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In Finland annual precipitation is greater than evapotranspiration, so in agriculture drainage is necessary to secure
plant growth and fields’ trafficability. Snowy winter and short grooving season set their own challenge to agriculture.
Because shortness of grooving season, melting waters of snow must be effectively led out from cultivated fields so
field works will be completed in time and the longest possible time is left to plants growth.
At the driest time of summer groundwater level might sink so deep that it weakens grow of plants. In acid sulfate
soils it also causes oxidation of sulfide layers and thereby acidification of water systems. Effective drainage changes
also the balance of runoffs' which might have effect to nutrients leaching from fields to water systems.
This work examined potential of submersed weirs to avoid oxidation of sulfide layer with Drainmod 6.1 –modelling
software. At the same time time their effects to crop yield, trafficability, main ditch’s water level and its flow was
examined. Exam area was Vasa’s Söderfjärden. In this work groundwater level was modelled for 30 year period with
different weir levels. From the result formed average groundwater levels for period 15.5 – 30.11. Also effects of
submersed weir at dry and rainy year were examined.
According to the results submersed weirs can keep groundwater higher but effect of increasing weir level was not
linear. For example there were no big differences with the two highest weir levels. Submersed weir increased the crop
yield because weir decreased number of dry days more than it increased wet days. Submersed weirs with high weir
levels caused harm for trafficability at October – November. According to modeled results, weir increase
evapotranspiration on fields which probably decrease the flow in the ditch decreases according to the water balance
equation.
Evapotranspiration increases when groundwater level rice nearer soil surface. That is the reason why effects of weir
decreased when bigger weir lever was used. For that reason, weirs did not increase wet condition which causes harm
for plants neither caused harm to trafficability. Drainmod's modeled evapotranspiration decreased at autumn, which
increased groundwater level so trafficability decreased significantly. Study area is acid sulfate soil and it has its
typical coarse structure which also increases evapotranspiration. Coarse structure might also lead to increasing
amount of water which infiltrates to soil and out from the system when weir increases pressure. That might also be
the reason that groundwater level on field does not rice in the same proportion with weir levels.
To find out watershed scale effects of submersed weirs’ build in basic drainage channel requires more studying,
because values of groundwater levels used in model’s calibration were measured from a field nearby and from basic
drainage ditch there was no measured water level data. Study area of this work was also surrounded with plastic
membrane, which prevented water’s lateral infiltration. Other words used model does not take account that water
which comes to field from upper drainage basin. For that reason these results are more like indicative in estimation of
submersed weirs’ watershed scale effects.

Additional Information

Keywords: Submersed weir, basic drainage dich, field’s water economy, Drainmod 6.1

ALKUSANAT
Tämä diplomityö on tehty Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratoriossa
vuoden 2014 aikana. Työn rahoitti Salaojituksen Tukisäätiö / Salaojituksen
tutkimusyhdistys ry, joten suuri kiitos heille. Suuret kiitokset kuuluvat myös ProAgria
Etelä-Pohjanmaa ry:lle diplomityön alullepanemisesta, yhteistyöstä sekä tilojensa
tarjoamisesta työn tekemiseen.
Haluan kiittää Bjørn Kløveä työni ohjauksesta ja tarkastuksesta sekä Shähram
Mohämmädighävamia pitkäjänteisestä ohjauksesta mallinnukseen liittyen. Suuret
kiitokset ansaitsevat myös työtäni kommentoineet Helena Äijö, Maija PaasonenKivekäs, Seija Virtanen sekä Juha Laakso. Seija Virtaselle ja Rainer Rosendahlille
kuuluvat kiitokset mittausaineistosta sekä tutkimuskohteeseen perehdyttämisestä.
Haluan kiittää myös perhettäni ja ystäviäni vankkumattomasta tuesta läpi koko
opiskeluajan.
Suurin kiitos kuuluu kuitenkin Ninalle.

Seinäjoella 17.12.2014

Seppo Väisänen

Sisällysluettelo
Sisällysluettelo .................................................................................................................. 5
KUVALUETTELO ........................................................................................................... 7
TAULUKKOLUETTELO ................................................................................................ 9
SYMBOLILUETTELO .................................................................................................. 10
1

2

JOHDANTO ............................................................................................................ 12
1.1

Tutkimuksen tausta........................................................................................... 12

1.2

Tutkimuskysymys ............................................................................................ 13

1.3

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus ................................................................... 13

1.4

Tutkimuksen rajaukset ..................................................................................... 13

TEORIA ................................................................................................................... 14
2.1

Hydrologian perusteita ..................................................................................... 14

2.1.1

Veden kiertokulku vesistön valuma-alueella ............................................ 14

2.1.2

Hydrologisen kierron perussuureet ........................................................... 15

2.1.3

Veden virtaus maaperässä ......................................................................... 18

2.1.4

Maaperän vedenpidätyskyky ..................................................................... 22

2.2

Peltojen kuivatus .............................................................................................. 23

2.2.1

Paikalliskuivatus ....................................................................................... 25

2.2.2

Peruskuivatus ............................................................................................ 29

2.2.3

Kuivatuksen ympäristövaikutukset ........................................................... 31

2.3

Pohjapadoista.................................................................................................... 31

2.3.1

Pohjapatojen rakentamista koskeva lainsäädäntö ..................................... 33

2.3.2

Suunnittelu ja mitoitus .............................................................................. 35

2.3.3

Pohjapatotyypit ......................................................................................... 39

2.3.4

Rakennuskustannukset .............................................................................. 44

2.3.5

Kokemuksia olemassa olevista pohjapadoista .......................................... 44

2.4

Happamat sulfaattimaat .................................................................................... 47

2.4.1

Sulfidikerroksen syntyminen .................................................................... 48

3

4

5

2.4.2

Happamuuden muodostuminen ja sen vaikutukset ................................... 49

2.4.3

Sulfidikerroksen rakenteelliset muutokset hapettumisen aikana .............. 51

2.4.4

Happamien sulfaattimaiden sijainti ........................................................... 52

TUTKIMUSAINEISTO .......................................................................................... 54
3.1

Söderfjärdenin maaprofiili ............................................................................... 57

3.2

Säähavaintodata ................................................................................................ 57

TUTKIMUSMENELMÄT ...................................................................................... 58
4.1

Hydrologisen mallin esittely ............................................................................ 58

4.2

Mallin rakentaminen ja kalibrointi ................................................................... 61

4.3

Mallin validisointi ............................................................................................ 67

4.4

Pohjapadon vaikutuksien mallintaminen.......................................................... 68

MALLINNUKSEN TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI .................................. 70
5.1

Pohjaveden pinta ja haihdunta .......................................................................... 70

5.2

Kasvien kasvu ................................................................................................... 74

5.3

Liikennöitävyys ................................................................................................ 76

5.4

Virheen arviointi............................................................................................... 77

6

PÄÄTELMÄT ......................................................................................................... 79

7

SUOSITUKSET....................................................................................................... 82

8

YHTEENVETO ....................................................................................................... 83

9

LÄHDELUETTELO ............................................................................................... 86

LIITE 1. Söderfjärdenin korkeuskartta
LIITE 2. Mallinnuksen parametrit
LIITE 3. Söderfjärdenin pohjaveden pinnakorkeuden mittaustuloksen tavanomaisessa ja
säätösalaojituksessa

7

KUVALUETTELO
Kuva 1. Periaatekuva veden kiertokulusta valuma-alueella (Airaksinen 1978, 17). ...... 15
Kuva 2. Eräiden maalajien vedenpidätyskäyriä (Vakkilainen 2009, 89) (ks. Anderson
1971) ............................................................................................................................... 23
Kuva 3. Märkyyden aiheuttamia haittoja kasvien kasvuun (Paasonen-Kivekäs 2009.
203). ................................................................................................................................ 24
Kuva 4. Salaojien vaikutus pohjavedenpinnan korkeuteen sekä veden virtaus
salaojaputkeen (Peltomaa 2009, 266). ............................................................................ 26
Kuva 5. Periaatekuva salaojituksesta, säätösalaojituksesta ja salaojakastelusta
(Paasonen-Kivekäs 2009, 318)........................................................................................ 28
Kuva 6. Periaatekuva tulvatasanteesta eli –terassista (Jormola 2003, 52). ..................... 30
Kuva 7. Vesiluvan lupaprosessi (Aluehallintovirasto 2013)........................................... 34
Kuva 8. Havainnollistus kaavaan (18) (Vesihallitus 1985, 13). ..................................... 37
Kuva 9. Alaveden vaikutuskerroin erimuotoisilla padoilla (Suomen rakennusinsinöörien
liitto 1982, 179). .............................................................................................................. 38
Kuva 10. Periaatekuva vesivanerista tehdystä V-mallisesta mittapadosta (Vesihallitus
1985, 87). ........................................................................................................................ 40
Kuva 11. Valtaojaan vanerista ja kivistä rakennettu V-aukkoinen mittapato kahdella
purkausaukolla (Hagelberg et al. 2012, 14). ................................................................... 41
Kuva 12. Periaatekuva painumattomalle maapohjalle rakennetusta betonisesta,
luonnonkivillä verhoillusta pohjapadosta (Vesihallitus 1985, 76). ................................. 42
Kuva 13. Kalliopohjalle rakennettu verhoilematon betoninen pohjapato (Vesihallitus
1985, 73). ........................................................................................................................ 42
Kuva 14. Maapato painumattomalla heikosti vettä läpäisevällä pohjalla (Vesihallitus
1985, 104). ...................................................................................................................... 43
Kuva 15. Maapato vettäläpäisevällä painumattomalla pohjalla Vesihallitus 1985, 105).
......................................................................................................................................... 43
Kuva 16. Maapato, jossa tiivisteosa on korvattu ponttiseinällä Vesihallitus 1985, 106).
......................................................................................................................................... 44
Kuva 17. Kasvillisuus on saartanut padon, joten kasvillisuuden poisto on tarpeen
(Maciejowski 2012, 19). ................................................................................................. 46
Kuva

18.

Poikkileikkaus

happamalla

sulfaattimaalla

sijaitsevasta

pellosta

(Maaseutuverkoston julkaisu 2009, 4). ........................................................................... 47

8
Kuva 19. Vasemmalla Litorinameren raja sekä 2012 vuoden loppuun mennessä
kartoitetut happamat sulfaattimaat (Geologian tutkimuskeskus 2012). Oikealla
pintavesien ekologinen tila vuonna 2013 (Ymparistöhallinto 2013). ............................. 53
Kuva 20. Kartta Söderfjärdenin sijainnista (Maanmittauslaitos 2014). .......................... 54
Kuva 21. Söderfjärdenin testilohkojen salaojakartta. (CATERMASS 2014) ................. 56
Kuva 22. Periaatekuva Drainmod 6.1 -ohjelman pohjaveden pinnan mallinnuksesta
(Skaggs 1980, 2/1) .......................................................................................................... 59
Kuva 23. Drainmod 6.1 ohjelman käyttöliittymä............................................................ 60
Kuva 24. Soilwater characteristic -ohjelman laskemat pF-käyrät maakerroksittain....... 64
Kuva 25. Kalibroidut pF-käyrät maakerroksittain. ......................................................... 65
Kuva 26. Mallin kalibrointi, sininen käyrä kuvaa mallinnettua pohjaveden pintaa ja
punainen mitattua. ........................................................................................................... 66
Kuva 27. Mallin validisointi, sininen käyrä kuvaa mallinnettua pohjaveden pintaa ja
punainen mitattua. ........................................................................................................... 66
Kuva 28. Vuoden 2013 mallinnus, sininen käyrä kuvaa mallinnettua pohjaveden pintaa
ja punainen mitattua. ....................................................................................................... 66
Kuva 29. Keskimääräinen pohjavedenpinta eri padotustasoilla vuosina 1981 – 2013.
Hkr kuvaa hapettumattomien sulfidikerrosten rajaa. ...................................................... 70
Kuva 30. Keskimääräinen haihdunnan kehittyminen kuukausittain eri padotustasoilla
aikavälillä 1981–2013. .................................................................................................... 71
Kuva 31. Pohjavedenpinta sateisena vuotena 1981 eri padotustasoilla. ......................... 72
Kuva 32. Pohjavedenpinta kuivana vuotena 2006 eri padotustasoilla. ........................... 73

9

TAULUKKOLUETTELO
Taulukko 1. Eri maalajien hydrauliset vedenjohtavuudet (Vakkilainen 1986, 89)......... 21
Taulukko 2. Patotyyppien rakentamiskustannusten vertailu (mm. Kotiseutukosteikko
Life, Aluehallintovirasto, Tammelan kunta ja Kallio (2011). ......................................... 44
Taulukko 3. Söderffjärdenin maaprofiili (Yli-Halla 2012). ............................................ 57
Taulukko 4. Vuosien 1981 – 2013 kuukausittaiset keskilämpötilat Vaasan lentokentällä.
......................................................................................................................................... 62
Taulukko 5. Vehnän juurien syvyydet kasvukaudella. ................................................... 63
Taulukko

6.

Soil

Water

Characteristics

-ohjelman

laskemat

hydraulisen

vedenjohtavuuden arvot maakerroksittain. ..................................................................... 64
Taulukko 7. Kalibroidut hydraulisen vedenjohtavuuden arvot maakerroksittain. .......... 65
Taulukko 8. Mallin virhe ja sovituksen hyvyys. ............................................................. 67
Taulukko 9. Mitatun ja mallinnetun kuivatustilavuuden ero .......................................... 68
Taulukko 10. Vuorokausien keskimääräinen lukumäärä eri padotustasoilla välillä 15.5 –
30.11 kun sulfidikerrosten hapettumista tapahtuu. ......................................................... 71
Taulukko 11. Vuorokausien lukumäärä eri padotustasoilla sateisena ja kuivana vuotena
kun sulfidikerrosten hapettumista tapahtuu. ................................................................... 73
Taulukko 12. Märkyyden aiheuttamat stressivuorokaudet kasvien kasvuun eri
padotustasoilla. ................................................................................................................ 74
Taulukko 13. Kuivuuden aiheuttamat stressivuorokaudet kasvien kasvuun eri
padotustasoilla. ................................................................................................................ 75
Taulukko 14. Liikennöitävyys pellolla kuukausittain eri padotustasoilla. ...................... 76

10

SYMBOLILUETTELO
a[]

lämpötilasta riippuva vakio
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n[]
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sadanta
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veden pintajännitys

γω [N/m3]

veden ominaispaino

µ[]

purkautumiskerroin

T [ᵒC ]
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1 JOHDANTO
1.1

Tutkimuksen tausta

Suomessa vuosittainen sadanta on yleensä suurempi kuin haihdunta, joten maan
kuivatukselle

on

tarvetta.

Sopivan

kuivatuksen

avulla

pystytään

luomaan

viljelykasveille sopivat kasvuolosuhteet sadon parantamiseksi sekä riittävä kantavuus
raskaille maatalouskoneille. Pohjaveden pinta laskee keväisin ja syksyisin yleensä
salaojasyvyyteen, mutta kesän kuivimpaan aikaan vedenpinta voi laskea haihdunnan ja
pohjavesivirtauksen takia salaojasyvyyden alapuolelle. Tässä tilanteessa viljeltävien
kasvien

kasvu

hidastuu

ja

happamilla

sulfaattimailla

tulee

vaaraksi

myös

sulfidikerrosten hapettuminen, joka johtaa maan ja vesistöjen happamoitumiseen sekä
raskasmetallien liukenemiseen. (Paasonen-Kivekäs 2009, 317)
Peltomittakaavassa liiallista pohjavedenpinnan laskua voidaan ehkäistä muun muassa
sadetuksella, säätösalaojituksella sekä altakastelulla. Altakastelu toteutetaan yhdessä
säätösalaojituksen kanssa. Sadetusta ei ole juurikaan Suomessa käytetty erikoiskasvien
viljelyä lukuun ottamatta sen jälkeen, kun maataloustuet muuttuivat peltohehtaariperusteisiksi (Puustinen 2014). Säätösalaojitusta ja altakastelua on Suomessa ollut
käytössä 1990-luvulta saakka ja on nykyisin käytössä 50 000 – 70 000 hehtaarin
peltoalalla. (Paasonen-Kivekäs 2009, 201–210)
Valuma-alue

mittakaavassa

liiallista

kuivuutta

voidaan

ehkäistä

esimerkiksi

pohjapatojen avulla. Pohjapadon merkitys on sitä suurempi, mitä tasaisempi padotettava
alue on ja mitä alemmas uomaa pato voidaan sijoittaa. Pohjapatojen rakentaminen on
kuitenkin kalliimpaa peltomittakaavan toimenpiteisiin verrattuna ja ollessaan valumaaluetason hanke, koskettaa se useita maanomistajia. Tämä aiheuttaa omat haasteensa
pohjapatojen käytölle, koska märkyydestä kärsivät yleensä kaikki mutta kuivuudesta
vain osa. Tämän vuoksi ne ihmiset joille riittää, että maa on tarpeeksi kuivaa,
vastustavat valuma-aluetason hankkeita. (Evans et al. 1992, 58–63)
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1.2

Tutkimuskysymys

Työssä

selvitettiin

peruskuivatusuoman

kuinka

peruskuivatusuomassa

vedenkorkeuteen,

virtaamaan,

oleva

pohjapato

vaikuttaa

valuma-alueen

peltojen

liikennöitävyyteen ja kasvien kasvuun sekä valuma-alueen pohjavedenkorkeuteen.
Pohjapatojen mahdollisesti tehostavaa vaikutusta säätösalaojitukseen sekä altakasteluun
oli tarkoitus myös tutkia. Luonnonmukaisten kunnostusperiaatteiden mukaisen
tulvatasanteisen uoman vaikutuksia uoman ja pohjavedenkorkeuteen oli tarkoitus
selvittää. Työn aikana testattiin myös Drainmod 6.1 -ohjelman toimivuutta valumaaluetason mallinnuksessa.
1.3

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata mahdollisimman kattavasti tutkimuskysymykseen.
Tutkimus toteutettiin rakentamalla tutkimusalueen vedenkorkeuden mittaustietojen
perusteella Drainmod 6.1 -ohjelmaan malli, jolla ratkaisut kysymyksiin haettiin.
Oletuksena oli, että pohjapadot todennäköisesti nostavat vedenkorkeutta niin pellolla
kuin peruskuivatusuomassakin. Tämä todennäköisesti parantaa kasvien kasvua etenkin
kuivina vuosina. Sateisina vuosina pohjapadot todennäköisesti lisäävät ja kasvattavat
tulvapiikkejä, mikä heikentää kasvien kasvua sekä peltojen liikennöitävyyttä. Tutkimus
toteutettiinn yhteistyössä Salaojayhdistyksen, Etelä-Pohjanmaan ProAgrian ja Oulun
yliopiston kanssa.
1.4

Tutkimuksen rajaukset

Drainmod 6.1 ohjelmasta johtuen talviaikaista mallinnusta ei pystytty tekemään, koska
siihen ohjelma osoittautui liian epätarkaksi. Talviaikaisen mallinnuksen poisjäämisen
takia pohjapatojen vaikutusta kasvien kasvuun ja peltojen liikennöitävyyteen ei voitu
tutkia suoraan ohjelmalla, koska niissä simulaatioissa mallinnusajan tuli olla vähintään
vuosi.

