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Tiivistelmä 

Maan painuminen on vesistöjen läheisyydessä viljelytoimintaa haittaava ongelma. Tässä diplomityössä tutkittiin 

säännöstelyn ja tulvapeltojen viljelyn välistä vuorovaikutussuhdetta Kala- ja Siikajoen tulvapelloilla sekä painumista 

ilmiönä, sen syitä ja seurauksia. Tulviminen, sinänsä luonnollinen ilmiö tasaisella Pohjanmaalla, koetaan herkästi 

säännöstelytoiminnan epäonnistumisena, vaikka todellisuudessa säännöstelyn avulla pystytään leikkaamaan tulva-

huippuja jossain määrin. Viljelysmaiden tulvahaittojen koetaan kasvaneen siitä huolimatta, että tulvanaikaista veden-

korkeutta on pyritty pienentämään säännöstelyä kehittämällä. 

 

Valtaosan maanpinnan vajoamisesta aiheuttaa viljelysmaan kuivatuksesta johtuva primäärinen konsolidaatiopainumi-

nen. Työssä esitetään, että kuivatuksen lisäksi painumiseen vaikuttaa maanviljelystoimenpiteiden aiheuttama maape-

rän tiivistyminen. Maanpinta voi painua myös viljelysmaan negatiivisen ainetaseen vuoksi, jolloin pellolta poistuu 

ainetta esimerkiksi pintaeroosion tai orgaanisen aineksen hajoamisen johdosta. 

 

Työn tavoitteena oli maanpinnan korkeusasemia vertaamalla määrittää tutkimusalueilla maan painumisnopeudet. 

Maan painumista tutkittiin vertaamalla arkistosta valittujen kuivatuskarttojen maanpinnan korkeustietoja Maanmitta-

uslaitoksen laserkeilausaineistoon. Painuneiden pisteiden keskipainumavauhti oli Siikajoen Kaivosojalla 11 mm/v 

vuosina 1982–2009, Lamujoen Junnonojalla 6 mm/v 1962–2013, Kalajoen Huokumaanojalla 5 mm/v 1959–2009 ja 

Kalajanjoen Herralanpurolla 8 mm/v 1990–2014. Pahimmilla alueilla vastaavat painumavauhdit olivat karkeasti 

Kaivosojalla 25 mm/v, Junnonojalla 10 mm/v, Huokumaanojalla 15 mm/v ja Herralanpurolla 25 mm/v. Maalajin 

vaikutusta painumiseen tarkasteltiin 1:200 000 maaperäkartan avulla. Painuminen oli suurinta paksujen turvekerros-

ten alueilla ja sitä suurempaa, mitä suurempi kerroksen paksuus oli. 

 

Saaduista painumanopeuksista määritettiin tutkimusalueille painumamallit, joiden avulla painumisen aiheuttamaa 

tulva-alueen leviämistä pystyttiin arvioimaan. Kaivosojalla tulva on levinnyt 8,8 ha, Junnonojalla 4,7 ha ja Herralan-

purolla 12 ha kuivatussuunnitelman ja laserkeilausvuoden välillä maan painumisen takia. Seuraavan 20 vuoden aika-

na tulva tulee leviämään vielä lisää Kaivosojalla 17 ha (yht. 26 ha), Junnonojalla 3,8 ha (yht. 8,5 ha) ja Herralanpu-

rolla 29 ha (yht. 41 ha), jos painumisolosuhteissa ei tapahdu muutoksia. Siika- ja Lamujoella tulos yleistettiin karke-

asti koskemaan vuotuisen tulvan leviämistä koko jokivarren alueella tulvariskikarttoja apuna käyttäen. Siikajoella 

vuotuinen tulva on levinnyt 130 ha ja tulee seuraavan 20 vuoden aikana leviämään vielä lisää 250 ha (yht. 380 ha). 

Lamujoella puolestaan vuotuinen tulva on levinnyt 90 ha ja tulee leviämään vielä lisää 73 ha (yht. 160 ha). 

 

Diplomityön osana suoritettiin myös kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, miten maanviljelijät kokevat 

tulvan ja sen aiheuttaman haitan. Maanviljelijöiden mielestä tulvan vaikutukset ovat kasvaneet viimeisen 20 vuoden 

aikana. Tilastot kuitenkin osoittavat, että tulvien keskimääräinen suuruus on hieman laskenut. Maan painumisen 

johdosta tulva-alueet kasvavat jokivarsien pelloilla, vaikka tulvavedenkorkeus pysyisi samana. 

 

Painumisella on suuri merkitys tulva-alueiden laajenemiseen nyt ja tulevaisuudessa. Merkittävä osuus Pohjanmaan 

jokivarsien pelloista sijaitsee tulvariskialueilla. Ilman aktiivisia toimenpiteitä ongelma ei ratkea, vaan pahenee jatku-

vasti ajan kuluessa. Ongelmaa voidaan yrittää ratkaista joko tulvia vähentämällä, painumista ehkäisemällä tai siirtä-

mällä maanviljelytoiminta pois tulvariskialueilta. 

Muita tietoja 

 



 

ABSTRACT 

FOR THESIS University of Oulu Faculty of Technology 
Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master’s Thesis) Major Subject (Licentiate Thesis) 
Degree Programme in Environmental Engineering  

Author Thesis Supervisor 
Ikkala, Lauri Marttila H, researcher 

Title of Thesis 
The Subsidence in the Flood Fields by the Regulated Rivers of North Ostrobothnia 

Major Subject Type of Thesis Submission Date Number of Pages 
Industrial Energy and 

Environmental Eng. 

Master’s thesis November 2017 141 p. 

Abstract 

Subsidence causes trouble on the fields next to watercourses. The interaction between regulating waterways and 

farming the flood fields in the Kalajoki and Siikajoki areas and the phenomena of subsidence as well as the reasons 

and the consequences were studied in this master’s thesis. Flooding is a natural phenomenon in the flat areas of Ost-

robothnia but it is still often experienced as a failure of regulation practices. The increasing flood damage are expe-

rienced on the fields regardless of the reduction in the flood water levels achieved by development of the regulation. 

 

Most of the subsidence is caused by the primary consolidation related to the improvements of drainage. It is proposed 

in the study that also compaction due to the farming activities increases the subsidence. In addition, a negative mass 

balance of the fields caused by surface erosion or organic matter degradation might also influence. 

 

The aim of the study was to define the subsidence rates for the target fields by comparing the ground altitudes in time 

and space. The subsidence was studied by comparing the altitudes in the drainage scheme maps chosen from the 

archives and laser scanning data by the National Land Survey of Finland. The average rate was 11 mm/year in the 

Kaivosoja study target by the river Siikajoki between 1982–2009, 6 mm/year in Junnonoja (Siikajoki river) 1962–

2013, 5 mm/year in Huokumaanoja (Kalajoki river) 1959–2009 and 8 mm/year in Herralanpuro (Kalajanjoki river) 

1990–2014. The rates in the most problematic areas were roughly 25 mm/year in Kaivosoja, 10 mm/year in Jun-

nonoja, 15 mm/year in Huokumaanoja and 25 mm/year in Herralanpuro. The effect of the soil type on the subsidence 

was studied by the soil map 1:200 000. The highest rates were found in the areas of thick peat layers and the subsi-

dence was greater in the thicker peat layer. 

 

Subsidence models were formed by using the subsidence rates to evaluate the spread of the flooding area. A typical 

flood has spread 8,8 ha in Kaivosoja, 4,7 ha in Junnonoja and 12 ha in Herralanpuro due to the subsidence between 

the years of the drainage map and the laser scanning. The flood will spread 17 ha more (26 ha in total) in Kaivosoja, 

3,8 ha more (8,5 in total) in Junnonoja and 29 ha more (41 ha in total) in Herralanpuro in the following 20 years if 

there won’t be any changes in the subsidence conditions. The results were generalized to cover the spread of the 

annual flood in the whole Siikajoki and Lamujoki river areas by using the flood hazard maps. The annual flood has 

spread 130 ha and will spread 250 ha more (380 ha in total) in the next 20 years by the Siikajoki river. The spread has 

been 90 ha and will be 73 ha more (160 ha in total) in the next 20 years by the Lamujoki river. 

 

A survey study was also performed to find out how the farmers experience the flooding and the harm caused by it. 

According to the answers the flood hazard has increased during the past 20 years. The statistics however show that 

the average magnitude of the floods has actually decreased. Despite the constant flood water level the field areas 

covered by water are growing because of the subsidence. 

 

The subsidence affects the spread of the flood now and in the future. A significant share of the fields in the Ostro-

bothnia area is located in the flood hazard areas. Without active moves the problem won’t be solved. A solution could 

be developed either by reducing the floods, by preventing the subsidence or by moving the farming business out of 

the flood hazard areas. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

MERKINNÄT 

Cc painumisindeksi 

d maan huokosten halkaisija [mm] 

dZ/dt maanpinnan korkeuden muutosnopeus [mm/v] / [m/v] 

dZ maanpinnan korkeuden muutos [mm] / [m] 

ETRS-TM35FIN Suomen ympäristöhallinnon käyttämä tasokoordinaattijärjestelmä 

e0 esikuormitusta σv0 vastaava huokosluku 

Hi maakerroksen i paksuus [m] 

HQ  ylivirtaama, suurin havaittu virtaama jakson aikana [m
3
/s] 

HW ylivesi, ylin havaittu korkeus jakson aikana [m] 

hc maan pintakerrosten kapillaarinen nousukorkeus [m] 

MS sekanttimoduuli [kN/m
2
] 

MW keskivesi, jakson havaintojen keskiarvo [m] 

m moduuliluku normaalikonsolidaation alueella 

m2 moduuliluku ylikonsolidaation alueella 

N2000 Suomen ympäristöhallinnon käyttämä korkeusjärjestelmä 

N43 Vanha suomalainen korkeusjärjestelmä 

N60 Vanha suomalainen korkeusjärjestelmä 

NW alivesi, alin havaittu korkeus jakson aikana [m] 

S painuma [cm] / [m] 

Si alkupainuma [m] 

Sk konsolidaatiopainuma (primäärinen konsolidaatiopainuma) [m] 

Skk kuivakuorikerroksen muodostumisesta aiheutuva painuma [m] 

Skok kokonaispainuma [m] 

Ss jälkipainuma (sekundäärinen konsolidaatiopainuma) [m] 

Sv viljelystoimenpiteiden aiheuttama maanpinnan kuluminen [m] 

Sτ sivusiirtymien aiheuttama painuma [m] 

T suon syvyys [cm] 

t+20 vuosiluku 20 vuotta laserkeilauksen jälkeen 

tGPS GPS-mittausvuosiluku 

tkuiv kuivatussuunnitelman vuosiluku  



 

tMML laserkeilausvuosiluku 

w vesipitoisuus [%] 

ZGPS korkeus (N2000) GPS-laitteella mitattuna [m] 

Zkes vertailupisteen korkeus (N2000) keväällä [m] 

Zkev vertailupisteen korkeus (N2000) loppukesästä [m] 

Zkuiv korkeus (N2000) kuivatussuunnitelmassa [m] 

ZMML korkeus (N2000) MML:n keilausaineistossa [m] 

zw kuivavara [m] 

β jännityseksponentti normaalikonsolidaatiossa 

γw veden tilavuuspaino [kg/m
3
] 

ϵ suhteellinen kokoonpuristuma [%] 

σ konsolidoivaa kuormitusta vastaava maakerroksen jännitystila [kPa] 

σp konsolidaatiojännitys [kPa] 

σv vertailujännitys [kPa] 

σv0 esikuormitusjännitys [kPa] 

σz lopullinen jännitys [kPa] 

 

LYHENTEET 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EU Euroopan unioni 

GPS Global Positioning System, Maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

MML Maanmittauslaitos 

POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 

SYKE Suomen ympäristökeskus  

VL Vesilaki 

VPD Vesipuitedirektiivi 

YLE Yleisradio
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1 JOHDANTO 

Tulviminen Pohjanmaan laakean rannikkoseudun jokien varsilla on ilmiönä ikivanha. 

Laajojen valuma-alueiden keräämät keväiset sulamisvedet eivät mahdu uomaan ja suur-

ten korkeuserojen puuttuessa tulva leviää laajalle alueelle. Jääkauden jälkeinen maan-

nousu kallistaa koko Pohjanmaata itään ja rannikkojokien pudotus vähenee tulevina 

vuosisatoina entisestään pahentaen alueen tulvia. Ihmistoiminnan, muun muassa met-

sämaan muuttamisen viljelysmaaksi, tiedetään pahentaneen tulvia, mutta toisaalta vesis-

töjen säännöstelyn avulla tulvahuippuja on saatu tasoitettua. Myös viljelysmaan painu-

minen on ilmiönä tunnettu vuosisatoja ja jo ainakin 1930-luvulla painuminen on osattu 

yhdistää paheneviin tulvahaittoihin. 

Tulva aiheuttaa maanviljelykselle monenlaista harmia, mutta siitä huolimatta merkittävä 

osuus pelloista sijoittuu jokien varsille. On suorastaan paradoksaalista, että monesti ih-

misen toiminnalle paras mahdollinen paikka on joen varressa, juuri siellä, missä pa-

himmat tulvavaara-alueet sijaitsevat. Esimerkiksi Siikajoen varressa on ollut useita sa-

hoja, joille tulvat ovat aiheuttaneet pahoja haittoja vieden mukanaan sahojen käyttöön 

tarkoitetut puut ja laitteet (Syrjäpalo, 2009, p. 89). Sahat kuitenkin saivat käyttövoiman-

sa kosken vesirattaasta, joten niitä ei siihen maailmanaikaan voitu siirtää muualle, ja 

näin toimintaa kannatti jatkaa, vaikka tulva aiheuttikin jatkuvaa haittaa toiminnalle. Jo-

kivarsien vanhimmat viljelysmaat ovat olleet lähellä rantaa ja vasta uudismaiden levi-

tessä niitä on raivattu yhä kauemmas joesta (Syrjäpalo, 2009, pp. 24, 31). 

Jokivarsien viljavat, hienojakoiset mineraalikerrostumat ovat muodostuneet jääkauden 

sulamisvesien lajitellessa maa-aineksia. Toisaalta myös itse tulviminen on parantanut 

rantamaiden viljavuutta levittäen vuosituhansien kuluessa kivennäismaille ravinnerikas-

ta lietettä ja tuoden ranta-alueiden painanteisiin vettä turvetta muodostaville kasveille. 

