerroksesta noin 2 cm syvyydestä mitattuja vesi-
pitoisuuksia sadetuskokeen aikana. Heti sadetuksen alettua kohosi vesipitoisuus mittaus-
pisteissä 20-30 %-yksikköä. Pintakosteus alkoi laskea lähes heti sadetuksen päätyttyä ja
oli jo sadetuspäivän iltana laskenut noin 10 %-yksikköä. Sadetusta seuraavana päivänä
vesipitoisuus oli eri pisteissä noin 60 % ja tällöin kentän pinta oli vielä liian märkä tuo-
tantoa varten. Kahden vuorokauden kuluttua vesipitoisuus oli edelleen laskenut ja kentän
pinta alkoi kovettua, mutta kentällä ei olisi vieläkään voinut aloittaa tuotantoa. Pintakos-
teusmittauksissa oli linjan B ja linjan 1 osalta hieman eroa kuivumisnopeudessa. Linja 1
on pystysalaojan kohdalla ja lähellä pystysalaojaa olevat mittauspisteet kuivuivat kahdes-
sa päivässä lähelle alkupitoisuutta. Saran keskellä olevien mittauspisteiden vesipitoisuus
pysyi kuitenkin lähes muuttumattomana koko ajan. Jo ennen sadetusta näiden pisteiden
vesipitoisuus oli selvästi muita pisteitä korkeampi. Tämä mittausten hajonta johtuu toden-
näköisimmin turpeen ominaisuuksissa esiintyvästä vaihtelusta.
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Kuvio 46. Sadetuskokeen aikana kentän pintakerroksesta 2 cm syvyydeltä mitatut
kosteuspitoisuudet kahdelta mittauslinjalta. Mittauslinja 1 on kivikuitulevystä tehdyn
pystysalaojan vierellä. Ensimmäinen havainto 7.8 on ennen sadetuksen aloittamista.

4.4 Hakepatojen käyttö ylivirtaamaa tasaavina rakenteina

4.4.1 Hakepatojen rakenne ja toiminta

Hakkeen käytössä sarka- tai kokoojaojarakenteissa on vaarana hakkeen huuhtoutuminen
erityisesti rankkasateiden tai lumen sulamisvesien mukana alapuoliseen ojastoon.  Las-
keutusaltaiden pintapuomien tai pintavalutuskenttien vuoksi haketta pääsisi tällaisissa
tilanteissa todennäköisesti hyvin vähän alapuoliseen vesistöön. Itse turvetuotantoalueella
hake kuitenkin aiheuttaisi roskaantumista ja mahdollisesti vääriin paikkoihin kerääntyes-
sään voisi tukkia ojia, rumpuputkia tai pumppuja. Tämän vuoksi rakenteelle asetettiin
tavoite, että padosta ei huuhtoudu haketta tulvatilanteissakaan. 
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Hakkeen pysyvyyttä patorakenteessa tutkittiin laboratoriossa virtauskanavassa. Pelk-
kää haketta käytettäessä alkoi pato kohota nosteen vuoksi vedenpinnan kohottua noin kol-
masosaan padon korkeudesta. Nostettaessa veden pintaa edelleen ylemmäs lähti koko
pato liikkeelle veden mukana ja sortui, jolloin koko hakemäärä huuhtoutui koeuomaan.
Padon leveydellä tai poikkileikkauksen muodolla ei ollut vaikutusta padon pysyvyyteen.

Asettamalla padon harjan päälle kerros turvetta, saatiin pato pysymään hieman aiem-
paa paremmin paikoillaan, mutta pato lähti kuitenkin liikkeelle selvästi ennen kuin veden-
pinta ylitti padon harjan.

Ainoa tapa saada pato pysymään paikoillaan virtauskanavassa oli asentaa virtaussuun-
nassa padon alapuolelle tukirakenne, jollaisena käytettiin puuritilää. Veden noustessa
hake kohosi nosteen vaikutuksesta, mutta painauduttuaan tiiviisti ritilää vasten muodosti
hake pysyvän rakenteen. Veden virratessa padon yli saatiin hakkeen huuhtoutuminen
estettyä padon päälle asennetulla ohuella turvekerroksella.

Laboratoriokokeiden tulosten perusteella sarkaojapadot rakennettiin sijoittamalla
padon eteen puuritilä ja padon harjalle laitettiin turvetta viereisiltä tuotantosaroilta. Hake
kaadettiin kauhalla ojaan ja tasoitettiin, mutta sitä ei ollut tarkoitus tiivistää. Kauhalla
tasoitettaessa kuitenkin osa padoista tiivistyi, mikä heikensi niiden vedenläpäisevyyttä.
Kuvassa 47 a on Kääpäsuolle rakennettu sarkaojapato padotustilanteessa.

Padon rakennusvaiheessa oli puuritilät kaivettava ja asennettava ojiin käsityönä, mikä
lisää padon rakennuskustannuksia pelkkään hakepatoon verrattuna. Vaikka ritilä asennet-
tiin 0,2-0,4 m kentän pintaa alemmaksi, jää puuritilä tuotannon edetessä ja kentän pinnan
laskiessa lopulta kentän pinnan yläpuolelle ja voi näin haitata tuotantokoneiden työsken-
telyä. Tällöin ritilä on kaivettava irti ja asennettava uudelleen syvemmälle. Myös sarka-
ojia syvennettäessä on patorakenteet tehtävä uudelleen. 

Kesän 1999 ja kevään 2000 havaintojen mukaan puuritilän avulla toteutettu hakepato
oli pysyvyydeltään erittäin hyvä. Kesän ja kevään aikana esiintyneiden useiden ylivuototi-
lanteiden aikana ei huuhtoutunut lainkaan haketta padoista, joiden pinnalla oli turveker-
ros. Pelkästä hakkeesta tehdyistä padoista levisi tulvatilanteissa jonkin verran haketta vie-
reisille tuotantosaroille, mutta ei padon alapuolelle. 

Massansiirtoalueella patojen tukikerroksena käytettiin tuotantokentältä otettua turvetta
kuvan 47 b mukaisesti. Padot rakennettiin konetyönä, ainoastaan salaojaputken asennuk-
sessa tarvittiin käsityötä. Massansiirtoalueella kaksi patoa verhoiltiin vuonna 1999 turve-
kerroksella, vaikka suuren varastotilavuuden vuoksi veden ei oletettu tulvivan padon yli.
Patoja suunniteltaessa ja rakennettaessa oletettiin, että ainoastaan hakkeesta tehdyn
vedenjohtokerroksen tai salaojan täydellinen tukkeutuminen voisi aiheuttaa tulvimisen
padon yli tai ohi. Tukkeutumisen varalta jätettiin salaojaputkien päät näkyviin, että niitä
voitaisiin käyttää tarvittaessa tulvaputkina. Yksi pato jätettiin vertailun vuoksi verhoile-
matta turvekerroksella. Kevättulvan aikana vedenpinta ylitti padon harjan, mutta haketta
ei huuhtoutunut kokoojaojaan.
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Kuvio 47. a) Kääpäsuolle asennettu sarkaojapato padotustilanteessa. b) Massansiirtoalueen
pato rakennusvaiheessa. 

4.4.2 Hakepatojen vaikutus virtaamiin ja vedenkorkeuksiin

Kääpäsuon koealueella mitattiin vuonna 1999 virtaamia viikoittain astiamittauksella sar-
kaojien päisteputkista. Virtaamat mitattiin näytteenoton yhteydessä eikä mittausta tehty
kertaakaan rankkasateen aikana. Pienien (alle 10 mm) sateiden aikana riitti sarkaojien
varastotilavuus, jos patoallas oli tyhjä ennen sateen alkua. Varastotilavuuden täytyttyä
hakepadon yli virtaava vesi valui yhtä nopeasti kokoojaojiin kuin avoimissakin ojissa.
Hakepato voi leikata valumaa enintään ojassa olevan varastotilavuuden verran. Puolen
metrin padotuskorkeus poikkileikkaukseltaan keskimääräisessä sarkaojassa merkitsee
noin 14-15 mm valuntaa vastaavaa varastotilavuutta. Pitkissä sarkaojissa ojan kaltevuus
pienentää kuitenkin tätä varastotilavuutta. 1 0/00 kaltevuudella 50 cm padotuskorkeuden
synnyttämä vesivarasto ulottuu 500 metrin etäisyydelle, jolloin koko alueelle laskettu
varastotilavuus vastaa vain noin 7 mm valuntaa. Koko varastotilavuuden tehokas hyödyn-
täminen edellyttäisi pitkissä sarkaojissa useita peräkkäisiä hakepatoja.

Patoaltaiden ollessa täysiä olivat valumat välillä 6-8 ls-1km-2. Vastaavina aikoina
padottomissa vertailuojissa olivat valumat  jopa 16 ls-1km-2. Varastotilan täytyttyä alkoi
virtaus yli padon ja suurimmat padollisista ojista mitatut valumat olivat noin 14 ls-1km-2,
kun ne vertailuojissa olivat 25 ls-1km-2. 
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Sateettomina kausina oli vertailuojien valuma tasaisesti suuruusluokkaa 3-4 ls-1km-2,
mutta padollisissa ojissa valuma laski jopa alle arvon 1 ls-1km-2. Patoaltaissa oli aina  vet-
tä, joten pieniin valuma-arvoihin oli syynä hakepatojen huono vedenjohtavuus. Puhdista-
malla patojen etureunasta lietettä saatiin valuma kasvamaan ja patoaltaat tyhjenemään
ennen seuraavaa sadetta.

Kääpäsuolla mitattiin vuonna 1999 viikoittainen suurin vedenkorkeus 10 padollisessa
ja kahdessa vertailuojassa. Veden pinnan vaihtelu padollisissa ojissa oli keskenään saman-
kaltaista lukuun ottamatta kahta ojaa, jotka tukkeutuivat heti rakentamisen jälkeen. Näis-
sä ojissa vedenpinta pysyi tasossa 50 cm, kunnes padot purettiin. Muissa padollisissa sar-
kaojissa veden pinta laski ensimmäisen padotustilanteen jälkeen 2-3 päivässä lähelle poh-
jan tasoa. Tässä vaiheessa patojen etupinnalle kertynyt liete kuivui ja tukki padon, mikä
havaittiin hyvin pieninä valumina. Seuraavan sateen jälkeen padolliset sarkaojat eivät
enää tyhjentyneet ennen kuin niiden etupinnasta haravoitiin edellisen sateen jälkeen kui-
vunut ja kovettunut lietekerros pois. Sama tilanne toistui kesän 1999 aikana padosta riip-
puen 2-3 kertaa, minkä vuoksi osa sarkaojapadoista poistettiin jo syksyllä 1999. Kahdessa
padottomassa vertailuojassa suurimmat viikoittaiset vedenkorkeudet olivat kesän ja syk-
syn 1999 aikana välillä 5-20 cm. Keväällä 2000 sarkaojapadot olivat tukossa ja kaikki sar-
kaojapadot jouduttiin purkamaan toukokuussa, jotta tuotantoalue saatiin kuivatettua. 

Myös massansiirtoalueella näkyi hakepatojen vaikutus vedenkorkeuksiin selvästi. Alu-
eella olevan kokoojaojan vedenpinta padotti vuonna 1999 massansiirtoalueiden vedenpin-
taa, minkä vuoksi se ei laskenut kahdessa ojassa alle 10 cm tason koko havaintoaikana.
Massansiirtoalueen suuresta varastotilavuudesta huolimatta vedenpinta kohosi vuonna
1999 patoaltaissa korkeimmillaan jopa yli 45 cm. Näin suuri vedenpinnan korkeus viittaa
riittämättömään vedenjohtavuuteen.  

Keväällä 2000 lumen sulettua oli massansiirtoalueen padoilla vesipinta patojen harjan
korkeudella eli vesisyvyys oli 0,5-0,6 m. Yhden padon takana vedenpinta laski nopeasti,
mutta kahden muun padon läpi tuleva virtaus oli heikentynyt edellisvuodesta ja vedenpin-
nan aleneminen kesti yli kaksi viikkoa. Patojen tarkastus keväällä 2000 osoitti, että padot,
jotka oli verhoiltu turpeella, olivat osittain tukkeutuneet. Verhoiluun käytetty turve oli
sekoittunut puuhakkeeseen ja turvetta oli myös valunut padon etuseinämälle, mikä oli
heikentänyt padon vedenjohtavuutta. 

Kesän 1999 ja kevään 2000 tulosten perusteella massansiirtoalueen hakepatojen raken-
netta muutettiin jättämällä turveverhoilu pois ja kierrättämällä salaojaputkea hakepadon
sisällä niin, ettei yhden kohdan mahdollinen tukkeutuminen aiheuttaisi koko padon tuk-
keutumista. Uusissa padoissa lisättiin myös hakkeen ja veden kosketuspintaa leventämällä
patoja edellisvuodesta siten, että leveys uusissa padoissa oli vähintään neljä metriä. Näil-
lä parannuksilla Kääpäsuon massansiirtoalueelle rakennettiin 3 uutta hakepatoa vuonna
2000.

Toukokuussa 2000 kaivettiin myös kokoojaojaa niin, ettei se enää padottanut massan-
siirtoalueelta tulevaa virtausta. Keväällä tehtyjen padon muutostöiden ja ojan perkauksen
jälkeen toimivat kaikki massansiirtoalueen padot hyvin. Vuonna 2000 mitattiin kahden
patoaltaan vedenkorkeus jatkuvana ja patoaltaasta tulevaa virtaamaa mitattiin astiamitta-
uksella erilaisissa virtaustilanteissa. Vedenkorkeus ja virtaamahavaintojen perusteella
piirrettiin hakepatojen purkautumiskäyrä. Kuvassa 48 on esitetty Kääpäsuon massansiir-
toalueen hakepatojen vedenkorkeuden ja valuman välinen yhteys. Kuvassa 49 on esitetty
kahden massansiirtoalueen patoaltaan vedenpinnan korkeudet jatkuvatoimisella mittarilla
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mitattuna vuonna 2000. Vedenpinnan korkeus tarkoittaa padon edessä olevan vesikerrok-
sen paksuutta syvimmässä kohdassa. Vedenpinnan ollessa alimmillaan olivat patoaltaat
lähes kuivia, mutta padon edessä ja massansiirtoalueella olevissa syvänteissä oli kuitenkin
koko ajan vettä. Patoaltaassa 4 olivat vedenkorkeus ja virtaama koko ajan suurempia kuin
patoaltaassa 3. Alueet olivat samankokoisia eikä maastotarkastelussa havaittu mitään syy-
tä valumaeroihin. 

Mittausten mukaan massansiirtoalueen hakepadot ehkäisivät ylivalumien syntymisen.
Valumaksi laskettuna oli kesän suurimmat koealueelta tulevat valumat vain hieman yli 30
ls-1km-2, vaikka kesällä 2000 oli muutamia rankkasateita - suurin vuorokausisadanta hei-
näkuussa oli 31 mm, jota edelsi 14 mm sadepäivä. Näin suuret sateet aiheuttavat ilman
padottavia rakenteita olevilla alueilla yleensä erittäin suuria ylivalumia, joten hakepadon
valumia tasaava vaikutus on selkeä. 

Hakepatojen vedenläpäisevyys oli vuonna 2000 edellisvuotta parempi, mikä näkyi
alempina vedenkorkeuksina ja vedenpinnan laskemisena sadejaksojen jälkeen. Vuonna
2000 massansiirtoalueen patojen läpi virtasi vettä 0,35-0,45 ls-1 padon poikkileikkausne-
liötä kohti. Vedenläpäisevyys oli yli kolminkertainen vuonna 1999 sarkaojapadoissa
mitattuun arvoon verrattuna. Vesipinnan pysyminen kuivinakin jaksoina tasossa 10-15 cm
viittaa mahdollisuuteen, että padon pohjakerroksen vedenläpäisevyys olisi heikentynyt tii-
vistymisen tai lietteen kertymisen vuoksi. Tutkimuksen jatkovaiheessa on selvitettävä
mahdollinen puhdistustarve ja varmistettava vedenjohtokyvyn säilyminen.

4.4.3 Hakepatojen vaikutus veden laatuun

Vesinäytteet otettiin vuonna 1999 sekä padollisista että avoimista sarkaojista kolmen ojan
kokoomanäytteenä satunnaisten näytteenottovirheiden minimoimiseksi. Kumpiakin näyt-
teitä otettiin kolme eli yhteensä yhdeksästä ojasta. Kuvassa 50 on esitetty Kääpäsuon tut-
kimusalueelta havaitut kiintoainepitoisuudet vuoden 1999 tutkimuskaudella.

Kiintoainepitoisuus heinäkuun lopussa oli suurin hakepadollisissa sarkaojissa. Tämän
jälkeen pitoisuudet olivat avoimissa ojissa jonkin verran suuremmat. Pitoisuuserot olivat
koko mittausjakson ajan hyvin pieniä ja pitoisuusvaihtelut eri ojissa olivat samankaltai-
set. Näytteet otettiin päisteputkien alapäästä, joten sarkaoja-altaiden ja lietepidättimien
vaikutus on tasannut vertailuojien välisiä pitoisuuseroja. Kääpäsuon kiintoainepitoisuu-
det olivat hieman korkeampia kuin muilla tutkimusalueilla keskimäärin. Avoimien ojien
keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli 15,5 mgl-1 ja hakepadollisten ojien 15,8 mgl-1.

COD-arvoissa olivat vertailuojien väliset erot myös hyvin pienet, vaikka keskiarvojen
ero olikin hieman suurempi kuin kiintoainepitoisuudessa. Erityisesti syksyllä oli pitoi-
suuksien hajonta vähäinen. Padottomien ojien valumaveden keskimääräinen COD-arvo
oli tutkimuskaudella 54 mgl-1  ja hakepadollisten ojien 59 mgl-1. Typen ja fosforin määrä
oli kesällä suurempi hakepadollisissa kuin vertailuojissa. Pitoisuudet tasaantuivat kuiten-
kin nopeasti syksyyn mennessä. Kokonaistyppipitoisuus oli hakepadollisissa ojissa vuon-
na 1999 keskimäärin 5 mgl-1  ja kokonaisfosforipitoisuus 0,14 mgl-1. Vertailuojissa koko-
naistyppipitoisuus oli 4,1 mgl-1  ja kokonaisfosforipitoisuus 0,11 mgl-1.
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Maastomittauksissa veden värissä ei ollut merkitsevää eroa padollisien ja vertailuojien
välillä, vaikka laboratoriotesteissä vesi kirkastui virratessaan padon läpi. Tuotantokentäl-
lä vesi virtasi hakepadon jälkeen vielä jonkin matkaa sarkaojassa ennen näytteenottopis-
tettä ja sekoittui sarkaoja-altaissa olevaan veteen, jossa on aina myös altaan reunoilta tul-
lutta vettä. Tässä vaiheessa veden väri palautui samankaltaiseksi kuin vertailuojissa, eikä
hakepadoilla näin ollut pysyvää vaikutusta veden väriin.

Hakepatojen vaikutusta valumavesien laatuun on vaikea määrittää tarkasti maasto-olo-
suhteissa. Padon ylä- ja alapuolen näytteet ovat pitoisuuksiltaan niin lähellä toisiaan, että
pienetkin virheet tai epätarkkuudet näytteenotossa voivat muuttaa tulosta. Virheettömän ja
toistettavan näytteen ottaminen suoraan hakepadon alapuolelta on erittäin vaikeaa. Näyt-
teet otettiin päisteputkien alapäästä, jolloin sarkaoja-altaat ovat jo tasanneet pitoisuuksia.
Laboratoriossa hakesuodatuksen vaikutusta veden laatuun voitaisiin tutkia kontrolloidusti,
mutta kuten veden värin kohdalla havaittiin, tilanne maastossa on niin erilainen, ettei
laboratoriokokeiden tuloksia voi yleistää maasto-olosuhteisiin. Laboratoriokokeet osoit-
taisivat hakepadon teoreettisen puhdistuskyvyn, mutta käytännössä vesi kulkee vielä sar-
kaojassa, sarkaoja-altaassa sekä päisteputkessa. Padon yläpuolinen vesi on jo osittain las-
keutunutta vettä, mikä onkin hakepatoratkaisuissa oleellista. Padot tasaavat ylivalumia ja
vesi pidättyessään sarkaojiin tai massansiirtoalueelle selkeytyy kuten laskeutusaltaissa.
Lisäksi hakkeen läpi suotautuessaan osa kiintoaineesta pidättyy patoon.

Massansiirtoalueen patojen vaikutusta turvetuotantoalueen valumavesien laatuun tulee
tarkastella virtaamia tasaavan vaikutuksen perusteella. Tilanteissa, joissa huomattava osa
suosta on massansiirtoalueena, on patojen valumaa tasaava vaikutus merkittävä koko alu-
een kannalta. Tasainen valuma edistää ulkoisten puhdistuslaitteiden, kuten laskeutusaltai-
den toimintakykyä, se ehkäisee myös uomaeroosiota niin kokoojaojissa kuin koko tuotan-
toalueen laskuojissakin. Hakepadot ehkäisevät rankkasateiden yhteydessä lietteen ja kel-
luvan turpeen pääsyn kokoojaojiin ja ehkäisevät näin erityisesti kiintoainehuuhtoumien
huippujen muodostumista. Veden pidättyessä patoaltaaseen kasvaa myös kokonaishaih-
dunta alueelta, koska patoaltaassa on jatkuvasti vettä. Tarkasti hakepatojen vaikutusta
veden laatuun voitaisiin tarkastella  vain vertaamalla jo ennen massansiirtoa tarkkailussa
olleiden soiden veden laatua massansiirron jälkeiseen tilanteeseen. 