Ajanpuutteen

vuoksi

pohjapatojen

vaikutusta

peruskuivatusuoman

sedimentaatioon ja peltojen ravinnehuuhtoumaan ei tässä työssä tutkittu.
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2 TEORIA
2.1

Hydrologian perusteita

2.1.1 Veden kiertokulku vesistön valuma-alueella
Veden kierto tapahtuu pääosin kuvan (Kuva 1) mukaan. Ilmassa oleva vesi tulee
maahan sadannan kautta, josta osa menee suoraan pintavaluntana vesistöön ja osa
sadannasta imeytyy maaperään. Maaperästä vesi virtaa joko pintakerrosvaluntana tai
pohjavesivaluntana vesistöön. Vesistöstä vedet menevät sitten kokonaisvaluntana
mereen, josta ne haihtuvat takaisin ilmakehään. Haihduntaa tapahtuu jokaisessa
kerroksessa lukuun ottamatta pohjavesikerrosta. Merialueilla haihdunta on yleensä
sadantaa suurempi. (Airaksinen 1978, 15) Kuvan maanpintavarasto voi tarkoittaa
esimerkiksi maassa olevaa painaumaa, johon vesi jää seisomaan. Maavesi taas kuvaa
pohjavedenpinnan yläpuolella olevaa, esimerkiksi kapilaarisesti noussutta vettä. Vesi on
maaperässä jatkuvasti liikkeessä joten maavesivyöhykkeen huokosten vesitilavuus
vaihtelee koko ajan. (Vakkilainen 2009, 67–68) Salaojitus muuttaa veden kiertokulkua
siten, että haihdunta sekä pintavalunta vähenevät ja pintakerros- ja pohjavesivalunta
valunta lisääntyvät. (Peltomaa 2009, 299)
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Kuva 1. Periaatekuva veden kiertokulusta valuma-alueella (Airaksinen 1978, 17).

2.1.2 Hydrologisen kierron perussuureet
Hydrologian perussuureita ovat sadanta (P), haihdunta (E), valunta (Qv) sekä
varastotilavuuden muutos (ΔS). Nämä suureet kuvaavat pituusyksikössä esimerkiksi
milli- tai senttimetreissä pinta-alayksikköä kohden tulevia tai lähteviä vesimääriä
tietynpituisella tarkastelujaksolla. (Vakkilainen 2009, 68) Yhtälössä (1) on esitetty
yleinen vesitaseyhtälö

P = Qv + E ± ΔS

(1)

Airaksisen (1978, 21) mukaan Suomessa sadanta on keskimäärin 500–750 millimetriä ja
siitä tulee lumena noin 200–250 millimetriä. Satanut lumi muuttuu keväällä sulannaksi
ja sen luovuttamaa vesimäärää voidaan arvioida lumen vesiarvolla, joka vaihtelee
alueittain (Vakkilainen 2009, 70–71). Suomessa sadanta on maailman mittakaavaan
nähden melko vähäistä, sillä maapallon keskisadanta on 1020 mm/a ja maa-alueiden
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735 mm/a. Sadantaan vaikuttaa suuresti mittausalueen maantieteellinen sijainti.
(Kuusisto 1986, 44)
Vakkilainen. (2009, 75–81) mukaan haihdunta tarkoittaa kiinteän tai nestemäisen veden
muuttumista suoraan vesihöyryksi. Haihduntaa tapahtuu, kun veden osapaine on veden
ja ilman muodostaman rajapinnan ilman puolella pienempi. Eli vesi kulkee kohti
pienenevää painepotentiaalia. Haihdunta tarvitsee energiaa ja sitä voi olla saatavana
esimerkiksi auringon säteilynä tai maaperään varastoituneena lämpönä. Tuuli lisää myös
haihduntaa, koska se kuljettaa muodostuneen vesihöyryn rajapinnalta pois, jolloin
tarvittava potentiaaliero säilyy. Haihdunta voidaan jakaa seitsemään eri osaan joita ovat:
-

Evaporaatio: haihdunta maan veden tai lumen pinnalta.

-

Transpiraatio: kasvien elintoimintaan liittyvä haihdunta. Haihtuva vesi kulkee
juuri-varsi-lehti-systeemin lävitse.

-

Evapotranspiraatio: maa-alueilta tapahtuva kokonaishaihdunta.

-

Potentiaalinen evapotranspiraatio: laajalta alueelta tapahtuva haihdunta, kun
maa on lyhyen kasvillisuuden täysin peittämä, eikä veden puute rajoita
hahduntaa

-

Potentiaalinen evaporaatio: puhtaasta, vapaasta vedenpinnasta tapahtuva
haihdunta

-

Todellinen haihdunta: haihdunta, joka todellisuudessa tapahtuu tietyltä alueelta.

-

Interseptiohaihdunta: kasvien pinnoille pidättyneen veden haihdunta.

Pitkällä aikavälillä haihdunnan määrittäminen on melko yksinkertaista esimerkiksi
vesitaseen perusteella mikäli sadanta ja valunta tunnetaan. Lyhyellä aikavälillä
haihdunnan arviointi on haasteellisempaa. Sitä voidaan kuitenkin lyhyelläkin aikavälillä
mitata esimerkiksi lysimetrikokeella. Kokeessa maalla täytettyjä astioita upotetaan
maahan ja astiasta haihdunnan kautta poistuva vesi määritetään joko punnitsemalla tai
laskemalla se vesitaseyhtälöstä. Haihdunnan arvioimiseksi on kehitetty myös erilaisia
kaavoja, jotka yleensä pyrkivät ratkaisemaan niin sanotun latenttienergian eli
haihduntaan kuuluvan energian ja sitä kautta haihtuneen vesimäärän. Haihdunta on
ilmiönä merkittävä veden kierrossa, koska Etelä-Suomessa vuosisadannasta haihtuu 60
% ja Pohjois-Suomessa noin 50 %. (Vakkilainen. 2009, 75–81)
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Työssä käytetty mallinnusohjelma, Drainmod 6.1 määrittää haihdunnan kahdessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa se laskee Thorntwaiten yhtälöstä (2)

𝑎

𝑒𝑗 = 𝑐𝑇𝑗
missä

(2)

ej on kuukauden potentiaalinen evapotranspiraatio
c = maantieteellisestä sijainnista riippuva vakio
a = lämpötilasta riippuva vakio

kuukausittaisen potentiaalisen evapotranspiraation (PET). Tämän jälkeen se jakaa sen
kuukauden vuorokausien lukumäärällä ja sijoittaa sen aikavälille 06.00-18.00. Mikäli
tuolla aikavälillä sääaineiston mukaan sataa, asettaa ohjelma PET arvon sadetuntien
osalta nollaksi. (Skaggs 1980, 2/19–2/23)
Toisessa vaiheessa se vertaa PET arvoa maankosteuteen. Mikäli maankosteus rajoittaa
haihduntaa, niin ohjelma käyttää todellisen haihdunnan arvona sitä vesimäärää, joka on
haihdutettavissa. Jos maankosteus ei ole rajoittava tekijä, niin haihdunnan (ET) arvona
käytetään PET -arvoa. (Skaggs 1980, 2/19–2/23)
Menetelmä on hieman karkea, mutta sen etuna on, että haihdunnan määrittämiseen
tarvintaan vain alueen maantieteellinen sijainti, vuorokausittainen maksimi- ja
minimilämpötila sekä alueen sadantatiedot. (Skaggs 1980, 2/19–2/23)
Valunta tarkoittaa sitä osaa sadannasta tai sulannasta, joka ei imeydy maaperään eikä
haihdu. Valunta tapahtuu potentiaali-erojen seurauksena kuten muutkin veden liikkeet
maaperässä. Valunta voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat: pintavalunta,
pintakerrosvalunta

ja

pohjavesivalunta.

Pintavalunta

tarkoittaa

sitä

osaa

kokonaisvalunnasta, joka valuu maanpintaa pitkin painovoiman vaikutuksesta
vesistöön.

Pintakerrosvalunta

tarkoittaa

sitä

osaa,

joka

imeytyy

maaperään

pintakerroksiin ja kulkee sitä kautta vesiuomiin ja vesistöihin. Pohjavesivalunnaksi jää
valunnan loppuosa eli se osa, joka imeytyy pohjaveteen asti ja sen mukana kulkeutuu
vesistöön. Ojitustoiminta lisää valuntaa ja muuttaa valuntojen suhteita pienentäen
pintavaluntaa ja kasvattamalla pintakerros- sekä pohjavesivaluntaa. (Vakkilainen 2009,
81–83) Myös sateen rankkuus ja lumen sulaminen muuttavat Hyvärisen (1986, 152–
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153) mukaan valuntojen suhteita. Mikäli sadanta on pitkäkestoista tai rankkaa, niin
pintavalunnan osuus kasvaa merkittävästi. Pintavalunta on suurta myös lumien sulaessa
keväällä.

2.1.3 Veden virtaus maaperässä
Vesi liikkuu maassa ainoastaan maapartikkeleiden välisissä huokosissa joiden koko
määrää veden virtausnopeuden. Huokosten koon merkitys on melkoinen, koska yksi
tietyn suuruinen reikä johtaa saman verran vettä kuin 10 000 reikää, jotka ovat vain 10
kertaa ensin mainittua reikää pienempiä. Tämän takia makrohuokosilla on suuri
merkitys maaperän vedenjohtavuudessa. Kasvien juuret, madot, kuivuminen ja
mururakenteen muodostuminen happamassa sulfaattimaassa synnyttävät makrohuokosia
maan rakenteeseen. Niiden kautta satanut vesi virtaa nopeasti kuivatusjärjestelmään
vaikka maan varsinaiset huokoset kykenisivät johtamaan veden alaspäin huomattavasti
hitaammin. Tästä on periaatteessa hyötyä, koska se pienentää pintavaluntaa ja näin ollen
eroosion

seurauksena

tapahtuvaa

ravinnehuuhtoumaa

vesistöön.

Mikäli

makrohuokosverkko on liian harva, muodostuu maassa niin sanottuja oikovirtauksia.
Niiden takia pinnalta veden mukaan lähtenyt kiintoaines ei ehdi suotaantumaan
kunnolla, vaan virtaa nopeasti salaojiin ja sitä kautta vesistöön. Makrohuokosilla on
myös tärkeä rooli maan kaasujen vaihdossa sekä juurten kasvussa. Makrohuokosten
halkaisija d > 0,030 mm suomalaisen luokituksen mukaan. (Alakukku & Vakkilainen
2009, 48–50; 96–97)
Ennen veden liikkeet maaperässä on jaoteltu kapilaariseen nousuun ja painovoiman
aiheuttamaan alaspäin virtaukseen. Jaottelu on kuitenkin virheellinen, koska esimerkiksi
painovoima on koko ajan läsnä, liikkuipa vesi mihin suuntaan tahansa. Tämän vuoksi
veden liikkeiden kuvaamiseen on luontevampaa käyttää potentiaalieroja. Veden
konkreettista potentiaalia jossakin tietyssä kohdassa on mahdotonta määrittää, joten
luontevinta on mitata potentiaaliero esimerkiksi suhteessa pohjaveden pintaan. Vesi
liikkuu luonnonlakien mukaan kohti pienenevää painetta, koska potentiaalierot pyrkivät
aina tasapainotilaan. (Airaksinen 1978, 141–142) Potentiaaliero on osiensa summa ja se
on esitetty yhtälössä (3)
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hkok = hg + ht + hosm
missä

(3)

hkok on kokonaispotentiaali [cm v.p]
hg on painovoimapotentiaali [cm v.p]
ht on paine- eli matrikpotentiaali [cm v.p]
hosm on osmoottinenpotentiaali [cm v.p].

Kineettistä, eli liike-energiaa ei yhtälössä huomioida, sillä veden liikkeet ovat
maaperässä yleensä niin hitaita, ettei niillä ole merkitystä. (Vakkilainen 1986, 88–89)
Painovoimapotentiaali johtuu yksinkertaisesti veden painoista. Merkiltään se on
pohjaveden pinnan yläpuolella positiivinen ja alapuolella negatiivinen mikäli
pohjaveden pinta on valittu vertailutasoksi. (Vakkilainen 1986, 88–89)
Paine- eli matrikpotentiaali on yhdistelmä ilmanpaineen, hydrostaattisen paineen ja
pohjaveden pinnan yläpuolella imua aiheuttavien voimien (esim. kapilaarivoima)
aiheuttamasta potentiaalista. Pohjaveden pinnassa painepotentiaali on ilmanpaineen
suuruinen. Mikäli pohjaveden pinta otetaan vertailutasoksi, niin painepotentiaali saa
negatiivisia arvoja pohjavedenpinnan yläpuolella ja positiivisia arvoja sen alapuolella.
(Vakkilainen 1986, 88–89)
Osmoottinen potentiaali johtuu siitä, että liuoksen potentiaali on pienempi kuin puhtaan
veden ja merkiltään se on aina negatiivinen. Osmoottinen potentiaali tarvitsee
muodostuakseen

puoliläpäisevän

kalvon,

joten

sillä

on

merkitystä

lähinnä

juurivyöhykkeessä. (Vakkilainen 1986, 88–89)
Potentiaalieron aiheuttamaa veden ylöspäin suuntautuvaa virtausta kutsutaan usein
kapilaariseksi nousuksi. Kapilaarinen nousu aiheutuu veden pintajännityksestä ja veden
sähkömagneettisesta sitoutumisesta maapartikkelin pinnalle. Sähkömagneettinen voima
on erittäin suuri, noin 70 000 kertaa painovoiman suuruinen. Tämä voima kuitenkin
pienenee nopeasti, kun etäisyys maapartikkelin pintaan kasvaa. (Vakkilainen 2009, 8586) Koska vettä maapartikkeliin sitova voima on noin suuri, niin vesi pyrkii valtaamaan
mahdollisimman suuren pinta-alan maata alleen. Tämä tarkoittaa maahuokosessa sitä,
että vesi nousee huokosta pitkin niin korkealle kunnes nousseen vesipilarin paino sekä
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pintajännityksen pystysuora komponentti ovat yhtä suuret. Yhtälössä (4) on esitetty
teoreettinen kapilaarinen nousukorkeus

Hc = (2 σ cos α) / ( γω r)
missä

(4)

hc = kapilaarinen nousukorkeus [m]
σ = veden pintajännitys [N/m]
α = nesteen ja kapilaariputken seinän välinen kulma. [deg]
γω = veden ominaispaino [N/m3]
r = kapilaariputken säde [m].

Yhtälöstä nähdään kapilaarisen nousukorkeuden olevan kääntäen verrannollinen
kapilaariputken halkaisijaan. Tästä johtuu esimerkiksi saven huima kapilaarinen
nousukorkeus. Tämä selittyy sillä, että savella partikkelikoko on erittäin pientä, joten
huokosten halkaisijakin on hyvin pieni. Kulman α arvoksi annetaan usein arvoksi 0
laskujen yksinkertaistamiseksi. Vain puhtaalla vedellä ja lasisella kapilaariputkella tämä
arvo on todellisuudessa lähellä nollaa. (Airaksinen 1978, 145–147) Kapilaarisen nousun
ansiosta kasvit pystyvät Vakkilaisen (1986, 84) mukaan saamaan tarvitsemansa veden
maasta myös kuivina kausina. Kapilaarisesta nousukorkeudesta ei ole kasveille
kuitenkaan hyötyä, jos nousevat vesimäärät ovat liian pieniä, kuten ne esimerkiksi
savella usein ovat.
Pohjaveden virtausnopeuden määrittämisessä on jo kauan käytetty Darcyn lakia. Laki
on esitetty yhtälössä (5)

q=K
missä

H
L

q = virtausnopeus [cm/s]
K = hydraulisen johtavuuden kerroin [cm/s]
H/L = paineviivan kaltevuus.

(5)
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Hydraulisen johtavuuden kerroin (K) riippuu suuresti maalajista ja maan vesitaseesta.
Mitä hienorakeisempaa maa on ja mitä kuivempaa se on, niin sitä pienemmän arvon K
saa. Maan kuivuessa suuret huokoset kuivavat ensin, jolloin vesi virtaa enää
pienemmissä huokosissa, joten K:n arvo pienenee. Tyypillisiä K:n arvoja on listattuna
taulukossa (Taulukko 1). Paineviivan kaltevuus tarkoittaa veden painekorkeuden
erotusta tarkastelun alku ja loppupisteessä jaettuna pisteiden välisellä etäisyydellä.
Hydraulinen vedenjohtavuus on luonteeltaan yleensä anisotrooppinen eli se on eri x-, yja z-suunnassa. (Vakkilainen 1986, 89)
Darcyn lakia on sovellettu 1930-luvulta lähtien myös vedellä kyllästymättömiin
systeemeihin. Tällöin siitä johtamalla on saatu niin sanottu Richardsin yhtälö (6), joka
on muotoa

∂ht
∂t

missä

1

= C(h )
t

∂
∂z

∂h

S(h )

[K(ht ) ( ∂zt -1)] - C(ht )

(6)

t

C(ht) = vedenpidätyskäyrän derivaatta
S(ht) = painepotentiaalin funktio eli niin sanottu nielutermi.

Richardsin yhtälöön ei ole olemassa matemaattista ratkaisua vaan se joudutaan
ratkaisemaan käyttäen numeerisia menetelmiä. Yhtälö kuvaa vain z- eli pystysuunnassa
tapahtuvaa veden virtausnopeutta.

Taulukko 1. Eri maalajien hydrauliset vedenjohtavuudet (Vakkilainen 1986, 89).
Maalaji
Sora
Karkea hiekka
Hiekka
Karkea hieta
Hieno hieta
Hiesu
Savi

K (cm/s)
10-1–10-3
10-2–10-4
10-3–10-5
10-4–10-6
10-5–10-7
10-6–10-8
≤10-9
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2.1.4 Maaperän vedenpidätyskyky
Vesi sitoutuu maarakeisiin adsorbtio-, kapilaari- ja osmoosivoimien avulla. Pohjaveden
pinnassa on sama paine kuin ilmanpaine. Pohjavedenpinnasta alaspäin mentäessä
vedenpaine kasvaa suoraviivaisesti kuten hydrostaattinen paine. Pohjavedenpinnasta
ylöspäin noustaessa veden osapaine maahuokosessa pienenee kun ilman osapaine taas
kasvaa. Tätä paine-eroa kutsutaan vettä sitovaksi alipaineeksi tai maaveden
jännitykseksi. Jokaisella maalajilla on omanlainen jännityksensä ja näin ollen
omanlainen vedenpidätyskäyrä. Näissä käyrissä toisena akselina on yleensä maan
vesipitoisuus ja toisena akselina on maan kuivattamista tiettyyn vesipitoisuuteen
tarvittava alipaine. Tämän yksikkö voi olla joko SI-järjestelmän Pascal (Pa), baari (bar),
ATM eli ilmanpaine tai pF-luku. Edellä mainittu luku kuvaa kymmenpotenssia eli pFluvun ollessa 3, alipaine vastaa suuruudeltaan 1000 cm vesipatsaan aiheuttamaa
hydrostaattista painetta. Vastaavasti pF-luku 2 tarkoittaa suuruudeltaan 100 cm
vesipatsaan hydrostaattisen paineen suuruista alipainetta. (Airaksinen 1978, 32–33).
Kuvassa (Kuva 2) on esitetty vedenpidätyskäyrät muutamille perusmaalajeille. Kuvassa
näkyy hyvin myös minimivesipitoisuus, jossa kasvit vielä kykenevät imemään vettä
maasta. Tätä kutsutaan lakastumisrajaksi.

23

Kuva 2. Eräiden maalajien vedenpidätyskäyriä (Vakkilainen 2009, 89) (ks. Anderson
1971)

2.2

Peltojen kuivatus

Kasvien kasvun ja peltojen kestävyyden takia runsassateisessa Suomessa peltojen
kuivatus on välttämätöntä. Suomessa kuivatuksen on oltava erityisen tehokasta lumien
sulamisvesien ja lyhyen kasvukauden takia. Lyhyestä kasvukaudesta johtuen pelloille
on päästävä tekemään kylvötyöt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, joten lumien
sulamisvedet on pystyttävä tehokkaasti johtamaan peltoalueilta pois. Toisen paineen
kuivatukselle aiheuttavat elonkorjuun aikaan tulevat syyssateet, joista huolimatta
koneiden

pitäisi

pystyä

paikalliskuivatuksessa,

jolla

liikkumaan
pyritään

pelloilla.