Tulvan maanviljelykselle aiheuttama haitta on moninaista. Suurin vahinko syntyy jo 

orastaneen viljelyskasvin tukehtumisesta tulvaveden alle. Toinen merkittävä tekijä on 

peltojen kostuminen tulvaveden vaikutuksesta, jolloin maan kantavuuden heikkenemi-

nen ehkäisee työkoneiden käytön pelloilla kylvö- tai korjuuaikaan. Kantavuuden puute 

on koneistetun maatalouden mukanaan tuoma vaiva, sillä kasveille riittäisi pienempikin 

kuivavara. Tulvaherkkiä alueita on muutenkin pidetty vanhastaan usein tulvaa parem-

min sietävinä niittyinä peltoviljelyn sijaan. 
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Painumatutkimusta ovat aiemmin Suomessa tehneet Kaitera (1954) turvepelloilla, Kor-

honen (1963) lieju- ja savipitoisilla vesijättömailla, Uutela (1988) savi-, siltti- ja lieju-

pelloilla sekä Maijala (1992) vesijätöillä. Näiden tutkimusten tuloksien perusteella vilje-

lysmaan tiedetään painuvan vauhdilla 10–50 mm/v riippuen tutkimuskohteesta. Painu-

man kertyessä vuosien, vuosikymmenten ja vuosisatojen mittaan on tulvan koettelema 

maanpinta huomattavasti alempana kuin aiemmin. Laakeilla pelloilla maanpinnan kor-

keusaseman tippuminen levittää tulvan peittämää pinta-alaa nopeasti. Aiheesta ei ole 

aiemmin tehty tutkimuksia, joissa painumisnopeus yhdistetään kvantitatiivisesti tulvan 

laajuuteen. Toisaalta vasta nykyaikaiset paikkatietoaineistot ja -ohjelmistot mahdollista-

vat laajojen alueiden maanpinnan painumiskäyttäytymisen määrittämisen ja simuloin-

nin. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää tutkimusalueille korkeuserohavaintoihin 

perustuvat painumamallit, joiden avulla tulvan leviämistä ajan saatossa pystytään ha-

vainnollistamaan. Työssä käsitellään vain viljelykäytössä olevia tulva-alueita. Myös 

ojitetuilla metsäalueilla saattaa jonkinasteista maan painumista tapahtua, mutta metsäta-

lous ei ole tulvan haittavaikutuksille yhtä herkkää kuin maataloustoiminta. Lisäksi pai-

numinen on merkittävintä hienojakoisilla ja orgaanisilla mailla, jotka on jokien varsilla 

yleensä otettu viljelykäyttöön. Tutkimuskohteet valikoitiin Siika- ja Kalajoen vesistöistä 

arkistomateriaalin parista siten, että ne sijoittuvat mahdollisimman hyvin edustamaan 

vesistön säännöstelijänä toimivan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen (POPELY) kokemia ongelma-alueita. Tutkimustulokset ja painumisen ta-

loudelliset vaikutukset yleistetään karkeasti laajemmalle alueelle. 

Vastaavaa ilmiötä esiintyy kaikissa topografialtaan, maaperältään ja viljelykäytännöil-

tään samanlaisissa Pohjanmaan rannikkoalueen joissa. Painumien ja tulvan leviämisten 

määrittämisen lisäksi tutkitaan maalajien vaikutusta painumisen suuruuteen. Kirjalli-

suuden perusteella selvitetään, mitkä asiat aiheuttavat painumista ja mitä vaikutuksia 

tulvimisella on maanviljelykselle sekä ehdotetaan ratkaisuja ilmiön eri ongelmiin. Kyse-

lytutkimuksen avulla selvitetään, miten maanviljelijät kokevat tulvan, sen aiheuttaman 

haitan maanviljelykselle ja siinä tapahtuneet muutokset viimeisen 20 vuoden aikana. 

Tutkimuksen hypoteesina on, että painumista jokien tulvapelloilla tapahtuu ja sen takia 

tulvan peittämän alan koko kasvaa. Tämän pitäisi näkyä kyselytutkimuksen vastauksissa 

pahenevina tulvahaittoina, vaikka veden määrä uomassa ei lisääntyisikään. 



12 

Tutkimusongelma on luonteeltaan poikkitieteellinen ja sitä lähestytään useista näkö-

kulmista. Tutkijan ammatillinen tausta tuo työhön maanmittausteknisen näkökulman 

tulva-alueiden topografiaa paikkatietoaineistoilla ja GPS-mittauksilla tutkien. Diplomi-

työ tehdään ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmaan. Tutkija itse on määritellyt ympäris-

tötekniikan olevan toimimista sovittelijana teknologiakeskeisen ihmistoiminnan ja it-

seisarvon omaavan luonnon välillä. Tässä tutkimuksessa sekä säännöstelyä että maan-

viljelyä peilataan luonnon omiin prosesseihin ympäristöekologian näkökulmasta ja li-

säksi tutkitaan objektiivisesti säännöstelyn ja tulva-alueiden käytön vuorovaikutussuh-

detta. Maanviljelysteknistä näkökulmaa tarvitaan viljelysmaan prosessien, painumisen 

ja tulvan vaikutusten ymmärtämiseen. Välttämätöntä nykyisten ongelmien hahmottami-

seksi on hakea suhteellisuudentaju historiantutkimuksellisesta näkökulmasta. Maanvil-

jelytoiminta on kokenut massiivisia muutoksia viimeisen sadan vuoden aikana, kuten on 

vesistöjen säännöstelykin. Tulviminen on aina haitannut viljelytoimintaa, mutta maan 

painumisen johdosta alavimmat tulvapellot saattavat jatkossa muuttua käyttökelvotto-

miksi, jos ongelmaan ei keksitä ratkaisua. 

Kaikki tässä työssä esitetyt koordinaatit ovat järjestelmässä ETRS-TM35FIN ja korkeu-

det järjestelmässä N2000. 
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2 TULVIMINEN ILMIÖNÄ 

2.1 Tulvatyypit 

Tulvat voidaan luokitella esiintymisalueensa mukaan vesistötulviin, merenpinnan nou-

susta aiheutuviin tulviin ja muualla kuin vesistöissä ilmeneviin rankkasateiden aiheut-

tamiin tulviin. Vesistötulvat jaetaan lisäksi tapahtumisajankohdan mukaan kevät-, kesä-, 

syys- ja talvitulviin. (Tulvavahinkotyöryhmä, 2006, pp. 8-9) Viimeisen sadan vuoden 

aikana Suomessa on koettu pahoja vesistötulvia 1924, 1955, 1962, 1974, 1975, 1980–

1982, 1984, 1987, 1988, 1990, 2000, 2004, 2005 (Tulvavahinkotyöryhmä, 2006, p. 8), 

2012 ja 2013 (Parjanne & Huokuna, 2014, p. 18). 

Kevättulva on Suomen yleisen tulvatyyppi (Tulvavahinkotyöryhmä, 2006, p. 8), sillä 

valunta vesistöissä on suurimmillaan yleensä keväällä lumien sulaessa. Pohjois-

Suomessa tämä ajoittuu toukokuun puoliväliin. Kun sulaminen on voimakkaimmillaan, 

lumeen sitoutuneesta vesimäärästä poistuu noin puolet kahden viikon aikana. Koko 

vuoden valunnasta sulamiskauden valunnan osuus on lähes puolet. Koska tähän vuo-

denaikaan maaperä on yleensä vielä jäässä, suurin osa sulamisvedestä valuu vesistöihin 

pintavaluntana. Valuman vuorokausikeskiarvo saattaa olla suurimmillaan lähes 500 l/(s 

km
2
) ja hetkelliset arvot jopa yli 1000 l/(s km

2
) silloin, kun alue on pieni, järvetön ja 

aukea. Keskimääräinen ylivaluma kuitenkin vaihtelee tyypillisesti välillä 15–220 l/(s 

km
2
). (Vesihallitus, 1986, p. 73) 

Keväällä sulavat ja lautoiksi irtoavat jäät voivat kasaantua padoiksi, jotka aiheuttavat 

paikallisesti huomattavia jääpatotulvia. Ne ovat yleisiä vähäjärvisillä jokialueilla, joissa 

virtaama nousee kevättulvan alussa nopeasti. Jokien jäänlähtö voidaan jakaa kypsään ja 

raakaan jäänlähtöön. Kypsässä jäänlähdössä virtaama nousee niin hitaasti, että jääpeite 

ehtii ohentua ja heikentyä ennen liikkeelle lähtöään. Jääpadot liittyvät aina raakaan 

jäänlähtöön, jossa virtaama nousee nopeasti ja jäät lähtevät liikkeelle vahvoina palasina. 

Jääkannen oheneminen riippuu pitkälti sääolosuhteista. Jääpatoriski pienenee, kun vir-

taama nousee maltillisesti ja koskipaikat vapautuvat jäistä jo varhain keväällä. 

(Rantakokko, 2002, pp. 28-29) Riski puolestaan kasvaa, kun kevään ylivesi osuu sa-

maan ajankohtaan jäiden lähdön kanssa. Lisäksi talvinen lämpöaalto tai voimalaitosten 

juoksutusten ripeä nostaminen saattavat saada jäät liikkeelle nopeasti. Jääpatotulvat 

ovatkin tyypillisiä Pohjois-Suomessa, jossa kevät on nopea ja lyhytkestoinen. 
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(Tulvavahinkotyöryhmä, 2006, p. 8) Keväisin saattaa ilmetä myös pieniä, paikallisia 

tulvia, jotka aiheutuvat ojien ja rumpujen vedenjohtokyvyn heikentymisestä. Vuorokau-

den lämpötilavaihteluiden takia putket täyttyvät sulamisvedestä, joka vuorostaan jäätyy 

ja padottaa vettä rummun yläpuolelle. 

Kesä- ja syystulvat syntyvät, kun rankkasateet aiheuttavat runsasta valuntaa. Alkukesäl-

lä vedenpinnat saattavat edelleen olla korkealla kevättulvan jäljiltä, jolloin pienikään 

valunnan lisäys ei enää mahdu uomaan. Myöhemmin kesällä lisääntyvä kasvillisuus 

heikentää uoman vedenjohtokykyä, mikä lisää tulvaherkkyyttä. Syksyllä sään viilenty-

essä haihdunta vähenee ja maan kosteuspitoisuus alkaa kasvaa, jolloin maavarastot täyt-

tyvät nopeasti ja satava vesi muodostaa nopeasti runsasta valuntaa. Suppo- eli hyydetul-

vat liittyvät ilman nopeaan pakastumiseen loppusyksyllä. Tällöin virtapaikoissa veden 

lämpötila saattaa laskea alle nollan. Joen leventyessä veden virtaus hidastuu ja alijääh-

tynyt vesi kiteytyy jäähileiksi, jotka muodostavat sohjoa veden pinnalle tai pinnan alle. 

Jos virtaveden alapuolinen vesistö on jo jääpeitteessä, sohjo yleensä kasautuu sen ala-

pinnasta roikkuvaksi hyydepadoksi. Koskissa taas sohjo saattaa muodostaa pohjajää-

kasaumia. Hyyde voi nostaa vedenpinnan paikallisesti ylös hyvin nopeasti. Talvitulvia 

puolestaan esiintyy, jos vuosi on erityisen runsassateinen ja sateet jatkuvat pitkälle syk-

syyn asti. Suurten vesistöjen alueilla vesimassat siirtyvät hitaasti kohti alajuoksua ja 

syyssateiden tulvavaikutus saattaa ilmetä alajuoksulla vasta talvella. Myös talviset läm-

pöaallot saattavat sulattaa lunta tai jäätä niin paljon, että virtaamat kasvavat nopeasti tai 

jäät lähtevät liikkeelle jo ennen varsinaista kevättulva-aikaa. (Tulvavahinkotyöryhmä, 

2006, p. 9)  

Vedenkorkeushavaintoihin perustuvat tulvakorkeuksien toistuvuuskäyrät ilmaisevat 

tietyn suuruisen tulvan toistumistiheyden. Tulvan voimakkuus usein ilmaistaan toistu-

misajan avulla. Esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuva tulva 

(1/100a) on huomattavasti voimakkaampi kuin kerran viidessä vuodessa toistuva (1/5a). 

Tulvan toistuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös sen ilmenemisajankohta: ke-

vät- ja kesätulville on olemassa omat toistuvuuskäyränsä. Jääpato- ja suppotulviin tois-

tuvuuskäyrien soveltaminen on puolestaan vaikeaa, koska ne ovat hyvin paikallisia ja 

niiden syntyminen riippuu enemmän muista tekijöistä kuin virtaaman suuruudesta eli 

veden korkeudesta. (Tulvavahinkotyöryhmä, 2006, pp. 17-18) 
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2.2 Tulvien syyt 

Tulva syntyy, kun vettä siirtyy rajatulle alueelle nopeammin kuin sitä sieltä poistuu ja 

vesivaraston koko kasvaa. Tulvimista lisääviä tekijöitä on listattu taulukkoon 1. Veden 

poistumisnopeuteen vaikuttaa pintavalunnassa pintojen kaltevuus ja imeytymisessä 

maaperän koostumus. Veden määrän lisääntyminen johtuu erityyppisillä alueilla erilai-

sista syistä. Merenpinnan korkeuteen vaikuttavat useat tekijät. Yleensä myrskytuulet 

nostavat vedenpinnan poikkeuksellisen korkealle, jolloin syntyy merivesitulva. Kau-

punkialueella rankkasateet voivat aikaansaada hulevesitulvan, jossa purot, ojat ja sade-

vesijärjestelmä eivät ehdi poistaa vettä alueelta riittävällä nopeudella, koska taajamissa 

pinnat on rakennettu usein vettä läpäisemättömiksi. Vesistötulvat puolestaan johtuvat 

yleensä runsaasta sadannasta tai lumen sulamisesta. Tulvan suuruuteen vaikuttavat täl-

löin valuma-alueen ja vesistön ominaisuudet, sadannan voimakkuus ja kesto sekä sää-

olosuhteet. Jokivesistöille tyypillisiä ovat myös jäiden tai hyyteen patoutuessa ilmene-

vät paikallisesti tulvat. (Tulvavahinkotyöryhmä, 2006, pp. 8, 10) Joki- ja purotulvia syn-

tyy erityisesti alueille, joissa järvien määrä on vähäinen. Järvet laajoina vesivarastoal-

taina tasaavat ja hidastavat tulvan etenemistä. Jotta järvien hidastava vaikutus olisi 

mahdollisimman suuri, niiden tulee sijaita lähellä tulva-alueita. (Rantakokko, 2002, pp. 

31-32) 

Taulukko 1. Tulvimista lisääviä tekijöitä. 