Hakepadoilla suojatuilla massansiirtoalueilla on käytettävissä moninkertainen varasto-
tilavuus verrattuna normaaleihin sarkaojiin, joissa on päisteputket, lietepidätin ja sarka-
oja-allas. Näin hakepadoilla voidaan leikata valumahuippuja myös erittäin suurten kesäsa-
teiden tai kevättulvan aikana tehokkaammin kuin tavallisilla sarkaojarakenteilla. 
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Kuvio 48. Kääpäsuon massansiirtoalueen hakepatojen vedenkorkeuden ja valuman välinen
riippuvuus. 

Kuvio 49. Kääpäsuon vuorokausisadanta (pylväät) sekä massansiirtoalueella mitatut
vedenpinnan korkeudet ojassa 3 (–) ja ojassa 4 (- - -) vuonna 2000.
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Kuvio 50. Valumavesien kiintoainepitoisuudet Kääpäsuolla hakepadollisissa sarkaojissa sekä
avoimissa vertailuojissa.
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5 Tulosten tarkastelu 

5.1 Sadantaolojen vaikutus tutkimustuloksiin

Tuotantomenetelmätutkimusta varten havaintoja tehtiin neljän vuoden aikana, salaojatut-
kimusta varten kuuden vuoden aikana ja hakepatotutkimusta varten kahden vuoden aika-
na. Kyseisenä aikana säätilasta havainnoitiin säännöllisesti sadantaa.

Sadantaoloiltaan tutkimusvuodet edustivat pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna sekä
kuivempia että sateisempia vuosia, vaikka erot eivät olleet vuositasolla tai koko tuotanto-
kauden tasolla kovin suuria. Vuosi 1998 oli kuitenkin poikkeuksellisen sateinen koko tuo-
tantokauden sademäärän ollessa noin kaksinkertainen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna
ja lähes kolminkertainen tutkimusjakson kuivimpiin vuosiin 1994 ja 1996 verrattuna.
Näin vuosisadannankin tasolla tutkimusjakson sadantaoloissa oli vaihtelua niin paljon,
että tutkimustuloksia voidaan pitää pätevinä kaikissa sääoloissa. 

Kuukausisadannoissa oli suuriakin vaihteluita eri kesinä esiintyneiden pitkien kuivien
jaksojen ja toisaalta rankkasateiden tai pitkäaikaisten sateiden vuoksi. Näiden säävaihte-
luiden vuoksi tutkimustuloksia saatiin myös ääriolosuhteista.

Vaihtelevat sadantaolot tuovat varmuutta erityisesti valumatuloksiin sekä tuotantome-
netelmä- että salaojatutkimuksessa. Hakepatotutkimuksesta ei olisi ilman rankkasateita
saatu lainkaan tärkeimmäksi osoittautuneita tuloksia hakepatojen toimivuudesta. Salaoja-
tutkimuksessa oli vedenlaadun lisäksi olennaista kuivatuksen seuranta eli pohjavesisyvyy-
den, kantavuuden ja kosteuspitoisuuden mittaus sekä sadannan muuttuminen valunnaksi.
Näiden tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden  kannalta oli tärkeää saada havaintoja
myös ääriolosuhteista. Vuoden 1998 runsaat sateet olivat tämän vuoksi erittäin tärkeät.
Vuonna 1996 ääriolosuhteita haettiin keinotekoisesti sadettamalla koealuetta.

Valumavesien laadun kannalta eri vuosien ja kuukausien välinen vaihtelu antaa tulok-
siin varmuutta, vaikka suurimpien yksittäisten vuorokausisadantojen aikana ei pitoisuus-
näytteitä järjestelmällisesti otettukaan. Vuosittain oli tutkimussoilla vuotta 1998 lukuun
ottamatta vain yksi yli 30 mm sadepäivä, mikä on Kuusiston (1980,1986) mukaan kerran
5 vuodessa sattuvaa suurinta vuorokausisadantaa vastaava sademäärä. Näiden harvojen
varsinaisten rankkasateiden aikaisten havaintojen puuttuminen ei  heikennä tulosten luo-
tettavuutta keskimääräisiä olosuhteita verrattaessa. Pelkän sadannan lisäksi on veden laa-
dun ja kuormitusten kannalta tärkeää myös se, kuinka suuri osa sadannasta muuttuu
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valunnaksi ja kuinka nopeasti valunta syntyy. Tästä saatiin tuloksia kesällä 1996 toteute-
tun sadetuskokeen aikana. Näitä tuloksia sekä valunnan ja pitoisuuksien välistä suhdetta
ja sen merkitystä tuloksiin on käsitelty jäljempänä. 

5.2 Tuotantomenetelmätutkimus

5.2.1 Tutkimusalueiden väliset erot

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kahden rinnakkaisen vertailualueen menetelmää, jossa
luotettavien johtopäätösten edellytys on, että alueet poikkeavat toisistaan mahdollisim-
man vähän ja nämä erot ovat tiedossa. Turvetuotantoalueiden valumia ja valumavesien
laatua verrattaessa vaikuttavat tuloksiin mm. hydrologiset olot, turpeen ominaisuudet
kuten maatuneisuusaste, turvelaji ja turvekerroksen paksuus, valuma-alueen ominaisuu-
det kuten pinta-ala, muoto, ojakaltevuudet, ojatiheys sekä tuotantokentän ikä.

Ojien ja sarkojen kaltevuus ja ojien kunto vaikuttavat valunnan nopeuteen. Valuma-
alueen muodosta ja koosta, ojaverkoston tiheydestä ja ojien pituudesta riippuu valuma-
huippujen ajoittuminen ja suuruus sateiden yhteydessä. Ojitussyvyys vaikuttaa pohjavesi-
pinnan tasoon ja näin tuotantokentän vesivaraston tilavuuteen ja valunnan muodostumi-
seen. Ojakaltevuuden kasvaminen ja ojitussyvyyden yltäminen kivennäismaahan lisäävät
eroosiota ja erityisesti kiintoainehuuhtoumia (Marja-aho & Koskinen 1989). Ojitussyvyy-
den yltäminen kivennäismaahan on Sallantauksen (1983) mukaan lisännyt  myös fosfori-
pitoisuuksia valumavesissä. Turvelaji, maatuneisuusaste ja kentän ikä vaikuttavat turpeen
vedenjohtavuuteen ja vedenpidätyskykyyn (Korpijaakko & Radforth 1972, Päivänen
1973, Sallantaus 1983). Turpeen maatuneisuusasteen lisääntyessä vedenjohtavuus piene-
nee ja kynnys pintavalunnan syntymiseen laskee eli sateiden yhteydessä nopean pintava-
lunnan osuus kasvaa maatuneisuusasteen kasvaessa. Turvelajin ja maatuneisuusasteen
sekä toisaalta turpeen vedenjohtavuuden ja vedenpidätyskyvyn välisistä yhteyksistä on
Päivänen (1973) esittänyt käyrästöjä. Tuotannon edetessä kenttä kuivuu sekä painuu alku-
peräistä tiiviimmäksi, mikä heikentää edelleen turpeen vedenjohtavuutta. 

Turpeen maatuneisuusasteen ja valumavesien kiintoainepitoisuuden välillä on todettu
riippuvuus siten, että hyvin maatuneesta turpeesta huuhtoutuu valumavesiin enemmän
kiintoainetta kuin heikosti maatuneesta turpeesta. Eroosioherkkyyden lisääntyessä kasvaa
jossain määrin myös kiintoaineen mukana huuhtoutuvan fosforin määrä. Fosforipitoi-
suuksien on havaittu riippuvan mm. saraturpeen osuudesta siten, että saraturpeiden esiin-
tyminen lisää fosforipitoisuuksia. Typpipitoisuuksilla ei sen sijaan ole selkeää yhteyttä
turpeen laatuun (Sallantaus 1983). 

Sallantaus (1983) on todennut valumavesien pH:n olevan riippuvainen turvelajista,
maatuneisuusasteesta, kentän paksuudesta, kentän iästä ja ojasyvyydestä. Syvemmissä
turvekerroksissa pH-arvo on korkeampi kuin pintakerroksissa, joten sekä tuotannon ete-
neminen että ojitussyvyyden kasvaminen ja sitä kautta syvävalunnan lisääntyminen
kohottavat valumaveden pH-arvoa. Marja-ahon ja Koskisen (1989) mukaan lisääntyvä
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pohjavesivalunta aiheuttaa veden värin vaalenemista ja pH:n nousua. Sallantauksen
mukaan kokonaistypen pitoisuus valumavesissä on riippuvainen pH:sta ja näin ollen
myös yllämainituista pH-arvoon vaikuttavista kentän ominaisuuksista. 

Tuotantomenetelmätutkimuksessa mukana olleet koealueet Lampisuolla ja Takasuolla
valittiin siten, että alueet olivat keskenään mahdollisimman samankaltaiset. Valuma-aluei-
den pinta-alat olivat Lampisuolla 60 ja 72 ha ja Takasuolla 42 ja 47 ha. Sarkaojien välinen
etäisyys oli kaikilla alueilla 20 m ja ojakaltevuudet suunnitelmien mukaan samanlaiset.
Alueilla ei ollut huomattavia korkeuseroja, jotka olisivat vaikuttaneet kokoojaojien vir-
tausnopeuksiin ja ojien eroosioon. Valuma-alueet olivat myös muodoltaan samankaltaiset
ja pisimmät virtausmatkat valuma-alueen reunoilta mittapadolle olivat vertailualueilla
lähes yhtä suuret.

Maatuneisuudessa sekä turvepaksuudessa ja tuotantoiässä oli vertailualueiden välillä
jonkin verran eroja, mikä voi vaikuttaa lähinnä turvekerrosten tiiviyteen ja vedenläpäise-
vyyteen. Lampisuolla tehtyjen vedenpidätyskyvyn- ja vedenläpäisevyysmittausten
mukaan alueilla ei kuitenkaan ollut sellaista eroa, jonka voisi ennakoida vaikuttavan valu-
miin ja veden laatuun. Valumavesien pH-arvot olivat kummankin tutkimussuon vertailu-
alueilla kaikkina vuosina keskenään samansuuruiset. Näillä perusteilla alueet ovat saman-
kaltaiset eikä valumaveden laadussa pitäisi olla alueista johtuvia, ennustettavissa olevia,
merkittäviä eroja.

Vaikka tämän tutkimuksen havaintojen mukaan ei vertailualueiden välillä ollutkaan
merkittäviä eroja, ei tällä perusteella kuitenkaan voida vielä olettaa, että valumien mää-
rässä ja vaihtelussa sekä valumavesien laadussa havaitut erot johtuisivat vain ja ainoastaan
käytetystä tuotantomenetelmästä. Turvetuotannon vesiensuojeluun liittyvissä tutkimuksis-
sa on usein todettu suuria vaihteluita jopa saman suon eri osien välillä (Sallantaus 1983,
PSV 1993-1996). Lisäksi peräkkäisten vuosien havainnot saattoivat olla keskenään risti-
riitaisia. Eroja havaittiin sekä valumien suuruudessa ja vaihtelussa että veden laadussa.
Syyt valumien suureen vaihteluun eivät ole täysin selvillä. Osa johtuu luontaisesta vaihte-
lusta, osa voi selittyä myös mittavirheillä ja havainnoinnin epätarkkuuksilla. Tämän vuok-
si on johtopäätöksiä tehtäessä aina otettava huomioon mahdollinen alueiden välinen luon-
tainen vaihtelu, vaikka alueiden ulkoisten ominaisuuksien perusteella eroa ei voitaisikaan
ennakkoon osoittaa. Alueiden välisen luontaisen eron suuruus voitaisiin arvioida tarkasti
vasta useiden vuosien pituisten kalibrointikausien jälkeen. Tässä tutkimuksessa ei kuiten-
kaan ollut mahdollisuuksia usean vuoden kalibrointijaksoon, minkä vuoksi alueellisia
eroja arvioitiin yllä esitetyn tarkastelun lisäksi tuotantokauden ulkopuolisten valuma-  ja
vedenlaatuhavaintojen perusteella. Näiden kalibrointikausien lyhyys voi aiheuttaa näissä
tarkasteluissa tulosten tulkintaan epävarmuutta ja satunnaisten vaihteluiden merkitys voi
korostua.
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5.2.2 Tutkimusalueiden valumat

Tutkimusalueiden keskivalumat olivat kaikkina vuosina pienet verrattuna kuormitustark-
kailuissa olleiden tuotantosoiden keskimääräisiin valumiin (PSV 1993-1996). Erityisesti
Lampisuon koealueiden valumat olivat alhaiset. Takasuon valumat olivat koko tutkimus-
jakson ajan selvästi suurempia kuin Lampisuolla, mikä johtuu normaalista soiden välises-
tä vaihtelusta, koska sääolot alueilla eivät poikenneet olennaisesti toisistaan.

Toinen leimaa antava piirre koealueilla oli valumien tasaisuus. Kummallakin tutkimus-
alueella olivat kesäsateiden synnyttämät suurimmat keskimääräiset vuorokausivalumat
yleisesti vain muutamia kymmeniä ls-1km-2. Kuormitustarkkailuraporteissa ja useissa tur-
vetuotannon vesiensuojeluun liittyvissä tutkimuksissa (Sallantaus 83, Marja-aho & Kos-
kinen 1989, Ihme ym. 1991b,c ja d, PSV 1993-1996) havaittuja ja raportoituja kesäsatei-
den tai kevättulvien aiheuttamia useiden satojen ls-1km-2 valumia ei havaittu kertaakaan
neljän tutkimusvuoden aikana. Suurin havaittu vuorokauden keskivaluma Takasuolla oli
204 ls-1km-2 lokakuussa 1995. Kummallakaan tutkimusalueella ei havainnoitu kevättul-
van aikaisia valumahuippuja, koska virtaamamittaukset aloitettiin vasta toukokuussa
lumen sulettua mittapadoilta. Tällöin oli jo  tuotantokentiltä lumi sulanut lähes kokonaan.

Lampisuolla olivat kuukauden keskivalumat yleensä suurempia pohjoisella tuotanto-
alueella kuin eteläisellä alueella riippumatta käytetystä tuotantomenetelmästä. Poikkeuk-
sena oli kesä 1994, jolloin jyrsinturvetuotanto vaihdettiin pohjoisesta etelään ja vastaavas-
ti palaturvetuotanto aloitettiin pohjoisessa. Tällöin olivat kesä-, heinä- ja syyskuun keski-
valumat suurempia etelässä kuin pohjoisessa. Tähän on voinut olla osasyynä tuotantome-
netelmä; toisaalta juuri kyseisenä aikana oli pohjoisella mittapadolla häiriöitä, jotka ovat
voineet vaikuttaa valumahavaintoja pienentävästi. Vuonna 1995 olivat kuukausien keski-
valumat jälleen koko ajan suuremmat pohjoisella kuin eteläisellä alueella.

Mann-Whitneyn testillä vuorokauden keskivalumien keskiarvoa verrattaessa havait-
tiin, että tuotantoajan ulkopuolisilla kalibrointikausilla oli kaikkina kolmena vuonna valu-
man keskiarvo suurempi pohjoisella kuin eteläisellä alueella, mutta ero oli eri vuosina
vain 5-15% eikä se ollut tilastollisesti merkitsevä yhtenäkään vuonna. Alueiden välillä oli
siis keskivalumien suhteen eroa, mutta ei merkitsevästi. Kolmen vuoden keskiarvona tämä
ero oli 1,2 ls-1km-2. Vuoden 1993 tuotantokaudella oli pohjoisen jyrsinturvealueen keski-
valuma erittäin merkitsevästi suurempi kuin palaturvealueella eli tuotannon aloittaminen
vahvisti alueiden välistä eroa kalibrointikauteen verrattuna.  Vuosina 1994 ja 1995 tuotet-
tiin pohjoisessa palaturvetta ja myös näinä vuosina olivat pohjoisen alueen keskivalumat
suuremmat kuin eteläisen alueen keskivalumat. Vuonna 1994 ero oli melkein merkitsevä
ja vuonna 1995 erittäin merkitsevä. 

Kaikkina vuosina oli siis kesäaikaan tuotannon alettua valumien keskiarvojen ero suu-
rempi kuin tuotantokauden ulkopuolella. Tämä muutos oli kuitenkin tuotantomenetelmän
kannalta ristiriitainen eri vuosina. Vuoden 1993 tulosten perusteella jyrsinturvetuotanto
lisäisi keskivalumaa, vuosien 1994 ja 1995 tulosten mukaan taas palaturvetuotanto vaikut-
taisi valumaa lisäävästi. Vuoden 1994 tulosten luotettavuutta heikentävät mittapadon toi-
mintahäiriöt ja tästä aiheutuva havaintoaineiston pienuus, mutta vuosien 1993 ja 1995
tulokset ovat täysin vertailukelpoiset. Lampisuolla oli tutkimustulosten mukaan alueiden
välillä luontaista eroa keskivalumien suuruudessa ja tuotannon aloittaminen sinänsä vah-



133
visti alueiden välistä eroa siten, että pohjoisen alueen keskivalumat olivat suuremmat suh-
teessa eteläisen alueen keskivalumiin. Käytetyllä tuotantomenetelmällä sen sijaan ei
tämän tutkimuksen tulosten perusteella voitu osoittaa olevan merkitystä keskivalumiin.

Takasuolla olivat kuukausien keskivalumat sekä kalibrointikaudella että tuotantokau-
della aina suuremmat eteläisellä jyrsinturvealueella kuin pohjoisella palaturvealueella.
Tilastollisen testin mukaan valumien keskiarvojen ero kalibrointikaudella oli merkitsevä
vuonna 1995 ja erittäin merkitsevä vuosina 1994 ja 1996. Myös tuotantokaudella oli kes-
kiarvojen ero erittäin merkitsevä kaikkina vuosina. Kumpikaan tuotantomenetelmä ei
tulosten mukaan vahvistanut tai heikentänyt keskiarvojen eroa eikä tuotantomenetelmän
vaikutusta keskivalumiin voitu tällä tutkimuksella osoittaa. 

Takasuon keskivalumien eroon ovat selvästi vaikuttaneet alueiden väliset luontaiset
erot. Vaikka vertailualueet olivat ulkoisilta ominaisuuksiltaan hyvin paljon toistensa kal-
taiset, osoittavat valumamittausten tilastollisen testin tulokset, että alueiden välillä on ole-
massa jokin valumiin selvästi vaikuttava ero. Eteläisen alueen valuma oli kalibrointikau-
silla 30-60 % suurempi kuin pohjoisen alueen valuma. Kolmen vuoden keskiarvona oli
alueiden välinen ero kalibrointikaudella 4,9 ls-1km-2 ja tuotantokaudella 5,1 ls-1km-2.
Näin selkeään valumien eroon voi olla syynä toisaalta veden imeytyminen maaperään ja
virtaus pohjavesivirtauksena ohi virtaamamittauspisteen tai toisaalta toiselle alueelle voi
tulla pohjavesivirtausta alueen ulkopuolelta, mikä lisää keskivalumaa. Keskivalumiltaan
suuremman eli jyrsinturvealueen valumat eivät kuitenkaan olleet kuormitustarkkailusoi-
den yleiseen valumatasoon verrattuna poikkeuksellisen suuria. Tämän vuoksi on todennä-
köistä, että palaturvealueelta purkautui vettä ulos alueelta ohi mittauspisteen. Takasuon
tulokset osoittavat, että vertailualueiden ulkoisesta samankaltaisuudesta huolimatta ei voi-
da ennustaa, että hydrologiset mittaustulokset olisivat samankaltaiset. Tietyn yksittäisen
tekijän, kuten tuotantomenetelmän, vaikutuksen selvittäminen edellyttäisi tällaisessa tapa-
uksessa useiden vuosien pituisia kalibrointi- ja havaintojaksoja. Tässä käytetty rinnak-
kaisten vertailualueiden menetelmä ei ole riittävä keskivalumien vertailuun.

Vuorokausivalumien vaihtelu oli pienempää palaturvealueilla kuin jyrsinturvealueilla.
Lampisuolla suurin osa vuorokausivalumista oli alle 10 ls-1km-2 molemmilla alueilla,
mutta yli 20 ls-1km-2 valumia oli jyrsinturvealueella hieman enemmän kuin palaturvealu-
eella. Takasuolla ero oli selkeämpi ja tuotantokaudella yli 20 ls-1km-2 vuorokausivalumia
oli jyrsinturvealueella 45 kertaa 3 vuoden aikana ja palaturvealueella 5 kertaa eli vain
noin yhden kymmenesosan vastaavasta jyrsinturvealueen lukemasta. Kalibrointijaksoilla
vastaavia valumia oli jyrsinturvealueella 43 kertaa ja palaturvealueella 22 kertaa eli noin
puolet jyrsinturvealueen lukemasta. Yli 50 ls-1km-2 valumia oli jyrsinturvealueella 5 ker-
taa ja palaturvealueella yhden kerran. Vaikka jyrsinturvealueen keskivalumat olivatkin
korkeammat kuin palaturvealueella, on suurien valumien lukumäärään vaikuttanut myös
tuotantomenetelmä. 