Peltojen

kuivattamaan

kuivatus

viljeltävät

koostuu

pellot

sekä

peruskuivatuksesta, jolla johdetaan paikalliskuivatuksella kerätyt vedet alueelta pois.
Paikalliskuivatushankkeet ovat yleensä tilakohtaisia, kun taas peruskuivatushankkeet
ovat usean tilan yhteishankkeita (Saavalainen 1984, 9)
Vesipitoisuus vaikuttaa suuresti kasvien kasvuun ja sitä myöten saataviin satotasoihin.
Kasvin kasvuvaiheen alussa eli itämisen aikaan maan lämpötilan ja kosteuden suhteen
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on oltava oikea. Vedellä on suuri ominaislämpökapasiteetti, joten liika maankosteus
hidasta maan lämpenemistä, jolloin itäminen ja orastaminen viivästyvät. Liian pieni
maankosteus

myös

hidastaa

itämistä,

koska

kasvava

kasvi

tarvitsee

vettä

elintoimintoihinsa. Kasvun aikana kasvi kasvaa sitä tehokkaammin, mitä lähempänä
todellinen transpiraatio on sen potentiaalista arvoa. Toisin sanoen kasvi kasvaa sitä
tehokkaammin, mitä enemmän sen läpi kulkee kasvukauden aikana vettä. (PaasonenKivekäs et al. 2009, 201-202) Liian kuiva tai märkä maa rajoittavat kumpikin tätä
kasvin läpivirtaavaa veden määrää, joten maankosteuden on oltava oikea myös
kasvukaudella. Edullisimmat olosuhteet kasvulle ovat, kun maaveden paine- eli
matrikpotentiaali on välillä -500 cm v.p – 1000 cm v.p (cm vesipatsasta). Selvyyden
vuoksi, mitä suurempi tämä arvo on, niin sitä märempää maa on. (Vakkilainen 2009,
78). Yhteenveto märkyyden aiheuttamista haitoista on esitetty kuvassa (Kuva 3).

Kuva 3. Märkyyden aiheuttamia haittoja kasvien kasvuun (Paasonen-Kivekäs 2009.
203).

Nykyisin raskaista maatalouskoneista johtuen kuivatussyvyyden määräävänä tekijänä
on yleensä peltojen kantavuus. Pellon ollessa liian märkä, aiheuttavat raskaat
maatalouskoneet

varsinkin

savimailla

haitallista

tiivistymistä.

Tiivistyessään
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maaperässä

olevin

makrohuokosten

määrä

vähenee,

joka

heikentää

pellon

vedenjohtavuutta merkittävästi. Tämä haittaa pellon kuivatusta sekä kasvien kasvua.
Hyvin

kuivatetussa

pellossa

on

hyvä

kantavuus,

jolloin

pellolla

liikkuvat

maatalouskoneet eivät aiheuta merkittäviä maan rakenteen muutoksia. Riittävä
kuivavara maatalouskoneille riippuu koneiden painosta sekä maaperän koostumuksesta.
(Paasonen-Kivekäs 2009, 204)

2.2.1 Paikalliskuivatus
Paikalliskuivatuksen tarkoituksena on saada pelloille sopivat kosteusolosuhteet kasvien
kasvulle

sekä

ennen

kaikkea

riittävä

kantavuus

maatalouskoneille.

Paikalliskuivatukseen kuuluvat peltolohkon piiri- eli reunaojat, sarkaojat ja salaojat.
Piiriojilla pyritään estämään peltolohkon ulkopuolelta tulevien vesien pääsy
kuivatettavalle pellolle. Piiriojat johtavat nämä ulkopuolelta tulevat vedet valtaojiin eli
peruskuivatuksen piiriin. Piiriojat ovat sitä tarpeellisemmat, mitä suurempi on pelloille
muualta tulevien vesien valuma-alue. (Suomen rakennusinsinöörien liitto 1979, 295)
Ojitussyvyydellä ja ojavälillä voidaan säätää pohjaveden pinta kasvien kasvun ja pellon
kantavuuden määräämälle optimaaliselle tasolle. Optimitason löytämiseksi on olemassa
valmiita

tietokoneohjelmia.

Käsin

laskenta

on

hyvin

työlästä

johtuen

pohjavesivirtausten monimutkaisuudesta maaperässä. (Peltomaa 2009, 269)
Sarkaojat kuivattavat itse viljeltävää peltoa eli sitä vettä, joka on joko vetenä tai lumena
satanut piiriojien sisäpuolelle. Sarkaojat ovat niitä peruja, kun maataloustöissä
käytettävät koneet olivat paljon nykyistä pienempiä tai jopa hevosia. Sarkaojat
aiheuttavat nykyisille suurille maatalouskoneille huomattavaa haittaa, sillä ne
pirstaloivat peltoalueen, jolloin tehotonta koneen siirtämistä saralta toiselle tapahtuu
paljon. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 1979, 295)
Putkisalaojitus tuli Suomeen jo 1800-luvulla, mutta yleistyi vasta 1940 maatalouden
koneistumisen myötä (Peltomaa 2009, 265). Salaojaa käytetään samaan tarkoitukseen
kuin sarkaojaa mutta se kaivetaan maan alle, joten peltolohko pysyy yhtenäisenä eikä
näin ollen haittaa viljelyä. Muun muassa tästä syystä salaojitus on nykyään lähes ainut
käytetty menetelmä peltojen kuivatuksessa. Salaojitukseen kuuluvat imuojat ja
kokoojaojat. Imuojat ovat kokoojaojia pienempiä yksittäisiä haaroja, joilla vettä
ensisijaisesti kerätään. Kokoojaojat taas nimensä mukaisesti johtavat imuojien tuomat
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vedet piiriojaan tai suoraan veto-ojaan. (Suomen rakennusinsinöörien liitto 1979, 295)
Kuva 4 esittää salaojien vaikutusta pohjavedenpinnan korkeuteen. Periaatekuva
salaojituksen toiminnasta on esitetty kuvassa (Kuva 4). Pohjaveden pinta ei laske
tasaisena mattona salaojasyvyyteen asti vaan veden pinta muuttuu aaltoilevaksi. Tämä
johtuu veden energiatasoista. Salaojaputkien välissä painegradientti ei riitä voittamaan
virtausvastuksia, joten pohjavedenpinta jää salaojasyvyyden yläpuolelle. Sama ilmiö on
havaittavissa myös sarkaojituksessa. (Peltomaa 2009, 266) Salaojitukseen on saatavilla
valtion investointitukea valtioneuvostonasetuksen 978/2010 (VNA 978/2010) mukaan
3,2 €/m tai 3200 €/ha, mikäli salaojituksen ympärysaine täyttää asetuksessa vaaditut
kriteerit. Mikäli näin ei ole, niin tukea voi saada 1,7 €/m tai 2800 €/ha. Investointituki
voi korkeintaan olla 40 % investoinnin suuruudesta, mutta sitä ei myönnetä, mikäli
myönnettävän tuen suuruus olisi alle 2000 €. Tukea voi hakea oman alueen ELYkeskukselta.

Kuva 4. Salaojien vaikutus pohjavedenpinnan korkeuteen sekä veden virtaus
salaojaputkeen (Peltomaa 2009, 266).

Salaojia voidaan käyttää myös pellon kastelussa. Salaojaverkostoa on suhteellisen
helppo padottaa rakentamalla sinne niin sanottuja säätökaivoja, joissa lähtöputken
korkeutta säätelemällä voidaan säädellä kuivatussyvyyttä, ks. kuvasta (Kuva 5). Tätä
salaojitustyyppiä kutsutaankin käyttötarkoituksensa mukaisesti säätösalaojitukseksi.
Menetelmän toimivuuden ehtona on, että maaperä lähellä maan pintaa on suhteellisen
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tiivis tai pysyvä pohjaveden pinta on lähellä. Mikäli ehdot eivät täyty, niin vesi karkaa
suotautumalla alas salaojajärjestelmästä. (Paasonen-Kivekäs 2009, 321–322) Pajula et
al. (2007, 146) mukaan säätösalaojituksella ei juurikaan voida parantaa peltojen
vesitaloutta

mikäli

pohjavedenpinta

nousee

kasvukaudella

vain

satunnaisesti

salaojasyvyyteen. Pellon on myös oltava kohtalaisen tasainen (kaltevuus < 2 %), jotta
säätökaivon vaikutusalue olisi mahdollisimman suuri rakennuskustannusten takia.
Maaperän vaakasuuntaisen vedenjohtavuuden tulisi myös olla vähintään 50 cm/vrk,
jotta vesi imeytyisi salaojista riittävän nopeasti maahan kasvien käytettäväksi. Muuten
vettä alkaa kertyä salaojakaivannon täyttömaahan, josta se sitten purkaantuu paikoittain
maan pinnalle. (Paasonen-Kivekäs 2009, 321–322) Hyötyä säätösalaojituksesta on
kolmestakin syystä: sillä voidaan parantaa satoa, happamilla sulfaattimailla jonkin
verran

ehkäistä

sulfidikerrosten

hapettumista

sekä

mahdollisesti

vähentää

ravinnehuuhtoumia. VNA 978/2010 mukaan happamilla sulfaattimailla säätökaivoihin
voi saada valtion investointitukea jopa 800 €/ha. Kokemus on kuitenkin Laakson (2014)
mukaan osoittanut, että happamilla sulfaattimailla pelkkä säätösalaojitus ei varsinkaan
vähäsateisena vuotena kykene pitämään pohjaveden pintaa sulfidikerrosten yläpuolella.
Kuivana kesänä säätösalaojitus ei yksinään riitä pitämään pohjaveden pintaa riittävän
korkealla, jolloin sitä voidaan tehostaa pumppaamalla säätökaivoihin vettä esimerkiksi
valtaojasta (Kuva 5). Silloin kyseessä on niin sanottu altakastelu. Säätösalaojituksesta ja
altakastelusta

on

käytetty

myös

termiä

”pohjavesikastelu”.

(Suomen

rakennusinsinöörien liitto 1979, 315). Kuitenkin Pajulan et al. (2007, 146) mukaan
altakastelu on huono kastelutapa mikäli vettä läpäisemätön kerros on syvällä
maaperässä tai veden horisontaalinen johtuminen on suurta. Tällöin hyödyn saamiseksi
salaojajärjestelmään pumpattavat vesimäärät nousevat niin suuriksi, että kannattavuus
laskee. Säätösalaojitusta tai altakastelua voidaan Rosendahlin & Österholmin (2012,
170–171) mukaan tehostaa asentamalla piiriojien reunoille muovikalvot estämään veden
suotautumista pellolta uomaan.
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Kuva 5. Periaatekuva salaojituksesta, säätösalaojituksesta ja salaojakastelusta
(Paasonen-Kivekäs 2009, 318).
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2.2.2 Peruskuivatus
Peruskuivatuksen tarkoituksena on johtaa paikalliskuivatuksella kuivatetut vedet
edelleen kohti suurempia vesistöjä. Lähes kaikki Suomen peltoalueet ovat nykyisin jo
peruskuivatuksen piirissä, joten uusia peruskuivatushankkeita ei enää juuri ole.
Nykyisin keskitytään

kunnostamamaan vanhoja peruskuivatusuomia, jotta ne

kykenisivät johtamaan niihin tulevat vedet alueelta pois. Peruskuivatushankkeet
koskevat usein useita maatiloja laajuutensa vuoksi. Koska omistussuhteet ovat yleensä
jo muuttuneet aikojen saatossa, niin hankkeet menevät yleensä vesilain mukaisen
ojitustoimituksen kautta. Peruskuivatushankkeiksi lasketaan purojen vedenjohtokyvyn
parantaminen, valtaojien ja purojen perkaukset sekä pienehköt pengerrykset. Nykyisin
peruskuivatuksessa on alettu kiinnittää enemmän huomiota myös saavutetun
luonnonmukaisuuden säilyttämiseen. Vanhat uomat ovat mutkistuneet ajan saatossa ja
näihin on tullut kasvillisuutta sekä oma eläimistö. Perkaushankkeissa nämä saavutetut
luontoarvot ovat vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan pyrittävä säilyttämään. Samalla
perkauksella pitää myös pystyä turvaamaan uoman riittävä vedenjohtokyky. (Jormola
2003, 54–55)
Peruskuivatukseen kuuluvat valtaojat ovat suuren osan vuodesta kuivillaan. Ne
kuitenkin mitoitetaan yleensä yhtälössä (7) esitetyllä Manningin tasaisen virtauksen
kaavalla,

1

v= n R2⁄3 I1⁄2 ,
missä

(7)

v = veden nopeus [m/s]
n = uoman vastuskerroin
R = hydraulinen säde (uoman vesipoikkipinta-ala / märkäpiiri) [m]
I = uoman pituuskaltevuus,

kerran 20 vuodessa sattuvan ylivirtaamaan mukaan. Mitoitukseen on olemassa myös
erilaisia nomogrammeja, joiden avulla mitoitus voidaan tehdä. Syvyyden määrää
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yleensä salaojasyvyys. Valtaojan pohjan tulee liettymävaran takia olla vähintään 30 cm
ojaan tulevaa kokoojaputken päätä alempana.
Luonnonmukaisuus voidaan ottaa huomioon peruskuivatusuoman perkauksessa muun
muassa rakentamalla ylivirtaamaa varten tulvatasanteita. Kuva 6 esittää periaatepiirrosta
perkauksen yhteydessä tehdystä tulvatasanteesta. Tällä tavalla suoritetussa perkauksessa
ei tarvitse kajota alkuperäisen uoman pohjaan ja samalla turvataan uoman riittävä
vedenjohtokyky tulva-aikana. Tämän tyyppisellä perkauksella vältetään myös
pohjasedimenttien liikkeellelähtö. Tulvatasanteiden käytöstä on suurta etua eläimistön
kannalta, koska hidasvirtauksisen alivesiuoman takia uomassa riittää paremmin vettä
myös kuivana kautena. Tulvatasanteiden käyttäminen vähentää myös eroosiota
eroosioherkillä maalajeilla, koska virtausnopeudet pysyvät pienempinä. Tulvatasanne
tehdään yleensä vain toiselle puolelle uomaa ja siihen on pyrittävä saamaan
kasvillisuutta mahdollisimman nopeasti eroosioriskin vähentämiseksi. (Jormola 2003,
52–53)

Kuva 6. Periaatekuva tulvatasanteesta eli –terassista (Jormola 2003, 52).

Luonnonmukaisiin kunnostusmenetelmiin kuuluu myös pohjapatojen rakentaminen.
Pohjapadoilla voidaan varastoida vettä yläpuoliselle valuma-alueelle mikä parantaa
veden riittävyyttä peruskuivatusuomassa myös kuivana aikana. Mikäli vedenpintaa
voidaan pitää peruskuivatusuomassa sopivalla korkeudella, on siitä hyötyä kuivana
aikana myös kasvien kasvulle. Korkealla oleva vesipinta myös tukee uoman luiskia ja
vähentää näin ollen luiskasortumia. (Paasonen-Kivekäs et al. 2009 219-221)
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2.2.3 Kuivatuksen ympäristövaikutukset
Märillä pelloilla kuivatuksella voidaan ehkäistä koneiden aiheuttama maan tiivistymistä
ja siitä johtuvaa vesien pintavirtausta sekä eroosiota. Tämä vähentää myös ravinteiden,
eritoten fosforin huuhtoutuminen vesistöön. Kuivatustoiminta alettiinkin nähdä 1990luvulla

luonnonvarojen

ja

ympäristönhoidon

työnä,

jossa

yhdistyivät

sekä

ympäristönsuojelu että hyötykäyttö. (Ympäristöhallinto 2014)
Kuivatuksella on myös huonot puolensa. Tehokas paikalliskuivatus sekä peruskuivatus
yhdessä johtavat muun muassa lumien sulamisvedet hyvin nopeasti alapuolisiin
vesistöihin verrattuna luonnontilassa oleviin valuma-alueisiin. Tämä johtaa alapuolisten
jokien ja järvien tulvimiseen, joka on ongelma varsinkin

alavilla mailla.

Luonnonmukaisesti mutkittelevat uomat pidättävät vettä järvien ja jokien valumaalueilla kauemmin. Näin ollen luonnonmukaisuuden huomioimisella perkaushankkeissa
voidaan vähentää myös alapuolisten vesien tulvimisriskiä keväisin ja syyssateiden
aikana. (Wahlsröm et al. 1996, 94–97)
Happamilla sulfaattimailla sulfidikerrokseen asti ulottuva kuivatus aiheuttaa maan
happamoitumista, joka lisää alapuolisten vesistöjen happamoitumista (Palko 1994, 32).
Vesien happamoituessa niiden eliöstö kärsii huomattavasti ja osa eliöistä saattaa jopa
kadota happamuuden ja veteen liuenneiden metallien yhteisvaikutuksesta (Sutela et al.
2014, 16–17). On kuitenkin huomattava, että iso osa Suomen vesistöistä on luonnostaan
happamia (ks. sivu 52).

2.3

Pohjapadoista

Pohjapato on sellainen rakenne, jonka harjan yli vesi virtaa. Pohjapatoja on kahta
tyyppiä riippuen millä tasolla padon alapuolinen vesi on. Alapuolisen veden ollessa
padon harjaa korkeammalla, on kyseessä pohjapato. Jos alapuolinen vesi on taas padon
harjan alapuolella, on silloin kyseessä ylisyöksypato. Vakiintunut käytäntö kuitenkin on
puhua pohjapadoista molemmissa tapauksissa, koska ylisyöksypadostakin voi tulla
pohjapato, mikäli padon ylittävä vesimäärä kasvaa tarpeeksi. (Vesihallitus 1985, 8–10)
Jotta pohjapato toimisi kunnolla valuma-alueen liiallisen kuivuuden ennaltaehkäisyssä,
maaperän vedenjohtokyvyn tulee olla riittävän hyvä sekä alue mahdollisimman
tasainen. Mäkisessä maastossa tarvittaisiin useita pohjapatoja, jotta niillä kyettäisiin
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varastoimaan valuma-alueelle riittävästi vettä. Tämä ei ole taloudellisesti kannattavaa,
koska pohjapadot ovat rakennelmina kohtalaisen kalliita. (Evans et al. 1992, 59)
Pohjapatoja voidaan käyttää myös jokiuomien eroosion estämisessä. Pohjapato vähentää
joen kaltevuutta, jolloin virtausnopeus hidastuu, samalla myös luiskaeroosio vähenee tai
loppuu. Pohjapadon ansiosta vesi nousee uomassa, jolloin uoman luiskaan kohdistuu
myös nostetta, joka parantaa luiskien vakavuutta sortumista vastaan. On kuitenkin
huomattu, että uoman pohja voi syöpyä padon alapuolelta pyörteilyn takia mikäli padon
tai uoman kiviverhoilua ei ole ulotettu tarpeeksi pitkälle. (Vesihallitus 1985, 8–10)
Pohjapatoja on rakennettu myös purojen, jokien ja järvien virkistyskäytön lisäämiseksi
mikäli ne ovat olleet liian matalia. Pohjapadot ovat käyttökelpoisia myös veden
varastoimiseen, mikäli maaperä on tarpeeksi vettä läpäisemätöntä. Juuri tätä veden
varastoitumista on tässä työssä tarkoitus tutkia. Pohjapatoja voidaan käyttää myös veden
ilmastukseen

ja

veden

laadun

parantamiseen.