Luonnossa Ihmisen toiminnassa 

Vähäiset korkeuserot 

Vähäinen järvisyys 

Vettä imemätön maaperä 

Runsas sadanta tai lumen sulanta 

Jääpadot ja hyyde 

Uomaa tukkiva kasvillisuus 

Lietteen laskeutuminen 

Vesistöjen rehevöityminen 

Metsien muuttaminen pelloiksi 

Metsähakkuut 

Järvenlaskut 

Perkaukset (alapuolisille alueille) 

Ojitukset  (alapuolisille alueille) 

Ojituksen kunnossapidon laiminlyönti 

Maan painuminen 

Maan kuluminen viljelytoiminnassa 

Tulvaniittyjen muuttaminen pelloiksi 

Ilmastonmuutos 

 

Ihmisen toiminta on vaikuttanut tulviin vuosisatojen ajan. 1700-luvulla Kekonius tutki 

väitöskirjassaan syitä tulvimiseen. Ennen jokien ranta-alueiden raivaamista pelloiksi ne 

ovat olleet metsämaata. Tuolloin tulvat ovat olleet laajuudeltaan pienempiä, mutta ne 

ovat kestäneet pidempään. Kekoniuksen mukaan tulvimista pahensivat myllypadot, jäät, 

vesikasvit ja huonosti suoritetut perkaukset sekä lietteen laskeutuminen. Fr Hällström 

puolestaan piti vuonna 1840 tekemässään selvityksessä Siikajoen lisääntyneisiin tulviin 
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pääasiallisena syynä metsähakkuita ja metsien raivaamista pelloiksi. Myöhemmin, maa-

ilmansotien välisenä aikana muiden muassa Maanparannuskomitea, Jokiperkauskomis-

sioni ja Tulvakomitea pohtivat syitä tulvien kasvuun. Syiksi todettiin esimerkiksi vesi-

väylien tukkeutuminen, järvenlaskujen aiheuttama varastoaltaiden pienentyminen, per-

kaukset ja ojitukset vesistöjen latvaosissa, metsähakkuut, turve- ja liejumaiden painu-

minen kuivatuksen ja viljelyksen seurauksena, sekä se, että perinteisesti tulvaherkkiä 

luonnonniittyjä oli otettu runsaasti peltoviljelykäyttöön. (Turunen, 1983, pp. 77-78, 

138) Esimerkiksi Kalajoen valuma-alueella 1700-luvulla alkaneet järvien kuivatukset 

ovat pienentäneet järvien kokonaispinta-alaa 88 km
2
, vaikka sitä kompensoikin 22 

km
2
:lla tekojärvien rakentaminen 1960–70-luvuilla. Alueen järvisyys on kokonaisuute-

na pudonnut 3,9 %:stä 1,8 %:iin, minkä arvioidaan nostaneen keskiylivirtaamaa joen 

alajuoksulla noin 20 % ja ylempänä Kalajanjärven alapuolella noin 100 %. (Mustonen, 

1986, p. 202) 

Pelloilta lumi sulaa nopeammin ja aikaisemmin kuin metsistä. Pelkästä peltomaasta 

koostuvan valuma-alueen kevätylivaluma on noin 60–100 % suurempi kuin vastaavan 

metsämaan. Kun metsiä on muutettu pelloiksi, sulamisvaluntahuippu on terävöitynyt, 

mikä on lisännyt ylivaluntaa. Kokonaisvalunta on lisääntynyt myös, koska metsien ka-

dotessa haihdunta ja lumen sublimoitumista lisäävä vaikutus ovat vähentyneet. Metsä-

hakkuut suurentavat varsinkin kevätylivalumaa. Kesäylivalumakin saattaa kasvaa avo-

hakkuiden jälkeen, koska puuston interseptiovarasto pienenee radikaalisti. Myös maan 

vesivarastotila kutistuu pohjaveden pinnan noustessa hakkuun seurauksena. Kokonai-

suuteen vaikuttavat kuitenkin vesistöalueen sisäiset vuorovaikutussuhteet. Esimerkiksi 

laajat avohakkuut valuma-alueen alaosissa saattavat johtaa lumen sulamiseen vesistön 

eri osissa eri aikaan, mikä pienentää kevättulvahuippua. Pellon kuivattaminen salaoji-

tuksella avo-ojituksen sijaan siirtää pintavalunnan suurimmaksi osaksi salaojiin. Toimi-

va salaojitus pienentää ylivalumaa, keväällä 4 % ja kesällä 36 %. (Mustonen, 1986, pp. 

388-406) 

Luonnontilaiset avosuot toimivat tulvahuippujen tasaajina. Jos suo ojitetaan, niin yleen-

sä alapuolisen vesistön tulvahuippu kasvaa. Suon pinnasta tapahtuva haihdunta piene-

nee, mikä lisää valuntaa erityisesti ojitusta seuraavina vuosina. Ojituksen seurauksena 

turpeeseen syntyy varastotilaa, mutta se voi toimia vain pienten tulvien tasaajana. Jos 

ojitusalue sijaitsee vesistön latvoilla, terävöityy vesistön tulvahuippu. Jos taas alue on 

vesistön alaosissa, ojitukset saattavat pienentää vesistön tulvaa. (Mustonen, 1986, pp. 
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388-406) Yleensä metsäojitukset tehdään juuri vesistön latvaosissa (Rantakokko, 2002, 

p. 36). Jos oja-, puro- tai jokiveden mukana kulkeutuu paljon lietettä, se painuu pohjalle 

suvantopaikoissa, joissa vesi virtaa hitaammin. Kerrostuessaan liete pienentää uoman 

vesisyvyyttä ja vesikasvien määrä lisääntyy. Tällöin uoma ei kuljeta vettä enää yhtä 

tehokkaasti, mikä johtaa usein paheneviin tulvaongelmiin erityisesti laakeilla peltoalu-

eilla. (SYKE, 2016b) 

Ilmastonmuutoksen myötä maapallon keskilämpötila kasvaa. Suomen osalta kasvun on 

arvioitu olevan vuosiin 2071–2100 mennessä 2–5 ºC niin, että lämpötilat nousevat eri-

tyisesti talviaikaan. Ilmastonmuutos kasvattaa sään ääri-ilmiöiden todennäköisyyttä. 

Esimerkiksi rankkasateiden aiheuttamat tulvat tulevat jatkossa lisääntymään. 

(Tulvavahinkotyöryhmä, 2006, pp. 21-22) Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi on 

hankalaa suuresta muuttujamäärän takia. Ilmakehän vesipitoisuus joka tapauksessa kas-

vaa, minkä johdosta kokonaissadannan odotetaan nousevan. Sadanta Suomessa tulee 

olemaan 2040–2069 noin 3–17 % isompi kuin nykyään. Sadannan ohella myös haih-

dunta kasvaa, 2010–2039 noin 5–10 % ja 2040–2069 noin 10–20 %. Tästä syystä valun-

ta ei kasva sadantaa vastaavalla nopeudella. Lumen määrä vähenee lähes koko maassa, 

suhteellisesti eniten Etelä-Suomessa ja vähiten Pohjois-Suomessa. (Veijalainen, et al., 

2012, pp. 21, 24) Lumi ja jää sulavat hitaasti talvella ja sulamisvalunta siirtyy kevättä 

aiemmaksi ja tulvahuippu pienenee. Myös talven alku siirtyy myöhemmäksi, mikä lisää 

syksyistä valuntaa. Talvien lyhentyminen, lämpötilojen nousu ja helteiden yleistyminen 

aiheuttavat pitkiä kuivuusjaksoja. (SYKE, 2016a) Suurimmassa osassa Suomea tulvat 

kasvavat ajanjaksolla 2010–2039, mutta sitten pienenevät jaksolla 2070–2099, koska 

kevättulva pienenee lumen vähenemisen vuosi.  Joissakin rannikon pienissä joissa sekä 

suurten vesistöjen keskusjärvissä ja niiden laskujoissa tulvat kuitenkin kasvavat. Poh-

jois-Pohjanmaalla tulvat pienenevät, paitsi Oulujoessa kasvavat. Etelä-Suomessa suurin 

osa ja Keski-Suomessakin puolet tulvista tulee sattumaan muulloin kuin keväällä, Poh-

jois-Suomessa kevättulvat säilyvät suurimpina. (Veijalainen, et al., 2012, pp. 6-8, 84-

89) Suurten keskusjärvien laskujoissa hyydetulvien riski kasvaa talvivirtaamien nousun 

seurauksena. Rankkasateiden yleistyessä myös hulevesitulvat yleistyvät. Merenpinnan 

nousu nostaa tulvariskiä alavilla rantamailla erityisesti Etelärannikolla, jossa maan ko-

hoaminen ei kompensoi nousua. (SYKE, 2016a) Ilmastonmuutoksen vaikutukset kerran 

sadassa vuodessa toistuvien tulvien voimakkuuteen löytyvät taulukosta 2.  
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Taulukko 2. Ilmastonmuutoksen vaikutus kerran 100 vuodessa toistuvien tulvien voi-

makkuuteen Suomen eri vesistöissä 2010–2039 ja 2070–2099 verrattuna referenssijak-

soon 1971–2000. ↑ = tulva kasvaa ↓ = tulva pienenee ↕ = ei muutosta tai poikkeavia 

tuloksia eri skenaarioilla tai eri vesistöissä. (mukaillen Veijalainen, et al., 2012, p. 8) 

 2010–2039 2070–2099 

Järvi-Suomen suuret järvet ja joet ↑ ↑ 

Järvi-Suomen pienet latvajärvet ↕ / ↓ ↓ 

Lapin ja Kainuun joet ↕ ↓ 

Pohjanmaan rannikkojoet ↕ / ↓ ↓ 

Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkojoet ↕ ↕ 

2.3 Tulvien vaikutukset 

 Vaikutukset ihmiselleta 2.3.1

Tulvavahingot voidaan luokitella suoriin ja epäsuoriin sekä aineellisiin ja aineettomiin 

vahinkoihin. Suorissa vahingoissa ihmiset, omaisuus tai ympäristö altistuvat kosketuk-

siin tulvaveden kanssa, kun taas epäsuorissa vahingoissa tulva aiheuttaa muutoksia tul-

van läheisyydessä tapahtuvaan toimintaan. (Silander & Parjanne, 2012, p. 4) Aineelliset 

vahingot voidaan yleensä arvioida rahamäärissä, kun taas aineettomille vahingoille on 

vaikea määrittää arvoa objektiivisesti. Suoria aineellisia vahinkoja voi aiheutua veden 

kastellessa rakennusten rakenteita ja irtaimistoa. Suoria aineettomia vahinkoja puoles-

taan voivat olla esimerkiksi kastuneen talon ihmiselle aiheuttamat terveysvaikutukset. 

Epäsuoriin aineellisiin vahinkoihin luetaan muun muassa tuotannon keskeytys, pelastus-

toimen kustannukset ja liikennehäiriöt. Epäsuoria aineettomia vahinkoja voidaan ajatel-

la olevan tulvan jälkeiset toimenpiteet ja toipumisprosessi tulvatilanteesta takaisin nor-

maalitilaan. (Parjanne & Huokuna, 2014, pp. 22-23) 

Maanviljely kohtaa yleensä tulvan vaikutukset ensimmäisenä, koska pellot sijaitsevat 

usein vesistöjen ranta-alueilla. Yleensä seuraavaksi kastuvat matalalle rakennetut ra-

kennukset ja rakenteet, jotka ovat usein vesistöjen läheisyydessä sijaitsevia vapaa-ajan 

asuntoja. Suuremmilla tulvilla vesi voi yltää korkeammille paikoille rakennettuihin 

asuinrakennuksiin, teollisuuslaitoksiin ja infrastruktuuriin. Yhdyskuntarakenteista her-

kimpiä tulville ovat matalalle sijoittuvat vesi- ja viemäriverkot sekä -laitokset. Liiken-

teen sujuvuutta vaarantaa alimpien teiden katkeaminen ja silloille aiheutuvat tulvava-

hingot. Rakennusten rakenteista kastuvat ensimmäisinä kellarit ja alapohjan eristeet. 

Lisäksi tulvan siirtämät jäälohkareet voivat osuessaan aiheuttaa rakenteille mekaanisia 

vaurioita. (Parjanne & Huokuna, 2014, p. 26) 
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Vesi ja jää muovaavat lähes aina vesistön rannikon muotoa kallio- ja kivikkorantoja 

lukuun ottamatta. Järvialueilla eroosion aiheuttaa aallokko ja jokien varsilla veden vir-

taus. Voimakkaimmin vyöryvät hiekka- ja hietaperäiset harjutörmät. (Saukko, 1986, pp. 

11-14) Uomaeroosio aiheutuu joessa virtaavan veden liike-energiasta. Sen suuruus riip-

puu virtaamasta ja eroosio on voimakkainta siellä, missä virtausnopeus on suurimmil-

laan. Eroosiossa liikkeelle lähtevä aines kulkee vedessä liuenneena, suspensiona tai poh-

jakulkeumana. Meanderoitumisessa joen uoma siirtyy mutkapaikoilla kohti ulkokaarret-

ta, jossa veden virtausnopeus on suurin. Hitaan virtausnopeuden alueella sisäkaarteessa 

kiintoaines tippuu pohjalle ja sedimentoituu. Uomaeroosio on luonnollinen prosessi, 

mutta vesistön säännöstely saattaa edesauttaa eroosion syntymistä. Säännöstelyn aiheut-

tamalla, kasvittomalla, mustalla vyöhykkeellä maaperä on erityisen altista uomaeroosi-

olle, koska rantoja sitova kasvien juuristo puuttuu. (Rossi, 1995, pp. 20, 26) Eroosiota 

ilmenee myös luontaisesti. Erityistä haittaa siitä on, kun ihmisen käytössä olevat ranta-

alueet sortuvat jokeen. Jos liian lähelle eroosioherkkää aluetta on rakennettu rakennuk-

sia, niiden perustukset ovat vaarassa liikkua eroosion vaikutuksesta. Viljelysmailta 

eroosio saattaa syödä myös osia pois rannan läheisyydestä. 

 Vaikutukset maanviljelylle 2.3.2

Tulvat ovat vaikuttaneet maanviljelyyn kautta aikojen. Koska valtaosa ensimmäisistä 

pelloista sijaitsi jokien partailla, olivat ne herkkiä tulvien vaikutuksille. Jo vuonna 1624 

pellon tulvaherkkyys otettiin huomioon maantarkastuksessa. Esimerkiksi Siikajokilaak-

son Pehkolassa kerrottiin kuuden, Mankilassa viiden ja Sipolassa kahdeksan tilan pelto-

jen huuhtoutuneen osittain jokeen. Toisaalta maanmittari Claes Claessonin mukaan tul-

vien vaivaamat pellot kuitenkin olivat keskimääräistä parempia. Myöhemmin karjanhoi-

to kasvoi maanviljelyä merkittävämmäksi elinkeinoksi Pohjois-Pohjanmaalla. Karjan 

rehuksi kelpaava heinä sieti pohjoisia sääoloja ja tulvaa paremmin kuin viljakasvit. 

1700-luvun lopulla peltoalaa laajennettaessa alkoi olla pulaa sopivasta viljelysmaasta. 