Jyrsinturvealueen valumahuippujen suuruus on havaittavissa myös valumakuvaajista.
Kaikki tuotantokauden suurimmat valumahuiput esiintyvät nimenomaan jyrsinturvealu-
eilla. Tuotantokauden ulkopuolella olivat ylivalumissa esiintyvät alueiden väliset keski-
näiset erot pienempiä kuin tuotantokaudella. Kalibrointikaudella ylivalumia esiintyi
molemmilla alueilla lukumääräisesti useammin kuin tuotantokaudella johtuen kevään yli-
valumista sekä syyssateiden aiheuttamista ylivalumista.
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Lampisuolla olivat vuonna 1993 kesäkuukausien suurimmat vuorokausivalumat yhtä
suuria sekä pohjoisella että eteläisellä koealueella. Kun seuraavina vuosina pohjoisessa
tuotettiin palaturvetta, olivat kesäkuukausien suurimmat vuorokausivalumat selvästi suu-
rempia eteläisellä jyrsinturvealueella kuin pohjoisella palaturvealueella. Kuten edellä
todettiin oli pohjoinen alue keskivalumiltaan kuitenkin eteläistä aluetta suurempi. Vuon-
na 1993 alueiden välinen ero on vaikuttanut ylivalumatuloksia tasaavasti. Vuosina 1994 ja
1995 tuotantomenetelmien vaihduttua alueilla, poistui tämä tasaava vaikutus, mikä näkyi
jyrsinturvealueen suurempana valuman vaihteluna. Myös hetkelliset valumahuiput olivat
sekä Takasuolla että Lampisuolla säännöllisesti suurempia jyrsinturvealueella kuin pala-
turvealueella. Myös keskimääräisten vuorokausivalumien vaihteluväli ja keskihajonta oli-
vat jyrsinturvealueilla suurempia kuin palaturvealueilla.

Tutkimustulosten perusteella palaturvetuotanto tasaa valumia erityisesti kesäisten
sateiden aikana verrattuna jyrsinturvealueen valumiin. Palaturvetuotannon valumia tasaa-
va vaikutus johtuu pääasiassa palakoneen aiheuttamista urista. Turvetuotantosaran vesita-
semallin (Rönkkömäki 1994) mukaisesti pintavaluntaa syntyy vasta, kun saran ns. painan-
nevarasto on ensin kokonaan täyttynyt. Painannevaraston suuruus eli tuotantokentän tasai-
suus vaihtelee kesän aikana tuotannon eri vaiheissa kummallakin  tuotantomenetelmällä.
Suurimmillaan palaturvealueen painannevarasto on heti palannoston jälkeisinä viikkoina,
jolloin saralla voi olla avoimena 10-20 kappaletta 5 cm levyistä ja 50 cm syvyistä uraa.
Sateen aikana näihin varastoituva vesimäärä vastaa 12-25 mm valuntaa. Tällaista painan-
nevarastoa ei ole jyrsinturvealueilla. Lisäksi palaturvealueella on normaali kentän epäta-
saisuudesta, kuten työkoneiden kulku-urista, aiheutuva varastotilavuus. Tätä vastaava
painnanevaraston tilavuus on myös jyrsinturvealueella. Tällainen normaalista kentän epä-
tasaisuudesta aiheutuva painannevarasto voi Rönkkömäen (1994) mukaan olla jopa 10-20
mm, kun pinta on hyvin epätasainen tai vain 1 mm, jos pinta on tasainen. 

Jyrsinturvealueella pinnan epätasaisuudesta johtuvan painannevaraston ylittävä osuus
valuu ojastoon pinta- ja pintakerrosvaluntana. Palaturvealueella vesi varastoituu hetkeksi
uriin, imeytyy urista myös syvempiin turvekerroksiin ja valuu hitaammin ja tasaisemmin
ojiin kuin jyrsinturvealueella. Muut tuotantosaran vesitaseeseen vaikuttavat tekijät, kuten
haihdunta ja veden imeytyminen kentän pintakerroksiin ovat ilmastosta, turpeen laadusta
ja tuotantokentän kosteustilasta riippuvia muuttujia. 

Palaturvekentän urat voivat siten leikata ylivalumaa ainakin edellä esitetyn ylimääräi-
sen painannevaraston verran eli 12-25 mm edellyttäen, että varasto on tyhjä ennen satei-
ta. Erittäin suurien sateiden ja esimerkiksi syksyisin esiintyvien pitkien sadejaksojen aika-
na painannevarasto on jatkuvasti täynnä ja kentän pintaturve on vedellä kyllästettyä. Täl-
löin ei palaturvealueen urilla eikä muillakaan kentän epätasaisuuksilla ole enää merkitystä
ja valumahuiput kummallakin alueella ovat usein kesäisiä ylivalumia suurempia ja eri alu-
eilla keskenään yhtä suuria. 
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5.2.3 utkimusalueiden vedenlaatu

5.2.3.1 Vedenlaadun riippuvuus valumasta

Tuotantomenetelmätutkimuksessa olennaista veden laadun kannalta on toisaalta keskipi-
toisuuksien ero ja toisaalta menetelmän vaikutus pitoisuuksien vaihteluun. Vertailu mui-
den tutkimusten ja kuormitustarkkailusoiden valumavesien pitoisuuksiin osoittaa, poikke-
avatko tulokset huomattavasti ”keskimääräisistä” arvoista. Mikäli tulokset poikkeaisivat
huomattavasti tarkkailutuloksista, voitaisiin epäillä alueella olevan jotain sellaisia erityis-
piirteitä, jotka vähentävät tulosten yleistettävyyttä.

Valumamittaukset osoittivat alueiden välillä olevan niin suuret luontaiset erot valuma-
vesien määrässä, ettei tutkimuksessa mitatuista pitoisuusarvoista laskettuja huuhtouma-
arvoja sellaisenaan ole järkevää käyttää tuotantomenetelmän huuhtoumavaikutusten arvi-
ointiin. Tällaiseen tarkasteluun tarvittaisiin useamman havaintoalueparin tuloksia usean
vuoden ajalta, jotta tuloksista voitaisiin eritellä alueiden vaikutus ja tehdä luotettavia joh-
topäätöksiä. Pitoisuusvaihtelut ovat yleensä pienempiä kuin valumien vaihtelut, minkä
vuoksi pitoisuuden keskiarvot antavat luotettavan kuvan alueiden keskimääräisestä tilan-
teesta. Tuotantomenetelmien vesistövaikutusten vertaaminen tässä tutkimuksessa perus-
tuukin pääasiassa pitoisuustarkasteluihin. Valumatarkastelussa tulee kyetä erottamaan toi-
sistaan menetelmän vaikutus ja alueiden vaikutus. Tämän jälkeen voidaan arvioida myös
huuhtoumien käyttäytymistä eri tuotantomenetelmien yhteydessä. Edellä todettiin, että
tuotantomenetelmällä ei ole vaikutusta keskivalumiin. Sen sijaan valumahuiput olivat jyr-
sinturvealueella suuremmat kuin palaturvealueella, joten myös huuhtoumien huippuarvoi-
hin on tuotantomenetelmällä vaikutusta. Valumahuippujen vuoksi jyrsinturvealueen huuh-
toumahuiput ovat suurempia kuin palaturvealueella, vaikka pitoisuudet olisivatkin saman-
suuruiset. Jos pitoisuus on riippuvainen valumasta ja korrelaatio on positiivinen, korostuu
huuhtoumahuippujen ero eri menetelmien välillä.

Kiintoainepitoisuuden on raportoitu useissa tutkimuksissa (Sallantaus 1983, Johans-
son & Olofsson 1985, Marja-aho & Koskinen 1989, Ihme ym. 1991b) riippuvan erittäin
vahvasti valuman suuruudesta. Erityisesti suurien ylivalumien aikana tästä on tehty
havaintoja. Lampisuolla ja Takasuolla ei viikoittaisten säännöllisten havaintojen joukossa
ollut kovin suuria valumia, suurimmat näytteenottopäivän valumat olivat alle 40 ls-1km-2.
Valuman ja kiintoainepitoisuuden riippuvuus olikin hyvin pientä ja vaihteli vuosittain.
Lampisuolla vuonna 1993 ja Takasuolla vuonna 1994 oli riippuvuus negatiivinen eli täy-
sin päinvastainen aiemmin raportoituihin riippuvuuksiin verrattuna. Näissä tapauksissa
valuman kasvaessa kiintoainepitoisuus siis pieneni. 

Aiempia vuosia laajemman ja myös ylivalumia sisältävän havaintoaineiston vuoksi
vuoden 1995 tuloksia voidaan pitää luotettavimpina. Näiden tulosten perusteella kiintoai-
neen ja valuman välinen positiivinen korrelaatio oli voimakkaampi jyrsin- kuin palatur-
vealueella ja se oli myös tilastollisesti merkitsevä. Tuotannon aloittaminen vahvisti jyrsin-
turvealueen korrelaatiota voimakkaammin kuin palaturvealueen korrelaatiota. Taulukossa
18 on esitetty eri ainepitoisuuksien ja havaintohetken valuman välisiä korrelaatiokertoi-
mia tuotantokauden aikana.
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Kokonaisfosforin ja valuman välillä oli lähes kaikkina vuosina negatiivinen riippu-
vuus, joka ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Valuman kasvaessa kokonaisfos-
foripitoisuus pieneni kummallakin koealueella eikä tuotantomenetelmällä ollut vaikutus-
ta riippuvuuteen. Ihmeen ym. (1991a) pintavalutustutkimusten mukaan on valuman ja
kokonaisfosforin korrelaatio yleensä ollut positiivinen, mutta hyvin pieni eikä tilastolli-
sesti merkitsevä, Johanssonin ja Olofssonin (1985) mukaan positiivinen korrelaatio on
ollut voimakas. Sen sijaan Sallantauksen (1983) sekä Sallantauksen ja Pätilän (1983 ja
1985) mukaan on valuman ja kokonaisfosforipitoisuuden välillä ollut negatiivinen korre-
laatio kuten tässäkin tutkimuksessa. 

Kokonaistypen riippuvuus valumasta vaihteli huomattavasti eri vuosina ja eri tutki-
mussoiden välillä. Kummallakin suolla oli riippuvuus aluksi negatiivinen, mutta vuonna
1995 riippuvuus oli positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Positiivinen riippuvuus oli
vuonna 1995 jyrsinturvealueilla suurempi kuin palaturvealueella sekä Lampi- että Taka-
suon koealueilla. Johanssonin ja Olofssonin (1985) mukaan on valuman ja kokonaisty-
pen välillä ollut myös positiivinen korrelaatio, kun taas Ihmeen ym. (1991a) mukaan
kokonaistypen ja valuman välillä on ollut tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaa-
tio. 

Myös COD-arvon riippuvuus valumasta vaihteli vuosittain ollen kuitenkin yhtä poik-
keusta lukuun ottamatta positiivinen. Vuonna 1995 riippuvuus Takasuolla oli tilastollisesti
merkitsevä molemmilla tuotantoalueilla eikä muinakaan vuosina voitu havaita eroa tuo-
tantomenetelmien välillä.

Valuman ja rautapitoisuuden välillä oli kaikkina vuosina selvä negatiivinen riippuvuus
korrelaation ollessa usein tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan tuotantomenetelmä tai tuo-
tannon aloittaminen sinänsä eivät vaikuttaneet riippuvuuden suuruuteen, joskin jyrsintur-
vealueen riippuvuuden tilastollinen merkitsevyys oli hieman heikompaa kuin palatur-
vealueella. Myös Ihmeen ym. (1991a) sekä Johanssonin ja Olofssonin (1985) tutkimuk-
sissa oli valuman ja rautapitoisuuden välinen negatiivinen korrelaatio tilastollisesti erittäin
merkitsevä.

Sallantauksen (1983 ja 1984) mukaan erityisesti pH:n ja valuman välinen riippuvuus
on erittäin merkitsevä. Myös Ihmeen ym. (1991a) sekä Johanssonin ja Olofssonin (1985)
mukaan negatiivinen korrelaatio oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Tämän tutkimuksen
mukaan oli negatiivinen riippuvuus vuonna 1995 tilastollisesti merkitsevä vain Takasuol-
la eikä tuotantomenetelmien välillä ollut eroa. Vuosina 1993 ja 1994 oli tuloksissa vaihte-
lua ja korrelaatiokertoimet olivat hyvin pieniä. 

Tämän tutkimuksen aikaisemmista tutkimuksista poikkeavia tuloksia selittää vuosina
1993 ja 1994 osittain se, että havaintoaineistossa ei ollut lainkaan todella suurien valumi-
en aikaisia pitoisuushavaintoja. Vesinäytteet otettiin säännöllisesti kerran viikossa. Tutki-
muksessa ei käytetty automaattisia näytteenottimia ja tutkimusalueiden etäisyyden vuok-
si ylivalumatilanne oli jo yleensä ohi, jos lähdettiin hakemaan erillistä ylivalumanäytettä.
Vuosien 1993 ja 1994 havainnot olivat kaikki alle 20 ls-1km-2 valumatilanteessa otettuja
näytteitä. Vuonna 1995 olivat Lampisuon suurimmat näytteenottohetken valumat alle 40
ls-1km-2 ja Takasuolla lähes 80 ls-1km-2. Vuonna 1995, kun näytteenottohetken valumien
vaihteluväli oli muita vuosia laajempi, olivat riippuvuudet selvästi voimakkaampia kuin
muina vuosina ja pääosin saman kaltaisia kuin kirjallisuudessa aiemmin esitetyt tulokset.
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Vuoden 1995 tuloksia voidaan laajemman aineiston vuoksi pitää luotettavimpina ja yleis-
tettävinä ja käyttää vertailuarvoina salaojitustutkimuksen tuloksille. Vuosien 1993 ja 1994
tuloksilla on merkitystä lähinnä tuotantomenetelmien välisessä vertailussa.

Tuotantomenetelmätutkimuksen kannalta onkin oleellista, että pitoisuuksien ja valumi-
en riippuvuudet olivat lähes samankaltaisia tuotantoalueesta ja –menetelmästä riippumat-
ta. Valumavesien pitoisuudet käyttäytyivät siis vertailualueilla samankaltaisesti, vaikka
keskivaluman tasossa varsinkin Takasuolla oli selvä alueellinen ero. Tämän vuoksi pitoi-
suuksien keskiarvojen vertailua voidaan käyttää arvioitaessa keskimääräistä tilannetta eri
tuotantomenetelmillä. 

Aiemmin todettiin, että jyrsinturvealueella on suuremmat valumahuiput kuin palatur-
vealueella. Valuma-pitoisuusriippuvuuksien perusteella kiintoaineen, COD:n ja kokonais-
typen positiivinen korrelaatio sinänsä voimistaa myös huuhtoumahuippuja jyrsinturvealu-
eella suhteessa palaturvealueeseen. Lisäksi kiintoaineen ja kokonaistypen positiivinen
korrelaatio oli jyrsinturvealueella voimakkaampi kuin palaturvealueella. Fosforin ja rau-
dan negatiivinen korrelaatio puolestaan tasaa jonkin verran huuhtoumahuippujen eroa.

Taulukko 18. Valuman ja pitoisuuksien vä lisiä  korrelaatiokertoimia tuotantokauden
aikana Lampisuolla ja Takasuolla vuosina 1993-1995. Vuonna 1993 ei Takasuolla vielä
ollut tutkimusta ja vuonna 1994 oli Lampisuon mittapadolla hä iriö itä , minkä  vuoksi nä itä
havaintoja ei ole mukana. Ylä indeksi * tarkoittaa, että  korrelaatiokerroin on tilastollisesti
merkitsevä  ja ylä indeksi **, että  kerroin on tilastollisesti erittä in merkitsevä . Vuosien
1993 ja 1994 havaintohetken valumat olivat vä lillä  0-20 ls-1km-2. Vuonna 1995 olivat
valumat Lampisuolla vä lillä  0-40 ls-1km-2 ja Takasuolla vä lillä  0-80 ls-1km-2. Luku n on
havaintojen mää rä .

Vuosi, ja tuotan-
totapa

q-kaine q-kok.-P q-kok.-N q-Fe q-pH q-COD

1993 (n=13)

Lampi/pala -0,18 -0,25 -0,15 -0,28 -0,01  0,01

Lampi/jyrs.   0,24 -0,07 -0,08 -0,06 -0,03  0,08

1994 (n=24)

Taka/pala -0,24 -0,32   0,11 -0,57* -0,09 -0,26

Taka/jyrsin -0,31 -0,36   0,18 -0,64**   0,04  0,25

1995 (n=26)

Lampi/pala   0,42 -0,41   0,26 -0,55*  0,14  0,29

Lampi/jyrs.   0,47* -0,27   0,54* -0,35 -0,13  0,12

(n=25)

Taka/pala   0,03 -0,25   0,50* -0,43 -0,60*  0,48*

Taka/jyrsin   0,68**  0,45   0,87* -0,33 -0,65**  0,64*
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5.2.3.2 Tutkimusalueiden vedenlaadun ja huuhtoumien tarkastelu

Vertailualueiden pitoisuudet vaihtelivat pääpiirteiltään samankaltaisesti eri ajanjaksoilla ja
sateiden vaikutus pitoisuuksiin oli molemmilla alueilla vähäinen. Tähän on osittain syynä
jo edellä mainittu suurien ylivalumien aikaisten havaintojen puuttuminen aineistosta.

Vaikka valuman ja pitoisuuden korrelaatiot osoittivat riippuvuuden valumista olevan
lievää ja samankaltaista sekä pala- että jyrsinturvealueilla, on pitoisuuskuvista havaittavis-
sa kuitenkin eroja kiintoainepitoisuuden vaihteluissa. Kaikkina havaintovuosina olivat
Lampisuolla jyrsinturvealueen kiintoainehuiput suurempia kuin palaturvealueella, samoin
Takasuolla kahtena ensimmäisenä vuonna. Poikkeuksena oli lokakuu vuonna 1994, jol-
loin Lampisuon palaturvealueella oli kaksi suurta pitoisuushuippua. Näihin poikkeukselli-
sen suuriin huippuihin on kuitenkin todennäköisesti vaikuttanut veden jäätyminen ja siitä
aiheutunut virhe näytteenotossa. Kolmantena vuonna ei selviä pitoisuushuippuja ollut
kummallakaan alueella. 

Tutkimusalueilla havaitut pitoisuushuiput olivat kaikilla alueilla hyvin pieniä verrattu-
na kirjallisuudessa esitettyihin huippuarvoihin. Suurimmat jyrsinturvealueenkin pitoisuu-
det olivat Takasuolla 70-80  mgl-1  ja Lampisuolla tätä pienemmät. Useissa tutkimuksissa
on esitetty valumahuippujen aikaisten kiintoainepitoisuuksien kohonneen useisiin satoi-
hin mgl-1 (Sallantaus 1983, Marja-aho & Koskinen 1989, Ihme ym. 1991 b ja c).

Kokonaistypen positiivinen riippuvuus valumasta oli hieman suurempi jyrsinturvealu-
eella kuin palaturvealueella. Muiden pitoisuuksien osalta ei pitoisuuskuvien eikä korre-
laatiotarkastelujen perusteella ollut havaittavissa suuria eroja vedenlaadun vaihtelussa
tuotantomenetelmien välillä. Riippuvuus vuodenajasta, sateista ja valumista oli samankal-
tainen sekä pala- että jyrsinturvealueilla.

Kiintoainepitoisuudet olivat molemmilla koealueilla keskimääräisesti pieniä verrattu-
na Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kuormitustarkkailusoilla havaittuihin
pitoisuuksiin sekä useiden muiden turvetuotannon vesiensuojelututkimusten havaintoi-
hin. Tuotantokauden keskimääräiset kiintoainepitoisuudet eri vuosina vaihtelivat Lampi-
ja Takasuolla välillä 4-18 mgl-1, kun tuotannossa olevilla tarkkailusoilla on pitoisuusvaih-
telu vuosina 1986-1994 ollut välillä 13-28 mgl-1 ja luonnontilaisella Vitmaojalla välillä
7-8 mgl-1 (PSV 1993-1996). 

Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat tutkimussoilla suuruusluokassa 0,06-0,3 mgl-1

ja kokonaistyppipitoisuudet välillä 0,8-3,5 mgl-1. Kuormitustarkkailuissa mukana ollei-
den tuotantosoiden fosforipitoisuus on vaihdellut välillä 0,06-0,12 mgl-1 ja kokonaistyp-
pipitoisuus välillä 1,9-2,5 mgl-1. Keskimääräiset COD-arvot vaihtelivat välillä 24-62 mgl-
1, tarkkailusoilla COD-arvot vaihtelivat välillä 30-49 mgl-1 ja luonnontilaisella Vitmaojal-
la 19-32 mgl-1. 

Lampisuon ja Takasuon valumavesien pitoisuusarvojen vaihtelualue oli kaikkien
havaittujen aineiden osalta samalla alueella kuin tuotantosoilla laajemmin tarkasteltuna,
joten tuloksia voidaan pitää hyvin turvetuotantoalueita kuvaavina ja yleistettävinä.

Keskiarvojen eron tilastollisen testauksen tuloksia arvioitaessa on tarkasteltava rinnak-
kain sekä kalibrointikauden että tuotantokauden tuloksia. Jos testiarvoissa esiintyy selviä
muutoksia tilastollisen merkitsevyyden tasossa, voidaan näiden muutosten olettaa aiheu-
tuvan tuotannon aloittamisesta ja siten tuotantomenetelmästä. Pelkkä tuotantokauden
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aikaisten testiarvojen tarkastelu johtaisi helposti väärään tulosten tulkintaan, koska aluei-
den ominaisuuksista aiheutuva pienikin pitoisuustason ero voi aiheuttaa keskiarvotestissä
tilastollisesti merkitsevän eron.

Kiintoainepitoisuuksien keskiarvoissa ei Takasuolla ollut tuotantokaudella kertaakaan
tilastollisesti merkitsevää eroa eri tuotantomenetelmien välillä. Vuonna 1994 tuotannon
aloittamisen jälkeen oli keskipitoisuus suurempi palaturvealueella, kun se kalibrointikau-
della oli suurempi jyrsinturvealueella. Vuonna 1995 pitoisuus oli sekä kalibrointikaudella
että tuotantokaudella suurempi pohjoisella eli palaturvealueella. Kalibrointikaudella ero
oli tilastollisesti melkein merkitsevä, mutta tuotantokaudella ei enää tilastollisesti merkit-
sevä. 