Kun

pohjapadot

hidastavat

virtausnopeutta, niin virran mukana kulkeva kiintoaines ehtii laskeutua pohjaan eikä
kulje virran mukana eteenpäin. Tämä aiheuttaa myös huollon tarvetta, koska varsinkin
padon yläpuolta joudutaan ruoppaamaan, jotta uomaan ei tule liikaa padotusta.
Pohjapatoja on käytetty estämään myös suppojaan muodostumista mutta soveltuu siihen
tarkoitukseen vain harvoin. (Vesihallitus 1985, 8–10)
On kuitenkin huomattava, että pohjapadoista voi olla myös haittaa, mikäli vaikutuksia ei
arvioida kunnolla tai patoja ei suunnitella kunnolla. Esimerkiksi liian jyrkkä pato estää
kalojen nousun yläpuoliseen vesistöön. Liian korkea pato voi taas aiheuttaa
kuivatushaittaa yläpuolella ja riittämätöntä alivirtaamaa kuivaan aikaan alapuolella.
Kuivatushaittaa voidaan nopeasti arvioida esimerkiksi uoman pituusleikkauksen avulla.
Pato voi aiheuttaa myös jonkin eliölajin elinympäristön tuhoutumisen, mikäli vesi
nousee tai laskee liikaa. (Järvelä 1998, 41–43)
Pohjapadon vaikutusalue voidaan rajata varsin tarkasti myös Maanmittauslaitoksen
laserkeilausaineiston perusteella, jonka korkeustarkkuuden keskivirhe on enintään 15
senttimetriä.

Laserkeilausaineiston

voi

ladata

ilmaiseksi

Maanmittauslaitoksen

digitaalisten aineistojen latauspalvelusta. Aineistoa ei vielä ole saatavissa koko Suomen
alueelta. Laserkeilausaineiston käsittelyyn sopii hyvin esimerkiksi ArcGis-ohjelmisto.
(Väisänen 2014) Tarkka vaikutusalueen määrittäminen on mielestäni hyvin tärkeää
laskettaessa mahdollisia korvauksia vettymishaitoista.
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2.3.1 Pohjapatojen rakentamista koskeva lainsäädäntö
Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta
sekä tekojärveä, kanavaa tai muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta. Vesistönä ei
kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä. Joen valuma-alue on yli 100 km2, puro on tätä
pienempi ja valuma-alueen koon ollessa alle 10 km2, kyseessä on noro. Noro voidaan
kuitenkin lukea vesistöksi, mikäli siinä virtaa jatkuvasti vesi tai kalankulku on
merkittävissä määrin mahdollista. (Vesilaki 1:3 §)
Tässä kappaleessa käsitellään pohjapadon perustamista sellaiseen uomaan, joka ei ole
vesilain

(1:3

§)

mukaan

vesistöksi

luokiteltava.

Mikäli

uoma

on

tehty

sopimusojituksena ja ojitusyhteisöä ei ole perustettu, pohjapadon voi tällöin rakentaa
omille maille, jos se loukkaa vain yksityistä etua ja kaikilta haitankärsijöiltä on
kirjallinen suostumus. Haitta voi olla esimerkiksi kuivatusvaran pieneneminen padon
yläpuolella tai veden vähyys kuivana aikana padon alapuolella. Mikäli kaikilta
osapuolilta ei suostumusta saada, tai hanke loukkaa yleistä etua, on pohjapadon
rakentamiselle saatava silloin vesilain mukainen vesilupa. (Vesilaki 3:2.2 §) Mikäli
peruskuivatusuoman kaivamista varten on perustettu ojitusyhteisö, tulee pohjapadon
rakentamisesta pitää uusi ojitustoimitus, koska pohjapato todennäköisesti muuttaa
alkuperäistä ojitussuunnitelmaa. (Vesilaki 5:4 §)
Jos pohjapato rakennetaan vesilain (1:3 §) mukaan vesistöksi luokiteltavaan
peruskuivatusuomaan, tarvitsee se lähes poikkeuksetta vesiluvan. Luvan myöntää
aluehallintovirasto (AVI), minne tulee toimittaa valtioneuvoston asetuksen 1560/2011
mukainen lupahakemus tarvittavine selvityksineen. (Ympäristöhallinto 2013) Kuvassa
(Kuva 7) on esitetty lupaprosessi, jonka jälkeen vesilupa myönnetään tai evätään.
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Kuva 7. Vesiluvan lupaprosessi (Aluehallintovirasto 2013).

Olipa uoma vesistöksi luokiteltu tai ei, niin rakentamisesta on hyvä ilmoittaa kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle tai paikalliselle ELY -keskukselle. Samalla selviää
myös mahdollinen vesiluvan tarve. (Ympäristöhallinto 2013)
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2.3.2 Suunnittelu ja mitoitus
Pohjapadon suunnittelussa huomioidaan padon käyttötarkoitus (eroosion ehkäisy,
virkistyskäyttö, vesivaraston muodostaminen jne.), joka myös määrittää alustavasti
padon paikan sekä padotuskorkeuden. Kun alustavat patopaikat ovat selvillä, lopullisen
paikan valintaan vaikuttavat uoman pituuskaltevuus, maaperäominaisuudet, alueen
omistussuhteet, rantojen profiili ja rantamaiden käyttö. Näiden perusteella valitaan
rakennuskustannuksiltaan edullisin patopaikka. (Vesihallitus 1985, 62) Patopaikan
tarkastelu voidaan aloittaa karttatarkasteluna, jota sitten täydennetään maastossa
tehtävillä mittauksilla (Suomen rakennusinsinöörien liitto 1979, 58–59).
Padon paikkaan vaikuttaa myös sen hydrologinen mitoitus. Yleensä pato rakennetaan
alivesikorkeuden

nostamiseksi,

mutta

kuitenkin

siten,

että

se

ei

aiheuta

tulvavesikorkeuden nousua. Jotta tulvavesikorkeus ei nousisi, on padosta tehtävä
riittävän pitkä. Näin ollen patoa ei voida välttämättä rakentaa uoman kapeimpaan
kohtaan vaikka se olisi todennäköisesti edullisin paikka. Jotta hydrologinen mitoitus
voidaan tehdä, on tiedettävä uoman ali-, keski- ja ylivesivirtaamat sekä vastaavat
vedenkorkeudet. (Vesihallitus 11, 62) Mikäli mittaustietoja ei ole, voidaan esimerkiksi
ylivirtaaman arviointiin käyttää erilaisia nomogrammeja, jotka ottavat lumen vesiarvon,
valuma-alueen koon, järvisyyden ja muodon huomioon. Esimerkki tällaisesta
nomogrammista

on

1980-kehitetty

Nissisen

nomogrammi.

Virtaaman

ja

vedenkorkeuden arvioinnissa voidaan käyttää myös kokemusperäistä tietoa, mikäli
sellaista on saatavilla. (Pajula et al. 2007, 46–49)
Hydrologiseen mitoitukseen on olemassa erilaisia kaavoja, joiden avulla voidaan
määrittää padon harjan pituus siten, että tulvavesikorkeus ei nouse. Suomen
rakennusinsinöörien liiton (1982, 175) mukaan padon harjan ollessa tasainen, voidaan
virtaamaa padon yli laskea Bernoullin yhtälöstä johdetulla Weisbachin patokaavalla,
joka on esitetty yhtälössä (8)
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Q=

2
3

v2

μ b √2g [(h+ 2g)

3/2

v2

3/2

- (2g) ]

(8)

Q on virtaama [m3/s]

missä

µ on purkautumiskerroin
b on padon harjan pituus virtauksen poikkisuunnassa [m]
g = maan vetovoiman kiihtyvyys [m/s2]
h on yläveden korkeus padon harjan tasosta mitattuna [m]
v on veden virtausnopeus padon yläpuolella [m/s].

Weisbachin kaava pätee mikäli kyseessä vapaa ylisyöksy eli padon alapuolinen
vedenpinta on padon harjan alapuolella. Purkautumiskertoimen µ suuruus riippuu padon
muodosta

ja

esimerkiksi

yleisin,

puolisuunnikkaan

muotoisen

padon

purkautumiskertoimet vaihtelevat välillä 0,53–0,66 (Vesihallitus 1985,18) Käytäntö on
kuitenkin osoittanut, että purkautumiskertoimena tulee yleensä käyttää arvoa µ=0,5
(Alatalo 2014). Mikäli suunnittelukohde on haastava, niin laskennan lisäksi on syytä
testata suunniteltua padotusta pienoismallikokein (Suomen rakennusinsinöörien liitto
1979, 58–59).

Vesihallituksen (1985, 12) mukaan vedennopeuden ollessa alle 0,5 m/s, voidaan se
jättää Wesbachin kaavasta pois, jolloin saadaan yhtälön (9) kaava eli niin sanottu
Polenin kaava

Q=

2
3

μ b √2g h3/2 .

(9)

37
Vinon kynnyksen yli tapahtuva virtaama voidaan laskea kaavasta (10)
4

5/2

Q= 15 μ tan β √2 g (ha

missä

5/2

- hy )

(10)

ha = alemman pisteen painekorkeus [m]
hy = ylemmän pisteen painekorkeus [m].

On kuitenkin syytä huomata, että kyseinen kaava antaa virtaaman vain yhden vinon
osan yli. Näin ollen, jos purkausaukon luiskat ovat symmetriset, kaava tulee kertoa
kahdella.

Kuvassa

(Kuva

8)

on

havainnollistettu

kaavan

10

merkinnät.

Kokonaisvirtaama saadaan kun lasketaan padon vaakasuorien ja vinojen kynnyspintojen
virtaamat yhteen. (Vesihallitus 1985, 12–13)

Kuva 8. Havainnollistus kaavaan (18) (Vesihallitus 1985, 13).

Jos padon harjan pituus on pienempi kuin uoman leveys, niin tällöin kaavoissa (8) ja (9)
on Vesihallituksen (1985, 13) mukaan käytettävä tehopituutta. Tehopituus voidaan
laskea kokeellisesti määritetystä kaavasta (11)

v2

bc = b − 0,1𝑛𝑠 (h + 2g)
missä

bc = padon harjan tehopituus [m]
b = padon harjan todellinen pituus [m]
ns = supistumakohtien lukumäärä (yksi aukkoisessa n= 2,
kaksiaukkoisessa n = 4).

(11)
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Jos kyseessä ei ole vapaa ylisyöksy, tulee kaavoihin lisätä alaveden vaikutuskerroin κ.
Vaikutuskertoimen suuruutta voidaan arvioida kuvasta (Kuva 9). Kuvassa h1 tarkoittaa
vedenpinnan korkeutta padon harjasta padon yläpuolella ja h2 alapuolella

Kuva

9.

Alaveden

vaikutuskerroin

erimuotoisilla

padoilla

(Suomen

rakennusinsinöörien liitto 1982, 179).

Purkausaukko suunnitellaan yleensä loivan V:n muotoiseksi, koska se turvaa yleensä
riittävän virtaaman uomassa kuivana aikana ja V:n muotoinen aukko toimii paremmin
jäätymistä vastaan. Harjaltaan tasainen pato on jäätymisen kannalta huonoin, koska
siihen muodostuu jäätä helposti mikäli virtaamat ovat pieniä. (Alatalo 2014)
Vesihallituksen (1985,69) määrittelemiä muita padon suunnittelussa huomioitavia
asioita on listattu alle:
-

padon ja sen perustan varmuus murtumia vastaan tai liian suuria
muodonmuutoksia vastaan on riittävä

-

padon ja sen perustan on oltava riittävän tiivis

-

pato ei saa kaatua

-

pato ei saa liukua

-

routa ei pääse vaurioittamaan patoa

-

Padon ali tapahtuva suotovirtaus ei aiheuta vaaraa padolle sisäisen eroosion tai
hydraulisen murtuman takia

-

Padon ja rantojen liittymiskohdassa ei tapahdu eroosiota
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-

Padon alapuolisessa uomassa ei tapahdu padolle vaarallista tai muuten
haitallista eroosiota

Yksinkertaisissa kohteissa mielestäni riittää, mikäli käytetään hyväksi koettuja
patomalleja, joita on esitetty kuvissa (Kuva 10 – Kuva 16). Jos kohde on haastava
esimerkiksi suurten virtaamien tai padotuksen takia ja pato voi murtuessaan aiheuttaa
vaaraa, niin tällöin on myös suoritettava asianmukaiset laskelmat padon vakavuudelle.

2.3.3 Pohjapatotyypit
Käytetyimpiä pohjapatoja ovat mitta- betoni ja maapadot. Mittapatoja on useita ja
nimitys riippuu purkausaukon muodosta. Tunnetuin mittapatotyyppi on Thompsonin
mittapato eli V-pato. Tällainen mittapato voidaan rakentaa esimerkiksi vesivanerista,
ponttilankusta, ruostumattomasta teräksestä tai betonista. Mittapadon etuna on, että se
on kohtalaisen helposti säädettävissä ja se soveltuu käytettäväksi myös erittäin pieniin
ojiin. (Hagelberg 2012, 14) Mittapadossa on lisäksi se etu, että sillä pystytään helposti
seuraamaan virtaamia peruskuivatusuomassa, mikäli alivesi ei vaikuta veden
purkautumiseen ja ilma pääsee purkautuvan vesisuihkun alle. Yhtälöstä (12) voidaan
laskea purkautuva vesimäärä

Q = 1,37 h2,5
missä

(12)

Q = vesimäärä [m3/s]
hp = painekorkeus [m].

Tämän kaavan käyttö edellyttää, että laskentatilanteessa veden tulonopeus padolle on
pieni.
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Jos tulonopeus on suuri, niin tällöin käytetään yhtälöä (13)

Q = 1,37 (h + 1,4 v2 / 2g )2,5
missä

(13)

v = veden tulonopeus [m/s]
g = maan putoamiskiihtyvyys [m/s2]

eli edelliseen kaavaan on lisätty nopeuden aiheuttaman muutos painekorkeuteen.
(Vesihallitus 1985, 86–87)
Patolevy tulee upottaa riittävän syvälle maahan niin ojan luiskiin, kuin pohjaankin,
riittävän vakavuuden aikaansaamiseksi. Mittapadon huonona puolena on, että se ei
sovellu käytettäväksi ilman huolellisia lujuuslaskelmia, mikäli virtaamat ovat hyvin
suuria. (Hagelberg et al. 2012, 14) Ryömän (2013, 4) mukaan vesivanerista tehdyn
mittapadon hinta on keskimäärin noin 160 € materiaaleineen ja töineen, joten se on
patorakenteena erittäin halpa. Kuvassa (Kuva 10) on esitetty V-padon malli teoreettinen
malli ja kuvassa (Kuva 11) on valtaojaan rakennettu V-pato kahdella purkausaukolla.

Kuva 10. Periaatekuva vesivanerista tehdystä V-mallisesta mittapadosta (Vesihallitus
1985, 87).
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Kuva 11. Valtaojaan vanerista ja kivistä rakennettu V-aukkoinen mittapato kahdella
purkausaukolla (Hagelberg et al. 2012, 14).

Pohjapato voidaan tehdä myös betonista. Se voi olla kokonaan betoninen, tai sitten
betonista tehdään esimerkiksi vain tiivistyssydän. Tämän jälkeen pato voidaan verhoilla
esimerkiksi luonnonkivillä, jotta se näyttäisi enemmän luonnonmukaiselta, kuten
kuvassa (Kuva 12) on esitetty. Kuvan pato on rakennettu maapohjalle. Kuvassa (Kuva
13) on esitetty periaatekuva kallion päälle rakennetusta betonisesta pohjapadosta. Pato
on jouduttu ankkuroimaan kallioon kaatumisen ehkäisemiseksi. Betoninen pohjapato
vaatii aina kovan alustan, eli se soveltuu esimerkiksi tiiviin, lähes painumattoman
moreenin päälle tai kalliolle. Jos pato rakennetaan kokonaisuudessaan betonista, on
padon harjan muotoilu helppoa ja se säilyttää muotonsa myös vaativissa olosuhteissa.
Vaativiksi olosuhteiksi voidaan laskea esimerkiksi jäiden lähtö uomasta sekä kovat
ylivirtaamat. (Vesihallitus 1985, 68) Betonipatojen huonona puolena on, että ne ovat
yleensä jyrkkiä, joten ne muodostavat nousuesteen kaloille (Jormola 1999,34).
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Kuva 12. Periaatekuva painumattomalle maapohjalle rakennetusta betonisesta,
luonnonkivillä verhoillusta pohjapadosta (Vesihallitus 1985, 76).

Kuva 13. Kalliopohjalle rakennettu verhoilematon betoninen pohjapato (Vesihallitus
1985, 73).

Kolmas patotyyppi on maapato. Maapato voidaan rakentaa myös pehmeille alustoille,
jonne betoninen pohjapato ei sovellu. Maapato koostuu yleensä tiivisteosasta, joka
voidaan tehdä esimerkiksi hiekasta, siltistä, moreenista, savesta sekä puu- tai
teräsponttiseinästä, tukiosasta, kiviverhoilusta sekä tarvittavista suodatinkankaista.
Maapatojen tiivistysosan vedenläpäisevyyden tulee alle olla 10-6 m/s. Tiivistesydän
tulee ulottaa riittävän syvälle myös uoman luiskiin eroosion estämiseksi. Mikäli maalaji
on eroosioherkkää, niin tiivistesydämenä on hyvä käyttää ponttiseinää. Pohja vaikuttaa
paljon siihen, että millainen maapadon tulee rakenteeltaan olla. Kuvissa (Kuva 13 –
Kuva 16) on esitetty muutama maapatoratkaisu erilaisille maapohjille. Pelkästään maa-
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aineksista rakennetun padon harjan voi olla vain tasainen tai loivan V:n muotoinen.
Mitoiltaan täsmällisen aukon tekeminen vaatii ponttiseinän tai teräspalkin käyttöä
harjalla. (Vesihallitus 1985, 93–94, 112). Maapadon etuna betonipatoon nähden on
rakennuspaikkojen

moninaisuuden

lisäksi

myös,

että

ne

ovat

rakenteeltaan

yksinkertaisia, luonnonmukaisen näköisiä ja kalat pääsevät nousemaan niiden yli mikäli
luiskan kaltevuutena käytetään suositeltua 1:6–1:8. Maapatoa on kuitenkin painuvalla
maaperällä korjattava säännöllisesti. (Jormola et al. 1999, 34) Maapato on Hagelbergin
et al. (2012, 15) mukaan yleisin Suomessa käytetyistä pohjapatotyypeistä.

Kuva 14. Maapato painumattomalla heikosti vettä läpäisevällä pohjalla (Vesihallitus
1985, 104).

Kuva 15. Maapato vettäläpäisevällä painumattomalla pohjalla Vesihallitus 1985, 105).
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Kuva 16. Maapato, jossa tiivisteosa on korvattu ponttiseinällä Vesihallitus 1985, 106).

2.3.4 Rakennuskustannukset
Tietoja pohjapatojen rakennuskustannuksista löytyi todella huonosti. Kokosin
taulukkoon (Taulukko 2) eri lähteistä löytämiäni rakennuskustannuksia. Taulukko on
epätarkka johtuen aineiston vähyydestä ja rakennuskustannusten puutteellisesta
erottelusta, joten sitä on pidettävä pikemmin suuntaa antavana. Taulukkoon otin vain
sellaiset uomat, joiden ylivirtaama oli korkeintaan 2 m3/s.