Siksi rantaniittyjä alettiin muuttaa pelloiksi, vaikka esimerkiksi Rantsilassa, Mankilassa 

ja Siikajoen kylässä kevättulvat olivat usein haittaamassa ranta-alueiden viljelyä. Joka 

vuosikymmenelle osuikin isompi tulva, joka tuhosi pelloilla talvehtineen syysrukiin ja 

viivästytti kevätkylvöjä kohtalokkaasti. (Hiltunen, et al., 1996, pp. 215-216, 237, 485) 

Tulvien vaikutukset maanviljelyyn riippuvat niiden esiintymisen ajankohdasta (Kuva 1). 

Useimmiten voimakkaimmat tulvat osuvat keväälle. Alavimmat pellot jäävät veden alle 

kokonaan ja tulva nostaa pohjaveden pintaa vielä laajemmalla alueella. Liika kosteus 
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viljelysmaassa heikentää sen kantokykyä niin, että työkoneiden liikkuminen vaikeutuu 

tai estyy kokonaan, kunnes tulvavesi on laskenut. Lisäksi pelloilla talvehtineille kasveil-

le saattaa aiheutua kasvuongelmia tai ne voivat tukehtua. Kesän ja alkusyksyn tulvilla 

ennen sadonkorjuuta vaikutukset ovat kuitenkin yleensä vakavammat, sillä ne aiheutta-

vat todennäköisesti koko sadon menetyksen tulvan vaivaamalla alueella. Tällöin koko 

vuoden siihenastinen työpanos menee maanviljelijältä hukkaan. (Rantakokko, 2002, p. 

27) 

 

Kuva 1. Tulvan merkittävimmät vaikutukset maanviljelytoimintaan vuodenajoittain. 

Jos kevättulva jatkuu pitkään, se viivästyttää kylvötyön aloittamista. Toisaalta kaltevalla 

maalla palstan vesistön läheisyydessä olevan pään kuivumista odottaessa ylemmät alu-

eet saattavat kuivua jo liikaakin, jolloin juuristo ei enää läpäise kuivaa kyntökerrosta. 

Kasvukausi Suomessa on niin lyhyt, että toukotyöt tulisi alkaa mahdollisimman pian 

maan kuivettua. Kylvön viivästyminen johtaa jyväsadon alentumiseen ja sadon laadun 

heikentymiseen. Kevättöiden viivästyminen heijastuu myös myöhäisempänä sadonkor-

juuna, jolloin kasvaa riski pellon kantavuuden pienenemiseen syyssateiden myötä. Kyl-

vön viivästymisen seuraukset ovat vakavammat savi- kuin turvemailla. (Tuononen, et 
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al., 1981, p. 38) Tulva voi levittää rikkaruohojen, kuten hukkakauran siemeniä ja se 

huuhtoo pellon pinnasta mukaansa maa-ainesta ja ravinteita (Vesihallitus, 1986, p. 94). 

Toisaalta tulvaveden mukana kulkee luonnostaan myös ravinnerikasta lietettä 

(Rantakokko, 2002, p. 22). Pelloille levitettyjen lannoitteiden huuhtoutuminen lisää 

alapuolisten vesistöjen rehevöitymistä. Tulva saattaa myös lisätä peltomaan happamoi-

tumista, eroosiota, salaojien tukkeutumista ja maan tiivistymistä. (Maatalouden 

tulvatyöryhmä, 1990, p. 12) Kesätulvat saattavat painaa viljaa lakoon tai aiheuttaa pin-

tamaan liettymisen ja jos tulva kestää pitkään, se saattaa tukahduttaa kasvun kokonaan. 

Kosteus voi myös aiheuttaa kasvavan tai pelloille varastoidun sadon homehtumisen. 

Aikaiseen kevääseen, myöhäiseen syksyyn ja talveen osuvat tulvat eivät ole yhtä haital-

lisia kuin kylvökauteen, kasvukauteen tai korjuuaikaan ajoittuvat, mutta niilläkin on 

maanviljelyä haittaavia vaikutuksia. (Järvenpää & Savolainen, 2015, p. 103) Talvitulvat 

voivat aiheuttaa pelloilla jääpoltetta, kun talvehtivien syysviljojen tai nurmen päälle 

muodostuu jääkansi. Se estää juuriston hapensaannin, joka vioittaa kasveja. 

(Keskipohjanmaa, 2017) 

Vedellä on maakasveihin tukahduttava vaikutus, koska ne eivät ole sopeutuneet otta-

maan juuriston soluhengitykseen tarvitsemaansa happea nestemäisestä ympäristöstä. 

Veden peittäessä kasvin juuriston sen hapensaanti estyy. Jos tämä anoxia, hapeton tai 

hyvin vähähappinen tila, kestää pitkään, kasvi voi kuolla hapen puutteeseen. 

(Rantakokko, 2002, p. 22) Liian tiiviissä maassa, jossa ilma ei vaihdu, happi korvautuu 

vähitellen hiilidioksidilla, jota maan organismit tuottavat. Hapettomissa oloissa huokos-

ten ilmaan kertyy myös kasveja haittaavia myrkyllisiä kaasuja, kuten etyleeniä. Nitraat-

titypen denitrifikoituessa kaasuksi se vie kasvien tarvitsemaa typpeä mukanaan ilmake-

hään. Hapen puute saattaa myös liuottaa maaperään liikaa mangaania tai muodostaa 

sulfideja, jotka haittaavat kasvin kasvua. (Jaakkola, 1987, pp. 3-4) Viljelykasvien ve-

densietokyvyistä on tehty useita tutkimuksia. Kaitera (1941) tutki ensimmäisenä Suo-

messa vesipeiton kestävyyttä eri kasvilajeilla. Hän teki kokeita rukiilla, apilalla, timo-

teillä, kauralla ja ohralla. Timotei kesti vesipeittoa parhaiten, kun taas ohra oli sille her-

kin. Kauralla seitsemän ja ohralla kuuden vuorokauden vesipeitto aiheutti sadon piene-

nemisen neljäsosaan. Sato menetettiin täysin veden peittäessä viljan 12–14 vuorokautta. 

Raivion (1962) tutkimusten mukaan puolestaan yhden vuorokauden vesipeitto hävitti 

kaurasadosta 40 % ja kahden vuorokauden peitto 60 %. Sato menetettiin kokonaan kol-

men vuorokauden vesipeiton jälkeen, kun tulva sattui 60 vuorokautta kasvin orastami-

sen jälkeen. Tuonosen et. al. (1981) tarkastelemissa kokeissa vuodelta 1979 taas havait-
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tiin, että kauran ja ohran kasvustot eivät tuhoutuneet juuri lainkaan, jos vilja ei ollut 

kokonaan veden peittämä. Jos näin kuitenkin oli, vaikutus kasvoi nopeasti niin, että vii-

kon kuluttua sato oli täysin tuhoutunut. (ks. Rantakokko, 2002, p. 26) Jos kasvilajeiltaan 

monotonista jokivarsipeltoa verrataan luonnontilaiseen tulvaniittyyn, siltä puuttuu nii-

tylle tyypillinen vyöhykkeisyys. Luonnossa tulvien vaikutus on määrittänyt kasvilajien 

esiintymisalueet vyöhykkeittäin sen mukaan, kuinka hyvin ne sietävät tulvaa ja maape-

rän kosteutta. (Rantakokko, 2002, p. 24) 

Ilmastonmuutos muuttaa myös tulvien maatalousvaikutuksia. Kesäiset rankkasadetulvat 

tulevat lisääntymään ja aiheuttavat satotappioita tai estävät viljelyskoneiden pääsyn pel-

loille elonkorjuuaikaan. Toisaalta myös pitkät kuivat jaksot lisääntyvät, mikä aiheuttaa 

ongelmia maataloudelle, kun kastelun tarve kasvaa ja käytettävissä oleva vesi samaan 

aikaan vähenee. (Järvenpää & Savolainen, 2015, p. 19) 

 Vaikutukset ympäristölle 2.3.3

Tulvissa eliöiden elinympäristö vettyy ajoittain runsaasti, millä on vaikutuksia kasvien 

ja eläinten elinolosuhteisiin. Tulvan vaikutukset ympäristöön riippuvat paljon tulvan 

kestosta, ajoittumisesta vuodenkierrossa ja toistumisesta. Myös luonnontilaisten kasvien 

hapettomuudensietokyvyissä on eroja. Esimerkiksi havupuut kuolevat maaperän muu-

taman kuukauden hapettomuuden seurauksena, mutta tervaleppä sietää hapetonta tilaa 

pidempään. Vaikka hapettomuus ei johtaisi kasvin kuolemaan, se saattaa heikentää kas-

vin kasvua tai vastustuskykyä, tai haitata kasvilla tärkeiden sienijuurten elämää. Sam-

malet ja jäkälät tyypillisesti puuttuvat tulvan vaikutusalueilta. (Rantakokko, 2002, p. 22) 

Tulvaveden mukana kulkee paljon lietettä, joka sisältää kasvien tarvitsemia ravinteita. 

Tästä syystä tulva-alueet ovat ympäristöön rehevämpiä paikkoja. Tulvavesi aiheuttaa 

myös ympäristön mekaanista kulumista. Maanpinnan eroosio saattaa lisääntyä ja kasvit 

voivat saada vedestä ja sen kuljettamista jäälautoista mekaanisia vaurioita. Tulva saattaa 

myös muokata elinympäristöjä sellaiseksi, että uudet lajit syrjäyttävät alueella aiemmin 

tavatut lajit. (Rantakokko, 2002, p. 22) 

Yleensä tulvalla on lisäävä vaikutus ympäristön biodiversiteettiin. Satunnaisesti muut-

tuvat olosuhteet eivät päästä eliöstöä kliimaksitilaan, jossa vakaisiin oloihin parhaiten 

sopeutuneet lajit hallitsevat elinympäristöä. Tulvat muodostavat myös erityisiä elinym-

päristöjä, kuten tulvametsiä, luhtia ja niittyjä, joissa on niille tyypillinen eliöstö. Suo-

tyypeistä Pohjois-Suomessa tyypillisesti tavattava aapa on tulvimisen luoma ja ylläpi-
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tämä ympäristö. Jokien tai järvien yhteydessä tavattavat luhdat ovat keväisin veden val-

lassa ja tulvan laskeuduttua ne pysyvät märkinä. Tulvaniityt taas ovat Pohjois-Suomen 

jokivarsille tyypillisiä, ihmisen ylläpitämiä elinympäristöjä. Ilman niittämistä tai laidun-

tamista ne alkaisivat pensoittua. (Rantakokko, 2002, pp. 23-25) 

Tulvametsissä koivut, lepät, haavat ja pajut ovat yleensä menestyjiä, koska havupuiden 

siementaimet eivät pysty kilpailemaan elinympäristöstä runsaiden heinien ja ruohojen 

kanssa niin hyvin kuin lehtipuut. Havupuutkin kuitenkin sietävät keväällä muutamia 

viikkoja tulvavettä kasvun häiriintymättä. Myös varvut yleensä puuttuvat tulvametsän 

kenttäkerroksesta. (Rantakokko, 2002, pp. 23-25) Nuoret puuntaimet ovat arempia vesi-

katteelle, iäkkäämpi puusto kestää tulvimista paremmin (Vesihallitus, 1986, p. 95). Jos 

talousmetsän normaaliksi kiertoajaksi ajatellaan 100 vuotta, ajanjaksoon mahtuu useita 

pahoja tulvavuosia, jotka määräävät metsän sijainnin taloudellisen alarajan 

(Maatalouden tulvatyöryhmä, 1990, p. 12). 

Tulvavyöhykkeet ovat tärkeitä elinympäristöjä myös eläimille. Veden alle jäävästä ran-

takasvillisuudesta vapautuu ravinteita mikrobeille, jotka edesauttavat monien hyönteis-

lajien leviämistä. Näitä puolestaan syövät ravintoketjussa ylempänä olevat lajit, linnuis-

ta erityisesti vesilinnut ja kahlaajat. Varsinkin keväällä linnut käyttävät tulva-alueita 

muuton aikaiseen levähtämiseen. Nisäkkäistä esimerkiksi saukko ja majava hyötyvät 

tulvan muovaamista ympäristöistä. (Rantakokko, 2002, pp. 26-27) 

2.4 Tulvariskien hallinta 

 Tulvariski ja sen hallinta 2.4.1

Tulvariski määritellään todennäköisyyden ja seurauksien tulona ja seuraukset puolestaan 

vaaran ja haavoittuvuuden tulona. Maanviljelyn tulvariskin todennäköisyys saadaan 

peltoalueen vesistön tulvakorkeuden tilastollisesta toistumistiheydestä ja tulvasta aiheu-

tuva vahingollinen seuraus on satotappio (ks. Kuva 2). Haavoittuvuus puolestaan kuvaa, 

kuinka altis kohde on tulvavahingoille. Vaara on pellon altistuminen tulvalle erilaisten 

tulvan ominaisuuksien vallitessa. (Parjanne & Huokuna, 2014, p. 22) 
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Kuva 2. Maanviljelyn tulvariskin muodostuminen (mukaillen Parjanne, 2017, p. 6). 

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään arvi-

oimaan ja pienentämään tulvariskejä sekä estämään tai vähentämään tulvista aiheutuvia 

seurauksia. Suomessa on perinteisesti keskitytty tulvasuojeluun, mutta viime vuosi-

kymmeninä myös tulviin varautuminen ja tulvatorjunta ovat nousseet merkittävämpään 

rooliin. Painopiste on myös siirtynyt maatalouden suojaamisesta taajamiin. Vesistöjen 

läheisyydessä toimittaessa tulvariskiä ei koskaan ole mahdollista poistaa täysin, vaan 

aina jää jäljelle vähintään erittäin pieni riski. Tämä niin kutsuttu jäännösriski tarkoittaa 

tulvan niitä vaikutuksia, joita ei ole teknisesti mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa 

estää. (Parjanne & Huokuna, 2014, pp. 28, 31) Tulvariskien hallinnan kehittäminen sai 

vauhtia sotien jälkeisenä aikana. Merkittävä tapahtuma oli Etelä-Pohjanmaalla 1953 

koettu suurtulva. Keväinen lämpöaalto sulatti lumet nopeasti pääsiäisen aikaan. Kyrön-

joen alueelle muodostui 30 km pitkä tulvajärvi, joka peitti alleen 35 000 hehtaaria vilje-

lysmaata. Kevättulva viivästytti kylvötöihin pääsemistä, mutta pahempi oli saman vuo-

den heinäkuun lopulle osunut kesätulva. Se oli laajuudeltaan vain kolmannes kevättul-

vasta, mutta osuminen viljelyn kannalta herkkään ajankohtaan teki siitä kohtalokkaan 

monen viljelijän sadolle. Tulvien johdosta perustettiin Kyrönjokitoimikunta, joka alkoi 

ajaa joen tulvasuojeluhanketta voimakkaasti eteenpäin. Tuohon asti tulvansuojelutoi-

menpiteet olivat olleet lähinnä jokien perkaamisia, mutta nyt ehdotettiin ensimmäistä 

kertaa laajamittaista jokirantojen pengertämistä, tulvavesikanavien rakentamista ja lat-

vavesien säännöstelyä suuressa mittakaavassa. Myös tekojärviä alettiin suunnitella en-
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simmäistä kertaa tulvasuojelua varten. Kyrönjoen tapahtumat toimivat alkukimmokkee-

na koko Suomessa seuraavina vuosikymmeninä lisääntyneille tulvasuojelutöille. 