Lampisuolla vuonna 1993 tuotannon aloittamisen jälkeen oli jyrsinturvealueen valu-
mavesien kiintoainepitoisuus erittäin merkitsevästi suurempi kuin palaturvealueella, kun
ero kalibrointikaudella ei ollut merkitsevä. Tämä ja Takasuon vuoden 1995 havainto viit-
taavat siihen, että tuotannon alettua jyrsinturvealueella pitoisuus on kasvanut suhteessa
palaturvealueeseen. Vuonna 1994 Takasuolla ja vuonna 1995 Lampisuolla tilanne oli kui-
tenkin toisinpäin ja tuotannon alkamisen jälkeen palaturvetuotantoalueen valumavesien
pitoisuus kasvoi suhteessa jyrsinturvealueen pitoisuuksiin.

Lampisuon eteläisen alueen valumavesien keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli
kalibrointikausilla 53-84 % pohjoisen alueen pitoisuudesta. Kun etelässä tuotettiin pala-
turvetta, oli osuus 40 % eli pienempi kuin kalibrointikausilla. Kun etelässä vastaavasti
tuotettiin jyrsinturvetta, oli prosenttiosuus 80-101 % eli suurempi kuin kalibrointikausil-
la. Tämän perusteella kalibrointikausilla havaittuun alueiden luontaiseen eroon verrattuna
palaturvetuotannon aloittaminen pienensi kiintoainepitoisuutta suhteessa jyrsinturvealu-
eeseen. Mann-Whitneyn keskiarvotestin tulokset olivat kuitenkin eri vuosina keskenään
ristiriitaiset eivätkä testiarvojen muutokset olleet kovin voimakkaita. Näiden tulosten
perusteella tuotantomenetelmä ei vaikuta valumavesien keskimääräiseen kiintoainepitoi-
suuteen tilastollisesti merkitsevästi, vaikka jyrsinturvemenetelmä näyttääkin jossain mää-
rin lisäävän kiintoainepitoisuutta ja varsinkin pitoisuushuippuja.

Kokonaisfosforipitoisuudessa oli Lampisuolla vuosien 1994 ja 1995 havainnoissa ero-
ja kalibrointi- ja tuotantokauden välillä. Vuonna 1994 keväällä kalibrointikaudella oli
pohjoisen alueen keskipitoisuus tilastollisesti erittäin merkitsevästi suurempi kuin eteläi-
sellä alueella. Kun pohjoisessa aloitettiin palaturvetuotanto ja etelässä jyrsinturvetuotanto,
tasaantui pitoisuusero niin, että keskipitoisuudet olivat yhtä suuret. Vuonna 1995 tuotan-
non alettua jyrsinturvealueen keskipitoisuus muuttui jopa suuremmaksi, vaikka se kalib-
rointikaudella oli selvästi pienempi kuin palaturvealueella. Jyrsinturvemenetelmällä oli
siis tämän perusteella selkeästi fosforipitoisuutta lisäävä vaikutus.

Takasuolla fosforipitoisuuksien keskiarvojen erot eivät olleet yhtenäkään vuonna tilas-
tollisesti merkitseviä eikä kalibrointi- ja tuotantokauden välillä ollut eroa kuin vuonna
1996, jolloin tuotannon alettua jyrsinturvealueen keskipitoisuus vaihtui suuremmaksi kuin
vertailualueella eli tuotantomenetelmän vaikutus oli samansuuntainen kuin Lampisuolla.

Kokonaisfosforipitoisuus Lampisuon eteläisellä alueella oli 90 % pohjoisen alueen
pitoisuudesta silloin, kun etelässä tuotettiin palaturvetta, 104-114 % silloin, kun etelässä
tuotettiin jyrsinturvetta, ja 107 % kalibrointikaudella. Alueiden luontaiseen eroon verrat-
tuna jyrsinturvetuotannon aloittaminen eteläisellä alueella on lievästi kohottanut pitoi-
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suutta pohjoiseen alueeseen verrattuna. Tämän ja keskiarvojen tilastollisen testauksen
perusteella jyrsinturvetuotanto lisää keskimääräistä fosforipitoisuutta palaturvetuotan-
toon verrattuna. 

Kokonaistypen keskiarvotestin tulokset olivat eri vuosina keskenään hieman ristiriitai-
sia. Lampisuolla vuosina 1993 ja 1994 palaturvetuotanto lisäsi keskipitoisuutta suhteessa
jyrsinturvealueen pitoisuuteen. Sen sijaan vuonna 1995 oli jyrsinturvetuotannon pitoi-
suutta lisäävä vaikutus tilastollisesti erittäin merkitsevä. Takasuolla oli kaikkina vuosina
jyrsinturvemenetelmällä lievästi typpipitoisuutta lisäävä vaikutus. Lampisuon eteläisen
alueen kokonaistyppipitoisuuden osuus pohjoisen alueen pitoisuudesta oli 140 %, kun
etelässä tuotettiin palaturvetta ja 162-184 %, kun etelässä tuotettiin jyrsinturvetta. Kalib-
rointikaudella suhde oli 168 %, joten jyrsinturvetuotannolla oli kokonaistyppipitoisuutta
lievästi korottava vaikutus suhteessa palaturvetuotantoon, mutta Mann-Whitney testin ris-
tiriitaisten tulosten vuoksi tätä ei voi pitää yleisesti pätevänä eikä tilastollisesti merkitse-
vänä tuloksena.

COD-arvo oli vuonna 1993 Lampisuolla sekä kalibrointi- että tuotantokauden aikana
jyrsinturvealueella suurempi kuin palaturvealueella. Kalibrointikaudella ero ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevä, mutta tuotannon alettua ero muuttui erittäin merkitseväksi. Vuonna
1995 tilanne oli juuri päinvastainen eli palaturvealueen keskipitoisuus oli erittäin merkit-
sevästi suurempi kuin jyrsinturvealueen pitoisuus. Takasuolla tilastollisen merkitsevyy-
den taso muuttui joka vuosi siten, että tuotannon alettua jyrsinturvealueen pitoisuus kas-
voi suhteessa palaturvealueeseen. Myös Lampisuon eteläisen ja pohjoisen alueiden pro-
sentuaalisen suhteen tarkastelussa on samansuuntainen havainto. Eteläisen alueen keski-
pitoisuus pohjoisen alueen pitoisuudesta oli kalibrointikaudella 125-149 %, palaturvetuo-
tannon ollessa etelässä 125 % ja jyrsinturvetuotannon ollessa etelässä 162-166 %.

Tämän tutkimuksen mukaan jyrsinturvetuotannolla on kemiallista hapenkulutusta
lisäävä vaikutus suhteessa palaturvetuotantoon. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti mer-
kitsevä ja tulos on suuren vuosittaisen vaihtelun vuoksi epävarma. COD-arvon käyttäyty-
minen on yleensä eri puhdistusmenetelmien tutkimuksissakin osoittautunut oikukkaaksi
eli tulokset ovat vaihdelleet ilman selkeitä ulkoisia syitä ( Ihme ym. 1991 b, c ja d, Ihme
ym. 1992, Ihme 1994). 

Pitoisuustarkastelun mukaan jyrsinturvetuotanto lisää fosforin keskimääräisiä pitoi-
suuksia palaturvealueeseen verrattuna ja muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Kiin-
toaineen, kokonaistypen ja COD:n osalta tulokset eri vuosina olivat niin ristiriitaiset, ettei
kummankaan tuotantomenetelmän voi osoittaa vaikuttavan niihin tilastollisesti merkitse-
västi, vaikka jyrsinturvetuotanto näyttää jossain määrin lisäävän edellä mainittuja pitoi-
suuksia. Raudan, värin, pH:n ja hehkutusjäännöksen osalta keskiarvotesteissä ei ollut sel-
vää suuntaa, vaan pitoisuuserot vaihtelivat vuosittain eivätkä ne olleet tilastollisesti mer-
kitseviä. Hehkutusjäännöksen tulokset olivat samankaltaiset kuin kiintoainepitoisuuden
tulokset. Tällä perusteella epäorgaanisen ja orgaanisen kiintoaineksen osuus on pysynyt
samana eri  tilanteissa ja eri tuotantomenetelmillä.

Pitoisuushuipuissa ei ollut tuotantomenetelmien välillä eroja lukuun ottamatta kiintoai-
netta, jonka pitoisuushuiput olivat jyrsinturvealueella selvästi suuremmat kuin palatur-
vealueella. Pitoisuuksien riippuvuudessa valumista oli lievää eroa kiintoaineen ja koko-
naistypen osalta siten, että positiivinen korrelaatio oli voimakkaampi jyrsinturvealueella
kuin palaturvealueella.
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Valumat olivat tutkimusalueilla pieniä, suurimmatkin olivat alle 100 ls-1km-2. Näyt-
teenotto kattoi hyvin tutkimusalueilla esiintyneet valumat ja pitoisuuksien keskiarvot
kuvastavat näin tuotantoalueilla keskimäärin vallitsevaa tilannetta. 

Sateen aikana voi tuotantokentältä huuhtoutua irtonaista jyrsinturvetta tai palaturvealu-
eelta suuria turvepaloja, mutta myös hienorakeista turvetta. Pitoisuushuipun kehittymi-
nen ylivalumatilanteessa voi olla pala- ja jyrsinturvetuotantoalueilla erilainen, minkä
vuoksi ylivalumatilanteen aikana havaittujen pitoisuuksien suora vertaaminen voi vääris-
tää tulosta. Suurien ylivalumien aikainen tilanne tulisikin aina tarkastella erikseen ja jät-
tää ylivaluman aikaiset arvot pois keskiarvotarkasteluista. Erittäin suuri merkitys huuh-
toutuvan aineen määrään ja laatuun on sateen aikaisella tuotantotilanteella. Tuotantoken-
tällä voi olla meneillään jyrsintä tai palannosto, sadon kääntäminen, karheaminen tai
kokoaminen tai kentän pinnan tasoitus. Kaikissa vaiheissa huuhtoutuminen on erilaista,
minkä vuoksi luotettavan ylivaluma-aineiston tulisi käsittää kaikkia näitä tai ainakin usei-
ta näistä tuotannon eri vaiheista.

Erityisesti rankkasateiden, mutta myös pienempien sateiden aikana, valumaveden aine-
pitoisuuksien kasvu voi siis olla täysin erilaista eri tuotantoalueilla, joten näytteenotto
tulisi ajoittaa mahdollisimman pitkälle ajalle. Tämän tutkimuksen usean vuoden kestänyt
säännöllinen viikoittainen havainnointi on taannut sen, että havainnoissa on mukana lähes
kaikkia tuotannon eri vaiheita ja keskiarvotarkastelut ovat todellista tilannetta kuvaavia.
Keskiarvotarkastelussa eri tuotantovaiheen mahdollisesti aiheuttamat erot tasaantuvat
näytemäärän ollessa suuri, mutta yksittäisiä havaintoja, kuten harvinaisia ylivalumaha-
vaintoja, verrattaessa voivat suuret pitoisuuserot aiheutua myös tuotantovaiheen erosta.

5.3 Salaojitustutkimus

5.3.1 Ojitusmenetelmän vaikutus valumiin

Salaojatutkimuksessa valumien tarkastelu jaetaan kahteen ryhmään. Heti ojituksen jäl-
keen valuma syntyy huomattavalta osin vesivaraston tyhjenemisestä ja tämän valuman
perusteella voidaan osaltaan arvioida kuivatuksen tehokkuutta ja siten salaojitusmenetel-
män soveltuvuutta turvetuotantoalueiden kuivatusmenetelmäksi. Tyhjenemisvalumia
onkin tarkasteltu jäljempänä lisää kuivatuksen tehokkuutta käsittelevässä luvussa.

Tyhjenemisvaluman lisäksi salaojatutkimuksessa on oleellista tarkastella ojitusmene-
telmän vaikutusta kokonaisvalumiin sekä valumien vaihteluun. Näillä tekijöillä yhdessä
valumaveden pitoisuuden kanssa saadaan määritettyä kuormitusvaikutukset.

Valumat mitattiin viikoittain suoraan salaojista ja mahdollisen vaihtelun tarkemmaksi
selvittämiseksi mitattiin molemmilla koealueilla lisäksi valuma kokoojaojan mittapadolta
jatkuvana. Näitä arvoja tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että kokoojaojiin
tuli osittain myös pintavaluntaa ojien viereisiltä alueilta sekä suoraan kokoojaojaan tule-
vasta sadannasta syntyvää valuntaa. Tuotantoalueella on aina avo-ojia, mutta niiden osuus
kokonaispinta-alasta laajoilla salaojitetuilla tuotantoalueilla on pienempi kuin Lampisuon
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koealueilla. Todelliset suoraan salaojista tulevasta virtaamasta aiheutuvat valumahuiput
ovat siis täysin salaojitetuilla tuotantoalueilla pienempiä kuin tässä tutkimuksessa mitta-
padoilta havaitut huiput.

Lohkon 6 koealueella eli tuotannossa olevalla koealueella oli kesäkuussa 1994 tehdyn
salaojituksen jälkeen tyhjenemisvalunta niin suuri, ettei kesäsateiden aiheuttamia valuma-
huippuja tai valuman muutoksia havaittu, vaikka virtaama mitattiin kokoojaojan mittapa-
dolta jatkuvana. Vasta syksyllä tyhjenemisvalunta oli pienentynyt niin paljon, että satei-
den vaikutus havaittiin valuman lisääntymisenä mittapadolla. Lampisuon avo-ojitettuihin
alueisiin verrattuna valumat olivat heti ojituksen jälkeen lähes kymmenkertaiset, mutta jo
lokakuussa jälleen saman suuruiset. Ojitusta seuraavina vuosina ei tyhjenemisvalunnan
vaikutusta enää havaittu. 

Kuntoonpanovaiheen koealueella kesti ojitusvuoden tyhjenemisvalunta 3-4 kuukautta,
jonka jälkeen valuma vakiintui suuruudeltaan vastaamaan lohkon 6 tuotannossa olevan
koealueen valumaa. Ojitusta seuraavina vuosina valuma pysyi tasoltaan edelleen saman-
laisena kuin lohkolla 6 ja myös kuukausivalumien vaihtelut niin kuivina kesinä kuin erit-
täin sateisena vuonna 1998 olivat samanlaisia kuin lohkolla 6.

Vuosien 1995-1999 tuloksista on nähtävissä salaojituksen valumia tasaava vaikutus
kummallakin koealueella. Tuotannossa olevalla koekentällä suoraan salaojista mitatut
valuma-arvot vaihtelivat kuitenkin tuotantokauden aikana hyvin vähän ja suurimmatkin
havaitut vuorokauden keskivalumat olivat alle 20 ls-1km-2. Syksyllä 1995 satoi syys-loka-
kuussa erittäin paljon, minkä vuoksi myös suoraan salaojista mitattu valuma kohosi ollen
lähes 30 ls-1km-2. Tällöinkin valuman nousu tapahtui hitaasti muutaman viikon aikana.

Tuotannossa olevan salaojakentän kokoojaojan mittapadolla olivat valumahuiput usein
3-4 kertaisia ja suurimmillaan jopa kymmenkertaisia samanaikaisesti suoraan salaojista
mitattuun valumaan verrattuna. Sateisina kausina kokoojaojan keskimääräinen valuma oli
aina suurempi kuin salaojista mitattu valuma johtuen jo edellä mainitusta suoraan ojaan
tulevasta sadannasta ja kokoojaojan viereisiltä alueilta tulevasta pintavalunnasta. Vähäsa-
teisina kausina ero tasoittui ja alivalumat olivat suoraan salaojista mitattuna koko ajan
suuremmat kuin kokoojaojasta mitatut valumat. Kokoojaojan alueelta ei tullut kuivina
kausina valuntaa juuri lainkaan, mutta salaojista valui pitkienkin kuivien kausien aikana
koko ajan vettä.

Myös kuntoonpanovaiheen salaojakentällä olivat suoraan salaojista mitatut valumat
erittäin tasaiset. Lohkon 13 koealueella oli avo-ojien osuus koko valuma-alueen pinta-
alasta selvästi pienempi kuin tuotannossa olevalla lohkolla 6, minkä vuoksi myös kokoo-
jaojan mittapadolta mitatut valumat olivat melko tasaiset. Osa mittapadon valuma-aluees-
ta oli sarkaojittamaton suota ja pienten sateiden aikana ainoastaan suoraan kokoojaojiin
tullut sadanta lisäsi mittapadolle tulevaa valuntaa. Vuonna 1998 sadanta oli kuitenkin niin
runsasta, että ojittamattomaltakin alueelta syntyi valuntaa, mikä kasvatti selvästi mittapa-
don valumahuippuja. Suoraan salaojista mitattuun valumaan verrattuna mittapadon valu-
mahuiput olivat 3-5 kertaisia.

Suoraan salaojista mitattuna ei valuma ylittänyt kertaakaan neljän vuoden aikana arvoa
50 ls-1km-2. Tätä valumaa pidetään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen
kuormitustarkkailusoilla ylivaluman raja-arvona, tosin ylivaluman suuruus voidaan määri-
tellä suokohtaisesti erilaiseksikin. Määrittely tarkoittaa sitä, että tämän raja-arvon ylittyes-
sä tarkkailusoilta on otettava ylimääräisiä vesinäytteitä kulloinkin annettujen kuormitus-
tarkkailuohjeiden mukaisesti. Tämän tutkimuksen mukaan salaojitetulta tuotantoalueelta
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ei tule lainkaan ns. ylivalumia, jos huolehditaan kentän muotoilulla siitä, että kentältä
tuleva pintavalunta ei pääse suoraan kokoojaojiin. Tämä on varmistettava rakentamalla
alue niin, että kaikki tuotantokentälle satava vesi kulkeutuu salaojien kautta kokoojaojiin. 

Sateiden yhteydessä ja lumen sulaessa kokoojaojien valuma kuitenkin kohoaa suoraan
avo-ojiin ja ojien reuna-alueille tulevan sateen vaikutuksesta. Vaikka kokoojaojien osuus
valuma-alueen pinta-alasta on yleensä pieni, vain muutamia prosentteja, voi se nostaa
koko alueen vuorokausivaluman tämän tutkimuksen mukaan jopa 3-5-kertaiseksi täysin
salaojitettuun tilanteeseen verrattuna. Tällöinkin ylivaluma olisi tulosten mukaan vain
150-250 ls-1km-2 eli puhdistusrakenteiden suunnittelun mitoitusarvot eivät ylittyisi. 

Salaojituksen valumia tasaava vaikutus on osoitettu jo aiemmin mm. maatalouden ja
metsätalouden salaojitustutkimuksissa (Seuna & Kauppi 1981) ja turvetuotannon myyrä-
ojitustutkimuksissa (Klemetti 1996). Seunan ja Kaupin (1981) mukaan viljelyalueen sala-
ojituksessa kesäajan ylivalumat pienenivät 36 % ja hetkelliset ylivalumat 74 %. Alivalu-
mat ja vuosittainen keskivaluma sen sijaan suurenivat. Klemetin (1996) mukaan salaojite-
tulla alueella valuma kohoaa sateen jälkeen melko nopeasti ja palaa takaisin ennalleen
noin 2 viikon aikana. Klemetin tutkimuksessa ei ole esitetty arviota siitä, kuinka paljon
ylivalumat pienenevät, mutta tulosten mukaan osa vedestä varastoitui siis noin 2 viikoksi
salaojakentälle.

Salaojituksen vaikutusta keskivalumaan ei voida tämän tutkimuksen perusteella kui-
tenkaan arvioida, koska ei ole käytettävissä ennen salaojitusta olevia havaintoja eikä
myöskään vertailualueilta pitkiä kalibrointijaksoja, joiden avulla alueiden välinen luontai-
nen ero voitaisiin arvioida. Maatalouden ja metsätalouden salaojitustutkimuksissa on esi-
tetty tuloksia salaojituksen kevät- ja kesäylivalumaa pienentävästä, mutta keskivalumia
suurentavasta  vaikutuksesta (Seuna & Kauppi 1981).

Tässä tutkimuksessa käytetyn uuden salaojitusmenetelmän kannalta merkityksellistä
valumamittausten tuloksissa oli se, että valuma oli tasaista ja että valuman käyttäytymi-
nen säilyi koko kuuden vuoden tutkimusjakson ajan muuttumattomana. Sateisen kesän
1998 aikana keskivalumat suoraan salaojista mitattuina kasvoivat aiempiin vuosiin verrat-
tuna samalla tavoin kuin avo-ojitetuilla alueillakin. Seuraavana vuonna valumat palautui-
vat taas kyseisen vuoden sadantaoloja vastaaviksi. Valumahavainnot osoittavat, että
vedenjohtolevyjen ja salaojaputkien vedenjohtokyvyssä ei tapahtunut heikkenemistä.
Tuotannon eteneminen, kentän oheneminen ja tiivistyminen eivät heikentäneet salaojituk-
sen toimivuutta 6 vuoden aikana tuotannossa olevalla koekentällä. Myöskään kuntoonpa-
novaiheen salaojakentällä ei havaittu salaojien vedenjohtokyvyssä muutoksia neljän tutki-
musvuoden aikana, vaikka salaojia ei huuhdeltu koko aikana. 