Taulukko 2. Patotyyppien rakentamiskustannusten vertailu (mm. Kotiseutukosteikko
Life, Aluehallintovirasto, Tammelan kunta ja Kallio (2011).
Padon tyyppi
Maapato
Betoninen pohjapato
V-aukkoinen mittapato

Keskimääräinen hinta, Hinnan vaihteluväli, Lakennassa käytettyjen
sis. alv. 24 %
sis. alv. 24 %
kohteiden lkm.
1 570 €
500 €-4070 €
7
4 410 €
3290 €-5850 €
3
Hinta perustuu pyhäjärvi160 €
Ei tiedossa
instituutin kokemuksiin

2.3.5 Kokemuksia olemassa olevista pohjapadoista
Suomessa on paljon varsinkin maarakenteisia pohjapatoja, mutta ne on rakennettu
yleensä hidastamaan virtausta uomassa ja näin vähentämään luiskaeroosiota.
Pohjapatoja on rakennettu myös torjumaan alapuolisen säännöstelyn vaikutuksia
latvavesillä, jossa on pyritty turvaamaan riittävä vedenkorkeus esimerkiksi jokien
suvannoissa ja pienissä järvissä. (Jormola et al. 1999, 34)
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Amerikassa Mitchell Creekissä tehdyissä tutkimuksissa huomattiin, että oikeissa
olosuhteissa pohjapadot ovat tehokas keino estämään maan liiallista kuivumista.
Alueella viljeltiin maissia, joiden satotasoja tarkkailtiin. Pohjapadot vähensit
kuivuushaittoja, mikä näkyi heti satotasojen kasvuna. Padotuksesta oli hyötyä myös
kastelulle, koska peruskuivatusuomasta pystyttiin ottamaan vettä kasteluverkostoon,
mikä kasvatti satotasoa entisestään verrattuna tilanteeseen, jossa pohjapatoa ei ollut.
(Evans et al. 1992, 58-63)
Australiassa testattiin vuonna 2000-luvun alussa V-patoja eri padotussyvyyksillä.
Tutkimusalue sijaitsi happamilla sulfaattimailla. Padotussyvyydet olivat 10 cm, 40 cm
ja 60 cm potentiaalisten happamien sulfaattimaiden yläpuolella. Pohjavedenkorkeuksia
mitattiin 59:stä eri pisteestä ja mittauksia tehtiin 440 vuorokautta ennen patojen
asentamista ja 373 vuorokautta patojen asentamisen jälkeen. Tuloksena oli, että ennen
patojen asentamista pohjavedenpinta oli keskimäärin 100 päivää sulfidikerroksessa.
Patojen asentamisen jälkeen pohjavedenpinta pysyi lähes kaikissa mittauspisteissä
sulfidikerrosten yläpuolella. Kokeessa huomattiin, että pohjapadot vähensivät jonkin
verran myös happamoitumisen aiheuttaminen hapetustuotteiden virtaamaa maasta
kuivatusjärjestelmään. Kokeessa huomattiin myös, että pohjapatojen ylä- ja alapuoli
täytyy ruopata 100 m matkalta pohjaan kertyneen sedimentin ja uomaan tulleen
kasvuston

takia.

Pohjapadot

vähentävät

virtausnopeutta

uomassa,

joten

sedimentoituminen on hyvin ymmärrettävissä. Kuvassa (Kuva 17) näkyy hyvin kuinka
kasvit ovat vallanneet uoman padon kohdalta. Pohjapadot eivät kyseisessä kokeessa
kuitenkaan merkittävästi parantaneet pohjaveden laatua. (Indraratna et al. 2006, 5) On
kuitenkin syytä huomata, että Australiassa vuorovesi-ilmiö nostaa usein vettä ojastoissa.
Mikäli näin on käynyt edellä mainitussa tutkimuksessa, niin kyseessä on ollut
periaatteessa altakastelu. Saavutetut tulokset eivät näin ollen kertoisi suoraan
pohjapatojen vaikutuksista Suomen olosuhteissa.
Ruoppaustarve on sen sijaan huomattu myös Suomessa. On havaittu, että varsinkin
pohjapatojen yläpuolelle kertyy kiintoainesta niin paljon, että se alkaa padottaa vesistöä
jo liikaa, jolloin se joudutaan poistamaan. Pohjapato voi myös muuttaa uoman
elinolosuhteita, jolloin mahdolliset alkuperäiset eliöt eivät siellä enää kykene olemaan
hidastuneen virtauksen takia. (Jormola et al. 1999, 34)
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Kuva 17. Kasvillisuus on saartanut padon, joten kasvillisuuden poisto on tarpeen
(Maciejowski 2012, 19).
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2.4

Happamat sulfaattimaat

Happamat sulfaattimaat eli alunamaat voidaan jakaa kahteen luokkaan, potentiaalisiin ja
varsinaisiin sulfaattimaihin. Yleensä samassa maassa tavataan näitä molempia.
Potentiaalisissa sulfaattimaissa niiden sisältämät sulfidit eivät ole hapettuneet, joten
näiden maiden pH on lähellä neutraalia. Varsinaisissa sulfaattimaissa happamoituminen
on käynnistynyt esimerkiksi maan kohoamisen tai kuivatuksen takia. Happamoituminen
käynnistyy, kun vedenalaiset, hapettomissa olosuhteissa olleet sulfidikerrokset altistuvat
ilman hapelle. Hapettumisen huomaa koekuopasta esimerkiksi maakerrosten väristä ja
rakenteesta sekä pH-mittauksista. Kuvasta (Kuva 18) käy hyvin ilmi värin ja pH:n
lasku, kun sulfidikerros hapettuu. Muokkauskerroksessa pH on lähes neutraali, mikä
johtuu peltojen kalkitsemisesta. (Uusi-Kämppä et al. 2013, 6–9)

Kuva

18.

Poikkileikkaus

happamalla

(Maaseutuverkoston julkaisu 2009, 4).

sulfaattimaalla

sijaitsevasta

pellosta
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2.4.1 Sulfidikerroksen syntyminen
Suomessa potentiaaliset happamat sulfaattimaat ovat syntyneet jääkauden jälkeen noin
7000 vuotta sitten kemiallisten reaktioiden kautta. Meressä olleiden sulfaattien (SO42-),
korkean orgaanisen aineen määrän, liukoisen raudan ja hapettomien olosuhteiden
ansioista sulfaateista on tullut sulfideja (S2-), jotka ovat sedimentoituneet meren pohjaan
joko monosulfidina (FeS) tai pyriittinä (FeS2). Tämän takia happamat sulfaattimaat
sijaitsevat pääosin Litorinameren ranta-alueilla. Reaktion aiheuttaa yleensä eräs mikroorganismi, Desulfofibrio desulfuricans, joka hapettomissa olosuhteissa muodostaa
sulfaateista sulfideja käyttäen orgaanista ainesta ravintonaan. Sulfaatin muutosreitit
sulfideiksi on esitetty yleisesti yhtälöissä (14–17). (Palko 1994, 19–20)

SO42- → S2-

(14)

S2- + Fe2+→ FeS

(15)

S2- + Fe3+ (tai O2) → S

(16)

FeS + S → FeS2

(17)

Monosulfidi antaa rikkikerrostumille niiden tunnusomaisen mustan värin. Väri
kuitenkin muuttuu nopeasti kun sulfidikerrostuma on ilman hapen kanssa tekemisissä.
(Paasonen-Kivekäs 2009, 138)
Pyriitti taas on harmaata, joten maaperä voi olla sulfidipitoista vaikka se ei mustaa
olisikaan. Siinä on silloin vain vähän monolsulfidia. Hapettuessaan sulfidikerrokset
muuttavat väriään raudan hapettumisen seurauksena punertavan ruskeiksi tai oranssin
sävyisiksi kuten esimerkiksi Söderfjärdenin maaprofiilissa. (Uusi-Kämppä et al. 2013,
6–9)
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2.4.2 Happamuuden muodostuminen ja sen vaikutukset
Happamien sulfaattimaiden happamuus johtuu siitä, että sulfidikerrosten monosulfidi tai
pyriitti hapettuu päästessään kosketuksiin ilmassa olevan hapen kanssa. Hapettumisen
seurauksena muodostuu useiden reaktioiden kautta muun muassa rikkihappoa, joka
varsinaisen happamuuden aiheuttaa. (Uusi-Kämppä et al. 2013, 6–9) Kesän kuivan
kauden aikana syntyvä rikkihappo huuhtoutuu syksyn ja kevään tulvien aikana nopeasti
kuivatusverkostoon ja sitä kautta vesistöön. Maaperässä rikkihappo liuottaa metalleja,
kuten esimerkiksi alumiinia, rautaa ja mangaania, jotka sitten veden mukana
huuhtoutuvat vesistöön. (Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö 2011, 9)
Pyriitin ja monosulfidin reaktiot, joissa sulfidista tulee taas sulfaattia ja sitä kautta
rikkihappoa ovat aluksi hyvin hitaita, joskin monosulfidilla hieman pyriittiä nopeampia.
Reaktiot ovat luonteeltaan kemiallisia mutta joidenkin reaktioiden katalyyttinä toimivat
mikro-organismit, joista yleisin on Thiobacillus ferrooxidans. Kun pH laskee alle 4,
kolmenarvoisen raudan liukoisuus lisääntyi ja myös bakteerien toiminta voimistuu
kasvuolosuhteiden parannuttua. Kyseinen bakteeri nimittäin viihtyy happamissa
olosuhteissa. Tämä aiheuttaa sen, että pyriitti ja monosulfidi alkavat reagoida hapoksi
kiihtyvällä nopeudella. Pyriitin ja monosulfidin reaktiot rikkihapoksi (H2SO4) ovat
esitetty yhtälöissä (18–22) (Palko 1994, 24)

2 FeS2 + O2 + 4 H+ → 2 Fe2+ + 4 S + 2 H2O

(18)

4 Fe2+ + O2 + 4 H+ → 4 Fe3+ + 2 H2O

(19)

FeS2 + 2Fe3+ → 3Fe2+ + 2S

(20)

4 FeS + 3O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3 + 4 S

(21)

2 S + 3 O2 + 2 H2O → 4 H+ + SO42-

(22)
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Avo-ojitetulla pelloilla happamoitumisen voi huomata maan pinnalle nousevasta
vaaleasta

suolakerroksesta

(Suomen

rakennusinsinöörien

liitto

1979,

290).

Happamoitumisen seurauksena kasvien kasvu heikentyy merkittävästi. Tämä johtuu
muun muassa siitä, että happamissa olosuhteissa kasveille myrkylliset raskasmetallit
muuttuvat liukoiseen muotoon ja kulkeutuvat veden mukana kasveihin. Toiseksi
happamuus estää orgaanista ainesta hajottavien mikrobien toimintaa, joten pidemmällä
aikavälillä hapan maaperä köyhtyy ravinteista ja erityisesti typestä. Ilman mikrobeja
ravinteita ei saada kuolleesta orgaanisesta aineesta takaisin kiertoon. Mikäli pelto on jo
päässyt happamoitumaan, niin sitä voidaan hoitaa kalkitsemalla. (Palko 1994)
Sutelan et al. (2014, 16–17) mukaan happamoitumisen voi vesistöissä havaita
seuraamalla veden kirkkautta ja pieneliöiden sekä kalojen määrää. Maaperän
happamoitumisen seurauksena liuenneet metallit, erityisesti rauta, voivat toimia
vesistöissä ikään kuin saostuskemikaaleina sitoutuen humuspartikkeleihin saostaen ne
vesistön pohjaan. Tämän seurauksena voi sameakin vesi muuttua esimerkiksi syys- ja
kevättulvien aikaan happamilta sulfaattimailta huuhtoutuvien metallien takia hetkessä
erittäin kirkkaaksi. Metallit ja happamuus ovat haitallisia myös vesieliöille. Sutela et al.
(2014, 28) toteaa, että veden eliöillä kidukset ovat kaikista herkimpiä metalleille.
Metallipitoisuuden noustessa äkillisesti, alkavat pääasiassa rauta ja alumiini sakkaantua
kiduksiin aiheuttaen hengitysvaikeuksia. (ks. Lehtinen 1983, 93–102) Kaloista kaikkein
herkimpiä happamoitumiselle ovat särkikalat ja seuraavaksi herkimpiä ovat jalokalat,
kuten esimerkiksi lohet. On kuitenkin huomattava, että iso osa Suomen järvistä ja
lammista on luonnostaan happamia, vaikkeivät ne olisikaan happamien sulfaattimaiden
vaikutusalueella. Tämä johtuu siitä, että Suomen vedet ovat humuspitoisia ja humus
sisältää

niin

sanottuja

humushappoja,

jotka

happamoittavat

vesiä.

Järvien

happamoitumista voidaan hidastaa kalkitsemisilla, mutta menetelmä on suhteellisen
tehoton hintaan nähden, koska kalkituksen vaikutus on yleensä lyhytkestoinen
(Wahlsröm et al. 1996, 135–137,144)
Humuksesta ja humushapoista on kuitenkin hyötyä, koska ne toimivat puskurina
vesistöön tulevia haitallisia ionimuotoisia metalleja vastan. Humushapot kykenevät
nimittäin muodostamaan ionimuotoisten metallien kanssa niukkaliukoisia komplekseja
jotka eivät ole kaloille haitallisia. Kun kaikki humus on saostunut, sen puskurikyky
loppuu ja ionimuotoiset metallit aiheuttavat haittaa veden eliöille. (Wahlsröm et al.
1996, 135–137,144)
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Vesistöillä on myös jonkin verran puskurikykyä happamoitumista vastaan. Sutela et al.
(2014, 16) mainitsee, että happamoituminen voidaan laboratoriokokeissa havaita jo
ennen veden kirkastumista alkaliniteetin laskuna. Alkaliniteetti kertoo vedessä olevien
heikkojen emästen määrän, jotka toimivat puskurina happamuutta vastaan. Kun happoa
tulee vesistöön, se alkaa kuluttaa näitä emäksiä, jolloin niiden pitoisuudey luonnollisesti
laskevat. Kun emäkset ovat kuluneet loppuun, veden pH laskee hyvin nopeasti (ks.
Teppo et al. 2006).
Alueilla, joilla maaperä ja pintavedet ovat happamoituneet, on todennäköistä, että myös
pohjavedet happamoituvat. Tämä prosessi on kuitenkin hitaampi, koska maaperässä on
runsaasti kalliosta ja kiviaineksesta vapautuvia emäskationeja, jotka toimivat puskurina
happamoitumista vastaan. Kun tämä puskuri on kulunut loppuun, happamoituminen
alkaa ja sitä on hankala pysäyttää. Happamoituminen näkyy pohjavedessä alumiinin ja
muiden myrkyllisten metallien pitoisuuksien kasvuna. (Wahlsröm et al. 1996, 135–137,
144)

2.4.3 Sulfidikerroksen rakenteelliset muutokset hapettumisen aikana
Jalosen (2008, 19) mukaan happamat sulfaattimaat sisältävät paljon orgaanista ainetta,
jonka vuoksi ne luokitellaan liejuiksi. Näistä maista käytetään kuitenkin usein
”urpamaa” tai ”ryynisavi” nimitystä niiden mururakenteen takia (ks. Hutka 1996).
Sulfidikerroksessa oleva rikki on sitoutunut pääosin rautaan. Kun pohjavedenpinta
laskee, sulfidit alkavat hapettua ja monosulfidissa sekä pyriitissä oleva rauta muodostaa
muun muassa rautahydroksidia (Fe(OH)3) yhtälön (21) mukaisesti. Muodostunut
rauta(III)hydroksidi kiteytyy ruosteena maarakeiden pinnalle. Tämä aiheuttaa
happamalla sulfaattimaalla ruosteen värin muokkauskerroksen alla ks. (Kuva 18). Värin
lisäksi kiteytyvä rauta aiheuttaa happaman sulfaattimaan tyypillisen mururakenteen.
Kuivuessaan sulfidikerros muuttuu liejulle tyypilliseen tapaan murumaiseksi ja
kiteytyvä rauta(III)hydroksidi stabiloi sen. Myös happamoitumisen seurauksena
liuennut alumiini sitoutuu maapartikkeleiden pinnoille stabiloiden mururakennetta.
(Alakukku 2009, 55) Mururakenne on pysyvä ja ulottuu siihen syvyyteen, johon maa on
kerran kuivunut. Rauta kiteytyy myös kasvien juurikanaviin ja muodostaa niin sanottuja
rautapillejä, jotka pysyvät Yli-Hallan (1983, 35) mukaan ehjänä vielä pitkään juurinen
maatumisen jälkeen. Mururakenteen ja rautapillien takia happaman sulfaattimaan
vedenläpäisevyys on soran luokkaa. Hyvän vedenjohtavuuden takia happamat
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sulfaattimaat voisivat toimia salaojittamattominakin, mutta tulvavaaran takia ne on
yleensä ojitettu käyttäen normaalia harvempaa ojaväliä. (Saavalainen 1981, 95, 110).

2.4.4 Happamien sulfaattimaiden sijainti
Kuvasta (Kuva 19) nähdään sulfaattimaiden sijaitsevan Suomen länsirannikolla. Tämä
johtuu siitä, että jääkauden jälkeiset nykyisen Itämeren meri- ja järvivaiheet olivat sillä
alueella. Lounais-Suomessa sulfaattimaita esiintyy 40 m korkeuteen asti merenpinnasta
ja pohjoista kohti mennessä niitä esiintyy myös korkeammalla. Oulun seudulla
sulfaattimaita voi esiintyä jopa 100 m korkeudella merenpinnasta. Suurin osa
happamista sulfaattimaista esiintyy Oulu-Vaasa akselilla. Geologian tutkimuskeskus on
kartoittanut systemaattisesti happamia sulfaattimaita Suomessa ja kartoituksen tulisi olla
valmis vuoteen 2015 mennessä. (Geologian tutkimuskeskus 2012)
Kuvasta (Kuva 19) nähdään myös, että vesistöjen ekologinen tila on happamien
sulfaattimaiden alueella selvästi huonompi kuin muualla. Alueella on runsaasti
maataloutta sekä jonkin verran turvetuotantoa, joten maankuivatusta on tarvittu. Tämä
on osaltaan varmasti johtanut maitten sekä vesien happamoitumiseen ja sitä kautta
pintavesien ekologisen tilan huonontumiseen. Huomioitavaa on, että pintavesien
ekologinen tila voi myös huonontua esimerkiksi ravinnehuuhtouman aiheuttaman
rehevöitymisen vuoksi.

53

Kuva 19. Vasemmalla Litorinameren raja sekä 2012 vuoden loppuun mennessä
kartoitetut happamat sulfaattimaat (Geologian tutkimuskeskus 2012). Oikealla
pintavesien ekologinen tila vuonna 2013 (Ymparistöhallinto 2013).
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3 TUTKIMUSAINEISTO
Tässä työssä tutkittiin mallintamalla Söderfjärdenin alueella pohjapadon vaikutusta
valtaojan vedenkorkeuteen. Valtaojan vedenkorkeuksia ei oltu kuitenkaan mitattu, joten
työssä käytettiin tavanomaisen salaojituksen tutkimuslohkolta mitattua pohjaveden
pinnankorkeutta.
Söderfjärdenin peltoalue sijaitsee Vaasassa ETRS89-TM35FIN koordinaatistossa
pisteessä P: 6996800 I: 227024 (Kuva 20). Söderfjärden on vanha meteoriitin kraatteri.
Alue on vanhaa Litorinameren pohjaa, joten siellä esiintyy happamia sulfaattimaita.

Kuva 20. Kartta Söderfjärdenin sijainnista (Maanmittauslaitos 2014).

Söderfjärdenin tutkimusalueella on kolme tutkimuslohkoa, jotka ovat vierekkäin
toisiinsa nähden (Kuva 21). Ensimmäisellä lohkolla tutkitaan säätösalaojituksen ja
altakastelun

vaikutusta

pohjaveden

korkeuteen,

toisella

lohkolla

tutkitaan

säätösalaojituksen vaikutusta ja kolmas lohko on vertailualue, jossa on vain
tavanomainen salaojitus. Lohkojen pohjaveden pinnan mittausaineisto haettiin
CATERMASS

-hankkeen

nettisivustolta.