(Orrenmaa, 2004, pp. 9-10, 15) 

 Pengerrykset ja perkaukset 2.4.2

Pengerrysten tarkoituksena on taata riittävä kuivatus alueille, joilla vesistön pinnankor-

keus haittaa matalien alueiden käyttöä. Niitä rakennetaan yleensä käytännössä maanvil-

jelyn mahdollistamiseksi tulvivilla tai muuten kosteilla rantamailla. Järvien rannoille ja 

jokivarsille on tehty runsaasti penkereitä myös voimalaitostoimintaa ja vesistöjen sään-

nöstelyä varten suojaamaan jo olemassa olevia rakennuksia ja peltoja. Pengerrykset 

usein rakennetaan pehmeän maan päälle, joten pengerkorkeutta määritettäessä on otet-

tava huomioon alustan painuminen. Toisaalta, jokien äyräät ovat usein tulvalietteen las-

keutumisen johdosta jo valmiiksi muuta ympäristöä korkeampia. Pengerrysalueen kui-

vatusvedet johdetaan avo-ojiin, joista vesi ohjataan altaaseen. Altaasta se nostetaan 

pumppujen avulla penkereen toiselle puolelle, ylempänä sijaitsevaan vesistöön. Pump-

pauskustannuksia pienennetään johtamalla ulkopuoliset vedet alueen ohi eristysojilla. 

(Mustonen, 1979, pp. 338-342) Tulvapengerrysten ongelmana on, että lähelle vesistöä 

tehtyinä ne poistavat veden luontaista varastointikapasiteettia ja näin siirtävät tulvan 

alajuoksulle. Suojapenkereitä tehtäessä onkin vastapainoksi rakennettava tekojärviä, 

joiden avulla varastotilavuuden katoaminen kompensoidaan. (Kivekäs, 1985, p. 43) 

Jokien ja koskien perkaamiset on aloitettu Suomessa jo 1700-luvun puolivälissä. Joet 

olivat tuohon aikaan merkittäviä liikenneväyliä. Perkausten tarkoituksena on ollut paitsi 

veneliikenteen helpottaminen, niin myös tulvien ehkäiseminen sekä uuden pelto- ja niit-

tymaan valtaaminen maataloudelle. Perkauksessa veden juoksemista parannetaan rai-

vaamalla kiviä pois koskipaikoilta. Aina perkaukset eivät paranna kokonaistilannetta, 

vaan aivan kuten pengerrystenkin kanssa, virtauksen parantaminen aiheuttaa pahenevia 

tulvia alajuoksulla. Perkauksia on tehty myös uittotoimintaa varten. (Turunen, 1983, pp. 

35-38) Uusia perkauksia ei nykyään käytännössä enää suoriteta, koska ne ovat vastoin 

EU:n Vesipuitedirektiivin periaatteita. Direktiivin mukaan pintavesimuodostumia on 

suojeltava, parannettava ja ennallistettava (VPD 2000/60/EY; 4 artikla 1 a) i)–ii)) Direk-

tiivin kansallinen täytäntöönpano on Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

(1299/2004). Direktiivin ympäristötavoitteet on kirjattu myös lain tavoitteiksi. Vesien-

hoitosuunnitelmassa keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi voidaan nimetä vesi-

muodostumia, joissa hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi joudutaan aiheuttamaan 
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haittaa esimerkiksi ympäristölle, vesistön säännöstelylle, tulvariskien hallinnalle tai 

maankuivatukselle. Näiden osalta tavoiteltava vesistön hyvä tila on lievennetty vähin-

tään hyväksi saavutettavissa olevaksi ekologiseksi tilaksi ja hyväksi kemialliseksi tilak-

si. Ympäristötavoitteita voidaan lain mukaisesti myös lieventää tai niistä voidaan poike-

ta tietyin perustein. (VL 587/2011; 4 luku 21–24 §) Virtavesien kunnostuksen tavoittei-

na on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja lisääntyvien vaelluskalakantojen palaut-

taminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi virtavesiä on kunnostettu palauttamalla niitä al-

kuperäisen kaltaiseen tilaan lisäämällä ja järjestelemällä kiviä ja puita luonnollisen kos-

ken kaltaiseksi. (SYKE, 2016e) 

 Vesistön säännöstely 2.4.3

Tulvahaittoja on mahdollista rajoittaa vesistön säännöstelyllä. Säännöstelyllä tarkoite-

taan vesistön luonnonmukaisen virtaaman ja siitä riippuvan vedenpinnan korkeuden 

muuttamista niin, että tulos vastaa paremmin olemassa olevia tarpeita (Kivekäs, 1985, p. 

21). Säännöstelyä ohjaa vesilaki silloin, kun on kyse muusta kuin vähäisestä veden vir-

taaman ja korkeuden säätelystä. Vesitaloushankkeella on oltava lupa viranomaiselta, 

kun muutetaan muun muassa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa. 

Lupaa myönnettäessä harkitaan yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä. (VL 

587/2011; 3 luku 2 §, 6 §, 7 luku 1 §) Suomen säännöstelyhankkeissa on ollut mukana 

noin 310 järveä, pinta-alaltaan yhteensä noin 10 000 km
2
. Jokivesistöistä puolestaan 

vain yksi kymmenesosa on luonnontilassa. Yleisimmin, noin 40 %:ssa tapauksista, 

säännöstelyhankkeen päätavoitteena on vesivoimatalous, 30 %:ssa tulvasuojelu ja 10 

%:ssa vesiensuojelu. (Lehtinen, et al., 2006, p. 31) Vesistön moninaiskäytöllä tarkoite-

taan kaikkien intressiryhmien huomioimista säännöstelyssä. Säännöstelyn käytön mää-

räävät paitsi tulvariskien hallinta ja maanviljelyn tarpeet, niin myös vesiensuojelu, ve-

neily, kalastus ja luonnonkauneus. (Orrenmaa, 2004, p. 22) 

Maatalouden osalta säännöstelyn tavoitteena on haitallisten, keskimääräistä suurempien, 

tulvakorkeuksien vähentäminen ja kylvön ja sadonkorjuutöiden aikaisen vedenpinnan-

korkeuden alentaminen niin, että rantapellot ovat riittävän kuivia kantamaan työkoneet. 

Suuria, erittäin harvoin toistuvia tulvia säännöstelyllä ei kuitenkaan ole mahdollista tor-

jua kokonaan. Tarvittavat tilavuudet vaatisivat niin massiivisia vesivarastoaltaiden ra-

kennustöitä, että ne olisivat taloudellisesti kannattamattomia. Järvialtaiden vedenpintoja 

lasketaan jo hyvissä ajoin ennen kevään tulvahuipun saavuttamista (nk. kevätkuoppa). 

Toisaalta, säännöstelyllä voidaan vedenpinta pitää kuivaan aikaan luonnollista korke-
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ammalla. Näin ehkäistään pohjavedenpinnan liiallinen aleneminen, joka kasvukaudelle 

osuessaan heikentää satoa. Säännöstelyllä voidaan vähentää myös metsätalouden tulva-

vaikutuksia, mutta metsässä haitallinen tulvaraja on ylempänä kuin pelloilla ja metsäta-

louden tulvansuojelu syntyy yleensä maatalouden suojelun sivutuotteena. (Kivekäs, 

1985, pp. 35-37) 

Myös kalataloutta, vesiliikennettä ja vesistöjen virkistyskäyttöä voidaan säännöstelyllä 

edistää laskemalla tulvavedenkorkeutta ja varastoimalla vettä kuivien kausien varalle. 

Vesivarastot tulee pitää aina riittävinä myös vesihuollon ja vesivoimatalouden tarpeita 

varten. Virtaama on luonnostaan pienin talviaikaan, jolloin taas energian tarve on suu-

rimmillaan. (Kivekäs, 1985, pp. 37-43) Vesivoima on erinomaista säätövoimaa tasaa-

maan vaihtelua sähkön kysynnässä ja tarjonnassa. Säätövoiman avulla tasoitetaan säh-

kön hintapiikkejä ja varmistetaan sähköjärjestelmän luotettavuus. Säätötarve tulee lähi-

vuosina lisääntymään voimakkaasti, kun tuotannoltaan vaihtelevaa tuuli- ja aurin-

koenergiaa otetaan käyttöön lisää ja yhteiskunta rakentuu yhä enemmän sähkön varaan. 

(Energiateollisuus, 2017) 

Vesistöjen säännöstely ei kuitenkaan ole haitatonta. Tyytymättömyyttä järvien säännös-

telyssä aiheuttavat talvinen vedenpinnan lasku, alkukevään alhaiset vedenkorkeudet ja 

syksyn korkea vedenpinta. Säännöstely aiheuttaa myös painetta rantojen kunnostukselle 

ja kalakantojen hoidolle. Jokivesille tyypillisiä haittoja ovat vedenpinnan nopea ja voi-

makas vaihtelu, vaelluskalojen kulun estyminen ja liian alhaiset minimivirtaamat. Joen 

porrastaminen on hävittänyt virtahabitaatteja ja entiset jokien pääuomat ovat monin pai-

koin jääneet vähävetisiksi. Vaikka vaelluskaloja on yritetty palauttaa kalaportailla, kan-

tojen vahvistumista vaivaa silti lisääntymisalueiden puute. Säännöstely vaikuttaa myös 

rantavyöhykkeiden eliöstöön. Vesi- ja rantakasvillisuudessa, pohjaeläimistössä ja kalas-

tossa tapahtuu muutoksia säännöstelyn johdosta. Säännöstellyn järven vedenpinnan nos-

taminen voi aiheuttaa myös eroosiota ja rantojen vyörymistä. Pesimäaikaan liian ylös 

nouseva järvivesi haittaa joidenkin lintulajien, kuten kuikan ja lokkien, lisääntymistä 

tuhoten jo alkaneen pesinnän. Etelä- ja Keski-Suomessa järvien häiritsevät kevättulvat 

on säännöstelyn avulla saatu poistettua, mutta toisaalta tämä on kiihdyttänyt suojaisten 

lahtien umpeenkasvua tulvan huuhtovan vaikutuksen kadotessa. Tärkeinä biotooppeina 

aiemmin toimineita jokivarsien vanhoja tulva-alueita on myös jäänyt säännöstelyn myö-

tä veden alle. Lyhytaikaissäännöstely taas aiheuttaa vedenkorkeuden vaihteluvälille ns. 

mustan vyöhykkeen, jossa elää vain niukasti kasvilajeja. Säännöstelyn haittojen vähen-
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tämiseen on tähdätty kehittämishankkeilla, joissa lupaehtoja tarkistetaan. Säännöstely-

käytäntöjen muuttaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, koska intressiristiriidat ovat 

moninaiset. (Lehtinen, et al., 2006, pp. 32-33) 

Vesilain vaatimusten mukaisesti vanhoilla luvilla toimiville säännöstelyhankkeille on 

valtion valvontaviranomainen määrätty selvittämään mahdollisuudet vähentää säännös-

telyn haitallisia vaikutuksia. Haitallisten vaikutusten vähentämiseksi voi sitten valvon-

taviranomainen, kalatalousviranomainen tai kunta hakea lupamääräysten tarkistamista. 

Tarkistamisella saavutettava hyöty tulee kuitenkin olla merkittävää, eikä säännöstelystä 

saatavaa kokonaishyötyä saa huomattavasti vähentää. Lain esittelemä työkalu tulvasta 

tai kuivuudesta aiheutuvien haitallisien vaikutusten vähentämiseksi on vesistöalueen 

padotus- ja juoksutusselvitys. Siinä tarkastellaan erilaisten säännöstelytoimenpiteiden 

vaikutusta vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Selvitystä voidaan käyttää sitten lupamäärä-

ysten tarkistamiseen tai uusien määräysten antamiseen. (VL 587/2011; 18 luku 3 a §, 19 

luku 7 §) Padotus- ja juoksutusselvityksiä on laadittu erityisesti selvittämään ilmaston-

muutoksen vaikutuksia vesistön säännöstelytoimintaan (SYKE, 2015a). 

 Nykyaikainen tulvariskien hallinta 2.4.4

Tulvariskien hallinta on perinteisesti ollut tulvasuojelua, kuten vesistöjen säännöstelyä, 

uomien perkaamista ja rantojen pengertämistä. Nykyaikainen tulvariskien hallinta koos-

tuu pitkälti uusista toimintatavoista, jotka tähtäävät tulvaan varautumiseen, nopeaan 

reagointiin tulvan sattuessa ja jälkitoimenpiteisiin (Kuva 3). Toimintaa ohjataan kohti 

luonnonmukaista tulvasuojelua, jossa tulvavesi pyritään pidättämään valuma-alueella 

mahdollisimman pitkään. Käytännön toimia ovat vanhojen tulva-alueiden säilyttäminen 

ja uusien luominen sekä erillisten tulvauomien muodostaminen. Jos uusia pengerryksiä 

tehdään, ne rakennetaan mahdollisimman kauas uomasta tulvavarastokapasiteetin säilyt-

tämiseksi. (SYKE, 2015b) 
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Kuva 3. Nykyaikainen tulvariskien hallinta (mukaillen Parjanne & Huokuna, 2014, p. 

29). 

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja valtioneuvoston asetus tulvariskien hallin-

nasta (659/2010) määrittelevät toiminnan periaatteet Suomessa. Ne perustuvat vuonna 

2007 voimaan tulleeseen EU:n tulvadirektiiviin. Lain mukaan tulvariskien hallinta koos-

tuu tulvariskien alustavasta arvioinnista, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatimisesta 

sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien tekemisestä. Alustavassa arvioinnissa selvite-

tään karkeasti merkittävät tulvariskialueet huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset. 