Erityisesti myyräojien ja jossain määrin myös putkisalaojien ongelmana on aiemmissa
tutkimuksissa ollut ojien vedenjohtokyvyn heikkeneminen. Syynä tähän on ollut turpeen
tiivistymisestä aiheutuva vedenläpäisevyyden heikkeneminen, putkien tukkeutuminen
maa-aineksen tai rautasaostumien vuoksi tai turpeen painuminen myyräojiin (Puputti
1983). Tässä tutkimuksessa käytetyssä salaojitusmenetelmässä kalteva saran pinta takaa
sateiden yhteydessä pintavalunnan ojalinjoille, josta vesi kivikuitulevyjen ansiosta johtuu
salaojiin. Näin aiemmissa salaojitusmenetelmissä ja -tutkimuksissa esiintynyttä huonon
vedenjohtokyvyn ongelmaa ei ole. Mahdollisten rautasaostumien takia salaojat on kuiten-
kin tarpeen tarkastaa ja tarvittaessa huuhdella noin 4-5 vuoden välein.
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5.3.2 Ojitusmenetelmän vaikutus vedenlaatuun

Ojitusmenetelmän vaikutusta veden laatuun tarkastellaan erikseen vertaamalla veden laa-
dun vaihtelua ja keskimääräisiä pitoisuuksia. Erikseen tarkastellaan myös välittömästi oji-
tuksen yhteydessä havaittuja pitoisuuksia, kuntoonpanovaiheen pitoisuuksia koko kuiva-
tuksen aikana sekä tuotannossa olevien alueiden pitoisuuksia.

Tuotannossa olevan alueen pitoisuuksia on verrattu sekä Lampi- ja Takasuon avo-oji-
tettuihin tutkimusalueisiin että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kuormi-
tustarkkailussa olleisiin avo-ojitettuihin alueisiin. Vertailusoiksi valittiin avo-ojitettuja
soita, joissa oli puhdistusmenetelmänä laskeutusallas. Useiden vertailusoiden käyttämi-
sen tarkoituksena oli vähentää suokohtaisten erojen vaikutusta ja parantaa tulosten luotet-
tavuutta ja yleistettävyyttä.

Kuntoonpanovaiheen vertailuarvoina käytettiin vuonna 1996 tuotannossa olevien soi-
den pitoisuuksia, koska vertailukelpoisia kuntoonpanovaiheen tarkkailusoita, joista olisi
riittävän laaja havaintoaineisto, ei ollut. Seuraavina vuosina käytettiin kuormitustarkkai-
lussa olleita kuntoonpanovaiheen soita. Tarkkailusuot olivat osittain eri vuosina ojitettuja
eli kuntoonpano vertailusoilla oli edennyt eri vaiheeseen kuin koealueilla. Näin arvot
eivät olleet täysin vertailukelpoisia, mutta tuloksia voidaan kuitenkin pitää luotettavina
arvioitaessa ojitusmenetelmän keskimääräisiä vaikutuksia veden laatuun. Vedenlaatuver-
tailun tuloksien yleistettävyyttä parantaa tutkimusjaksolla esiintyneiden vuosien erilai-
suus sadanta- ja valuntaolojen suhteen sekä useiden vertailusoiden käyttäminen.

5.3.2.1 Vedenlaadun riippuvuus valumasta

Tuotantomenetelmätutkimuksessa laskettiin avo-ojitettujen tuotantoalueiden valuman ja
valumavesien ainepitoisuuksien välisiä korrelaatioita. Salaojitetulla tuotantoalueella valu-
mavedet suotautuvat turvekerrosten ja kivikuitulevyjen läpi, joten veden laadun käyttäyty-
minen eri sääolosuhteissa voi poiketa avo-ojitetuista alueista. Tämän vuoksi laskettiin
valuman ja pitoisuuksien väliset korrelaatiot myös salaojitetulla koealueella.

Salaojitetulla tutkimusalueella ei havaittu koko kuuden vuoden tutkimusjakson aikana
yhtään varsinaista ylivalumaa, joten myöskään ylivalumien aikaisia pitoisuushavaintoja ei
voi olla olemassa. Tämä on kuitenkin salaojitetuilla alueilla vallitseva tilanne, joten korre-
laation laskeminen vain pienien valumien havainnoista kuvaa todellista tilannetta salaoji-
tetuilla tuotantoalueilla. Korrelaatiodiagrammista voitiin havaita myös mahdolliset poik-
keavat tulokset sekä valumahavaintojen vaihtelualue. Salaojakentältä havaittuja riippu-
vuuksia ei voi kuitenkaan käyttää hyväksi arvioitaessa pitoisuuksia mahdollisten todella
suurten valumien aikana, koska laskennassa ei ollut mukana yhtään tällaista arvoa. Korre-
laatiotarkastelulla voi arvioida mahdollisia eroja sala- ja avo-ojitettujen alueiden ainepi-
toisuuksien käyttäytymisessä sekä pitoisuuksien käyttäytymisessä tuotannon ja kuntoon-
panon edetessä. Salaojitettujen alueiden valumien ja pitoisuuksien välisiä korrelaatioker-
toimia on esitetty taulukossa 19.
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Salaojatutkimuksessa vesinäytteet edustivat paremmin erilaisia koealueella esiintyneitä
valuntatilanteita kuin tuotantomenetelmätutkimuksessa. Valumamittausten mukaan suo-
raan salaojista mitattu valuma ei vaihdellut merkittävästi kesäsateiden vaikutuksesta.
Tämä näkyy kuvista tilanteissa, joissa kokoojaojassa on valumahuippu, mutta samaan
aikaan suoraan salaojista mitattu valuma on pysynyt pienenä. Näin voidaan olettaa, ettei
näytteenottopäivien välilläkään sattuneiden sateiden aikana ole esiintynyt suoraan sala-
ojista mitattuja suuria valumahuippuja. Analyysituloksia on kuitenkin myös keskimää-
räistä suurempien valumien jaksolta erityisesti syksyisin, jolloin myös salaojien valuma
pitkien runsaiden sateiden vaikutuksesta oli kohonnut.

Kiintoaineen riippuvuus valuman suuruudesta oli hyvin pieni kummallakin salaojite-
tulla koealueella ja vaihteli positiivisen ja negatiivisen korrelaation välillä. Tuotannossa
olevalla koealueella olivat korrelaatiot vuosina 1995, 1996 ja 1998 negatiivisia eli kiinto-
ainepitoisuus laski valuman kasvaessa, vuonna 1997 riippuvuus oli lievästi positiivinen.
Kuntoonpanovaiheen lohkolla riippuvuus oli hieman voimakkaampaa ja ojitusvuotta
lukuun ottamatta positiivista. Korrelaatiokertoimet olivat kaikkina vuosina kuitenkin niin
pieniä, etteivät ne olleet tilastollisesti merkitseviä. Lampisuon avo-ojitettuihin alueisiin
verrattuna kiintoainepitoisuuden riippuvuus valumasta oli heikompi ja poikkesi selvästi
avo-ojitetuilla alueilla aiemmin tehdyistä korrelaatiotarkasteluista ( Ihme ym. 1991a).

Kokonaisfosforin ja valuman välillä oli molemmilla salaojitusalueilla negatiivinen kor-
relaatio aivan kuten Lampisuon avo-ojitetuillakin alueilla. Salaojitusalueiden korrelaatio-
kertoimet olivat kuitenkin hyvin pieniä eivätkä olleet tilastollisesti merkitseviä yhtä vuotta
lukuun ottamatta. Tuotanto- ja kuntoonpanovaiheen alueiden välillä ei ollut eroa korrelaa-
tioissa. Sallantauksen (1983) mukaan on avo-ojitetuilla soilla negatiivinen korrelaatio
ollut voimakkaampi kuin salaojitetuilla alueilla. Ihmeen ym. (1991d) sekä Johanssonin ja
Olofssonin (1985) mukaan on valuman ja kokonaisfosforipitoisuuden välinen korrelaatio
ollut positiivinen.

Taulukko 19. Valuman ja valumavesien ainepitoisuuksien vä lisiä  korrelaatiokertoimia
Lampisuon salaojitetuilla koealueilla. Lohko 6 oli tuotannossa oleva alue ja lohko 13
kuntoonpanovaiheessa oleva alue, joka ojitettiin vuonna 1996.  Ylä indeksi * tarkoittaa,
että  korrelaatiokerroin on tilastollisesti merkitsevä  ja ylä indeksi **, että  kerroin on
tilastollisesti erittä in  merkitsevä . Luku n on havaintojen lukumää rä . 

Vuosi ja koealue q-ka q-kok-P q-kok-N q-Fe q-pH q-COD

1995

Lohko 6, n=24 -0,35 -0,56** 0,81** -0,68** -0,55** 0,96**

1996

Lohko 6, n=11 -0,05   0,15 -0,35 -0,41 -0,26 -0,03

Lohko 13, n= 10 -0,30 -0,51 -0,45 -0,88** -0,91** -0,89**

1997

Lohko 6, n= 11  0,09 -0,40   0,98** -0,75* -0,48   0,97**

Lohko 13, n=26  0,38 -0,28   0,23 -0,51*      - -0,21

1998

Lohko 6, n=13 -0,13 -0,03   0,06      - -0,02   0,63*

Lohko 13, n=29  0,18 -0,12 -0,25 -0,94** -0,01   0,79**
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Kokonaistypen ja valuman riippuvuus vaihteli suuruudeltaan ja etumerkiltään eri vuosi-
na. Vuonna 1996 korrelaatio oli molemmilla alueilla negatiivinen, muina vuosina positii-
vinen, joista kahtena vuonna tilastollisesti erittäin merkitsevä. Lampi- ja Takasuon avo-
ojitetuilla alueilla oli myös positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. Myös
Johanssonin ja Olofssonin (1985) mukaan on valuman ja kokonaistypen välillä ollut posi-
tiivinen korrelaatio toisin kuin Ihmeen ym. (1991a) tutkimuksissa. 

Myös kemiallisen hapenkulutuksen riippuvuus valumasta vaihteli samalla tavalla kuin
typpipitoisuuksien riippuvuus. Tuotannossa olevalla lohkolla korrelaatio oli positiivinen
ja tilastollisesti erittäin merkitsevä yhtä vuotta lukuun ottamatta, jolloin korrelaatioker-
roin oli –0,03 eli hyvin pieni. Kuntoonpanovaiheen koealueella korrelaatio vaihteli ollen
välillä negatiivinen ja välillä positiivinen. Mitään selkeää syytä näin voimakkaalle vaihte-
lulle ei tutkimuksessa selvinnyt.

Raudan ja valuman välillä oli tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio kuten
Lampisuon avo-ojitetuillakin alueilla.

Salaojitetuilla alueilla ei valuman ja valumaveden ainepitoisuuksien välillä havaittu
sellaista tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta, minkä perusteella voitaisiin tehdä etukä-
teisarvioita pitoisuuksista eri valuntatilanteista. Valuman ja pitoisuuksien välinen riippu-
vuus oli muiden kuin rautapitoisuuden osalta vähäisempää kuin avo-ojitetuilla alueilla.
Riippuvuus oli samansuuntainen kuin avo-ojitetuilla alueilla lukuun ottamatta kiintoaine-
pitoisuutta ja kemiallista hapenkulutusta, joiden riippuvuus valumasta poikkesi selvästi
avo-ojitettujen alueiden tuloksista.

5.3.2.2 Veden laatu salaojitusalueilla

Lampisuon kuntoonpanovaiheen koealueella seurattiin valumaveden pitoisuuksia 7 vuo-
rokauden ajan salaojitushetkestä eteenpäin ja havaittiin suoraan salaojista tulevan veden
laadun muuttuvan jyrkästi kahden ensimmäisen vuorokauden aikana. Välittömästi ojituk-
sen jälkeen pitoisuudet olivat yhtä korkeat kuin avo-ojitetuilla kuntoonpanovaiheen soil-
la, mutta salaojitetulla alueella pitoisuudet laskivat nopeasti, ja jo 2-3 vuorokauden kulut-
tua ne olivat Lampisuon tuotannossa olevien alueiden tasolla.

Kuntoonpanovaiheessa ojituksen välitön kuormitusvaikutus on  salaojitusmenetelmäl-
lä  hyvin lyhytaikainen. Sallantaus (1983) esitti, ettei avo-ojituksessakaan ojitusvaiheen
kuormitusvaikutuksella sinänsä ole koko tuotantokentän elinkaaren kannalta suurta mer-
kitystä, koska ojitukset tehdään yleensä talvella, jolloin valumat ovat pienimmillään. 

Valumien ja pitoisuuksien välistä riippuvuutta tarkasteltaessa havaittiin, että pitoisuus-
vaihtelut salaojitetuilla alueilla olivat hyvin pieniä. Kuuden vuoden havaintoaineiston
mukaan pitoisuuksien vaihteluväli ja keskihajonta olivat salaojitetuilla alueilla pienempiä
kuin avo-ojitetuilla. Pitoisuuksien tasaisuus johtuu pääasiassa salaojakentän valumien
tasaisuudesta. Veden laadun kannalta oleellista onkin, että salaojitusmenetelmä estää yli-
valumien syntymisen ja näin siis välillisesti myös pitoisuushuippujen syntymisen. 

Keskimääräinen kiintoainepitoisuus oli kuntoonpanovaiheen kolmena ensimmäisenä
vuonna pienempi salaojitetulla alueella kuin avo-ojitetuilla vertailualueilla. Ero ei kuiten-
kaan ollut tilastollisesti merkitsevä vuosina 1996 ja 1997. Vaikka vuoden 1996 vertailuha-
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vainnot olivat avo-ojitetuilta tuotantosoilta laskeutusaltaiden jälkeen otettuja eli puhdiste-
tun veden havaintoja, olivat salaojakentän kiintoainepitoisuudet silti pienempiä. Salaojis-
ta havaitut pitoisuudet olivat siis todella pieniä, keskipitoisuus oli vain  5,2 mgl-1. Vuon-
na 1998 ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä, mihin ovat vaikuttaneet kesän erittäin
runsaat sateet. Avo-ojitetuilla alueilla suuret valumat lisäävät kiintoainepitoisuuksia
(Seuna 1982, Sallantaus 1983, Marja-aho & Koskinen 1989), mutta salaojitetuilla alueil-
la on ojitusmenetelmän valumia tasaava vaikutus ehkäissyt suurien pitoisuuksien esiinty-
misen. Myös valuman ja kiintoainepitoisuuden välinen positiivinen korrelaatiokerroin oli
salaojitetulla alueella pienempi kuin avo-ojitetulla alueella.

Myös tuotannossa olevalla koealueella oli kiintoainepitoisuus keskimäärin salaoja-alu-
eella pienempi kuin avo-ojitetuilla alueilla. Voimakkaimmillaan ero oli vuonna 1998, jol-
loin ero oli erittäin merkitsevä. Kuten edellä on todettu, kyseinen kesä oli erittäin satei-
nen, minkä vuoksi kiintoainepitoisuuksien ero on korostunut. Vuosina 1994, 1995 ja 1997
ero oli merkitsevä, mutta vuonna 1996 ero ei ollut merkitsevä. Sekä myyräsalaojatutki-
muksissa (Klemetti ym. 1990, Klemetti & Sänkiaho, 1992a ja b) että putkisalaojatutki-
muksissa (Klemetti ym., 1996) on havaittu salaojituksen pienentävän kiintoainepitoisuutta
valumavesissä verrattuna avo-ojitukseen.

Kokonaisfosforin keskimääräinen pitoisuus kuntoonpanovaiheen koealueella oli kaik-
kina vuosina suurempi salaojitetulla alueella kuin avo-ojitetulla alueella. Ero ei ollut oji-
tusvuonna tilastollisesti merkitsevä, mutta seuraavina vuosina oli. Kolmen vuoden jaksol-
le laskettuna ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tuotannossa olevalla salaojakentällä olivat kokonaisfosforipitoisuudet suurempia kuin
avo-ojitetuilla vertailualueilla vuosina 1994 sekä 1996-1998. Vuonna 1995 oli puolestaan
avo-ojitetun alueen keskipitoisuus suurempi. Vuosien 1994-1996 vertailualueena oli Lam-
pisuon avo-ojitettu tuotantoalue, joka oli turvelajiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sala-
ojakentän kaltainen. Seuraavina vuosina mukana oli useita kuormitustarkkailusoita, jois-
ta osa on voinut poiketa ominaisuuksiltaan huomattavasti tutkimusalueesta. Koko viiden
vuoden jaksolle laskettuna oli kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo suurempi salaojite-
tulla kuin avo-ojitetulla alueella, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Kokonaisfosforipitoisuudella oli selvä negatiivinen korrelaatio valuman kanssa, minkä
vuoksi suurten valumien esiintyminen avo-ojitetuilla alueilla on pienentänyt pitoisuuden
keskiarvoa suhteessa salaojitettujen alueiden pitoisuuksiin. Kokonaisfosforin osalta vaih-
telu koko aineistossa oli niin suurta, että ojitusmenetelmän ei voi osoittaa vaikuttavan
tilastollisesti merkitsevästi keskimääräisiin fosforipitoisuuksiin, vaikka yleispiirre näyt-
tääkin olevan se, että salaojitus kohottaa valumavesien fosforipitoisuutta. Vertailun kan-
nalta luotettavimpia tuloksia ovat tuotannossa olevan alueen tulokset, joita on verrattu
Lampisuon avo-ojitettuihin alueisiin. Nämä alueet ovat ominaisuuksiltaan keskenään
hyvin samanlaiset ja myös sääolot ovat olleet samanlaiset. Näidenkin alueiden tulokset
ovat kuitenkin peräkkäisinä vuosina keskenään täysin päinvastaisia.

Klemetin ja Sänkiahon (1992a) mukaan myyräsalaojitetuilla turvetuotantoalueilla
kokonaisfosforipitoisuus on pienempi kuin avo-ojitetuilla alueilla. Viljelyalueilla salaoji-
tus on joidenkin tutkimusten mukaan vähentänyt fosforin huuhtoutumista (Karvonen ja
Taskinen 1992,  Peltomaa 1992), mutta Seunan ja Kaupin (1981) mukaan salaojituksella
ei ollut selkeää vaikutusta fosforihuuhtoumiin. Myöskään tämän tutkimuksen mukaan ei
salaojituksen vaikutusta voitu selkeästi osoittaa, suokohtainen vaihtelu oli suurta, eivätkä
tulokset olleet tilastollisesti merkitseviä. 
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Valuman ja pitoisuuden välisen negatiivisen korrelaation vuoksi fosforihuuhtouman
lasketut arvot voivat olla sateisina kesinä jopa pienempiä kuin kuivina kesinä. Lampisuol-
la oli kesällä 1998 fosforihuuhtouman  ominaisarvo 0,43 gha-1d-1, kun  se  kuivana  kesä-
nä 1996  oli  1,02 gha-1d-1. Neljän vuoden kesäaikaisten ominaishuuhtoumien keskiarvo
oli salaojitetuilla tuotantoalueilla 0,57 gha-1d-1, tuotannossa olevilla avo-ojitetuilla soilla
0,75 gha-1d-1 ja avo-ojitetuilla kuntoonpanovaiheen soilla 0,5 gha-1d-1.

Ojitusmenetelmä ei vaikuttanut kokonaisfosforipitoisuuksiin tilastollisesti merkitseväs-
ti, vaikka avo-ojitettujen alueiden keskipitoisuus pienenee erityisesti sateisina kesinä.
Salaojakentän valuman tasaisuuden vuoksi huuhtouman ominaisarvot olivat kuitenkin
salaojitetulla alueella pienemmät kuin avo-ojitetulla alueella.

Kokonaistyppipitoisuuden osalta kuntoonpanovaiheen ja tuotantovaiheen koealueiden
tulokset olivat keskenään täysin päinvastaiset. Kuntoonpanovaiheessa kokonaistyppipitoi-
suus oli koko ajan suurempi avo-ojitetulla alueella, mutta tuotantovaiheessa oli typpipitoi-
suus suurempi salaojitetulla alueella. Ero oli lähes kaikkina vuosina tilastollisesti erittäin
merkitsevä. Ristiriita koealueiden välillä voi johtua alueellisesta erosta. On kuitenkin
myös mahdollista, että syynä on kuntoonpano- ja tuotantovaiheen erilaisuus kuivatuksen
kannalta. Tuotantovaiheessa pohjaveden pinta on alempana kuin kuntoonpanovaiheen
koealueella, joten hapellinen turvekerros on tuotantosoilla paksumpi kuin kuntoonpan-
osoilla. Veden virtaus eri vaiheissa poikkeaa toisistaan, tuotantosoilla on pinnan muotoi-
lun vuoksi enemmän pinta- ja pintakerrosvaluntaa ja huomattava osa valumavedestä on
sateena tullutta vettä, kun taas kuntoonpanovaiheessa valuu myös suohon varastoitunutta
vettä. Kuntoonpanovaiheen suolla myös sadevesistä suuri osa virtaa hapettomien turve-
kerrosten läpi salaojiin.

Vaikka tuotannossa olevilla alueilla oli keskimääräinen typpipitoisuus suurempi sala-
ojitetulla alueella kuin avo-ojitetuilla alueilla, oli huuhtouman ominaisarvo salaojitetulla
alueella kuitenkin selvästi pienempi. Salaojitetulla koealueella ominaishuuhtouma oli
15,5 gha-1d-1 ja avo-ojitetuilla vertailualueilla 23,5 gha-1d-1. Kuntoonpanovaiheen suolla
ero oli selkeämpi. Kokonaistyppipitoisuus korreloi lievästi positiivisesti valuman kanssa,
mikä selittää eron pitoisuuksien ja huuhtouman vertailun välillä. Salaojakentällä valuma
ja siis myös pitoisuus olivat hyvin tasaiset, kun taas avo-ojitetuilla alueilla valumahuippu-
jen aikana syntyi myös pitoisuushuippuja ja siten huomattava osa kokonaishuuhtoumas-
ta. Turvetuotantoalueilla tehdyissä myyräsalaojitustutkimuksissa ovat tulokset kokonais-
typen osalta vaihdelleet eikä selkeää eroa ole raportoitu (Klemetti ym. 1990, Klemetti ja
Sänkiaho 1992a). Myöskään tämän tutkimuksen mukaan ei voitu todeta salaojituksen vai-
kuttavan typpipitoisuuksiin tilastollisesti merkitsevästi.