Pinnankorkeuden

mittaus

on
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tutkimuslohkoilla automaattista ja mittaustiheys on 0,5 h. Tiedot päivittyvät nettiin 12 h
välein. Lohkot on erotettu toisistaan 180 cm syvyyteen asti ulottuvilla muovikalvoilla.
Kalvot ovat myös pellon ja valtaojan välissä, joten käytännössä pelloilta vesi poistuu
ainoastaan salaojien tai haihdunnan kautta. Pintavalunnan voidaan olettaa olevan
vähäistä, koska peltoalueen kaltevuudet ovat alle puolen prosentin luokkaa.
Kuivatusmenetelmänä on salaojitus. Imuojien väli on 40 m ja kuivatussyvyys on 115
cm (liite 1 ja liite 2).
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Kuva 21. Söderfjärdenin testilohkojen salaojakartta. (CATERMASS 2014)
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3.1

Söderfjärdenin maaprofiili

Söderfjärdenin vallitseva maalaji on eurokoodi -luokituksen mukaan silttinen savi eli
siCl (Taulukko 3). Taulukosta havaitaan esimerkiksi pH-arvoista, että hapettumisen raja
menee noin 152 cm:ssä. Lähempänä pintaa maaperän on raportoitu olevan
muokkauskerrosta lukuun ottamatta väriltään ruosteista ja rakenteeltaan karkeaa.
Rakenne on siis tyypillinen happaman sulfaattimaan mururakenne. (Yli-Halla 2012)

Taulukko 3. Söderffjärdenin maaprofiili (Yli-Halla 2012).
SO4-S
C (%) N (%) S (%)
Maalaji pH
(mg/kg)
1)
1)
1)
2)
0-28
Si
6,7
2,3
0,23
0,23
17,2
28-50
siCl
4,7
1,2
0,16
0,35
15,3
50-86
siCl
4,0
1,5
0,22
0,39
39,7
86-152
siCl
3,8
1,9
0,28
0,18
592
152-182
siCl
7,9
2,2
0,32
0,83
409
182-220
siCl
8,6
2,1
0,29
0,79
759
1) Kuivakoostumuksesta LECO mittalaitteella
2) 0,01 M CaCl2 uutolla ilmakuivista
näytteistä
Syvyys
(cm)

3.2

Savi
(%)

Siltti
(%)

Hiekka
(%)

26
32
38
36
38
40

68
65
60
64
61
60

6
2
3
0
1
1

Säähavaintodata

Säädata tilattiin Ilmatieteenlaitokselta aikaväliltä 1981–2013 ja se kumulatiivisen
vuorokausisadannan, vuorokauden

suurimman

ja pienimmän lämpötilan sekä

haihdunnan. Arvot on mitattu Vaasan lentokentältä, josta on noin 10 km Söderfjärdenin
peltoalueelle. Täydellisiä mittaustuloksia ei kuitenkaan ollut koko aikaväliltä, joten
tuloksia täydennettiin 10 km x 10 km hiladatasta interpoloiduilla arvoilla. Sää on
valitulla aikavälillä vaihdellut paljon ja mukaan mahtuu niin poikkeuksellisen kuivia,
kuin märkiäkin vuosia.

58

4 TUTKIMUSMENELMÄT
Pohjapatojen

vaikutuksia

peruskuivatusuoman

vedenkorkeuteen

ja

peltojen

vesitalouteen eri padotuskorkeuksilla tutkittiin mallintamalla pohjaveden pintaa 33
vuoden ajan vuodesta 1981 vuoteen 2013 Söderfjärdenissä Catermass -hankkeen aikana
perustetulla testipellolla. Tutkimuksen tavoitteen kannalta olisi ollut luontevampaa
mallintaa vedenpinnan korkeutta itse peruskuivatusuomassa. Mallin rakentamiseen
tarvittavaa vedenpinnankorkeuden mittausaineistoa ei uomasta kuitenkaan ollut
saatavilla. Mallinnuksessa käytettiin Drainmod 6.1 -ohjelmaa. Tutkimus aloitettiin
mallin tarvitsemien lähtötietojen keräämisellä, jonka jälkeen malli kalibroitiin.
Kalibrointi suoritettiin yritys ja erehdys -menetelmällä vertaamalla mallinnettuja
pohjavedenpinnan arvoja mitattuihin arvoihin. Tarkoitus oli saada nämä arvot
vastaamaan mahdollisimman hyvin toisiaan. Kalibroinnissa vertailuarvoina käytettiin
vuoden 2011 pohjaveden pinnan arvoja. Vertailuarvoiksi valittiin lohkolta 3 mitatut
pohjaveden pinnankorkeuden arvot. Lohko 3 on tavanomaisesti salaojitettu, joten
kuivatusolosuhteet ovat olleet siellä samat koko mittaushistorian ajan. Lohkojen 1 ja 2
eli altakastellun tai säätösalaojitetun lohkon käyttämistä pidettiin huonona vaihtoehtona,
koska niissä kuivatusolosuhteet muuttuvat padotuksen ja kastelun myötä. Kalibrointi
lopetettiin ja malli hyväksyttiin käytettäväksi tutkimuksessa, kun mallinnetun ja mitatun
pohjaveden välinen virhe oli riittävän pieni kalibrointivuonna 2011 ja niin sanottuna
validisointivuonna 2012.

4.1

Hydrologisen mallin esittely

Drainmod -ohjelman ensimmäiset versiot on kehitetty 1980–luvulla biologian ja
maanviljelystekniikan osastolla Pohjois- Carolinan

yliopistolla Yhdysvalloissa.

Ohjelman pääkehittäjänä on ollut Wayne Skaggs. Malli kehitettiin aluksi simuloimaan
huonosti kuivatetun maan hydrologiaa. Tämän vuoksi siinä on nykyisinkin rajoituksena,
että pohjaveden tulee olla suhteellisen lähellä maanpintaa. Sittemmin mallia on
laajennettu simuloimaan kuivatuksen vaikutuksia kuivatetuilla metsäalueilla ja pelloilla.
Malli on suunniteltu käytettäväksi lähinnä peltomittakaavassa, mutta tasaisilla alueilla
voidaan tutkia pohjavedenpintaa jopa valuma-aluetasolla. Malli ennustaa maan
kuivatuksen

vaikutuksia

pohjavedenpinnan

korkeuteen,

kuivatusalueen

liikennöitävyyteen ja kasvien kasvuun testialueella. Periaatekuva mallin toiminnasta on
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esitetty kuvassa (Kuva 22). Mallin etuna on, että sillä voidaan suotuisissa oloissa tehdä
jopa 50 vuoden mittaisia yhtäjaksoisia simulointeja ja testata eri kuivatussyvyyksien
vaikutuksia maankuivatukseen. Lyhin mahdollinen mallinnusjakso on kuukausi ja
tulokset esitetään päiväkohtaisina. Mallilla voidaan arvioida nykyisin myös maan
kapasiteettia jätevesien käsittelyssä, typen kulkeutumista maa-alueilta vesistöihin,
suolapitoisuuden muutoksia, kosteikkojen toimivuutta, alta kastelua ja maan jäätymisen
vaikutuksia kuivatukseen. Mallin rajoituksena on, että se ei sovellu käytettäväksi mikäli
maan kaltevuus on yli 5 %. Alueen pinnanmuotoja malli ei ota huomioon, joten
esimerkiksi padotuksen vaikutusalue on arvioitava erikseen. (Soil & Water
Management Group 2014)

Kuva 22. Periaatekuva Drainmod 6.1 -ohjelman pohjaveden pinnan mallinnuksesta
(Skaggs 1980, 2/1)

Malli perustuu veden tasapainotilan määrittämiseen kuivatusputkien välissä. Malli
tarkastelee kapeaa kaistaa maan pinnalta vettä johtamattomaan kerrokseen asti.
Laskenta perustuu likimääräisiin menetelmiin, koska ohjelman kehitysvaiheessa
tietokoneen

laskentateho

oli

rajoittava

tekijä.

Näin

ollen

monimutkaisia

differentiaaliyhtälöitä, kuten Richardsin yhtälöä ei voitu käyttää kuvaamaan veden
liikkeitä maaprofiilissa. Drainmod laskee kuitenkin veden liikkeet vaaka- ja
pystysuunnassa. Mallin likimääräiset laskentamenetelmät on kuitenkin kalibroitu. ja
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tarkistettu kenttäkokeiden avulla. (Skaggs 1980, 2/1–2/2. Kuvassa (Kuva 23) on esitetty
ohjelman käyttöliittymä, josta saa käsityksen ohjelman käyttömahdollisuuksista.

Kuva 23. Drainmod 6.1 ohjelman käyttöliittymä.

Vaikka malli teoriassa kykenee ennustamaan myös maan jäätymisen ja lumen sulamisen
vaikutukset pellon vesitalouteen, niin tässä työssä ei saatu mallia vastaamaan riittävän
tarkasti havaittuja tuloksia. Ohjelman mukaan pohjaveden pinta ei talvella laske
salaojasyvyyttä syvemmälle, vaikka mittaustulosten perusteella se laskee. Ohjelmaan on
lisätty talviaikaisen mallinnuksen mahdollisuus vasta hiljattain, joten on mahdollista,
ettei kyseinen osio ole vielä tarpeeksi kehittynyt tarkkaan mallintamiseen. Maan
jäätyminen ja esimerkiksi jäälinssien muodostuminen ovat prosesseina erittäin
monimutkaisia, joten niiden vaikutuksia pohjavedenpinnan korkeuteen lienee vaikea
mallintaa. Yksityiskohtaiset tiedot mallista ja mallin käyttämistä laskentakaavoista
löytyvät Skaggs:n kirjoittamasta Drainmod Reference Report -nimisestä teoksesta.
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4.2

Mallin rakentaminen ja kalibrointi

Lähtötietoina

mallin

rakentamisessa

käytettiin

alueen

kumulatiivista

vuorokausisadantaa, vuorokausittaista minimi- ja maksimilämpötilaa sekä tietoja alueen
kuivatuksesta kuten salaojasyvyydestä, ojaväleistä ja putkikokoista. Vuorokausittainen
kumulatiivinen sade jaettiin neljän tunnin ajalle klo 12.00 alkaen, jotta se kuvaisi
paremmin todellisen sadannan laatua.
Haihduntaa ei

ole mitattu

aikavälin 1981–2013 lopussa, joten haihdunnan

mittaustulokset jouduttiin jättämään mallista pois ja näin ollen turvauduttiin Drainmod ohjelman

laskemiin

haihdunnan

arvoihin

(ks.

yhtälö

2).

Kuukausittaisina

potentiaalihaihdunnan kertoimina käytettiin aluksi ohjelman ehdottamia arvoja. Nämä
kertoimet olivat kuitenkin liian suuria Suomen olosuhteisiin nähden, joten niitä
pienennettiin kalibroinnin aikana. Kalibroidut potentiaalihaihdunnan kertoimet löytyvät
liitteestä 2.
Ohjelman tarvitsema vuosittainen lämpöindeksi laskettiin Skaggsin (1980) laatimilla
kaavoilla (23) ja (24)

ij = (T/5)

1,514

(23)

I= ∑12
i=1 ij
joissa

(24)

ij = kuukausittainen lämpöindeksi
T = kuukausittainen keskilämpötila
Iv = vuoden lämpöindeksi.

Koska talviaikainen mallinnus osoittautui liian epätarkaksi, niin mallinnusaika oli
valittava siten, että maaperä on sula. Sopivan mallinnusajan löytämisessä käytettiin
Ilmatieteenlaitokselta tilattua säähavaintoaineistoa, jonka perusteella laskettiin alueen
kuukausittaiset keskilämpötilat. Laskennan tulokset on esitetty taulukossa (
Taulukko 4). Taulukosta nähdään, että kuukauden keskilämpötila on nollan yläpuolella
huhtikuu - lokakuu välisenä aikana. Huhtikuussa maa on kuitenkin todennäköisesti vielä
roudassa,

joten

aloitusajankohdaksi

valittiin

toukokuu.

Vaikka

marraskuun

keskilämpötila on hieman pakkasen puolella, voidaan se kuitenkin ottaa mallinnukseen
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mukaan. Kesän aikana maahan nimittäin varastoituu lämpöä, joten maa ei jäädy aivan
heti ilman lämpötilan laskiessa nollan alle. Näin ollen mallinnusajaksi valittiin toukokuu
– marraskuu.

Taulukko 4. Vuosien 1981 – 2013 kuukausittaiset keskilämpötilat Vaasan
lentokentällä.
Kuukausi
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Kuukauden keskimääräinen
lämpötila [˚C]
– 6,5
– 6,8
– 3,0
2,9
8,8
13,5
16,4
14,8
10,1
4,8
– 0,4
– 4,5

Tutkimusalue sijaitsee viljellyllä pellolla joten simulaation pääasetukseksi valittiin
”sato” ja viljeltäväksi kasviksi valittiin vehnä. Ohjelman ehdottama syvyys vehnän
juurille oli noin 50 cm. Vehnän juurien syvyyttä kuitenkin muutettiin Drainmod ohjelman ehdottamista arvoista. Topparin (2014) mielestä juuret eivät Suomessa
tunkeudu yleensä ohjelman ehdottamaan syvyyteen kyntöanturasta eli jankosta johtuen.
Kyntöantura on yleensä noin 20 cm syvyydessä. Näin ollen juurien syvyytenä käytettiin
taulukon (Taulukko 5) mukaisia arvoja. Juurien syvyydellä ei kuitenkaan näyttänyt tässä
työssä olevan suurta vaikutusta pohjaveden pinnankorkeuden mallinnuksessa.
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Taulukko 5. Vehnän juurien syvyydet kasvukaudella.
Juurien syvyys
Kuukausi kuun puolivälissä
[cm]
Huhtikuu
0
Toukokuu
6
Kesäkuu
17
Heinäkuu
20
Elokuu
20
Syyskuu
0
Lokakuu
0

Alapuolisena

reunaehtona

oli,

että

veden

suotautumista

ei

tapahdu

enää

sulfidikerroksessa. Sivureunaehtona oli, että veden suotautumista muualle kuin
salaojaverkostoon ei tapahdu tutkimusalueelta, sillä alue on erittäin tasainen. Lisäksi se
oli eristetty muovikalvoilla, jotka olivat ulotettu sulfidikerrokseen asti, jossa veden
johtuminen on erittäin hidasta.
Lähtötietoihin

kuuluu

olennaisesti

myös

maaperän

vedenjohtavuus-

sekä

vedenpidätysominaisuudet. Edellä mainittuja arvoja ei ollut kuitenkaan mitattu, niin ne
määritettiin alustavasti Saxtonin ym. (2009) kehittämällä Soil Water Characteristic ohjelmalla. Ohjelma laskee kyseiset arvot teoreettisella tasolla maakerroksen
rakeisuuden perusteella. Kuvassa (Kuva 24) on esitetty ohjelman laskemat pF-käyrät.
Vedenjohtavuuden (Ksat) arvot on esitetty taulukossa (Taulukko 6). Ohjelma ei erittele
vertikaalista ja lateraalista hydraulisen vedenjohtavuuden arvoa, joten taulukossa on
vain yksi vedenjohtavuuden arvo. Maakerroksia on mallissa viisi, koska Drainmod ohjelma voi käsitellä vain viiden maakerroksen systeemiä. Kompromissina taululukon
(Taulukko 3) kaksi syvintä kerrosta yhdistettiin käyttämällä rakeisuuden arvoina niiden
keskiarvoa pF-käyrän ja Ksat arvojen määrityksessä.
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5

pF-luku

4
3
2
1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Vesipitoisuus, till-%
0-28 cm

28-56 cm

50-86 cm

86-152 cm

152-220 cm

Kuva 24. Soilwater characteristic -ohjelman laskemat pF-käyrät maakerroksittain.

Taulukko

6.

Soil

Water

Characteristics

-ohjelman

laskemat

hydraulisen

vedenjohtavuuden arvot maakerroksittain.
Syvyys
[cm]
0-28
28-56
56-86
86-152
152-220

Ksat [cm/h]
0,746
0,361
0,373
0,467
0,426

Soil Water Characteristic -ohjelma ei ota huomioon maakerroksissa olevia
makrohuokosia. Makrohuokosia on testialueella pintakerroksen alapuolella aina
sulfidikerroksiin
vedenpidätysarvoja

asti.

Tämän

jouduttiin

vuoksi

muokkaamaan

maaperän
mallin

vedenjohtavuuskalibroinnin

sekä

yhteydessä.

Lähtöolettamuksena oli, että mururakenteesta huolimatta mikrohuokosten lukumäärä ei
juuri vähene vaan lisäksi tulee vielä makrohuokosia. Näin ollen makrohuokosia
sisältävissä kerroksissa kasvatettiin maksimivesipitoisuutta eli vesimäärää, jolloin
kaikki maan huokoset ovat täynnä vettä. Tässä tilanteessa pF-arvo = 0. Vedenpidätystä
ei lisätty suuremmilla imun arvoilla, koska makrohuokoset kuivuvat nopeasti imun
lisääntyessä.
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Makrohuokoset johtavat myös nopeasti vettä, joten hydraulista vedenjohtavuutta
kasvatettiin. Kalibroidut vedenpidätyskäyrät on esitetty kuvassa (Kuva 25) ja
vedenjohtavuuden arvot taulukossa (Taulukko 7).
5

pF-luku

4
3
2
1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Vesipitoisuus, till.-%
0-28 cm

28-50 cm
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Kuva 25. Kalibroidut pF-käyrät maakerroksittain.

Taulukko 7. Kalibroidut hydraulisen vedenjohtavuuden arvot maakerroksittain.
Syyvyys
[cm]
0-28
28-56
56-86
86-152
152-220

Ksat vertikaali
[cm/h]
10,746
5,361
25,373
25,467
0,426

Ksat lateraali
[cm/h]
10
5
25
25
0,4

Lähtötietojen kalibroinnin jälkeen mallinnetut pohjavedenpinnat verrattuna mitattuihin
arvoihin ovat esitetty kuvissa (Kuva 26 – Kuva 28). Vuoden 2011 mallinnus toimi
kalibrointivuotena ja vuoden 2012 mallinnus validisointivuotena. Kuvista nähdään, että
vuosina 2011 ja 2012 malli mukailee kohtalaisen hyvin mitattujen arvojen käyrää.
Vuonna 2013 malli ei toimi aivan niin hyvin kuin edellisinä vuosina.
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Kuva 26. Mallin kalibrointi, sininen käyrä kuvaa mallinnettua pohjaveden pintaa ja
punainen mitattua.

Kuva 27. Mallin validisointi, sininen käyrä kuvaa mallinnettua pohjaveden pintaa ja
punainen mitattua.

Kuva 28. Vuoden 2013 mallinnus, sininen käyrä kuvaa mallinnettua pohjaveden pintaa
ja punainen mitattua.
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4.3

Mallin validisointi

Malli hyväksyttiin käytettäväksi, mikäli mallinnettujen pohjaveden pinnan arvojen
keskimääräinen absoluuttinen poikkeama (AAD) verrattuna mitattuihin arvoihin oli alle
10 cm. Vaatimuksen tuli täyttyä niin kalibrointi- kuin validisointivuotenakin. Myös
muiden virheparametrien (RMSE, R2 ja E) tuli olla tarpeeksi hyviä. AAD tarkoittaa
keskimääräistä absoluuttista poikkeamaa mitatun ja mallinnetun pohjaveden pinnan
välillä, RMSE pienimmän neliösumman virhettä, R2 regressioanalyysiä ja E
hyötysuhdetta. Sovituksen virhe on sitä pienempi, mitä pienempiä arvoja AAD ja
RMSE saavat. Sovituksen hyvyys on taas sitä parempi mitä lähempänä arvoa 1 R 2 ja E
ovat. Mikäli R2 on lähellä arvoa 0, tarkoittaa se että mallinnetun ja mitatun
pohjavedenpinnan käyrien muodot eivät vastaa toisiaan. Jos taas E saa arvon 0, niin
malli on yhtä hyvä kuin jos pohjaveden pinnan arvoksi annettaisiin joka hetkenä
mittausjakson keskimääräinen pohjaveden pinta. Nollaa pienemmät arvot tarkoittavat
sitäkin huonompaa sovitusta. Todellista tietoa mallin virheestä olisi saatu, mikäli alueen
salaojavalunta olisi ollut tiedossa.
Taulukossa (Taulukko 8) on esitettynä mallin virhe niin kalibrointi- kuin
validisointivuotena ja myös vuonna 2013, koska siltä vuodelta oli mitattua tietoa
pohjaveden pinnan korkeudesta. Taulukosta nähdään, että virhe kalibrointi- ja
validisointivuotena alittaa 10 cm rajapyykin. Taulukosta huomataan, että myös muut
virheparametrit ovat hyviä, joten malli voidaan hyväksyä käytettäväksi varsinaisessa
mallinnuksessa. Virhe on kohtalaisen pieni myös vuonna 2013, vaikka kuvasta (Kuva
28) arvioituna malli ei näyttänyt kyseiselle vuodelle toimivan kovin hyvin.