Tulvavaarakartoituksessa määritetään vähäisen ja keskisuuren tulvan laajuudet ja ve-

sisyvyydet. Tulvariskikartoituksessa puolestaan selvitetään tulvien vahingolliset seura-

ukset riskialueiden ympäristölle, asukkaille ja taloudelliseen toimintaan. Tulvariskien 

hallintasuunnitelmat taas laaditaan alueittain tavoitteiden ja toimenpiteiden kirjaamisek-

si. Vesistö- ja merivesitulvariskien hallinnasta vastaavat paikalliset elinkeino-, liikenne 
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ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja hulevesitulvat kuuluvat kuntien vastuualu-

eelle. (SYKE, 2016d) 

Tulvariskien hallinnan edistämiseksi tulva-alueiden asukkaiden tulvatietoisuutta voi-

daan lisätä ja heille voidaan antaa ohjeita tulviin varautumisesta. Valmiustoimina laadi-

taan alueittaisia tulvaennusteita ja kehitetään tulvavaroitusjärjestelmiä. Tulvanaikaista 

riskienhallintaa ovat pelastustoiminta, tiedotustoiminta, juoksutusten säätely, hyydepa-

tojen muodostumisen estäminen, jääpuomien asentaminen ja jääpatojen hajottaminen. 

Tulvan laskeuduttua suoritetaan jälkitoimenpiteet, joiden avulla varmistetaan tulvava-

hingoista toipuminen ja parannetaan tuleviin tulviin varautumista. (SYKE, 2015b) 

Tulviin varautuminen näkyy tulvariskien huomioimisena maankäytön suunnittelussa ja 

rakentamisen ohjauksessa. Rakennettaessa tulvaherkille ranta-alueille on rakenteiden 

sijainti suunniteltava riittävän korkealle niin, että tulvavahinkoja ei synny. Ympärivuoti-

sen asutuksen tulisi sietää kerran 100–200 vuodessa esiintyvät tulvat. Tulvariski olisi 

syytä ottaa huomioon kaikilla kaavatasoilla, mutta erityisesti asemakaava-alueella kaa-

voittajan tulee kieltää tulvalle herkkien toimintojen sijoittaminen tulvavaara-alueille. 

Viranomaiset ohjaavat rakentamista määrittämällä kullekin rakennuspaikalle korkeusta-

son, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa vedestä vaurioituvia rakenteita. Tämä alin suosi-

teltu rakentamiskorkeus riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta, rakennustavasta ja 

tulvivan vesistön ominaispiirteistä. Erityisesti yhteiskunnan toimintojen kannalta tär-

keimmät kohteet, kuten sairaalat, vanhainkodit, liikenne- ja viestintäyhteydet, sähkönja-

keluverkostot ja voimalaitokset tulisi sijoittaa riittävän kauas tulvariskialueista. 

(Parjanne & Huokuna, 2014, pp. 12, 36, 62) 

2.5 Tulvavahinkojen arviointi ja korvaaminen 

Vahingolla on perinteisesti tarkoitettu sellaista haittaa, jonka johdosta menetetään talou-

dellista arvoa (Viljanen, 2008). Tulvavahingoissa taloudellisen arvon menettämisen 

aiheuttaa poikkeuksellisen korkealle nouseva vesi joko suoraan osuessaan kastumaherk-

kiin kohteisiin tai välillistä haittaa aiheuttaen. Aikaisemmin valtio korvasi vesistötulvis-

ta aiheutuvia rakennus-, irtaimisto- ja satovahinkoja. Vuoden 2014 alusta alkaen raken-

nus- ja irtaimistovahinkoja on korvattu vain kotivakuutuksiin kuuluvasta tulvaturvasta. 

Vuoden 2016 alusta myös satovahinkojen korvaaminen siirtyi valtion rahoittamasta 

korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen. Vakuutusyhtiöt korvaavat paitsi vesistötulvi-
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en vahinkoja, niin myös merenpinnan noususta ja rankkasateista aiheutuvia vahinkoja, 

toisin kuin vanhassa valtion järjestelmässä. Tulvavahinkoja korvataan vain silloin, kun 

tulva on poikkeuksellinen, yleensä 1/50a tai harvinaisempi. (SYKE, 2017a) Vanhassa 

valtion korvausjärjestelmässä oli korkea, 30 %:n omavastuu. Vakuutusyhtiöiden oma-

vastuu on 15–20 % luokkaa. Aiemmin korvausta oli mahdollista saada vasta, jos sato jäi 

alueellista keskisatoa pienemmäksi omavastuun jälkeen. Näin ollen korvauksia saattoi 

saada, vaikka ei olisi yrittänyt estää satovahinkojen syntymistä. Tätä pyritään vakuutus-

yhtiöiden tarjoamissa vakuutuksissa ehkäisemään nostamalla usein korvauksia hakevien 

asiakkaiden vakuutusmaksuja. Vanha valtion järjestelmä korvasi myös kylvämättä jää-

misestä aiheutuneen vahingon, kun taas vakuutusyhtiöt korvaavat vain kasvustolle ai-

heutuneet tuhot. Uudenlaiset satovahinkovakuutukset eivät ole olleet kovinkaan suosit-

tuja. Vuonna 2016 vakuutuksia oli myyty vain 400 kappaletta, kun vakuutusta tarjoavil-

la yhtiöillä oli useita kymmeniä tuhansia maatilavakuutusasiakkaita. Vakuutus maksaa 

noin 2–10 e/ha riippuen yhtiöstä ja turvan kattavuudesta. Korvausten suurusluokka on 

esimerkiksi Osuuspankilla enintään 800 e/ha. (Aamulehti, 2016) 

Vuosina 1995–2012 Suomessa maksetut tulvavahinkokorvaukset olivat yhteensä noin 

11 milj. e, mutta valtaosa vahingoista sattui vuosille 2004 (5,3 milj. e), 2005 (3,9 milj. 

e) ja 2012 (1,3 milj. e) (Parjanne & Huokuna, 2014, p. 24). Kuvassa 4 on esitetty tilasto-

tietoa Pohjois-Pohjanmaalle maksetuista tulvavahinkokorvauksista 1995–2015. Tilas-

tosta näkyy selvästi tulvavahinkojen satunnaisuus. Jokavuotisia vahinkoja on hyvin vä-

hän, mutta pahoina tulvavuosina korvauksia on maksettu runsaasti. Suurimmat korvauk-

set, 750 000 e, on maksettu 2013. Myös 2000, 2004 ja 2012 korvauksia on maksettu 

huomattavan paljon. Lähes kaikki korvaukset on maksettu vesistötulvien aiheuttamista 

vahingoista. Merkittävimmät korvaukset merivesitulvista on maksettu 2011 ja rankka-

sadetulvista 2011–2013. 
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Kuva 4. Maksetut tulvavahinkokorvaukset Pohjois-Pohjanmaalla vuosittain ja tulvatyy-

peittäin 1995–2015. Valtion korvaamat vahingot 1995–2014, vakuutusyhtiöiden kor-

vaamat 2010–2015. Korvauksettomat vuodet on piilotettu. (SYKE, 2016c) 
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3 PELTOJEN PAINUMINEN SUOMESSA 

3.1 Maanviljely jokivarsilla 

 Maanviljelyn piirteet 3.1.1

Jääkauden jälkeen kuivan maan paljastuessa syntyi myös järviä ja niille laskujokia. Jär-

vet yhdistyivät reiteiksi, jotka purkautuivat mereen. Laskujoet pitenivät samalla, kun 

rantaviiva siirtyi merelle päin. Pohjanlahteen laskevien jokien kaltevuutta on pienentä-

nyt maannousu, jonka keskus sijoittuu lahden keskelle. Alueella maan nouseminen on 

nopeinta Suomessa ja lisäksi merestä nouseva maa on poikkeuksellisen tasaista. Siksi 

jokien virtaus on hidastunut ja tulvariski kasvanut merkittävästi. Tulvan peittämille alu-

eille on tulvien mukana laskeutunut humupitoista hietaa ja muuta lietettä, joita kutsutaan 

tulvakerrostumiksi. Kerrostumat ovatkin erinomaista viljelysmaata ja tulva-alueet on 

siksi usein otettu viljelyskäyttöön. Hietamaat ovat erinomaisia viljelysmaita, mutta sa-

vimaita pidetään viljelysmaista parhaimpina, tosin viljavuuteen vaikuttavat saven rae-

koostumus ja humuspitoisuus. Hiesumaatkin ovat käyttökelpoisia, mutta niiden kuiva-

tuksen hallitseminen on haastavaa. Hiekkamaat sopivat viljelykseen, jos seassa on riit-

tävästi humusta. Eloperäisistä maalajeista liejumaat ovat viljelysmaana tyydyttäviä, jos 

niiden happamuus korjataan kalkituksella. Turvemaista saravaltaiset turpeet soveltuvat 

viljelykseen, mutta rahkavaltaisilla turpeilla on luonnostaan liian vähän ravinteita. 

(Rankama, 1964, pp. 308, 371-372) 

Pohjanlahden rannikon vanhin asutus keskittyi jokien silloisille suualueille, missä sijait-

sivat myös ensimmäiset pellot. Peltomaat raivattiin ensimmäisenä parhaille savimaille 

jokilaaksojen pohjille. Asutuksen levitessä myös pellot laajenivat rannikolta sisämaahan 

päin ja poispäin jokiuomasta. Karjan talvirehua tuottivat parhaiten jokien ja isojen puro-

jen varsilla sijainneet luonnonniityt. (Turunen, 1983, p. 23) 1700-luvulla, kun kaskimaat 

alkoivat ehtyä, Suomen viljaomavaraisuutta parannettiin toteuttamalla matalarantaisten 

järvien laskemisia. Tarkoituksena oli luoda entisistä järvenpohjista rehuniittyjä kehitty-

vän karjatalouden tarpeisiin ja järviheinä kasvoi hyvin muodostuneilla tulva-alueilla. 

Niityiksi lasketut järvet toimivat tulvavesien varastoina keväisin. Myöhemmin tämä 

varastointimahdollisuus poistui, kun järviheinän merkitys väheni ja niityt kuivatettiin 

pelloiksi. 1900-luvun alkupuolella tehtiin peltoalan kasvattamiseksi luonnonniittyjen 

ojituksia, purojen perkauksia ja vesiperäisten maiden raivauksia. Viljellyn maan pinta-
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ala kasvoi maailmansotien välisenä aikana yli kaksinkertaiseksi. Parhaat viljelysmaat 

sijaitsivat jokien tulvaherkillä varsilla, joten oli tarpeen kiinnittää enemmän huomiota 

kasvaviin tulvahaittoihin ja niiden poistamiseen. Tulvahaittoja lisäsi entisestään se, että 

laskettujen järvien pohjat ovat usein painuneet merkittävästi, jopa toista metriä. 

(Turunen, 1983, pp. 39-40, 46, 67, 78, 133, 138; Rantakokko, 2002, p. 40) 

Viime vuosikymmenien aikana maataloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Tilakoot ovat kasvaneet ja samalla viljelijöiden määrä on vähentynyt. Maatilojen määrä 

on pudonnut 1980-luvun 200 000:sta neljäsosaan 2000-luvulle tultaessa. Vastaavasti 

tilojen keskimääräinen peltoala on kasvanut nelinkertaiseksi yli 40 hehtaariin. Näin ol-

len pellon kokonaispinta-alassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia: 6,7 % Suomen 

pinta-alasta on viljelykäytössä. Ennen Suomen liittymistä EU:hun maatalouden koko-

naistuotosta oli markkinatuottoa noin 80 %. Jäsenyyden jälkeen markkinatuoton osuus 

on pudonnut 50 prosenttiin erilaisen tukien merkityksen noustessa yhtä suureksi. Koti-

eläintilojen osuus on pienentynyt kasvinviljelyn tullessa merkittävämmäksi. Tuotanto-

muodot ovat myös keskittyneemmät kuin ennen. Esimerkiksi lypsykarjatiloja on eniten 

Pohjois-Pohjanmaalla. (Järvenpää & Savolainen, 2015, pp. 17-18) 

Ilmastonmuutos aiheuttaa lukuisia muutoksia Suomen viljelyolosuhteisiin. Ilmakehän 

hiilidioksidin määrän kasvu periaatteessa tehostaa yhteyttämistä, mutta kasvin koko-

naisbiomassan kasvu ei välttämättä kasvata satoa samassa suhteessa. Asiaan vaikuttaa 

monet muutkin tekijät. Koska vuoden keskilämpötila nousee, tekee se kasvukaudesta 

pidemmän. Myös vuotuinen tehoisan lämpötilan summa kasvaa, jolloin nykyisten lajik-

keiden kasvuaika lyhenee 8–16 päivällä. Suomessa tulee mahdolliseksi kasvattaa uusia 

lajeja, joiden kasvua aiemmin lämpötilaolosuhteet ovat rajoittaneet. Vanhoja lajeja on 

mahdollista kasvattaa yhä pohjoisempana. Kevätkylvö vähenee, sillä suurempia satoja 

tuottavat syyskylvöiset lajikkeet lisääntyvät. Kevätkylvö on mahdollista suorittaa ny-

kyistä viikkoa aiemmin kaudella 2011–2040 ja kahta viikkoa aiemmin kaudella 2071–

2100. Sadonkorjuu puolestaan ei todennäköisesti juurikaan siirry eteenpäin, koska täl-

löin kasvaa myös riski syyssateiden aiheuttamista haitoista. Lisäksi valon määrän vähe-

neminen syksyllä estää satotuottojen nousemisen, vaikka lämpötila sen sallisikin. Sa-

dannan lisäys ajoittuu kasvukauden loppupäähän, missä se haittaa sadonkorjuuta. Sa-

danta ei juuri lisäänny kasvukauden alkuvaiheessa, missä sitä tarvittaisiin tasapainotta-

maan kasvavien lämpötilojen aiheuttamaa kuivuutta. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös 

kasvien ravinnetalouteen, sillä muutokset sadannassa, lämpötilassa ja hiilidioksidipitoi-
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suudessa muuttavat maaperän kemiallisia ja mikrobiologisia olosuhteita. Leudot talvet 

saattavat olla riski syyskylvöisten kasvien talvehtimiseen. Myös kasvitautien ja -

tuholaisten määrä lisääntyy talvien leudontumisen ja kosteusolosuhteiden muutosten 

johdosta. (Schulz, 2009, pp. 8-15) 

 Viljelysmaan kuivatus 3.1.2

Kivikaudella viljelykset sijaitsivat hiekkamailla, jolloin ei ollut tarvetta maankuivatuk-

selle. Ensimmäiset dokumentoidut ojitukset on tehty Suomessa 1300-luvulla. 1600-

luvulla aloitetussa kydönpoltossa ojitus oli olennainen vaihe. Sarkaojitus puolestaan 

yleistyi 1800-luvulla ja vuonna 1855 otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen salaoja-

putkikone Mustialassa. Kuivatustoiminta voimistui sotien jälkeen, kun uusia tiloja piti 

perustaa alueluovutuksissa menetettyjen tilalle. Viimeisin runsaasti kuivatuksia sisältä-

nyt kausi oli 1970-luvulta 1990-luvulle, jonka jälkeen ojitukset ovat vähentyneet mer-

kittävästi ja painopiste on siirtynyt uudisojituksista peruskorjauksiin. (Järvenpää & 

Savolainen, 2015, pp. 15-16) 

Kasvit tarvitsevat vettä elääkseen, mutta liiallinen vesi ympäristössä on maakasveille 

haitaksi. Vesi on yksi fotosynteesin raaka-aineista ja lisäksi kasvit kuljettavat sen avulla 

ravinteita ja yhteyttämistuotteita kasvin osasta toiseen sekä pitävät yllä solupainetta. 