Rautapitoisuus oli kummallakin koealueella kaikkina vuosina suurempi salaojitetuilla
koealueilla kuin avo-ojitetuilla alueilla. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä tai mer-
kitsevä kahta vuotta lukuun ottamatta. Keskimääräinen rautapitoisuus avo-ojitetuilla alu-
eilla oli noin 50 % salaojitettujen alueiden pitoisuudesta.  

Veden väri oli kaikkina vuosina suurempi avo-ojitetulla kuin salaojitetulla alueella.
Kuntoonpanovaiheen koealueella ero ei ollut ojitusvuonna tilastollisesti merkitsevä, mut-
ta seuraavana vuonna oli. Tuotantosuolla merkitsevyystaso vaihteli melkein merkitseväs-
tä erittäin merkitsevään eri vuosina.
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Veden väriä aiheuttavat mm. orgaaniset humusaineet, joiden määrää myös COD-arvo
kuvastaa (Sallantaus 1983). Tuotannossa olevalla koealueella COD-arvo käyttäytyikin
kuten väriluku COD-arvon ollessa koko ajan suurempi avo-ojitetulla kuin salaojitetulla
alueella. Kuntoonpanovaiheen suolla tilanne oli kuitenkin päinvastainen eron ollessa tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä.

COD-arvojen tuloksissa on ollut useissa tutkimuksissa erittäin suuria vaihteluita ja ris-
tiriitaisia tuloksia on saatu mm. pintavalutus-, laskeutusallas- ja allassuodatustutkimuksis-
sa (Ihme ym. 1992, Ihme 1994). 

5.3.3 Salaojituksen toimivuus kuivatusmenetelmänä

5.3.3.1 Kuivatuskyky valumamittausten mukaan

Tarkastelemalla valuman suuruutta voidaan arvioida kuivatuksen tehokkuutta ojituksen
eli kuntoonpanovaiheen yhteydessä ja toisaalta tuotantoaikana kevät- ja kesäylivalumien
aikana.

Lohkon 6 salaojitettu koekenttä oli jo aiemmin tuotannossa ollut avo-ojitettu alue. Kun
alue salaojitettiin, kasvoi kuivatussyvyys alueen eri osissa 0,4-0,6 m. Kuivatussyvyyden
kasvun vuoksi alueelta syntyi tyhjenemisvaluntaa, mikä oli havaittavissa noin kolmen
kuukauden ajan. Tuona aikana alueelta tullut kokonaisvalunta oli 200 mm, kun vastaavan
ajan valunta Lampisuon avo-ojitetuilla tuotantoalueilla oli 30 mm. Sadanta kyseisenä
aikana oli 139 mm, joten haihdunta huomioon ottaen suurin osa valunnasta syntyi vesiva-
raston tyhjenemisestä. Kolmen kuukauden tyhjenemisvaluntavaiheen jälkeen valumat oli-
vat suuruusluokaltaan samanlaiset kuin avo-ojitetuilla tuotantoalueilla.

Ojitusta seuraavina vuosina salaojakentän valumat olivat tasaisia eikä suuria ylivalu-
mia esiintynyt. Valumahuippujen tasaantuminen tarkoittaa sitä, että vesi pidättyy sateiden
aikana osittain tuotantokentälle. Tämä voi olla haitallista tuotannon kannalta, jos vettä ei
saada poistettua riittävän nopeasti. Ympäristövaikutusten kannalta ylivalumien leikkaan-
tuminen on edullista pitoisuuksien pienenemisen, uomaeroosion vähenemisen ja ulkois-
ten puhdistuslaitteiden toimintakyvyn parantumisen vuoksi.

Salaojakentällä ylivalumia leikkaava vaikutus syntyy siten, että vettä varastoituu erityi-
sesti salaojaputken yläpuolella ja vieressä olevaan turvekerrokseen ja kivikuitulevyihin eli
ojalinjalle. Osittain vettä varastoituu turvekerroksiin myös koko saran leveydeltä nostaen
pohjavesipintaa. Ojalinjalta vesi poistuu muutaman päivän kuluessa, minkä vuoksi valu-
ma palaa sadetta edeltävälle tasolle alle viikossa. Tämä on havaittavissa kerran viikossa
tehdyistä valumamittauksista, joissa voimakkaatkin sateet näkyivät vain, jos sadanta oli
tullut lähimpien kahden-kolmen vuorokauden aikana. 

Klemetin (1996) tutkimuksissa on salaojitetuilla alueilla valuma ollut koholla jopa
noin kaksi viikkoa sateen jälkeen. Tämä ero tutkimustuloksissa johtuu suurelta osin käy-
tettyjen salaojitusmenetelmien erosta, erityisesti kivikuitulevyjen käytöstä. Tässä tutki-
muksessa käytetyssä menetelmässä tuotantosarkojen pinnat ovat kaltevat, vesi valuu
nopeasti ojalinjalle ja siitä kivikuitulevyjen kautta salaojaputkiin. Huomattava osa kent-
tään varastoituvasta vedestä kertyy ojalinjalle ja sen läheisyyteen, mistä se pääsee nopeas-
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ti muutaman päivän kuluessa salaojaputkeen. Ilman kivikuitulevyjä veden täytyy kulkeu-
tua huonosti vettä läpäisevien turvekerrosten läpi salaojaputkeen, mikä on hitaampaa kuin
käytettäessä kivikuitulevyjä. Hakesalaojatutkimuksissa on käytetty ojalinjan päällä puu-
haketta parantamaan turpeen vedenjohtavuutta (Hillebrand & Frilander 1999).

Veden varastoitumisella 2-3 vuorokaudeksi turvekerroksiin ei ole tuotannon kannalta
merkitystä, varsinkin kun suurin osa vedestä on varastoitunut ojalinjalle, johon työkoneil-
la ei ole välttämätöntä ajaa.

Sadetuskokeiden aikana vuonna 1996 sadetettiin 2,5 tunnin aikana yhteensä 60 mm
suuruinen sade, mikä on Kuusiston (1980) mukaan kerran 100 vuodessa toistuva sade
Pohjois-Suomessa. Näin rankka sade kuivalle tuotantokentälle synnytti myös salaojitetul-
la alueella suuren hetkellisen valumahuipun, noin 650 ls-1km-2. Valuma kuitenkin piene-
ni nopeasti ja sadetuspäivän vuorokauden keskivaluma oli alle 300 ls-1km-2. Tämä valuma
on turvetuotannon vesienkäsittelymenetelmien suunnittelussa käytettävän mitoitusvalu-
man suuruinen. Tämä sadetuskokeessa mitattu valuma oli moninkertainen verrattuna 6
vuoden aikana luonnollisesti syntyneisiin valumiin salaojakentällä. Avo-ojitetuilla alueil-
la vastaavan suuruisia valumia kuitenkin esiintyi tutkimusjakson aikana, vaikka vuoro-
kausisadannat olivat suurimmillaankin vain puolet sadetuskokeessa käytetystä sadannasta.

Sadetuksen jälkeen kentän valuma pieneni nopeasti, vuorokauden kuluttua sadetukses-
ta oli valuma 28,7 ls-1km-2 ja kahden vuorokauden kuluttua 14,3 ls-1km-2 eli kuitenkin
vielä noin kolminkertainen ennen sadetusta mitattuun valumaan verrattuna. Viiden vuoro-
kauden kuluttua sateen vaikutusta ei ollut enää havaittavissa. Salaojitus leikkasi ylivalu-
maa pidättämällä sateen aikana osan sadevesistä noin 2-3 vuorokaudeksi ja hidastamalla
näin välitöntä valuntaa. Kenttään varastoitunut vesi poistui kuitenkin tuotannon kannalta
riittävän nopeasti muutaman vuorokauden kuluessa kentältä eikä näin aiheuttanut viiväs-
tystä tuotannon aloittamiselle verrattuna avo-ojitettuihin alueisiin. Suurien rankkasatei-
den jälkeen on yleensä ratkaisevaa kentän pintakerroksen kuivuminen, joka voi kestää
useita päiviä. Muutaman sentin paksuisen pintakerroksen liiallinen kosteus estää tuotan-
non aloittamisen, koska kostea turve paakkuuntuu ja tarttuu koneisiin. Syvempien kerros-
ten kastuminen, vesivarastojen hetkellinen täyttyminen ja pohjavesipinnan nousu vaikut-
tavat kentän kantavuuteen, mikä voi haitata tuotantoa pidemmän aikaa kuin pinnan koste-
us. Salaojakentällä tämä vaikutus kuitenkin poistui myös sadetuskokeen yhteydessä 2-3
vuorokauden kuluessa.

Saran pinnan kaltevuuden vuoksi osa vedestä valuu nopeasti aivan kentän pinnassa
ojalinjalle. Sadetuskokeen yhteydessä tehtyjen mittausten mukaan noin kolmasosa synty-
neestä valunnasta valui kahden sentin paksuisessa pintakerroksessa. Tämä vesimäärä
tulee hyvin nopeasti ojalinjalle ja pääsee kivikuitulevyn eli pystysalaojan ansiosta helposti
salaojaputkiin. Pintavalunnan lisäksi vettä valui ojalinjalle myös hieman syvemmällä ole-
vassa pintakerroksessa. Tätä pintakerrosvalunnan määrää ei kuitenkaan mitattu sadetusko-
keen yhteydessä.

Salaojitus kivikuitulevyjen kanssa toimii erittäin hyvin kuivatusmenetelmänä alueilla,
joilla sarat on muotoiltu kalteviksi. Salaojitus tasaa valumia, mutta vettä ei varastoidu tuo-
tantokentälle haitallisen pitkäksi ajaksi. Menetelmän kannalta saran pinnan kaltevuus on
ratkaisevan tärkeää, jotta sade- ja sulamisvedet valuisivat mahdollisimman suurelta osin
ojalinjalle. Scholz ja Klemetti (1988) esittivät kuivatustutkimuksissaan, että saran muotoi-
lu kaltevaksi on tarpeellinen, jotta syntyy pintavaluntaa avo-ojiin päin. Tässä tutkimukses-
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sa käytetyssä salaojitusmenetelmässä pyritään samankaltaiseen toimintaan eli pintavalun-
nan syntyminen sateiden ja lumen sulamisen aikaan on menetelmän toimivuuden edelly-
tys.

Myös kevään ylivalumien aikaan salaojitus tasaa jossain määrin ylivalumaa. Salaoja-
kentältä ei kuitenkaan saatu virtaamamittauksia voimakkaimman sulamiskauden kulues-
sa, koska kokoojaojat olivat aina keväisin paksun lumipeitteen alla vielä silloin, kun tuo-
tantokentältä oli jo lumi sulanut. Kuivatuksen kannalta valumat olivat toukokuussa riittä-
vän suuret, vaikka salaoja-alueilla kevätvalunnan vaikutus havaittiin yleensä vielä kesä-
kuun keskivalumaa suurentavana tekijänä.

Kivikuitulevyjen ansiosta vesi pääsi heti lumen sulettua salaojiin, eikä kentällä olevas-
ta roudasta näin ollut mitään haittaa. Aikaisemmin salaojituksen ongelmana on pidetty
kevätroudan aiheuttamaa lammikoitumista ja tuotannon aloituksen viivästymistä tämän
vuoksi. Salaojitettu koealue oli kaikkina kuutena koevuotena tuotantokunnossa vähintään
yhtäaikaa kuin avo-ojitetut alueet. Urakoitsijoiden mielestä kuivuminen oli jopa nopeam-
paa kuin avo-ojitetuilla tuotantoalueilla.

Pystysalaojina käytettyjen kivikuitulevyjen merkitys näkyi erittäin selvästi juuri
keväällä lumen sulaessa. Lohkolla 6 oli yhden sarkaojan päällä levyt asennettu hieman
väärin, minkä vuoksi ojan pituussuunnassa alimmassa kohdassa ei ollutkaan kivikuitule-
vyä. Sarkojen kaltevuuden ja ojien pituuskaltevuuden vuoksi vesi valui pintakerroksessa
ojalinjalle ja ojalinjan päällä pystysalaojan kohdalle. Koska nyt ei alimmassa kohdassa
ollutkaan pystysalaojaa, muodostui tähän kohtaan joka kevät kuvan 51 mukainen lammik-
ko, jonka kuivuminen saattoi kestää jopa viikkoja. Kyseessä oli selvä virhe rakentamises-
sa, mikä kuitenkin samalla osoitti vedenjohtolevyn tärkeyden ja menetelmän toimivuu-
den.

Kuntoonpanovaiheen salaojakentällä kokeiltiin täysin luonnontilaisen suon kuivatta-
mista pelkästään salaojituksella. Heti ojituksen jälkeen alueelta tuli voimakasta tyhjene-
misvaluntaa ensimmäisen kuukauden keskivaluman ollessa 61 ls-1km-2  eli noin 60 %
suurempi kuin ensimmäisellä koealueella oli ojituskuukauden aikana. Uudella koealueella
voimakas tyhjenemisvalunta loppui kuitenkin jo kolmessa kuukaudessa, jonka jälkeen
valumat olivat samaa suuruusluokkaa kuin tuotannossa olevalla salaojakentällä. Kuivu-
mista ei siis enää varsinaisesti tapahtunut eikä pohjavesipinta kuitenkaan ollut vielä riittä-
vän syvällä kentän kantavuuden kannalta. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli
kokonaisvalunta alueelta 230 mm ja lokakuuhun mennessä yhteensä 300 mm.

Avo-ojitetuilla vertailusoilla olivat ojitusvuoden valumat selvästi suurempia, esimer-
kiksi Kömmäsuolla oli ojitusvuoden valunta syksyyn mennessä 577 mm eli melkein kak-
sinkertainen salaojitusalueeseen verrattuna.

Ojitusta seuraavina vuosina salaojakentällä pysyi valuma pienenä ja toisen vuoden
kesäkauden valunta olikin vain 61 mm. Kolmas vuosi, 1998, oli erittäin sateinen ja täl-
löin kesäkauden valunta oli noin 110 mm, mikä aiheutui kuitenkin mainituista suurista
sateista eikä kentän kuivumisesta.

Avo-ojitetuilla soilla oli toisen vuoden valunta vielä selkeästi tyhjenemisvaluntaa.
Edellä mainitun Kömmäsuon kesäajan valunta oli toisena vuonna 240 mm eli noin nelin-
kertainen Lampisuon koealueeseen verrattuna, kun se ojitusvuonna oli kaksinkertainen.

Vaikka vertailualueet olikin ojitettu eri vuosina ja näin hydrologisilla oloilla on ollut
vaikutusta valuntaan, oli ero kuitenkin niin huomattava, että siihen on vaikuttanut myös
kuivatusmenetelmä. Valumavertailut osoittavat, että luonnontilaiselta suolta ei ole saatu
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salaojituksella poistettua riittävästi vettä, jotta alue saataisiin tuotantokuntoon. Myös poh-
javesimittaukset ja työkoneilla tehdyt testiajot alueella osoittivat kuivatuksen riittämättö-
myyden. Salaojitusmenetelmä vedenjohtolevyjen kanssa edellyttää, että kentän pinta on
muotoiltu ojalinjoille viettäviksi saroiksi. Jotta sarat saataisiin muotoiltua, on suo saatava
esikuivatettua niin paljon, että se kantaa työkoneet. Ojitus on siis tehtävä kahdessa vai-
heessa, ensin tehdään matala navero-ojitus eli lopullista ojitussyvyyttä matalampi ja kape-
ampi avo-ojitus (Listo & Saarenketo 1962) ja 1-2 vuoden kuluttua varsinainen salaojitus
ja kentän muotoilu.

Kuvio 51. Vesi lammikoitui salaojakentällä paikkaan, jossa ei ollut kivikuitulevyä. Jokaisella
ojalinjalla tulee vedenjohtolevyt asentaa lammikoitumisen ehkäisemiseksi myös alimpaan
kohtaan.

5.3.3.2 Kuivatuskyky pohjavesi- ja kantavuusmittausten perusteella

Pohjavesihavaintojen perusteella voidaan arvioida kuivatuksen toimivuutta usealla taval-
la. Pohjavesipinnan syvyyttä voidaan verrata avo-ojitettujen vertailualueiden ja muissa
tutkimuksissa esitettyjen pohjavesihavaintojen arvoihin. Kuivatuksen tavoitteena on saa-
da pohjavesipinta niin alas, ettei kapillaarinen nousu kentän pintaan ole enää mahdollista.
Tällöin kentän kantavuus on hyvä ja turpeen kuivuminen kentän pinnalla on tehokasta.
Useissa tutkimuksissa tavoiteltavaksi syvyydeksi on esitetty 0,5-0,7 m (Menonen & Päi-
vänen 1979, Järvinen 1988). Kapillaarinen nousukorkeus on turpeen ominaisuuksista,
kuten huokoskoosta sekä tiiveydestä riippuva tekijä ja voi siis vaihdella suon eri osissa ja
eri vuosina. Tämän vuoksi yksiselitteistä tavoitesyvyyttä ei voi asettaa.
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Seuraamalla pohjavesipinnan muutoksia erilaisissa sääoloissa voidaan arvioida kuiva-
tuksen tehokkuutta erilaisissa ääritilanteissa. Rankkasateiden jälkeen pohjavesipinta pitäi-
si saada alenemaan mahdollisimman nopeasti, jotta tuotantoa voitaisiin jatkaa. Tutkimus-
vuosien aikana esiintyi sekä pitkiä kuivia kausia että muutamia rankkasateita ja lisäksi
tehtiin sadetuskoe kesällä 1996. Vuosi 1998 kokonaisuutena oli poikkeuksellisen satei-
nen, joten tutkimuksen havaintoaineistoa voidaan pitää hyvin kattavana ja tuloksia yleis-
tettävinä.

Pohjavesipinnan keston perusteella voidaan havainnollisesti vertailla kuivatuksen
tehoa avo- tai salaojitetulla alueella sekä salaojitetun koealueen eri pisteissä, kuten veden-
johtolevyn läheisyydessä tai kaukana olevissa pisteissä. Kuvaajien avulla voidaan myös
arvioida salaojituksen toimintakyvyn säilymistä tuotantokentän elinkaaren eri vaiheissa.

Tuotannossa olevalla salaoja-alueella oli pohjavesipinnan syvyys kaikkina tutkimus-
vuosina hyvin tasainen. Kesäaikaiset sateet eivät aiheuttaneet suuria muutoksia. Selkeim-
min sateen vaikutus näkyi vuonna 1996 kesäkuun rankkasateiden jälkeen sekä elokuussa
1996 tehdyn sadetuskokeen aikana. Pohjavesipinnan syvyys palautui ennalleen rankkasa-
teen jälkeen sekä avo- että salaojitetulla alueella noin viikon kuluessa. Syksyisin pohjave-
den pinta nousi kaikilla alueilla yhtä paljon, eikä alueiden tai kuivatusmenetelmien välil-
lä ollut eroa.

Salaojitetulla koealueella pohjavesipinnan syvyys oli kaikkina tutkimusvuosina aivan
muutamia havaintoja lukuun ottamatta suurempi kuin 0,7 m, suurimmillaan yli 1,2 m.
Avo-ojitetulla vertailualueella pohjavesipinnan syvyys oli lähes koko ajan pienempi kuin
salaoja-alueilla vaihdellen välillä 0,5-0,8 m.

Salaojitetulla alueella oli kuivatussyvyys osalla aluetta 1,6 m ja osalla 1,2 m, mikä oli
myös avo-ojitetun alueen kuivatussyvyys. Salaojakentän suurempi kuivatussyvyys vaikut-
taa luonnollisesti pohjavesipinnan syvyyteen. Salaojitetun alueen pohjavesipinnan syvyys
oli kuitenkin myös 1,2 m syvyyteen kuivatetulla alueella suurempi kuin avo-ojitetulla alu-
eella. Kuivatussyvyyden ero ei siis pelkästään selitä pohjavesipinnan syvyyden eroa.
Salaojitetun alueen eri osien välillä ollut 0,4 m ero kuivatussyvyydessä aiheutti vain 0,1-
0,2 m eron pohjavesipinnan syvyydessä eli salaojien asentaminen syvemmälle ei vaikutta-
nut kuivatuksen tehoon samassa suhteessa.  

Sadetuskokeen aikana pohjavesipinnan syvyyttä seurattiin kahdella koelinjalla, joista
toinen oli vedenjohtolevyn välittömässä läheisyydessä ja toinen vedenjohtolevyjen väli-
sellä alueella noin 10 metrin etäisyydellä levyistä. Sadetuskokeen aikainen 60 mm sadan-
ta nosti pohjaveden pinnan eri pisteissä jopa 0,2-0,4 m etäisyydelle kentän pinnasta. Kor-
keimmillaan pohjaveden pinta oli 3-4 tunnin kuluttua sateen alkamisesta. Tällöin sadetus
oli jo lopetettu. Pohjavesipinnan noususta huolimatta kuivatus oli kuitenkin hyvin teho-
kasta ja pohjaveden pinta laski 1-2 vuorokauden kuluessa tavoiteltuun 0,7 m syvyyteen ja
3-4 vuorokauden kuluttua sadetuksen vaikutusta ei ollut enää juurikaan havaittavissa.

Sadetuskokeen aikana havaittiin selvästi myös vedenjohtolevyjen vaikutus kuivatuk-
seen. Kivikuitulevyjen välittömässä läheisyydessä pohjavesipinta ei noussut sadetuksen
aikana ja heti sen jälkeen juuri lainkaan, kun vastaavaan aikaan keskempänä sarkaa ole-
vissa pisteissä pohjaveden pinta nousi hyvin nopeasti. Sateen loputtua alkoi saran keskellä
pohjaveden pinta laskea ja vastaavasti lähempänä ojalinjaa olevissa pisteissä hitaasti
nousta. Tämä johtuu siitä, että pohjavesipinta saran poikkileikkauksessa oli pian sadetuk-
sen jälkeen voimakkaasti kalteva ojaan päin ja tämän paine-eron vuoksi syntyi pohjave-
den virtausta. Virtauksen vuoksi pohjavesipinta tasoittui turpeen vedenläpäisevyyttä vas-
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taavalle kaltevuudelle tasapainotilaan. Koska ojalinjalla kivikuitulevyjen vieressä vesi
johtui nopeasti salaojaan, muodostui kenttään jatkuvasti paine-ero, joka synnytti jälleen
virtausta ojaan päin. Näin vedenjohtolevy nopeutti kuivumista pohjavesivirtausten kautta
myös kaukana levyistä olevissa pisteissä.