Taulukko 8. Mallin virhe ja sovituksen hyvyys.

Kalibrointi 2011
Validisointi 2012
Vuosi 2013

AAD [cm]
9,94
9,91
13,33

RMSE [cm]
15,07
14,09
15.67

R2
0,76
0,84
0,76

E
0.76
0.83
0.74

Mallin rakentamisen aikana huomattiin, että eniten vaikutusta malliin oli haihdunnan
kuukausittaisilla kertoimilla, maaperän vedenpidätyskäyrillä, lateraalisella Ksat arvolla,
vertikaalisella Ksat arvolla sekä vettä johtamattoman kerroksen syvyydellä. Vaikutuksen
suuruusjärjestys on sama kun lueteltujen muuttujien järjestys edellä.
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Malli tarkistettiin myös vertaamalla mallinnettua kuivatetun veden tilavuutta alueella
mitattuun salaojavirtaamaan. Vuoden 2013 tuloksia ei voitu verrata, koska sen vuoden
mittaustuloksissa oli häiriötä. (Taulukko 9) Taulukosta havaitaan, että eroa on jonkin
verran mutta suuruusluokka on kuitenkin sama. Mallia olisi voinut vielä säätää
tarkemmaksi, mutta aikataulun vuoksi malli hyväksyttiin eroista huolimatta, koska
mallinnetut pohjaveden pinnankorkeudet vastasivat hyvin mitattuja arvoja.

Taulukko 9. Mitatun ja mallinnetun kuivatustilavuuden ero

3

Mitattu (m )
Mallinnettu (m3)
Malinnetun arvon
ero mitattuun (%)

4.4

2011
6156
5282

2012
6230
8212

-14

32

Pohjapadon vaikutuksien mallintaminen

Peltolohko, jolta mallinrakentamiseen käytetty pohjaveden pinnankorkeusaineisto on
mitattu, on ympäröity muovikalvoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että työn tutkimusalueelle ei
pääse tulemaan vettä yläpuoliselta valuma-alueelta. Tämän vuoksi tutkimus ei suoraan
vastaa todellista tilannetta, jossa peruskuivatusuomaa padotetaan. Saatuja tuloksia tulee
näin ollen pitää suuntaa-antavina tilanteeseen, jossa muovikalvoja ei ole.
Mallinnus suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa mallinnettiin
vuosittain pohjaveden pinnankorkeus eri padotustasoilla vuosien 1981 – 2013 välisenä
aikana. Mallinnusjaksona oli joka vuosi 1.5 – 30.11, koska talviaikainen mallinnus
osoittautui mahdottomaksi. Saaduista arvoista laskettiin päivittäiset pohjaveden
pinnankorkeuden keskiarvot. Toisessa vaiheessa mallinnettiin sateisen ja kuivan vuoden
aikainen pohjavedenpinta. Vuosi 1981 on ollut Ilmatieteenlaitoksen mukaan erittäin
sateinen ja 2006 erittäin kuiva, joten ne valittiin tarkasteluvuosiksi. Niin ensimmäisen
kuin toisen vaiheen mallinnuksessa testattiin pohjapatojen vaikutuksia pohjaveden
pintoihin kolmella eri padotustasolla ja saatuja tuloksia verrattiin tavanomaisen
salaojituksen tuloksiin. Tavanomaisessa salaojituksessa kuivatusputkien syvyys oli 115
cm ja padotustasoiksi maanpinnasta mitattuna valittiin 95 cm, 75 cm ja 55 cm.
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Pohjavedenpinnan alkusyvyydeksi valittiin 50 cm, joka on hieman lähempänä
maanpintaa kuin vuosina 2011 – 2013 mitatut arvot toukokuun alussa. Kalibroinnin
aikana huomattiin, että alkusyvyys kannattaa valita ennemmin liian pieneksi kuin liian
suureksi. Malli vaikutti oikaisevan liian pienen alkuarvauksen huomattavasti
nopeammin kuin liian suuren. Toisena kriteerinä alkusyvyydelle oli, että sen täytyy olla
lähempänä maanpintaa kuin padotussyvyydet, jotta padotuksen vaikutukset näkyisivät
heti mallinnusjakson alussa. Mallinnus aloitettiin joka vuosi ensimmäinen toukokuuta
mutta tulokset kirjattiin vasta 15.5 alkaen, jotta alkuarvosta johtuva virhe olisi ehtinyt
pienentyä riittävästi.
Pohjapadon vaikutuksia kasvien kasvuun arvioitiin laskemalla vuorokausien lukumäärä,
jolloin kuivuus tai märkyys haittasi kasvien kasvua. Näitä vuorokausia kutsutaan tässä
työssä stressivuorokausiksi. Kuivuuden aiheuttamia haittoja kasvien kasvuun taas
arvioitiin laskemalla vuorokaudet, jolloin todellinen haihdunta (ET) oli potentiaalista
(PET) haihduntaa pienempi. Märkyyden

vaikutuksia arvioitiin

mallinnettujen

pohjaveden pinnankorkeuksien avulla laskemalla niistä ne päivät, jolloin pohjaveden
pinta oli alle 30 cm syvyydessä. Arviointitavat perustuvat Drainmod -ohjelman
käyttämiin arviointimenetelmiin mutta ovat niitä karkeampia. Ne eivät ota huomioon
märkyyden ja kuivuuden vaikutuksien pahenemista. Mikäli pohjaveden pinta on
esimerkiksi vuorokauden 15 cm syvyydessä, aiheuttaa se huomattavasti enemmän
haittaa kasveille, kuin jos se olisi vuorokauden 30 cm syvyydessä. Myös kuivuuden ja
märkyyden ajankohdalla on suuri merkitys kasvien kasvuun, jota työssä käytetty
arviointi ei ota huomioon.
Liikennöitävyyttä arvioitiin laskemalla mallinnustuloksista kuukausittain vuorokaudet,
jolloin kuivavara on tutkimusalueella riittämätön koneiden työskentelyyn. Tämä
minimikuivavara on testialueen maalajilla noin 60 cm. Käytetty arviointimenetelmä on
ohjelman omaa versiota epätarkempi. Se ei ota huomioon esimerkiksi lyhytkestoisen,
rankan sateen aiheuttamaa liikennöitävyyden katoamista. Tällainen sade muuttaa maan
pintakerroksen kantamattomaksi vaikka kuivavara olisikin riittävä.
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5 MALLINNUKSEN TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
5.1

Pohjaveden pinta ja haihdunta

Pohjapato nostaa selvästi keskimääräistä pohjaveden pinnankorkeutta (Kuva 29).
Padotuksen vaikutus ei kuitenkaan ole suoraviivaista, koska pohjaveden pinnankorkeus
ei nouse samassa suhteessa padotuksen kanssa. Maanpinnasta alaspäin mitattu 95 cm:n
padotus nostaa pohjaveden pintaa huomattavasti tavanomaisen salaojituksen tilanteesta
ja vastaavasti mitattu 75 cm:n padotus nostaa selvästi pohjaveden pintaa verrattuna 95
cm padotukseen. Kuitenkaan 55 cm:n padotus ei nosta pohjaveden pintaa merkittävästi
75 cm padotukseen nähden. Syynä tähän voi olla lisääntyvä haihdunta pohjaveden
pinnan noustessa lähemmäs maanpintaa. Syksyllä haihdunnan pienentyessä näyttäisi
pohjaveden pinta käyttäytyvän suoraviivaisemmin suhteessa padotustasoihin. (Kuva 30)

Syvyys maanpinnasta [cm]
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Kuva 29. Keskimääräinen pohjavedenpinta eri padotustasoilla vuosina 1981 – 2013.
Hkr kuvaa hapettumattomien sulfidikerrosten rajaa.

Kumulatiivinen haihdunta [mm]
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Kuva 30. Keskimääräinen haihdunnan kehittyminen kuukausittain eri padotustasoilla
aikavälillä 1981–2013.

Tutkimusalueella esiintyy happamia sulfaattimaita ja hapettumattomien kerrosten
tämänhetkinen raja on 152 cm syvyydessä. Pohjaveden pinta laskee tavanomaisella
salaojituksella keskimäärin 70 vuorokauden ajaksi sulfidikerrokseen, kun 55 cm
padotuksella vastaava luku on 37 vuorokautta (Taulukko 10). Taulukon arvot on saatu
laskemalla koko mallinnusjaksolta niiden vuorokausien lukumäärä, jolloin pohjaveden
pinta on laskenut sulfidikerrokseen. Tämän jälkeen saatu summa on jaettu
tutkimusvälillä olleiden vuosien lukumäärällä. Kuvasta (Kuva 29) katsottuna vastaavat
luvut ovat erisuuruiset, koska siinä jokaiselle päivälle on laskettu koko aineistosta
pohjaveden pinnankorkeuden keskiarvo.

Taulukko 10. Vuorokausien keskimääräinen lukumäärä eri padotustasoilla välillä 15.5
– 30.11 kun sulfidikerrosten hapettumista tapahtuu.
Pohjaveden pinta yli 152 cm syvyydessä maanpinnasta
Ei padotusta
95 cm
75 cm
Vuorokausien lukumäärä
70
50
41

55 cm
37
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Sateisen vuoden 1981 mallinnustuloksesta kävi ilmi, että pohjapadot pohjaveden
huippukorkeuksia huomattavasti etenkin syksyllä (Kuva 31). Sadannan ollessa runsasta
ja haihdunnan pienentyessä pohjapadon vaikutus pohjaveden pinnankorkeuteen kasvaa,
jolloin huippukorkeudet kasvavat. Kesällä haihdunnan ollessa voimakasta, pohjaveden
huippukorkeuksia ei juuri esiinny sateisenakaan vuotena. Sateisena vuonna jo 95 cm
padotuksella olisi saatu pohjaveden pinta pysymään sulfidikerrosten yläpuolella lähes

Syvyys maanpinnasta [cm]

koko kesän (Taulukko 11)
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Kuva 31. Pohjavedenpinta sateisena vuotena 1981 eri padotustasoilla.

Vähäsateisena vuotena 2006 oli niin kuivaa, että pohjapadoista huolimatta pohjaveden
pinta olisi laskenut sulfidikerrokseen hyvin nopeasti ja pysynyt 55 cm padotuksellakin
siellä yli kaksi kuukautta (Kuva 32). 55 cm padotuksella pohjaveden pinta olisi saatu
pysymään noin kolme viikkoa kauemmin hapettumattomien kerrosten yläpuolella
verrattuna tavanomaiseen salaojitukseen (Taulukko 11). Vedenpinta on voinut mennä
tuona vuona jopa syvemmällekin kuin mitä kuvaajasta näkyy. Mallin asetuksissa on
vettä johtamaton kerros 180 cm syvyydellä, joten siitä johtunee, ettei pohjavesi näyttäisi
menevän sitä syvemmälle. Myös kuivana vuotena pohjapadot kasvattavat pohjaveden
huippukorkeuksia syksyllä.
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Syvyys maanpinnasta [cm]
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Kuva 32. Pohjavedenpinta kuivana vuotena 2006 eri padotustasoilla.

Taulukko 11. Vuorokausien lukumäärä eri padotustasoilla sateisena ja kuivana vuotena
kun sulfidikerrosten hapettumista tapahtuu.

Vuorokausien
lukumäärä

Ei padotusta

95 cm

75 cm

55
cm

23

9

0

0

101

95

90

82

1981 (sateinen
vuosi)
2006 (kuiva
vuosi)
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5.2

Kasvien kasvu

Mallinnuksessa havaittiin pohjapatojen kasvattavan jonkin verran märkyyden riskiä
kasvukaudella. Odotuksista poiketen vaikutti kuitenkin siltä, että märkyydestä johtuva
kasvun kärsiminen on erittäin harvinaista. (Taulukko 12) Syynä tähän on
todennäköisesti kesän voimakas haihdunta, joka vähentää huomattavasti märkyyden
riskiä kasvukaudella (Kuva 30). Tämä nähdään myös kuvista (
Kuva 31 - Kuva 32), koska niissä ei näy suuria tulvahuippuja kesällä. Sulfaattimaalle
tyypillinen mururakenne todennäköisesti edesauttaa haihduntaa.

Taulukko 12. Märkyyden aiheuttamat stressivuorokaudet kasvien kasvuun eri
padotustasoilla.

1981–2013
1981
2006

Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Yhteensä
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Yhteensä
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Yhteensä

Pohjaveden pinta alle 30 cm syvyydessä
Ei padotusta
95 cm
75cm
55 cm
0
0
0,09
0,15
0
0,03
0,12
0,27
0
0
0,00
0,00
0
0
0,03
0,06
0
0
0,00
0,03
0
0,03
0,24
0,52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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Kuivuus häiritsee kasvien kasvua merkittävästi enemmän kuin märkyys (Taulukko 13).
Pohjapadoilla voidaan jonkin verran vähentää vuorokausien määrää, jolloin todellinen
haihdunta on pienempi kuin potentiaalinen haihdunta. Keskimääräinen vaikutus on noin
6 vrk tavanomaisen salaojituksen ja 55 cm padotuksen välillä. Kuivana vuotena tämä
vaikutus oli 13 vrk. Vaikutus kohdistuu pääosin heinäkuulle, jolloin kasvukausi on
parhaimmillaan, joten sillä voi olla hyvin merkittävä vaikutus satoihin. Sateisena
vuonna pohjapadoilla ei ollut merkitystä haihduntaan. Keskimääräiset ohjelman
laskemat kuukausihaihdunnat on esitetty graafisesti kuvassa (Kuva 30).

Taulukko 13. Kuivuuden aiheuttamat stressivuorokaudet kasvien kasvuun eri
padotustasoilla.

55 cm
4,6
8,9
11,5
15,9
11,5
52,5
2
8
9
11
6
36
10
4
11
26
10
61

2006

75cm
4,6
8,9
11,8
16,1
11,5
52,9
2
8
9
11
6
36
10
4
14
26
10
64

1981

ET < PET
95 cm
4,6
8,9
12,8
17,0
11,5
54,9
2
8
9
11
6
36
10
4
19
26
10
69

1981–2013

Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Yhteensä
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Yhteensä
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Yhteensä

Ei padotusta
4,6
8,9
15,5
18,2
11,7
58,9
2
8
9
11
6
36
10
4
24
26
10
74
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5.3

Liikennöitävyys

Pohjapadot lisäävät vuorokausien määrää, jolloin kuivavara on peltotöihin riittämätön.
Keskimääräisesti touko-syyskuun välisenä aikana padotus ei merkittävästi heikennä
liikennöitävyyttä. Tässäkin syynä lienee kesän voimakas haihdunta ja mururakenteen
sitä tehostava vaikutus. Merkittävin vaikutus liikennöitävyyteen tuleekin vasta lokamarraskuussa haihdunnan pienentyessä. (Taulukko 14)

Taulukko 14. Liikennöitävyys pellolla kuukausittain eri padotustasoilla.

1981–2013

Vuorokaudet, jolloin pohjavedenpinta < 60 cm syvyydessä
Ei padotusta
95 cm
75cm
55 cm
Toukokuu
0,0
0,0
0,4
1,8
Kesäkuu
0,0
0,1
0,5
1,1
Heinäkuu
0,0
0,0
0,0
0,0
Elokuu
0,0
0,0
0,1
0,4
Syyskuu
0,0
0,0
0,3
3,0
Lokakuu
0,1
0,1
1,3
7,3
Marraskuu
0,1
0,2
2,4
16,3
Yhteensä
0,2
0,4
5,0
29,9
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Yhteensä

0
0
0
0
0
0
2
2

0
0
1
0
0
0
4
5

0
1
1
0
0
5
9
16

0
5
9
0
0
16
30
60

1981

Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Yhteensä

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
2

2
0
0
0
0
0
7
9

2
1
0
0
0
0
16
19

2006
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5.4

Virheen arviointi

Lähes kaikissa tutkimuksissa on omat virhelähteensä, joten virheen arvioiminen on
hyvin

tärkeää

tutkimustuloksen

luotettavuuden

kannalta.

Virhettä

aiheuttavat

esimerkiksi mittaustarkkuus, puutteelliset lähtötiedot ja käytetyt tutkimusmenetelmät.
Tämän työn kenties suurin virhelähde johtuu puutteellisesta mittausaineistosta ja
kohteen

erikoisuudesta.

Tarkoituksena

oli

mallinata

pohjapadon

vaikutusta

peruskuivatusuoman vedenkorkeuteen. Näin ollen olisi ollut ensiarvoisen tärkeää, että
kalibroinnissa käytetyt mittaustiedot olisivat olleet itse peruskuivatusuomasta pellon
sijaan. On myös huomattava, että tutkimusalue oli ympäröity muovikalvoilla, jotka
estävät veden sivusuuntaisen suotautumisen tutkimusalueelle ja sieltä pois. Näin ollen
peruskuvatusuoman valuma-alueena on tässä työssä vain noin 5,5 hehtaarin suuruinen
alue.
Maan hydraulisista ominaisuuksista ei ollut tietoa, joten mallin kalibroiminen
osoittautui haasteelliseksi. Mallissa on paljon eri parametreja, jotka vaikuttavat ristiin.
Tämä tarkoittaa sitä, että pohjaveden pintaa saadaan mallissa korkeammalle esimerkiksi
vähentämällä haihduntaa tai maakerrosten vedenjohtavuutta. Näin ollen vaikka malli
näyttäisi ennustavan pohjavedenpinnan oikein kalibrointi- ja validisointijaksolla, voi
mallin rakenne olla virheellinen. Tässäkin työssä virhettä esiintyy juuri tuosta syystä,
koska mallinnettua kuivatetun veden tilavuutta ei saatu kovin tarkasti vastaamaan
mitattuja arvoja.
Malli on rakennettu vuonna 2008 mitattujen kerrospaksuuksien ja rakeisuuskäyrien
perusteella. Maan rakenne kuitenkin muuttuu koko ajan sulfidikerrosten hapettumisen
aikana muodostuvan pysyvän mururakenteen takia. Kerran kuivaneen maakerroksen
ominaisuudet eivät palaa enää samoiksi kuin ne ovat olleet ennen niiden kuivumista.
Esimerkiksi vuonna 1981 maan rakenne on ollut erilainen kuin se on tänä päivänä, joten
pohjaveden pinta on käyttäytynyt silloin hieman eri tavalla kuin tämä mallinnus
osoittaa.
Mallilla ei voinut tehdä yhtäjaksoista mallinnusta talvesta ja maan jäätymisestä johtuen,
joten mallinnusjakso 1981–2013 jouduttiin jakamaan seitsemän kuukauden jaksoihin
(1.5.–30.11.) jaksoihin kunkin vuoden osalta. Siksi jokaiselle vuodelle jouduttiin
antamaan pohjaveden pinnankorkeuden alkuarvo, jolla voi olla vaikutusta malliin.
Alkuarvauksen takia edellisvuoden luminen talvi ja siitä johtuvat kevättulvat eivät
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vaikuta seuraavan vuoden mallinnettuun pohjavedenpintaan. Todellisuudessa niillä
kuitenkin on vaikutusta. Alkuarvaus yritettiin kuitenkin valita siten, että sillä olisi
mahdollisimman vähän vaikutusta tuloksiin ja tämän varmistamiseksi ensimmäiset
kaksi viikkoa jätettiin systemaattisesti pois tuloksia esitettäessä. Näin ollen tulokset ovat
esitetty aikaväliltä 15.5–30.11.
Kasvien kasvun arvio on hyvin karkea, koska siinä lasketaan vain vuorokaudet jolloin
kasvu kärsii joko märkyydestä tai kuivuudesta. Ongelmana on, että märkyyden ja
kuivuuden haittavaikutusten suuruus riippuu paljon kasvukauden vaiheesta. Esimerkiksi
kasvukauden loppupuolella ei kuivuudesta ja märkyydestä ole läheskään yhtä paljoa
haittaa kuin kasvukauden keskivaiheilla. Arviointi ei myöskään huomioi kuivuuden tai
märkyyden pahentumisesta aiheutuvaa kasvavaa haittaa.
Liikennöitävyysarvio ei tässä työssä huomioi äkillisen rankan sateen aiheuttamaa
liikennöitävyyden menetystä. Tällainen sade voi muuttaa pellon pintakerroksen niin
pehmeäksi, ettei sinne koneella voi ajaa vaikka kuivavaraa olisikin yli 60 cm.
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6 PÄÄTELMÄT
Tuloksista voidaan päätellä, että peruskuivatusuomassa olevalla pohjapadolla pystytään
nostamaan uoman vedenkorkeutta. Tuloksista sitä ei voi suoraan lukea, koska mallia ei
voitu

rakentaa

mallintamaan

uoman

vedenkorkeutta.