Kasvit haihduttavat vettä pitääkseen kasvustonsa sopivassa lämpötilassa. (Järvenpää & 

Savolainen, 2015, p. 135) Kasvin kasvu kärsii maan liiallisesta kosteudesta tai kuivuu-

desta ja pahimmillaan ääriolosuhteet johtavat satotappioihin. Suomessa näistä yleisem-

pää on liiallinen kosteus, joka estää ilman pääsyn maahan. Tällöin kasvin juuret eivät 

saa happea ja maahan ei voi syntyä bakteeritoimintaa, joka on kasvin ravinnonsaannin 

kannalta välttämätöntä. Jos pohjaveden pinta on jatkuvasti korkealla, kasveille syntyy 

kuiville jaksoille altis pintajuuristo. Kostea maa myös säilyy kylmänä pidempään ke-

väällä, mikä viivästyttää kasvua. Savipitoisten maiden kostuessa ne saattavat muuttua 

tiiviiksi massaksi, johon kasvien juuret eivät pysty työntymään. (Järvenpää & 

Savolainen, 2015, p. 18) 

Maankuivatuksen kaksi päätarkoitusta ovat pitää kasvualustan vesipitoisuus optimaali-

sena kasveille ja saavuttaa maanviljelykoneita varten riittävä maan kantavuus. Nykyään 

näistä merkittävämpi kuivatussyvyyden määrääjä on kantavuus, sillä kasveille riittäisi 

pienempikin kuivavara. Suomessa on pohjoisen sijaintinsa vuoksi erityisen tärkeää kiin-

nittää huomioita kuivatukseen. Keväällä sulamisvesiä on runsaasti ja kasvukausi lyhyt, 
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joten pelto tulee saada viljeltävään kuntoon nopeasti. Vuoden suurimmat sadejaksot taas 

ajoittuvat usein elonkorjuuaikaan, jolloin peltojen tulisi jälleen kantaa työkoneet. 

(Vesihallitus, 1986, p. 29) Sateiden jälkeen myös juuristokerroksen vesipitoisuus on 

tärkeää saada kuivatuksen avulla pienemmäksi niin, että vesi ei tukahduta juuria. Kuiva-

tus varmistaa maaperän riittävän kuivavaran eli pohjaveden syvyyden. (Alakukku & 

Teräväinen, 2002, pp. 33, 39) 

Maankuivatus voidaan jakaa perus- ja paikalliskuivatukseen. Peruskuivatusta ovat val-

taojien kaivu ja perkaus sekä purojen vedenjohtokyvyn parantaminen. Paikalliskuiva-

tusta puolestaan ovat piiri-, sarka- ja salaojitus. (Järvenpää & Savolainen, 2015, p. 22) 

Tarkoituksenmukaisinta on hoitaa pellon kuivatus salaojituksella. Salaojituksessa vesi 

siirtyy maaperästä salaojaputkeen, kun maaveden energiataso on suurempi kuin energia-

taso putkessa olevassa vedessä (Kuva 5). Energiatasojen eroa kutsutaan hydrauliseksi 

korkeudeksi, joka ilmaisee salaojien puolivälissä olevan veden putken sisään siirtämi-

seksi tarvittavan energian määrän. Pohjaveden pinta jää salaojien puolivälissä korke-

ammalle kuin salaojissa maan, salaojan ympärysaineen ja itse salaojaputken aiheutta-

man virtausvastuksen vuoksi. Yleensä kuivavaran määrää laskuaukon korkeusasema 

valtaojassa tai muussa salaojan purkupaikassa. Salaojaverkoston avulla voidaan myös 

säädellä pellon pohjavedenpintaa tilanteen mukaan, jolloin puhutaan säätösalaojitukses-

ta tai säätökastelusta. (Alakukku & Teräväinen, 2002, pp. 33-36) Toimiva salaojittami-

nen vaatii aina toimivan peruskuivatuksen, jossa valtaojat ja purot kuljettavat salaojista 

valuvan veden sujuvasti eteenpäin (Vesihallitus, 1986, p. 30). Lisäperkauksia tarvitaan 

erityisesti silloin, kun ojituksesta aiheutuu alapuoliselle alueelle selvästi vettymistä tai 

tulvariskin kasvua (Järvenpää & Savolainen, 2015, p. 112). Salaojitus toimii tulvapel-

loilla niin kauan kuin vedenpinta pysyy alempana kuin salaojan purkuaukko. Veden 

noustessa ylemmäksi tulvavesi täyttää ensin maaperän huokosia salaojien kautta ja nou-

see lopuksi joko suoraan avo-ojista tai maaperän kautta pelloille. 
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Kuva 5. Veden virtaus salaojaputkeen hyvin vettä läpäisevässä homogeenisessa maassa 

(mukaillen Peltomaa, 2016, p. 284). 

Salaojitus on melko huoltovapaa ja sen vajaatoimisuus liittyy yleensä muihin syihin 

kuin salaojien rakenteeseen. Yleensä ongelmat löytyvät peruskuivatuksesta, maan ra-

kenteesta tai pohjaveden rautapitoisuuden aiheuttamista ruostesaostumista. Jos perus-

kuivatus ei toimi, jäävät salaojaston laskuaukot vedenpinnan alapuolelle, eikä vesi pääse 

pois salaojista. Jos taas salaojan yläpuolinen maakerros on tiivistynyt, se estää veden 

pääsyn salaojiin. Salaojat voivat myös tukkeutua ruosteesta, maa-aineksesta, puiden tai 

pensaiden juurista tai keväällä jäätyvistä sulamisvesistä. Saostuma- ja maa-

ainestukkeumia voidaan poistaa huuhtelemalla putkistoja säännöllisin väliajoin. Maan 

painuminen aiheuttaa erityisesti turvemailla kuivavaran madaltumisen. Tällöin kuiva-

tuksen ylläpitämiseksi tulee suorittaa uusintaojitus, jossa vanhat, liian matalalle jääneet 

salaojat korvataan uusilla, syvemmälle kaivettavilla. (Peltomaa, 2016, pp. 326, 331-336) 

Ojituksen uusimistarpeen väli riippuu paikallisista olosuhteista ja maan painumisen no-

peudesta alueella. Esimerkiksi Kalajokivarressa Pidisjärven pohjoispuolen pengerrys-

alueen nro 1 salaojaston toimivuustarkastuksessa vuonna 2007 todettiin paikoin maan 

painumisesta ja tiivistymisestä johtuvaa salaojien kuivatussyvyyden alenemista. Alueel-

la mitattiin 25 vuodessa aikavälillä 1979–2004 maanpinnan painuneen 30–50 cm erityi-

sesti kokoojaojaston alueella. Tämän takia alun perin 120–150 cm syvyyteen suunnitel-

lut salaojaputket ovat nykyisin vain 70–110 cm syvyydessä, mikä ei ole riittävää alueen 

tehokkaan kuivatuksen toteuttamiseksi. (Kämä & Mikkola, 2007) 
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Kuivatusta suunniteltaessa usein on riittävää tarkastella ylivirtaamaolosuhteita vain kas-

vukauden osalta, koska ne aiheuttavat merkittävimmän haitan maanviljelylle. Mitoituk-

sessa on perinteisesti käytetty kerran 20 vuodessa toistuvaa ylivirtaamaa HQ 1/20a (= 

valtion tulvavahinkojärjestelmän korvausraja). (Vesihallitus, 1986, p. 77) Salaojituksen 

ohjesyvyytenä pidetään alueesta riippuen kivennäismailla 100–110 cm ja turvemailla 

120 cm. Tämä tarkoittaa imuojan tavoitesyvyyttä, joka ilmaistaan maanpinnan keski-

korkeuden ja putken yläreunan välisenä korkeuserona. Sujuvan kuivatuksen varmista-

miseksi pidemmälläkin aikavälillä valtaojiin tulee jättää liettymisvara. (Vesihallitus, 

1986, pp. 101-102) Ilmastonmuutos vaikuttaa kuivatuksen suunnitteluun, kun sään ääri-

ilmiöt voimistuvat. Kuivatuksen mitoitusperusteena tulevaisuudessa todennäköisesti 

tulee olemaan kesäinen rankkasadetulva nykyisen kevättulvan sijaan. (Järvenpää & 

Savolainen, 2015, p. 19) 

Salaojitus vaikuttaa peltoalueen valumisolosuhteisiin. Kun pohjaveden pintaa alenne-

taan, maan varastokapasiteetti lisääntyy, mikä tasaa virtaamahuippuja. Yleensä salaoji-

tus pienentää pintavaluntaa, erityisesti salaojitusta seuraavina vuosina. Tämä vähentää 

eroosiota ja fosforihuuhtoutumia, parantaa maaperän ilmanvaihtoa ja lisää liukoisen 

nitraattitypen määrää maassa, mutta myös sen kaasumaisia häviöitä ilmakehään. Lisäksi 

kuivatuksen tehostus lisää happamilta sulfaattimailta vesistöön päätyvien haitallisten 

yhdisteiden määriä. (Peltomaa, 2016, pp. 318-319) Seuna (2004) kertoo Vesitalous-

lehden numerossa 6/2004 tutkimuksesta Vihdin Maasojan vesitaloudellisella kentällä 

Hovin peltoalueella. Tutkimuksen mukaan pintavalunnan osuus on kasvanut merkittä-

västi salaojitusta seuranneen 30 vuoden aikana. Tässä ajassa pintavalunnan osuus on 

kasvanut 20 %:sta 60 %:in. Kesäylivalumassa muutos on nollasta 50 %:iin ja kevätva-

lunnan osalta suhde vaihtelee ja riippuu roudan syvyydestä. Ilmiö on aiheutunut jon-

kinasteisen tulvalisän erityisesti vanhoilla, salaojitetuilla maatalousalueilla. Myös maan 

tiivistymisen on todettu vähentäneen salaojituksen tehoa 30 vuodessa ja täydennysoji-

tuksen tarve on lisääntynyt. 

Suomen peltopinta-alasta salaojituksen piirissä on 57 %, mutta Pohjois-Pohjanmaalla 

vain 30 % (Salaojayhdistys, 2010, p. 3). Peruskuivatukseen liittyviä ongelmia on kol-

masosalla Suomen pelloista (Järvenpää & Savolainen, 2015, pp. 18-20). Yleisimmin 

kuivatussyvyys ei ole riittävä, mutta myös valtaojat ovat monin paikoin huonokuntoisia. 

Erityisesti Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa maan painuminen ja kuluminen on aihe-

uttanut monien turvepeltojen kuivatustehon laskun (Vesihallitus, 1986, p. 31). Lähes 
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koko Suomen viljelty peltopinta-ala on ainakin kertaalleen peruskuivatettu, mutta suurin 

osa tästä työstä on tehty ennen 1970-lukua. Ojitukset ovat monin paikoin niin huonossa 

kunnossa, että uomat olisi peruskorjattava kokonaan uudestaan. Ojitushalukkuus on 

tilastojen valossa laskenut 1990-luvulta alkaen. Syitä tähän on etsitty muutoksista maa-

talouden rakenteissa ja rahoitusmahdollisuuksissa. Vuonna 1997 voimaan tulleen lain 

mukaan ojitustoimituksen hakijan on maksettava suunnitelman tekemisestä valtiolle 

aiheutuneet kustannukset. Maatalouden tukipolitiikan muututtua 1995 EU:hun liittymi-

sen myötä enemmän pinta-alaan kuin tuotantomääriin perustuvaksi on viljelijöiden mie-

lenkiinto ojitustoimintaan laskenut. Lisäksi lisääntynyt vuokraviljely vähentää innok-

kuutta. (Järvenpää & Savolainen, 2015, p. 16) Myös ojitustoiminnan hallinnointi on 

kokenut suuria muutoksia. Kunnossapidon valvonnasta ja hankkeiden toteuttamisesta 

valtion työnä on luovuttu 1990-luvun alussa ja 2000-luvulta eteenpäin valtio ei ole enää 

vastannut maankuivatuksen suunnittelusta, minkä vuoksi ammattitaitoa ojitusurakoinnin 

valvontaan ei enää löydy. 2010-luvulla luovuttiin edullisten korkotukilainojen myöntä-

misestä kuivatushankkeille, mutta peruskuivatusavustuksia on edelleen saatavilla Maati-

latalouden kehittämisrahasto Makeran kautta. (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017) 

3.2 Painumiseen johtavat syyt 

 Kuivatukseen liittyvä painuminen 3.2.1

Pohjavedenkorkeuden pysyvän alentamisen tiedetään johtavan maan painumiseen. Jos 

viljelysmaan pohjavedenpinnan tasossa ei tapahdu muutoksia, maan kuormitus pysyy 

vakiona ja maassa säilyy se huokoisuus, joka siihen on aikojen kuluessa vakaissa olo-

suhteissa muodostunut. Viljelysmaan kuivatusolosuhteiden parantaminen sen sijaan 

alentaa pohjavedenpintaa, mikä johtaa maan painumiseen, tiivistymiseen ja lujittumi-

seen. Jos pohjavedenpinta on ollut ennen kuivatusta maanpinnan tuntumassa, myös kui-

vakuorikerroksen muodostumisesta aiheutuu lisäpainumaa. Heti kuivakuorikerroksen 

alapuolella on yleensä maakerrosten eniten vettä sisältävä, huonoiten kantava osa, jonka 

jälkeen lujuus lisääntyy syvemmälle mentäessä. Tällaista kerrostumaa kutsutaan nor-

maalisti konsolidoituneeksi maaksi. (Rankama, 1964, pp. 357-358) 

Pohjaveden pinnan alentamisen jälkeen maan tiivistyminen jatkuu, kunnes tasapainotila 

uudella pohjavedenpinnalla on vakiintunut, mihin voi kulua kymmeniä tai satoja vuosia. 

Painumisen suuruus riippuu maalajista, maan vesipitoisuudesta, lähtötiiviydestä, pohja-

vedenpinnan muutoksesta, painuvan kerroksen paksuudesta ja maan kuormituksen muu-
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toksista. Voimakkainta painuminen on turve- ja liejumailla, jotka on hiljattain raivattu 

tai kuivatettu. Pitkään viljelyksessä olleet ja kivennäispitoiset maat painuvat vähemmän. 