Linjalla, jonka kohdalla ei ollut vedenjohtolevyjä, kohosi pohjavesipinta aluksi
nopeimmin lähellä ojalinjaa, jonne virtasi sadannan lisäksi myös pintavaluntaa. Pintava-
lunnasta osa virtasi edelleen ojalinjan pituussuunnassa seuraavan vedenjohtolevyn koh-
dalla, mutta osa imeytyi maahan nostaen pohjaveden pintaa. Alueella, jossa ei ole veden-
johtolevyjä, oli veden johtuminen salaojaan selvästi hitaampaa ja pohjavesipinnan palau-
tuminen ennalleen kesti 1-2 vuorokautta kauemmin kuin vedenjohtolevyn kohdalla.

Salaojitus toimii erittäin hyvin turvetuotantoalueen kuivatusmenetelmänä sekä kesällä
rankkasateiden yhteydessä että keväällä lumen sulaessa, eikä mahdollinen routakaan estä
kentän kuivumista. Kuivatustehokkuus on tulosten mukaan ainakin yhtä hyvä kuin avo-
ojitetulla vertailualueilla. Samalla kuivatussyvyydellä oli salaojitetun alueen pohjaveden
syvyys 0,1-0,2 m suurempi kuin avo-ojitetulla alueella. 

Aiemmissa tutkimuksissa on salaojituksen osalta esitetty kuivatuksen suhteen jossain
määrin ristiriitaisia tuloksia. Metsäojituskokeissa Päivänen (1976) totesi, että salaojitetuil-
la alueilla pohjavesipinta oli noin 0,1 m korkeammalla kuin avo-ojitetuilla alueilla. Ora-
vainen (1978) totesi, että myyräsalaojilla ei ollut pohjaveden pintaa alentavaa vaikutusta,
mutta putkisalaojilla oli voimakas alentava vaikutus. Aitolahti (1971, 1972) totesi puoles-
taan, että piilo- ja holvisalaojat ovat putkisalaojia parempia ja jopa avo-ojia parempia kui-
vatuksen kannalta. Myyräsalaojituksella ja putkisalaojituksella voidaan Menosen ja Päi-
väsen (1979) sekä Klemetin ja Sänkiahon (1992a) mukaan tehostaa avo-ojitusta käyttä-
mällä salaojitusta lisäojituksena. 

Salaojien tukkeutumisongelmien ja turpeen vedenjohtavuusongelmien vuoksi salaoji-
tusta ei kuitenkaan ole pidetty yksin kuivatuksen kannalta riittävänä. Hillebrand ym.
(1994) ja Hillebrand ja Frilander (1996) ovat tutkineet hydrologisten mallien avulla myy-
räojitusta lisäkuivatusmenetelmänä erilaisissa tilanteissa. Hakesalaojituksella on Hilleb-
randin ja Frilanderin (1999) mukaan mahdollista korvata kokonaan avo-ojitus. Hakesala-
ojitus on menetelmänä hyvin lähellä tässä tutkimuksessa käytettyä salaojitusmenetelmää.
Hakkeen asemasta on tässä tutkimuksessa käytetty kivikuitulevyjä vedenjohtavuutta
parantavina pystysalaojina. 

Kivikuitulevyjen merkitys tuli selkeästi esille myös pohjavesimittauksista. Tulosten
perusteella on edullisempaa sijoittaa levyjä lyhyissä jaksoissa, mutta tiheämpään kuin
tämän tutkimuksen koealueella. Lampisuolla levyjen välinen etäisyys oli 20 m, mikä
osoittautui hieman liian suureksi. Kivikuitulevyjen välinen etäisyys ojalinjalla tulisi olla
enintään 10 m, mikä on sama kuin saran puolikkaan leveys. Koska ojalinjan pituuskalte-
vuus on yleensä pienempi kuin saran pinnan poikittaiskaltevuus, voisi levyjen etäisyys
olla vieläkin pienempi, jopa 5 m. Tällä etäisyydellä yhteen pisteeseen riittäisi 0,6 m pitui-
nen levy ja 10 m etäisyydellä 1,2 m pituinen levy. Kivikuitulevyn erittäin suuren veden-
johtavuuden vuoksi tämä levymäärä on riittävän suuri johtamaan kyseiseltä alueelta tule-
van veden salaojaan. Tällöin sarkaojan 100 m matkalle tulee noin 10-11 m kivikuitule-
vyä. Lohkon 6 koealueella oli 20 m välein 4,8 m vedenjohtolevyä eli yhteensä noin 20 m
vedenjohtolevyä 100 m matkalla. 
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Kuntoonpanovaiheen salaojakentällä pohjavesipinnan syvyys vaihteli kahtena ensim-
mäisenä vuonna välillä 0,3-0,6 m. Sateisena vuonna 1998 pohjavesipinnan syvyys oli
kesällä välillä 0,2-0,4 m. Pohjaveden pinta ei laskenut koealueella riittävästi, jotta suolle
olisi muodostunut kova, vedellä kyllästymätön ja kantava kerros työkoneita varten. Koe-
alueella tehtiin koneilla testiajoja vuosittain, mutta aluetta ei saatu ruuvattua sarkojen
muotoon. Traktoreilla pystyi ajamaan alueella, mutta kenttä ei kestänyt ruuvauskoneen
aiheuttamaa vetovastusta, vaan vetotraktori alkoi vajota. Poikkeuksen pohjavesihavain-
noissa teki aivan kivikuitulevyn vieressä oleva piste, jossa pohjavesipinta oli kaikkina
vuosina syvyydellä 1,0-1,2 m.

Tämä osoittaa kivikuitulevyn tärkeyden. Kuntoonpanovaiheen alueella levyn vaikutus-
alue jäi pienemmäksi kuin tuotannossa olevalla koealueella, jossa sadevesistä huomattava
osa valui pintavaluntana vedenjohtolevyjen päälle. Kuntoonpanoalueella pintavaluntaa
vedenjohtolevyjä kohti ei syntynyt lainkaan, vaan kaikki levyjen kautta kulkeva vesi suo-
tautui turvekerrosten läpi. Osittain kuivatustehoa on kuntoonpanovaiheen koealueella pie-
nentänyt myös vedenjohtolevyjen yläpäiden litistyminen, jonka vuoksi vedenläpäisevyys
levyjen yläosassa on heikentynyt. Alue ojitettiin huhtikuussa, jolloin kentässä oli routa-
kerros. Tämä kerros leikattiin ennen asennusta sahaamalla ja salaojan asennuksessa nousi
suuria jää- ja turvepalasia ojalinjan päälle. Lumen ja roudan sulettua on salaojakoneen
avaama ura umpeutunut nopeasti ja lisäksi kivikuitulevyjen päälle on voinut jäädä turve-
kasoja, jotka ovat painaneet vedenjohtolevyjä kasaan. Tällä levyjen kokoonpuristumisella
on tuskin ollut ratkaisevaa merkitystä alueen kuivatuksen epäonnistumiseen. On kuitenkin
harkittava ja seurattava muissa tutkimuksissa pitäisikö vedenjohtolevyn olla hieman
paremmin puristusta kestävää eli raskaampaa laatua. Tuotannossa olevalla salaojakentäl-
lä, mikä oli avo-ojitettuna ennen salaojitusta, ei vastaavaa vedenjohtolevyjen kokoonpu-
ristumista esiintynyt lainkaan. Jos salaojitus siis tehdään kahdessa vaiheessa eli esikuivat-
tamalla kenttä avo-ojilla, ei tätä ongelmaa todennäköisesti esiinny, koska muodonmuutok-
set kentän pinnassa tapahtuvat pääosin esikuivatuksen aikana.

Pohjavesipinnan keston kuvaajat osoittivat, että kaikissa salaojitetun koekentän havain-
topisteissä olivat pohjavesipinnan syvyydet suurempia kuin avo-ojitetuilla alueilla. Pohja-
vesipinnan kesto eri vuosina havainnollistaa vuosien välistä eroa. Peräkkäisten vuosien
kuvaajista havaittiin, ettei salaojien ja koko menetelmän toimintakyvyssä tapahtunut tut-
kimuskaudella muutoksia. Vuosi 1998 poikkesi muista kaikissa mittauspisteissä, mutta
tämä johtui kyseisen kesän poikkeuksellisen suurista sateista. Havainto oli samanlainen
niin kuntoonpanovaiheen kuin tuotantovaiheen koealueellakin. Vuonna 1999 olivat pohja-
vesipinnan syvyydet jälleen sadevuotta edeltäneellä tasolla. Vuonna 1999 havaintoja teh-
tiin aiempia vuosia harvemmin ja tämän vuoksi havainnoista ei tehty pohjavesipinnan
keston tarkastelua. Heikuraisen  (1971)   mukaan havainnoinnin tulee olla tasaisin välein
tehtyä ja aiempina vuosina havainnot tehtiin kerran viikossa, joten vuoden 1999 havain-
not eivät olisi olleet vertailukelpoisia.

Tuotannossa olevan koekentän salaojat huuhdottiin vuonna 1996, mutta kuntoonpano-
vaiheen salaojia ei huuhdottu kertaakaan. Pohjavesipinnan keston tarkastelun ja vuoden
1999 havaintojen perusteella alueilla ei kuitenkaan ole huuhtelun tarvetta. Salaojaputkien
päähän voi muodostua rautasaostumia, jotka voisivat laajetessaan tukkia putken pään.
Putkien vedenjohtokyvyn säilymisestä päätellen ei rautasaostumia ole koealueilla muo-
dostunut eikä hienoainesta ole laskeutunut haitallisia määriä putken sisälle. Suuria rauta-
saostumia ei ole myöskään havaittu näytteenoton yhteydessä. Sekä maatalouden että tur-
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vetuotannon aiemmissa salaojatutkimuksissa on kuitenkin osoitettu rautasaostumien syn-
tyminen, minkä vuoksi on hyvä huuhtoa salaojaputket 4-5 vuoden välein ja tarkkailla
salaojaputkien päitä vuosittain ja puhdistaa ne tarvittaessa. 

5.3.4 Salaojien tekninen toteutus, huoltotarve ja käyttökelpoisuus 
turvetuotantoalueilla

Ensimmäisen koealueen salaojitusvaiheessa ilmeni muutamia teknisiä vaikeuksia, jotka
saatiin kuitenkin korjattua pienillä muutoksilla:

a) Vedenjohtolevyt asennettiin käsin ja ensimmäisellä koealueella levyt kuljetettiin
etukäteen ojalinjojen vierelle suunnitelluille asennuspaikoille. Levyt olivat 1,2 x 1,6
m kokoisia ja ne piti asentaa käsin kulkien aivan salaojituskoneen perässä. Suurien
levyjen käsittely osoittautui erittäin hankalaksi, minkä vuoksi levyt leikattiin 0,6 m
levyisiksi. Maastossa tehtynä tämä aiheutti viivytystä ja lisätyötä, minkä vuoksi
toiselle koealueelle levyt tilattiin tehtaalta valmiiksi 0,6 m levyisiksi leikattuna.

b) Toinen ongelma oli salaojitusuran umpeutuminen heti koneen perässä. Tämän vuoksi
levyjen asennus ei aina täysin onnistunut ja asennusnopeutta jouduttiin pienentämään.
Toista koealuetta varten salaojituskoneen takasiivekettä jatkettiin siten, että 0,6 m lev-
yinen levy saatiin pudotettua siivekkeiden välistä salaojaputken päälle hyvin helposti.
Samalla koneeseen asennettiin kuljetustaso vedenjohtolevyjä varten. Tällä vältyttiin
myös ongelmasta, joka aiheutui kentälle vääriin paikkoihin sijoitetuista levykasoista.

c) Pohjamaan epätasaisuus aiheutti myös ongelmia salaojituksessa. Kivennäismaahan
osuessaan salaojituskauhan vetovastus kasvoi niin, ettei turvekerroksen kantavuus
riittänyt salaojituskoneelle. Ojitussyvyyttä jouduttiin tämän vuoksi pienentämään
ojien yläpäässä. Salaojitusta on tarkoituksenmukaisinta käyttää vain alueilla, joissa
turvekerroksen paksuus on koko alueella vähintään 1,6 m ja turpeen alla oleva perus-
maa on mahdollisimman tasaista eikä alueella ole suuria kiviä. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin ilman kaivulaitetta olevaa salaojituskonetta. Kaivulaitteel-
la voidaan salaoja asentaa myös kivennäismaakerrokseen, mutta tätä on kuitenkin vältet-
tävä. Kivennäismaan nouseminen turvekerroksiin vaikuttaa turpeen laatuun ja kivistä voi
aiheutua kipinävaara tuotantovaiheessa.

Salaojitusmenetelmän käyttökelpoisuuteen vaikuttaa kuivatuskyvyn ja ympäristövaiku-
tusten lisäksi myös menetelmän taloudellisuus. Salaojitus on perusinvestoinneiltaan kal-
liimpi kuin avo-ojitus, mutta menetelmällä saadaan toisaalta säästettyä tuotantopinta-alaa.

Salaojitusmenetelmällä saavutetaan pinta-alahyöty, joka vastaa sarkaojiin käytettyä
pinta-alaa. Suunnitteluvaiheessa sarkaojien pintaleveys vaihtelee 1,2-1,5 m, joten avosar-
kaojien poistuessa saavutettava pinta-alahyöty on 6-7 %. Tämän lisäksi pinta-alaa sääs-
tyy myös sarkojen alapäässä, koska erillisiä päisteputkia ja lietealtaita ei tarvita. Kysei-
nen alue voidaan ottaa tarkemmin tuotantoon kuin avo-ojitetuilla alueilla. Sarkojen pää-
hän jätetään kuitenkin koneiden kääntämistä ja kulkemista varten tuotantokenttää korke-
ampi alue, joka samalla estää pintavesien valumisen suoraan kokoojaojiin.
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Pinta-alasäästön arvo voidaan arvioida joko laskemalla maa-alueen vuokrakustannuk-
set pienemmiksi eli suunniteltuun tuotantomäärään tarvitaan pienempi kokonaispinta-ala
kuin avo-ojitetuilla alueilla. Hyöty voidaan laskea myös niin, että saman suuruiselta koko-
naispinta-alalta saadaan tuotettua noin 6-7 % enemmän turvetta kuin avo-ojitetuilta alu-
eilta. Tämä merkitsee keskimääräisten tuotantomäärien mukaan noin 45 m3 vuotuista lisä-
ystä hehtaarisatoon. Tämän lisätuotannosta syntyvän nettohyödyn arvona on laskelmissa
käytetty 10 mk m-3  vuodessa. 

Salaojitusalueella ei tarvita vuotuisia kunnostustöitä kuten sarkaojien puhdistusta ja
syventämistä tai sarkaoja-altaiden puhdistusta. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan sala-
ojat on kuitenkin huuhdeltava 4-5 vuoden välein, jotta kuivatuskyky saadaan varmistet-
tua. Salaojien huuhtominen maksaa noin 500 mk hehtaaria kohti viiden vuoden jaksoissa
eli noin 100 mk hehtaaria kohti vuodessa ja avo-ojien ja lietealtaiden puhdistukset ja
muut huoltotyöt noin 350  mk hehtaaria kohti vuodessa.

Salaojakentän rakennusvaihe on kalliimpi kuin avo-ojitetun alueen rakentaminen.
Tämän tutkimuksen mukaan luonnontilainen alue tulee esikuivattaa ennen varsinaista
salaojitusta esimerkiksi navero-ojilla. Savolaisen ym. (1996) mukaan myös avo-ojitetta-
ville alueille tarvitaan esikuivatus, joten naverointikustannuksia ei ole otettu laskelmaan
mukaan. Varsinainen salaojitus putkineen maksaa noin 6000 mk hehtaarille ja lisäksi
vedenjohtolevyjen osuus noin 2000 mk hehtaarille. Avosarkaojien rakentaminen puoles-
taan maksaa noin 1000 mk hehtaarille ja lisäksi sarkaojarakenteet, kuten lietepidättimet ja
päisteputket,  maksavat noin 600 mk hehtaarille.

Salaojituksen toimintakyvystä tuotantovaiheen lopussa ei tämän tutkimuksen perus-
teella voida tehdä johtopäätöksiä. Jos oletetaan, että lopputuotanto tehdään esimerkiksi
massansiirtomenetelmällä, ei avosarkaojitus- ja salaojitusmenetelmällä ole eroa tuotannon
loppuvaiheessa. Näin kuivatusmenetelmien kustannuserot syntyvät eri suuruisista inves-
tointikustannuksista ja tuotantojakson aikaisista kunnossapitokustannuksista sekä mene-
telmän vaikutuksesta yksikkötuotantomääriin eli pinta-alasäästöistä. Taulukon 20 inves-
tointi- ja käyttökustannuksia käyttäen on laskettu nykyarvomenetelmällä eri kuivatusme-
netelmien kustannukset olettaen, että tuotantokenttä on käytössä 10 vuotta tai 15 vuotta.
Tuotannon on oletettu alkavan kolmen vuoden kuivatusvaiheen jälkeen ja investoinnit on
tehty ensimmäisenä vuonna. Käyttökustannukset on laskettu ensimmäisestä tuotantovuo-
desta alkaen ja samasta vuodesta alkaen on laskettu salaoja-alueelle vuotuinen lisätuotan-
non arvo 450 mk hehtaarille. Laskentakorkoina on käytetty 5 % ja 7,5 %. 
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Taulukko 20. Taloudellisuuslaskelmassa kä ytetyt lä htö arvot. Salaojitusalueen vuotuisena
tuotannon lisä yksenä  on kä ytetty 450 mk hehtaarille, laskentakorkoina 5 % ja 7,5 %.

Kuivatusmenetelmästä aiheutuvien kustannusten ero on 2100 mk hehtaarille 7,5 % ja
1400 mk 5 % laskentakorolla, jos laskentajakso eli tuotantojakso on 10 vuotta. Jos tuotan-
toajaksi arvioidaan 15 vuotta, on kustannusten ero 900 mk hehtaarille 7,5 % korolla ja 5
% korolla salaojitus on 350 mk edullisempi kuivatusmenetelmä kuin avo-ojitus. Salaoji-
tusmenetelmän käyttö aiheuttaisi 15 vuoden tuotantojaksolla turpeen asiakashintoihin las-
kentakorosta riippuen 0-3 % korotustarpeen. Menetelmien taloudellisuus on riippuvainen
tuotantokauden pituudesta ja käytetystä korkokannasta; noin 15 vuoden pituisella tuotan-
tojaksolla sala- ja avo-ojitus ovat taloudellisuudeltaan lähes tasavertaisia.

5.4 Hakepatojen käyttömahdollisuudet kuormituksen vähentäjänä

Hakepatojen käytön edellytyksenä on, ettei haketta huuhtoudu alapuoliseen vesistöön
missään olosuhteissa. Laboratoriossa tehtyjen kokeiden perusteella alkuperäistä rakennet-
ta jouduttiin tutkimuksessa muuttamaan niin, että sarkaojiin asennettiin padon tukiraken-
teeksi puuritilä ja hakkeen päälle laitettiin kerros turvetta. Puuritilän asentaminen teki
padon rakentamisesta aiottua työläämmän ja kalliimman. 

Massansiirtoalueilla ei varsinaisia ojia ole välttämättä lainkaan, minkä vuoksi raken-
nettava pato voi olla jopa koko saran levyinen. Suuren materiaalimenekin vuoksi patojen
tukirakenteena massansiirtoalueilla käytettiin turvetta ja vettä läpäisevä hakeosa rakennet-
tiin turvekerrokseen eteen. Vesi kulkeutui hakekerroksessa salaojaputkeen, jota pitkin se
valui kokoojaojaan.

Käytetyt rakenneratkaisut osoittautuivat hyvin pysyviksi, eikä patojen sortumisia tai
hakkeen huuhtoutumista tapahtunut kahden tutkimusvuoden aikana, vaikka kyseisellä
jaksolla oli useita rankkasateita. 

Sarkaojapadot pidättivät sateiden jälkeen vettä ja leikkasivat ylivalumia. Erityisesti
pienien, 10-20 mm sateiden synnyttämien ylivalumien leikkaamiseen ojien varastotila-
vuus olisi riittävä. Sarkaojapatojen huonon vedenjohtavuuden vuoksi patoaltaissa oli kui-

Työvaihe                   Investointikustannukset      mk ha-1

          Salaojakenttä    Avosarkaojakenttä

Ojitus                 6000                 1000

Vedenjohtolevyt                 2000                     -

Sarkaojarakenteet                      -                   600

Yhteensä                 8500                   1600

                 Käyttökustannukset     mk ha-1 a-1

Ojien kunnossapito                     -                   350

Salaojien huuhtelu                   100                     -
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tenkin jatkuvasti vettä, joten ylivalumia tasaava vaikutus jäi teoreettista pienemmäksi.
Varaston täytyttyä vesi virtasi sarkaojapadon yli eikä virtaus tältä osin poikennut padotto-
mien ojien virtauksesta.