Kuitenkin

uoman

vedenkorkeudella ja pellon pohjaveden pinnankorkeudella, mitä työssä käytetty malli
kuvaa, on vahva yhteys toisiinsa. Tämän vuoksi tutkimuksen tuloksia voidaan pitää
suuntaa-antavina myös uoman vedenkorkeudelle. Pohjapadot eivät kuitenkaan nostaneet
pohjaveden pintaa samassa suhteessa padotustason lisääntymisen kanssa. Syynä tähän
on lisääntyvä haihdunta pohjaveden pinnan noustessa lähemmäs maanpintaa. Syksyllä
haihdunnan pienentyessä näyttäisi pohjaveden pinta käyttäytyvän suoraviivaisemmin
suhteessa padotustasoihin. Tutkimus alue sijaitsi happamilla sulfaattimailla, joten
huomattiin, että pohjapadosta olisi ollut apua myös happamuuden muodostumista
vastaan. Verrataan tavanomaisesti salaojitettua peltoa, missä imuputket ovat 115 cm
syvyydessä tilanteeseen, jossa peruskuivatusuomassa on maanpinnasta 55 cm
syvyydellä oleva pohjapato. Tavanomaisen salaojituksen tilanteessa pohjavedenpinta
laski 33 vuoden aikana keskimäärin 70 vuorokautena sulfidikerrokseen aikavälillä 15.5–
30.11, kun taas 55 cm padotuksella vain 37 vuorokautena.
Peruskuivatusuoman virtaamaa voidaan arvioida sadannan ja haihdunnan perusteella.
Mallinnuksen mukaan pohjapadot lisäävät hieman haihdunnan (E) määrää, joten
vesitaseyhtälön mukaan valunnan (Q) on vähennyttävä. Näin ollen peruskuivatusuoman
virtaama hieman vähenee padotuksen lisääntyessä
Stressivuorokausien perusteella pohjapadoista näyttäisi olevan kasvien kasvuun
enemmän hyötyä kuin haittaa. Märkyyden osalta stressivuorokausiksi laskettiin ne
vuorokaudet, jolloin pohjaveden pinta oli alle 30 cm syvyydessä. Kuivuuden
aiheuttamiksi stressivuorokausiksi laskettiin vuorokaudet, jolloin todellinen haihdunta
(ET) oli pienempi kuin potentiaalihaihdunta (PET). Märkyydestä aiheutuvaa
stressivuorokausia ei kasvukaudella ollut tavanomaisen salaojituksen tilanteessa ja 55
cm padotuksella niitä oli keskimäärin 0,52 vuorokautena. Märkyys näytti lisääntyvän
vasta loka-marraskuussa, jolloin sillä ei ole enää merkitystä kasvien kasvuun. Kuivien
vuorokausien (ET < PET) määrä kasvukaudella väheni keskimäärin 59 vuorokaudesta
53:een. Sateisena vuotena 1981 eroa ei ollut ja kuivana vuotena vastaavat luvut olivat
74 ja 61. Lyhyesti sanottuna padotus vähensi enemmän kuivuudesta aiheutuvia
stressivuorokausia kuin lisäsi märkyydestä aiheutuvien stressivuorokausien määrää.
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Mallinnuksen mukaan pohjapadot aiheuttivat kasveille haitallista märkyyttä ennakkoodotuksia vähemmän. Kesän voimakas haihdunta yhdessä hyvin vettä johtavan
mururakenteen kanssa estivät kasveille haitallisista märkyyttä muodostumasta.
Pohjapadoista oli oletetusti haittaa liikennöitävyyteen. Alkukesän ja kesän aikana
pohjapadoilla ei ollut siihen suurta vaikutusta, koska voimakas haihdunta piti
pohjavedenpinnat 60 cm alapuolella. Syksyllä haihdunnan pienennyttyä vaikutukset
näkyivät heti liikennöitävyyden heikentymisenä varsinkin korkeilla padotustasoilla.
Tavanomaisen salaojituksen tilanteessa syys-marraskuussa kuivavara oli koneille
riittämätön keskimäärin 0,2 vuorokautena, kun 55 cm padotuksella vastaava luku oli
29,9 .
Tulokset vastaavat kohtalaisen hyvin Söderfjärdenissä lohkolta 2, eli säätösalaojitetulta
lohkolta vuosina 2011–2013 mitattuja pohjaveden pinnan arvoja. Kyseisellä lohkolla on
talvella ollut yleensä 65 cm padotus ja kesällä 55 cm padotus. Liitteessä 3 olevasta
kuvasta nähdään, että tällä padotuksella pohjaveden pinta on pysynyt mittausvuosina
juuri noin kuukauden pidempään sulfidikerroksen yläpuolella padottamattomaan
tilanteeseen verrattuna. Samaisesta kuvasta näkee myös, että tulvapiikkejä ei kesäisin
juuri ole ja ne lisääntyvät syksyn tullessa. Vaikka Söderfjärdenin mittaukset koskevat
säätösalaojitettua peltoa ja sillä ei ole pohjapatojen kanssa tekemistä, niin tuloksia
voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina.
Pohjapatojen mahdollista säätösalaojitusta ja altakastelua tehostavaa vaikutusta ei
pystytty mallilla tutkimaan, koska mallissa pystyi lisäämään padotusta vain yhteen
paikkaan. Edellä mainittujen asioiden tutkiminen oli edellyttänyt, että patoja olisi
pitänyt olla vähintään kaksi. Alapuolisen padon tehostavaa vaikutusta olisi Drainmod ohjelmalla

muutenkin

hankala

arvioida,

koska

se

ei

ota

mallinnusalueen

korkeusvaihteluita huomioon. Tämän vuoksi ohjelma edellyttääkin alle < 5 %:n
maankaltevuutta.
Kaksitasoleikkauksen vaikutuksia hydrologiaan mallilla ei myös pystytty tutkimaan,
koska mallissa uoman muotona pystyi käyttämään vain tasakylkistä puolisuunnikasta.
Tulvatasanteisen uoman poikkileikkausta ei näin ollen pystynyt malliin syöttämään.
Drainmod 6.1 soveltui huonosti valuma-aluetason mallinnukseen, koska ohjelma
mallintaa vain yhden pistemäisen kohdan vesitasetta. Malli ei ota myöskään huomioon
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alueen pinnankorkeuksia, joten pohjapadon todellista vaikutusaluetta ei ohjelmalla
voida selvittää.
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7 SUOSITUKSET
Peruskuivatusuomassa olevan pohjapadon vaikutuksia valuma-aluetasolla tulisi tutkia
vielä lisää. Mikäli tuleva tutkimus tehtäisiin mallintamalla, niin mallin kalibroinnin
kannalta olisi ensiarvoisin tärkeää, että peruskuivatusuomasta olisi saatavilla
säännöllisesti mitattu pinnankorkeusaineisto usean vuoden ajalta. Myös virtaama olisi
hyvä tietää. Tutkimuksessa voisi testata patojen vaikutuksia peltojen vesitalouteen ja
satotasoihin eri padotustasoilla sekä muovikalvoilla että ilman. Näin saataisiin
mielestäni todelliset vaikutukset luotettavasti selvitettyä.
Käytettävää mallinnusohjelmaa tulisi myös miettiä tulevassa tutkimuksessa Drainmod ohjelman rajoitusten vuoksi. Drainmod -ohjelmasta on myös valuma-aluetason
sovellutuksia, esimerkiksi Drainmod-GIS. Tätä ohjelmaa ei kuitenkaan ole Internetissä
ladattavissa, joten sen saatavuus tulee ensin selvittää. Toinen hyvä ohjelmisto
tämänkaltaiseen tutkimukseen voisi olla Watershed Modelling System (WMS 9.1).
Ohjelma vaatii toimiakseen kuitenkin maksullisen lisenssin.
Suosituksista itse testialueelle sen verran, että mikäli halutaan löytää kultainen keskitie
kasvien kasvun, liikennöitävyyden väliltä ja ympäristövaikutusten väliltä, voisi
pohjapadon harja mallinnuksen tulosten perusteella maanpinnasta mitattuna olla 75 cm
ja 55 cm välissä. Pohjavedenpintaa pystyttiin pitämään 75 cm padotuksella
maanpinnasta mitattuna jo kuukauden verran pidempään sulfidikerrosten yläpuolella
kuin se pysyi padottamattomassa tilanteessa. 75 cm ja 55 cm padotuksella ei ollut enää
suurta merkitystä sulfidikerrosten hapettumisen kannalta mutta liikennöitävyys laski
merkittävästi tällä välillä. Kasvien kasvu näytti keskimäärin paranevan mitä enemmän
padotusta on.
Mikäli vettä on tarkoitus varastoida pellolle pohjapadon avulla, niin mielestäni siihen
kannattaa ehdottomasti rakentaa säätömahdollisuus. On mahdollista, että lumisen talven
jälkeen sulamisvedet viivästyttävät melkoisesti toukotöihin pääsyä mikäli padotusta ei
saada tarvittaessa laskettua. Tämä ei näy mallissa, koska se ei pystynyt mallintamaan
tarkasti talven ja lumensulamisen vaikutuksia. Vastaavasti taas kevään ollessa
tavanomaista kuivempi, padotusta olisi hyvä lisätä.
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8 YHTEENVETO
Peltojen kuivatus on Suomessa välttämätöntä, koska sadanta on haihduntaa suurempi.
Kuivatuksen tekee tarpeelliseksi myös lyhyt kasvukausi, sekä talven lumien
sulamisvedet. Lyhyt kasvukausi tulee käyttää mahdollisemman tehokkaasti kasvien
kasvattamiseen, joten lumien sulamisvedet on pystyttävä tehokkaasti johtamaan pellolta
pois, jotta toukotöihin päästään ajoissa.
Vaikka Suomessa onnistuneen maanviljelyn ehtona on toimiva maankuivatus, niin siinä
on myös omat huonot puolensa. Tehokas kuivatusjärjestelmä johtaa ylimääräisen veden
nopeasti pois pellolta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei maahan jää juuri vesivarastoja
kuivuuden varalle, joten vähäsateisena kesänä kasvien kasvu hidastuu vedenpuutteen
vuoksi. Haihdunnan takia pohjaveden pinta voi kuivana aikana laskea turhankin paljon.
Liiallista maankuivumista on yritetty ehkäistä muun muassa säätösalaojituksella. Tässä
menetelmässä salaojaverkostoon rakennetaan säätökaivoja, joilla vettä voidaan
padottaa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että varsinkaan happamilla sulfaattimailla
maan mururakenteen takia säätösalaojituksella ei ole yleensä pystytty pitämään
pohjavedenpintaa

sulfidikerrosten

yläpuolella.

Mururakenteen

suuresta

vedenjohtavuudesta johtuen padotus ei toimi kunnolla, koska paineen lisääntyessä
salaojajärjestelmässä vesi suotaa nopeasti maakerrosten läpi padon ohi. Ongelmaa
voidaan kuitenkin lieventää käyttämällä säätösalaojitusta laajalla alueella sekä
eristämällä

säädön

vaikutuksenalaiset

peltolohkon

muovikalvoilla

vettä

läpäisemättömään maakerrokseen asti.
Peruskuivatusuomaan

rakennettavilla

pohjapadoilla

voidaan

lisätä

veden

varastotilavuutta valuma-alueella, mikä ehkäisee liiallisen kuivuuden muodostumista.
Peruskuivatusuoma on uoma, johon paikalliskuivatusjärjestelmä eli muun muassa
salaojat purkavat vetensä. Tässä työssä tutkittiin juuri pohjapatojen vaikutuksia
pohjavedenpintaan ja pellon vesitalouteen Drainmod -mallinnusohjelman avulla. Malli
rakennettiin Vaasaan Söderfjärdenin tutkimusalueen mittaustietojen pohjalta ja
tarvittava säähavaintoaineisto tilattiin Ilmatieteenlaitokselta.
Mallinnuksessa testattiin pohjapatojen vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen
pellolla, peltojen liikennöitävyyteen ja kasvien kasvuun kolmella eri padotustasolla
tavanomaiseen salaojitukseen nähden. Padotustasoja ei muutettu esimerkiksi säätilan
mukaan. Mallinnuksen perusteella havaittiin, että pohjapadolla pystyi pitämään
pohjaveden pintaa kauemmin tutkimusalueen sulfidikerrosten yläpuolella, kuin se olisi
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ilman padotusta pysynyt. Samalla kuitenkin huomattiin, että padotusta lisäämällä
pohjaveden pinta ei kuitenkaan nouse samassa suhteessa.
Pohjapatojen vaikutuksia kasvien kasvuun ja peltojen liikennöitävyyteen ei voitu
mallintaa halutulla tavalla, koska tällöin mallinnusjakson pituuden olisi pitänyt olla
vähintään vuosi. Tästä jouduttiin kuitenkin tinkimään, koska ohjelma osoittautui
talviaikaisessa mallinnuksessa huonoksi. Näin ollen mallinnusjaksona käytettiin 1.5–
30.11 välistä aikaa. Kasvien kasvuun pohjapadoista näytti olevan enemmän hyötyä kuin
haittaa kasvukaudella. Märkien vuorokausien lukumäärä lisääntyi kasvukaudella
huomattavasti

vähemmän

kuin

kuivuudesta

aiheutuvat

haitat

pienenivät.

Liikennöitävyyteen pohjapadoista ei ollut suurta haittaa kasvukaudella aikavälillä 15.5–
30.9 mutta haitta lisääntyi huomattavasti loka-marraskuussa.
Syy miksi märkyydestä ei ollut suurta haittaa eikä liikennöitävyys kärsinyt, on
luultavasti

kesän voimakas

haihdunta.

Kesällä on lämmintä ja kasvukausi

parhaimmillaan, joten myös evapotranspiraatio on suurta. Päätelmää tukee se, että
kesällä pohjavedenkorkeuden huippuarvoja ei näyttänyt mallintulosten perusteella juuri
olevan edes märkänä vuotena. Syksyn tullessa ja haihdunnan pienennyttyä nämä piikit
lisääntyivät. Samasta syystä myös padotuksen lisääminen ei todennäköisesti nostanut
pohjaveden pintaa samassa suhteessa kesällä mutta syksyllä vaikutus näytti olevan
suoraviivaisempaa.
Tuloksien yhteenvetona voidaan päätellä, että paras padotustaso maanpinnasta mitattuna
on Söderfjärdenin alueella 75 cm ja 55 cm välissä. 75 cm padotus vähentää
huomattavasti sulfidikerrosten hapettumisvuorokausien määrää mutta ei juuri vielä lisää
märkyyttä pellolla. 55 cm padotus kuitenkin heikentää erityisesti liikennöitävyyttä
syksyllä jo melkoisesti.
Peruskuivatusuoman virtaamaa ja vedenkorkeutta ei suoraan pystytty mallintamaan.
Kuitenkin pohjavedenpinnan mallinnuksen ja saatujen haihdunnan arvojen perusteella
voidaan todeta vedenkorkeuden nousevan uomassa mutta virtaaman vähentyvän.
Drainmod 6.1 -mallinnusohjelma toimi pohjaveden pinnankorkeuden mallinnuksessa
kohtalaisen hyvin. Mallin kalibrointi onnistui ja mallinnettu pohjaveden pinta vastasi
hyvin mitattuja arvoja. Ohjelman huonoina puolina on, että sen kalibroimiseen tarvitaan
tarkkaa tietoa mallinnettavan kohteen pohjaveden pinnan todellisesta käyttäytymisestä.
Mallissa on lisäksi useita kalibroitavia parametreja jotka vaikuttavat ristiin. Tämän takia
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mallin saaminen tarpeeksi tarkaksi voi olla hyvin työlästä. Drainmod:lla ei myös
vaikuttaisi pystyvän Suomen oloissa mallintamaan yli vuoden mittaisia jaksoja, koska
talviaikainen

mallinnus

osoittautui

epätarkaksi.

Pohjapatojen

mahdollista

säätösalaojitusta ja altakastelua tehostavaa vaikutusta ei pystytty mallilla tutkimaan,
koska mallissa pystyi lisäämään padotusta vain yhteen paikkaan. Ohjelma mallintaa
lisäksi vain pistemäisen kohteen vesitasetta, joten valuma-aluetason tarkasteluun se on
huonohko. Mallinnustulos kertoo vain mallin kalibrointikohdan vedenpinnakorkeuden.
Näin ollen pohjapadon vaikutus esimerkiksi valuma-alueen yläosissa joudutaan
päättelemään mallinnustuloksista suhteuttamalla ne alueen pinnankorkeuksiin.
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Liite 2
Projektin asetukset
Salaojasysteemin asetukset
Salaojasyvyys
Ojaväli
Salaojaputkien tehollinen säde
Etäisyys pinnasta vettäjohtamattomaan
kerrokseen
Kuivatuskerroin
Simuloinnin alkuarvo
Maksimi pintavarasto
Kirkhamin syvyys
Peruskuivatusuoma
Pohjan leveys
Luiskan kaltevuus
Tihkuminen
Alamäki
Vertikaali
Lateraali
Lateraali Ksat
0-28 cm
28-50 cm
50-86 cm
86-152 cm
152-220 cm
Thorntwaite parametrit
Testialueen sijainnin leveysaste
Lämpöindeksi
Kuukausittaiset PET kertoimet
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
S.K. = tiedot alueen salaojakartasta
Y.E. = Yritys - erehdys -menetelmä
*1) Mittaustulosten mukaan
*2) Drainmod reference report:ssa olleella
kaavalla

Arvo
115 cm
40 m
2,25 cm

Tiedon
lähde
S.K.
S.K.
S.K.

180 cm

Y.E.

2,5 cm/d
*1)
5 cm
2 cm

Y.E.
Y.E.

200 cm
1/2

S.K.
S.K.

10
5
25
25
0.4

Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.

63 D 00
M
22.4

Kartta
*2)

0.01
0.01
0.01
0.1
0.36
0.77
0.85
0.62
0.16
0.4
0.2
0.01

Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
Y.E.
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