Ylivalumien aikana hakepadot pidättivät selvästi kiintoainetta, mikä näkyi lietteen ker-
tymisenä padon etureunaan. Veden virratessa yli padon pysyi kertynyt liete padon edessä.
Tämä kertynyt liete aiheutti kuitenkin patojen tukkeutumisen, minkä vuoksi kentän kuiva-
tus ja tuotanto kärsivät. Sarkaojapatojen riittävän hyvä toiminta vaati kesän 1999 aikana
useita puhdistuskertoja, mikä ei ole käytännön tuotantotyössä mahdollista. Syksyllä teh-
dystä puhdistuksesta huolimatta olivat padot tukossa myös kevättulvan aikaan. 

Koerakenteilla ei näin ollen saavutettu tavoitetta, jonka mukaan sarkaojapatojen tulisi
olla tuotantokaudella toimintavarmoja ja huoltotyöt tulisi voida keskittää normaalien
syystöiden yhteyteen. Suuren tukkeutumisherkkyyden ja huoltotarpeen vuoksi sarkaojiin
sijoitettavien hakepatojen käytöstä luovuttiin keväällä 2000, vaikka niillä olikin havainto-
jen mukaan ylivirtaamia tasaava ja siten kiintoainetta pidättävä vaikutus ja tämän vuoksi
myös ympäristön kuormitusta pienentävä vaikutus.

Massansiirtoalueella käytettävissä hakepadoissa on padon sisällä salaojaputki, minkä
vuoksi tukkeutumisriski on pienempi kuin sarkaojapadoissa. Massansiirtoalueen padois-
sa on myös hakepinta-ala moninkertainen sarkaojiin verrattuna. Kesän 1999 mittausten
mukaan hakepadot pidättivät sadevesiä ja vesi virtasi sateiden jälkeen hitaasti, jopa usean
viikon kuluessa padon läpi tasaten näin  valumia. Massansiirtoalueilla on yleensä käytet-
tävissä runsaasti varastotilavuutta, eikä veden viipyminen patoaltaassa haittaa tuotantoa
samalla tavoin kuin tavallisissa sarkaojissa. Veden viipyessä patoaltaassa useita päiviä
kasvaa myös haihdunnan merkitys kesäkauden kokonaisvaluntaa pienentävänä tekijänä. 

Sarkaojapatojen tukkeutumisen vuoksi suunniteltiin keväällä 2000 parannuksia myös
massansiirtoalueen patoihin. Muutoksia tehtiin mm. salaojaputken sijoitteluun ja hak-
keen määrään. Hakkeen tulee olla myös mahdollisimman karkearakeista runkopuuhaket-
ta, jotta vedenjohtavuus olisi hyvä. Kesän 2000 havaintojen mukaan rakenteeltaan paran-
netut massansiirtoalueen padot ovat toimineet erittäin hyvin, eikä tukkeutumisongelmia
ole havaittu. Patoaltaiden tyhjeneminen nopeutui edellisvuoteen verrattuna. Tyhjeneminen
kesti kuitenkin useita päiviä, joten ylivalumia tasaava vaikutus säilyi riittävänä.

Valumaveden laatuun sarkaojien ja massansiirtoalueiden hakepadoilla ei voitu ensim-
mäisen vuoden mittaustulosten perusteella osoittaa olevan vaikutusta. Koejärjestelyn
toteuttaminen ja vertailukelpoisten havaintojen saaminen oli erittäin hankalaa. Pienten
pitoisuuksien vuoksi ojakohtaiset vaihtelut ja pienetkin epätarkkuudet voivat johtaa risti-
riitaisiin tuloksiin. 

Massansiirtoalueilla vesi ei pääse missään tilanteessa suoraan kokoojaojiin, vaan se
varastoituu patoaltaisiin, jotka toimivat jo sellaisenaan laskeutusaltaina. Näistä altaista
vesi suotautuu hakekerroksen läpi, eikä patoaltaaseen laskeutunut liete pääse missään vai-
heessa huuhtoutumaan altaasta. Patoaltaissa toteutuu siis kaksi veden laadun kannalta tär-
keää tekijää, laskeutuminen ja virtaamien tasaantuminen. Erityisesti virtaamien tasaantu-
misen on todettu useissa tutkimuksissa vaikuttavan suuresti veden laatuun ja ainehuuhtou-
miin. Kun vielä patoaltaista haihtuu vettä ja kokonaisvalunta pienenee, voidaan ilman
pitoisuushavaintojakin todeta hakepatojen kuormituksia pienentävä vaikutus. Vaikutuk-
sen suuruutta ei voida tämän hetkisten tulosten perusteella arvioida, mutta jatkotutkimuk-
sissa on tavoitteena pystyä arvioimaan kokonaisvalumien ja valumahuippujen ja tätä kaut-
ta kuormitushuippujen suuruutta verrattuna padottomiin alueisiin.
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6 Johtopäätökset

6.1 Tuotantomenetelmätutkimus

Palaturvetuotantoalueilla ovat valumahuiput pienempiä kuin jyrsinturvealueilla, johtuen
pääasiassa palakoneurien synnyttämästä painannevaraston tilavuudesta. Valumahuippuja
tasaava vaikutus vaihtelee tuotannon eri vaiheissa. Suurimmillaan vaikutus on juuri palan-
noston jälkeen; syksyllä tuotantokenttien tasauksen ja kunnostuksen jälkeen ei eroja enää
ole. Keskivalumiin ei tuotantomenetelmällä havaittu olevan vaikutusta.

Jyrsinturvealueen kiintoainepitoisuuden huippuarvot olivat suuremmat kuin palatur-
vealueella ja jyrsinturvealueella kiintoainepitoisuuden ja valuman välinen positiivinen
korrelaatio oli voimakkaampi kuin palaturvealueella. Myös kokonaistypen positiivinen
korrelaatio oli jyrsinturvealueella hieman suurempi kuin palaturvealueella, mutta tämä ei
vaikuttanut pitoisuushuippujen suuruuteen. Myöskään muiden pitoisuuksien vaihteluun ei
tuotantomenetelmällä ollut vaikutusta vaan pitoisuushuiput olivat yhtä suuria ja myös
valuman ja pitoisuuksien väliset korrelaatiot olivat saman suuruisia. Valuman ja kokonais-
fosforin, raudan sekä pH:n välillä oli korrelaatio koealueilla negatiivinen, muiden ainei-
den osalta positiivinen

Jyrsinturvetuotanto lisäsi valumavesien keskimääräisiä kokonaisfosforipitoisuuksia ja
COD-arvoja. Ainoastaan kokonaisfosforin osalta ero oli tilastollisesti merkitsevä. Vaikka
jyrsinturvetuotanto näyttääkin jossain määrin lisäävän kiintoaine- ja kokonaistyppipitoi-
suuksia, ei tulos ole kiistaton eikä tilastollisesti merkitsevä, koska joinakin vuosina oli
myös ristiriitaisia tuloksia.  Raudan, värin ja pH:n keskiarvojen suhteen ei tuotantomene-
telmillä ollut mitään eroa.

Suurempien valumahuippujen sekä valuman ja pitoisuuden välisen positiivisen korre-
laation vuoksi kiintoaine-, COD- ja typpihuuhtoumahuiput ovat jyrsinturvealueella suu-
rempia kuin palaturvealueella

Ympäristövaikutusten kannalta menetelmillä ei ollut niin suuria eroja, että menetel-
män valinnalla voisi vaikuttaa ympäristön tilaan. Eri tuotantomenetelmien osuuden ratkai-
see kysyntä. Sekä ympäristön suojelun että turvetuottajan kannalta on parasta käyttää
mahdollisimman tehokasta tuotantomenetelmää, jolla saadaan tuotettua mahdollisimman
suuri vuotuinen energiamäärä hehtaaria kohti. Palaturvetuotanto yhdistettynä jyrsinturve-
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tuotannon kanssa eli ns. multimenetelmä on useiden tutkimusten mukaan tuotantotehok-
kuudeltaan paras eikä menetelmien yhdistelemisellä ole tämän tutkimuksen mukaan
ympäristövaikutusten kannalta haitallisia vaikutuksia. 

6.2 Salaojitustutkimus

Salaojitus tasaa valumia verrattuna avo-ojitettuihin alueisiin, alivalumat suurenevat ja var-
sinaisia ylivalumia ei tuotantoalueilla esiinny lainkaan. Tämä vähentää alapuolisen ojas-
ton eroosiota ja parantaa puhdistusrakenteiden, kuten laskeutusaltaiden ja pintavalutus-
kenttien toimintakykyä ja vähentää haitallisia hetkellisiä kuormitushuippuja. Salaojituk-
sen vaikutusta keskivalumaan ei tämän tutkimuksen tuloksista voida arvioida. 

Salaojitetuilla alueilla eivät valumaveden ainepitoisuudet olleet rautapitoisuutta lukuun
ottamatta yhtä voimakkaasti valumasta riippuvaisia kuin avo-ojitetuilla alueilla. Pitoisuu-
det olivat tasaisempia kuin avo-ojitetuilla alueilla. Valuman sekä ainepitoisuuksien tasai-
suuden vuoksi huuhtoumakin oli tasaista eikä haitallisena pidettyjä voimakkaita kuormi-
tushuippuja esiintynyt siinä määrin kuin avo-ojitetuilla alueilla. 

Kuntoonpanovaiheessa salaojitetun alueen pitoisuudet alenevat jo muutaman päivän
aikana tuotantosoiden tasolle. Kuntoonpanovaiheen ojituksen välitön kuormitusvaikutus
on salaojitetulla alueella hyvin pieni tuotantokentän koko elinkaaren kannalta.

Salaojitus pienentää keskimääräistä kiintoainepitoisuutta verrattuna sekä avo-ojitettui-
hin kuntoonpanovaiheen soihin että avo-ojitettuihin tuotantosoihin. Keskipitoisuuksien
ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä, vaikka merkitsevyyden aste vaihteleekin vuosit-
tain. Salaojien valumavesien kiintoainepitoisuus oli eri vuosina 7-58 % pienempi kuin
avo-ojitettujen vertailualueiden keskipitoisuudet. Vuosittaiset kesäkauden keskipitoisuu-
det vaihtelivat välillä 5,2-6,5 mgl-1. Tasaisen pitoisuuden ja valuman vuoksi myös kiinto-
ainehuuhtoumat ovat salaojitetuilla alueilla pienemmät kuin avo-ojitetuilla alueilla. 

Kokonaisfosforipitoisuuksiin salaojituksella oli lievästi suurentava vaikutus, mutta ero
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tilanne voi kuitenkin vaihdella vuosittain huomattavasti
ja pitoisuus voi olla välillä pienempi sala- kuin avo-ojitetuilla alueilla. Keskimääräiset
fosforipitoisuudet salaojakentällä olivat kuitenkin pieniä vaihdellen vuosittain välillä 75-
100 µgl-1. Kokonaisfosforin ja valuman välillä on selvä negatiivinen korrelaatio, mikä voi
vaikuttaa avo-ojitetun alueen pitoisuuksiin pienentävästi, mikäli näytteenotto sattuu suuri-
en valumien aikaan. Salaojakentän tasaisten valumien vuoksi fosforihuuhtouman omi-
naisarvot olivat pienemmät salaojakentällä kuin avo-ojitetuilla alueilla. 

Kokonaistyppipitoisuus oli salaojitetulla kuntoonpanovaiheen koealueella pienempi
kuin vastaavilla avo-ojitetuilla soilla, mutta tuotantosuolla oli salaojitetun alueen typpipi-
toisuus tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin avo-ojitetuilla soilla. Tulos on ristiriitai-
nen aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna mutta tulokselle ei löytynyt selitystä tämän tut-
kimuksen pohjalta.
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Valumavesien väriluku oli salaojitetuilla alueilla koko ajan 20-50 % pienempi kuin
avo-ojitetuilla vertailualueilla, keskiarvo tuotantovaiheen koealueella vaihteli eri vuosina
välillä 150-270 mgPtl-1. Kuntoonpanovaiheen suolla ero ei ollut ojitusvuonna tilastolli-
sesti merkitsevä, muina vuosina merkitsevyystaso vaihteli merkitsevästä erittäin merkitse-
vään. 

COD-arvo oli tuotannossa olevalla salaojakentällä koko tutkimusjakson ajan pienempi
kuin avo-ojitetuilla vertailualueilla ja ero oli tilastollisesti merkitsevä koko tutkimusjak-
solle laskettuna. Kuntoonpanovaiheen suolla tilanne oli kuitenkin juuri päinvastainen. 

Rautapitoisuus oli sekä kuntoonpano- että tuotantovaiheen salaojakentällä suurempi
kuin avo-ojitetuilla alueilla ja ero oli vuosittain tilastollisesti merkitsevä tai erittäin mer-
kitsevä. Salaojien rautapitoisuus oli vuosittain 15-95 % suurempi kuin avo-ojitetuilla ver-
tailualueilla. Keskipitoisuus salaojitetulla koealueella vaihteli välillä 4,4-11 mgl-1.

Salaojitus käyttäen kivikuitulevyä vedenjohtolevynä toimii kuivatuksen kannalta erit-
täin hyvin, kun sarat on muotoiltu pinnaltaan ojalinjoille päin kalteviksi. Sarkojen pinnan
muotoilu on menetelmän toimivuuden kannalta välttämätöntä, jotta mahdollisimman pal-
jon sade- ja sulamisvesistä saadaan pinta- ja pintakerrosvaluntana ojalinjalle.

Tuotantokaudella salaojitetuilla alueilla pohjavesipinta pysyy jopa alempana kuin avo-
ojitetuilla alueilla, mikä puolestaan vaikuttaa pintaturpeen kosteuteen ja tuotannon (sato-
kierron) nopeuteen.

Rankkasateiden aikana on salaojitettujen alueiden kuivuminen kivikuitulevyn ansios-
ta  tuotannon kannalta yhtä tehokasta kuin avo-ojilla, vaikka salaojitus tasaakin ylivalu-
mia ja sadevedet siis johtuvat ojastoon pidemmän ajan kuluessa. Rankkasateiden jälkeen
menee avo-ojitetuillakin alueilla kuitenkin vähintään 2-3 päivää ennen kuin kentän pinta
on koneille riittävän kantava. Samassa ajassa on myös salaojakentän pinta kuivunut ja tur-
peeseen tilapäisesti varastoitunut vesi poistunut.

Routa ei estä tuotantokentän kuivumista keväällä, koska kivikuitulevyt eivät jäädy tuk-
koon talven aikana. Routakerroksen päällä vesi valuu pinta- ja pintakerrosvaluntana oja-
linjalle ja vedenjohtolevyjen kautta salaojiin. Näin tuotantokenttä on keväisin tuotanto-
kunnossa yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin avo-ojitetuilla tuotantoalueilla.

Tuotannon edetessä kivikuitulevyjen pinnasta kuluu pintakerrokset pois, minkä vuoksi
kivikuitulevyjen vedenjohtokyky säilyy vuosien kuluessa ennallaan. Kivikuitumateriaalis-
ta ei ole haittaa tuotannolle eikä turpeen käytölle.

Salaojaputkien vedenjohtokyky säilyy riittävänä useita vuosia. Huuhtelutarvetta tulee
kuitenkin tarkkailla ja rautasaostumien varalta on salaojat järkevää huuhdella 4-5 vuoden
välein. Jatkotutkimuksissa tulisi kokeilla salaojien päissä y-haaroja, jollaisilla on maata-
louden salaojituksessa ehkäisty rautasaostumia.

Kivikuitulevyjen välinen etäisyys saa olla enintään 10 m. Käytettävän levymäärän ja
kustannusten rajoittamiseksi pystysalaojien väliä ei kannata tehdä pienemmäksi kuin 5 m.
Ojalinjan pituussuunnassa matalimpaan kohtaan täytyy aina laittaa vedenjohtolevy lam-
mikoitumisen ehkäisemiseksi. Pohjavesimittausten mukaan pystysalaojien vaikutus ulot-
tuu yli 5 m etäisyydelle.  Kuhunkin pystysalaojaan riittää etäisyydestä riippuen yksi tai
kaksi 0,6 m levyistä kivikuitulevyä. Tällöin vedenjohtolevyn kokonaismäärä on 10-11m
sadan ojametrin matkalla. Kivikuitulevyjen tarvittavaa määrää ja etäisyyttä voi edelleen
tarkentaa tekemällä jatkotutkimuskohteina laajoja salaojitettuja kenttiä, joissa kivikuitule-
vyn määrää pyritään optimoimaan. 
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Asennuksen helpottamiseksi vedenjohtolevyt tulee tilata 0,5-0,6 m levyisinä paloina.
Myös asennustelineen rakentaminen salaojakoneeseen helpottaa ja nopeuttaa asennustyö-
tä huomattavasti.

Kuntoonpanovaiheessa pelkkä salaojitus ei ole riittävä kuivatusmenetelmä, jos alue on
täysin luonnontilainen. Luonnontilaisella alueella on tehtävä ensin navero-ojitus ja sen
jälkeen salaojitus. Naveroinnilla kentän pinta saadaan kuivatettua koneille kantavaksi,
jonka jälkeen on tehtävä mahdollisimman pian pinnan muotoilu kalteviksi saroiksi.

Salaojitusmenetelmällä saavutetaan 5-6 % pinta-alahyöty turvetuotannossa verrattuna
avo-ojitettuun tuotantoalueeseen. Salaojituksen kustannukset ovat 15 vuoden elinkaaren
aikana noin 900 mk kalliimpia hehtaaria kohti kuin avo-ojitetun alueen kustannukset käy-
tettäessä laskentakorkona 7,5 %. Laskentakoron ollessa 5 %, ovat menetelmät yhtä edulli-
sia tuotantovaiheen kestettyä noin 14 vuotta.

Salaojitusta tulisi käyttää vain alueilla, joissa turvepaksuus ennen esikuivatusta on 1,6-
2,0 m ja pohjamaa on mahdollisimman tasainen. Tällöin alue voidaan esikuivatuksen jäl-
keen ojittaa täyteen 1,6 m syvyyteen ja tuotantoiäksi tulee kustannusten kannalta riittä-
vän pitkä aika. Vedenjohtavuuden kannalta ojitussyvyys voisi olla jopa yli 1,6 m, mutta
rajoittavaksi tekijäksi muodostuu joidenkin salaojakoneiden maksimisyvyys ja toisaalta
vedenjohtolevyjen käsiteltävyys alkaa huonontua levyn pituuden kasvaessa.  

Salaojituksella on tutkimuksen mukaan ympäristöhaittoja vähentävä vaikutus, mikä
perustuu pääasiassa sekä valumien että pitoisuuksien tasaisuuteen. Lisäksi keskimääräi-
set kiintoaine- ja COD-arvot sekä väriluku ovat pienempiä verrattuna avo-ojitettujen alu-
eiden pitoisuuksiin. Jotta salaojituksen positiivinen vaikutus säilyy myös alapuoliseen las-
kuojaan saakka, on kokoojaojat suunniteltava ja toteutettava salaojitetuilla alueilla hyvin.
Ojakaltevuuksien on oltava riittävän pienet ja poikkileikkauksen suuri, jotta uomaeroo-
siolta vältytään. Tuotantoaluetta suunniteltaessa tulisi pyrkiä rakentamaan mahdollisim-
man vähän avo-ojia.

Salaojakenttä on suunniteltava siten, että alueelta ei valu pintavesiä kokoojaojiin, vaan
kaikki vesi suotautuu kivikuitulevyjen ja turpeen kautta salaojiin. Tämä on yksinkertaisin-
ta toteuttaa siten, että virtaussuunnassa saran alapäähän jätetään muuta kenttää hieman
korkeampi kulkualue. Tämä vastaa avo-ojitetun alueen päisteitä, mutta voidaan jättää
lyhyemmäksi, jolloin säästetään tuotantopinta-alaa avo-ojitettuihin alueisiin verrattuna.

6.3 Hakepatotutkimus

Hakepatojen käyttäminen ylivalumia pidättävinä rakenteina sarkaojissa on työlästä, kos-
ka ne tukkeutuvat helposti ja vaativat runsaasti huoltotöitä. Sarkaojien hakepadoilla ei
myöskään ole suoranaista vaikutusta valumavesien ainepitoisuuksiin. Vaikutus vedenlaa-
tuun syntyy pääasiassa ylivalumien tasaantumisesta, jolloin myös pitoisuushuiput piene-
nevät. Ylivalumien tasaantuminen pienentää siten myös haitalliseksi koettuja kuormitus-
huippuja ja alueen kokonaiskuormitusta. Ylivalumia tasaava vaikutus vähentää myös
uomaeroosiota ja parantaa mm. laskeutusaltaiden ja muiden ulkoisten puhdistusjärjestel-
mien toimintavarmuutta. Suuren huoltotarpeen vuoksi sarkaojapatojen käytöstä luovut-
tiin tässä tutkimuksessa.



165
Massansiirtoalueilla ja alueilla, joissa hetkellinen vedennousu ei haittaa tuotantoa, on
hakepato varteenotettava vaihtoehto, jota kehitetään edelleen jatkotutkimuksissa. Vuosien
1999-2000 tulosten perusteella massansiirtoalueen padot on mahdollista rakentaa siten,
että ne eivät tukkeudu yhtä herkästi kuin sarkaojapadot. 

Massansiirtoalueen padot tasaavat ylivalumia erittäin tehokkaasti - suurimmat vuonna
2000 havaitut valumat olivat vain noin 30 ls-1km-2, vaikka suurin vuorokausisadanta oli
yli 30 mm. Näin pienellä ja tasaisella valumalla vältetään haitalliset kuormitushuiput
kokoojaojissa ja samalla myös tuotantoalueen kokonaiskuormitus pienenee. Massansiirto-
alueilla ei tällä hetkellä ole muita laajassa käytössä olevia tuotantokentän sisäisiä veden-
puhdistus- tai virtaamantasausmenetelmiä kuin hakepadot. Menetelmää kannatta kehittää
edelleen ja jatkotutkimuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hakepadon vedenjohto-
kyvyn riittävyyteen ja säilyvyyteen kehittämällä entistä parempia patojen rakenneratkai-
suja.
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