Liejuisilla vesijättömailla kokonaispainuma voi olla peräti 1,5–2,5 m ja painuminen 

tapahtuu nopeammin kuin turvemailla, koska turpeessa on kiinteä kasviainesten tukema 

rakenne, joka hidastaa painumista. Turvemailla suurin osa kuivatuksen aiheuttamasta 

painumisesta tapahtuu ensimmäisen viiden vuoden aikana, mutta kasvisolukkojen ha-

joamisesta johtuva painuminen jatkuu pidempään nopeudella 5–15 mm/v. (Vesihallitus, 

1986, pp. 108-112 & Rankama, 1964, p. 359) 

Suosta raivatun viljelysmaan painuma voidaan arvioida Hallakorven (1932, ks. 

Vesihallitus, 1986, p. 109) kaavalla: 

𝑆 = 𝑛(0,08𝑇 + 6,6)   (1) 

missä 

S = painuma [cm] 

T = suon syvyys [cm] 

n = kerroin; tiivis turve 1,0, melko tiivis 1,4, jokseenkin löyhä 2,0, mel-

kein kelluva 2,8, kelluva 4,0 

Muilla peltomailla arviointiin käytetään geotekniikan kaavoja, jotka on alun perin tar-

koitettu rakennuspohjan painumisen tarkasteluun. Maavaraisten rakenteiden painuma 

voidaan laskea kaavalla (Rantamäki, et al., 1997, p. 207): 

𝑆𝑘𝑜𝑘 = 𝑆𝑖 + 𝑆𝑘 + 𝑆𝜏 + 𝑆𝑠  (2) 

missä 

Skok = kokonaispainuma [m] 

Si = alkupainuma [m] 

Sk = konsolidaatiopainuma (primäärinen konsolidaatiopainuma) [m] 

Sτ = sivusiirtymien aiheuttama painuma [m] 

Ss = jälkipainuma (sekundäärinen konsolidaatiopainuma) [m] 

Alkupainuma tapahtuu kuormituksen aiheuttamista leikkausmuodonmuutoksista yleensä 

nopeasti kuormituksen ilmaannuttua. Karkearakenteisissa maalajeissa alkupainumat 

ovat suhteellisen pieniä, mutta hienorakenteisissa merkittävämpiä. Normaalisti konsoli-
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doituneen saven alkupainuma on 10–30 % ja ylikonsolidoituneen 20–50 %. Sivusiirty-

mien aiheuttama painuma esiintyy tilanteessa, jossa maan jännitystila lähenee murtoti-

laa ja varmuus murtumista vastaan on pieni. Sen määrittämiseen ei ole kehitetty luotet-

tavaa menetelmää. (Rantamäki, et al., 1997, p. 207) Kuivatus aiheuttaa maanpinnalle 

painumista, joka johtuu pääasiallisesti konsolidaatiosta. Konsolidaatio on pohjaveden 

pinnan alentumisesta aiheutuvaa kuivuneiden maakerrosten tiivistymistä. Tapahtuma-

sarjaa on havainnollistettu kuvassa 6. Kun kuivatusta parannetaan, vesi alkaa pusertua 

pois maan huokosista ja pohjavedenpinta alenee. Tällöin kuormitus siirtyy asteittain 

huokosvedeltä maa-aineksen varaan ja maarakeiden keskinäinen kosketuspaine kasvaa. 

Primäärinen konsolidaatiopainuma kuvaa sitä painumaa, joka aiheutuu kuormituksen 

siirtymisestä maa-aineksen varaan. (Maijala, 1992, p. 7) Kun kuormitus on puristanut 

vapautuneen huokosveden pois maa-aineksesta, jatkuu painuminen adsorptioveden pois-

tumisen takia. (Rankama, 1964, p. 359) Karkeilla maalajeilla konsolidaatiopainuma 

tapahtuu hyvän vedenläpäisykyvyn vuoksi nopeasti, eikä tätä voi käytännössä erottaa 

alkupainumasta. Hienojakoisilla maalajeilla vesi poistuu huokosista hyvin hitaasti ja 

siksi myös konsolidaatiopainuma on hidasta. Hienorakenteisessa maassa painuminen on 

myös runsaampaa, sillä maa on huokoisempaa ja sisältää enemmän maahiukkasia kan-

nattelevaa huokosvettä. Painuminen on sitä suurempaa, mitä suurempi on maan vesipi-

toisuus. (Rantamäki, et al., 1997, pp. 209-210) Primäärisen konsolidaatiopainuman jäl-

keen seuraa jälkipainuma eli sekundäärinen konsolidaatiopainuma, jonka aikana maa-

kerroksen raerunko deformoituu hitaasti. Sekundäärinen painuma on vaikeammin en-

nustettava, eikä sen suuruutta tai nopeutta kuvaamaan ole onnistuttu kehittämään yhtä 

toimivia teorioita kuin primääriseen painumiseen. (Maijala, 1992, p. 8) Joillakin ko-

heesiomaatyypeillä raerunko vaikuttaa muodonmuutokseen jo primäärisen konsolidaa-

tiopainumisen aikana eli primääristä ja sekundaarista painumista tapahtuu tällöin yhtä 

aikaa (RIL, 1985, p. 282). 



42 

 

Kuva 6. Kuivatuksen parantamisesta aiheutuva konsolidaatiopainuminen. A) Vakaalla 

pohjavedenpinnan tasolla huokosvesi kannattelee yläpuolisten maakerrosten painon. B) 

Kun kuivatusta parannetaan, pohjavedenpinta alenee, yläpuolisten maakerrosten paino 

siirtyy huokosvedeltä maa-aineksen varaan ja aiheuttaa maarakeille jännityksen σ, joka 

aiheuttaa maan tiivistymisen ja maanpinnan painumisen. 

Kuivatuksen teknisessä suunnittelussa maan painuminen ja kuluminen otetaan huomi-

oon. Mitoituksissa huomioidaan arvioitu 20 vuoden aikana tapahtuva painuma 

(Vesihallitus, 1986, p. 112). Suunnitelmaa valmistelevissa kenttätutkimuksissa selvite-

tään painumiseen vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi painuvan kerroksen paksuus 

(Vesihallitus, 1986, p. 55). Suunnittelussa kokonaispainuman arvioimiseen käytetään 

kaavaa (Korhonen, 1963, p. 6): 

𝑆𝑘𝑜𝑘 = 𝑆𝑘 + 𝑆𝑘𝑘 + 𝑆𝑣  (3) 

missä 

Skk = kuivakuorikerroksen muodostumisesta aiheutuva painuma [m] 

Sv = viljelystoimenpiteiden aiheuttama maanpinnan kuluminen [m] 

Pystysuoran jännityslisäyksen pitkällä aikavälillä aikaansaama konsolidaatiopainuma eli 

primäärinen konsolidaatiopainuma kerrostuneelle maalle saadaan kaavalla (Rantamäki, 

et al., 1997, p. 211): 

𝑆𝑘 = ∑ ∈𝑖∙ 𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1   (4) 
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missä 

ϵi = suhteellinen kokoonpuristuma kerroksessa i [%] 

Hi = maakerroksen i paksuus [m] 

Eri kerrosten suhteellisten kokoonpuristumien määrittämiseksi tulee selvittää pys-

tysuoran jännitystilan muuttuminen ja maan kokoonpuristumiskäyttäytyminen muutos-

alueella. Nämä tekijät voidaan määrittää kolmella eri tavalla: tangenttimoduuli-, ko-

koonpuristuvuusindeksi- ja sekanttimoduulimenetelmällä. Niissä kaikissa käytetään 

ödometrikokeesta saatavia kokoonpuristuvuustuloksia. Ödometrikokeessa häiriintymät-

tömätöntä, sylinterinmuotoista näytettä kuormitetaan sylinterin akselin suuntaisella pys-

tysuoralla jännityksellä, jota lisätään asteittain, yleensä vuorokauden välein. Näytteen 

kokoonpuristumisen seuraamiseen käytetään mittakelloa ja havaintoja tehdään pitenevin 

aikavälein. Tulokset esitetään yleensä graafisesti kuvaajina, joita sovelletaan eri mene-

telmillä. (Rantamäki, et al., 1997, p. 148) 

Tangenttimoduulimenetelmällä kokoonpuristuvuuskoetulokset pyritään kuvaamaan ma-

temaattisella funktiolla. Kokeessa selvitetään havaitut suhteelliset kokoonpuristumat ϵ ja 

niitä vastaavat jännitykset σ. Myös parametrit m, m2 ja β määritetään ödometrikokeesta. 

Kokoonpuristuma saadaan yleisesti sekä ylikonsolidoitumisen että normaalikonsolidoi-

tumisen vallitessa kaavalla (Rantamäki, et al., 1997, pp. 218-220): 

𝜖 =
1

𝑚2
ln

𝜎𝑝

𝜎𝑣𝑜
+

1

𝑚𝛽
[(

𝜎𝑧

𝜎𝑣
)
𝛽

− (
𝜎𝑝

𝜎𝑣
)
𝛽

] (5) 

missä 

σp = konsolidaatiojännitys [kPa] 

σv = vertailujännitys [kPa] = 100 kPa 

σv0 = esikuormitusjännitys [kPa] 

σz = lopullinen jännitys [kPa] 

m = moduuliluku normaalikonsolidaation alueella 

m2 = moduuliluku ylikonsolidaation alueella 

β = jännityseksponentti normaalikonsolidaatiossa 

Kokoonpuristuvuusindeksimenetelmä perustuu havaintoon, että jos suhteellista kokoon-

puristumaa ϵ kuvataan kuormituksen logaritmin log σ funktiona, kuvaajasta muodostuu 
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suora. Näin ollen suhteellisen kokoonpuristuman lisäykselle voidaan johtaa kaava 

(Rantamäki, et al., 1997, p. 222): 

∆𝜖 =
0,85√

𝑤

100
log

𝜎

𝜎𝑣0
100

𝑤
+2,65

  (6) 

missä 

w = vesipitoisuus [%] 

σ = konsolidoivaa kuormitusta vastaava maakerroksen jännitystila [kPa] 

Sekanttimenetelmässä käytetään kokoonpuristuvuuskokeista saatavaa sekanttimoduulia 

Ms. Tällöin suhteellinen konsolidaatiopainuma saadaan osapainumien summana kaaval-

la (Rantamäki, et al., 1997, p. 222): 

𝜖 = ∑
∆𝜎𝑖

𝑀𝑠𝑖

  (7) 

 missä 

 MS = sekanttimoduuli [kN/m
2
] 

Konsolidaatiopainuman ja painumisajan välinen vuorosuhde voidaan laskea kyseisiin 

maaperäolosuhteisiin soveltuvalla konsolidaatioteorialla. Terzaghin konsolidaatioteoriaa 

voidaan käyttää yksisuuntaisessa suoto- ja muodonmuutostilassa konsolidoituvan ko-

heesiomaakerroksen varaan perustetun rakenteen primäärisen konsolidaatiopainuman 

nopeuden määrittämiseen. Janbun konsolidaatioteoriaa käytetään samaan tarkoitukseen, 

mutta siinä on käytetty erilaisia lähtöolettamuksia. Kummassakaan teoriassa ei oteta 

huomioon kaikkia maakerroksen painumisen yhteydessä tapahtuvia ilmiöitä, minkä ta-

kia havaitut painumanopeudet ovat olleet suurempia kuin näillä teorioilla lasketut no-

peudet. Gibsonin ja Lon konsolidaatioteoriassa puolestaan oletetaan, että koheesiomaa-

kerroksen varaan perustetun rakenteen primäärisen painumisen nopeus riippuu kerrok-

sesta poistuvan veden suotautumisnopeudesta ja että maakerroksissa tapahtuu yhtä aikaa 

konsolidaatiopainumista ja virumista. (RIL, 1985, pp. 282-297) 

Myös kapillaarijännitysten ja haihtumisen johdosta tapahtuva kuivakuorikerroksen 

muodostuminen aiheuttaa painumaa silloin, kun pohjaveden pinta on ennen kuivattamis-

ta maanpinnan korkeudella tai sen yläpuolella. Rakennusgeologiassa veden pintajänni-

tyksen aiheuttaman kapillaaripaineen vaikutuksesta tapahtuva tilavuuden pieneneminen 
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tunnetaan nimellä kuivumiskutistuma. Kutistuma on sitä suurempi, mitä enemmän vettä 

on sitoutunut veden kyllästämän maalajin mineraalirakeiden väliin ja maalajin sisältä-

mään humukseen. Kutistuma on suurimmillaan hienoissa ja humuspitoisissa maissa: 

liejulla ja runsaasti humusta sisältävillä savilla yli 14 %, muilla savilla 5–14 % ja hiesul-

la alle 5 %. Kuivakuorikerros alkaa muodostua heti, kun pohjavedenpinta on laskenut 

alemmaksi kuin maanpinta. Kerroksen muodostuminen on nopeinta kesäaikaan, koska 

tällöin haihtuminen on suurimmillaan. Kuivakuorikerroksen kehittymisestä aiheutuva 

lisäpainuma voidaan likimääräisesti laskea Terzaghin teorian perusteella kaavalla 

(Korhonen, 1963, pp. 6, 10 & Rankama, 1964, pp. 353-354): 

{
𝑆𝑘𝑘 =

𝐶𝑐

1+𝑒0
𝑧𝑤 log

𝜎𝑣0+∆𝜎

𝜎𝑣0

∆𝜎 =
𝛾𝑤ℎ𝑐

2

  (8) 

missä 

Cc = painumisindeksi 

e0 = esikuormitusta σv0 vastaava huokosluku  

zw = kuivavara [m] 

γw = veden tilavuuspaino [kg/m
3
] 

hc = maan pintakerrosten kapillaarinen nousukorkeus [m] 

Maan kuivatus aiheuttaa painumista, mutta toisaalta myös painuminen lisää kuivatustar-

vetta. Suotuisissa olosuhteissa, helposti vettyvien ja runsaasti painuvien maalajien esiin-

tyessä, kuivatuksen parantamisesta ja maan painumisesta voi aiheutua kierre, joka joh-

taa maanpinnan korkeusaseman loputtomaan alenemiseen. Kun viljelysmaan kuivatusta 

parannetaan, aiheutuu konsolidaatiopainumaa, joka ajan kuluessa pienentää kuivavaraa 

niin paljon, että viljelystoimintaa ei ole mahdollista jatkaa ilman kuivatuksen uutta pa-

rantamista. Näin syntyy noidankehä, jonka johdosta maan painuminen ei pysähdy lain-

kaan. Tämä voi olla kohtalokasta vesistön läheisyydessä sijaitsevan pellon viljelykelpoi-

suudelle. 

 Tiivistyminen maanviljelyssä 3.2.2

Maaperän kyky pidättää ja kuljettaa vettä riippuu maan rakenteesta. Maan rakenne 

muodostuu kivennäis- tai eloperäisten primäärihiukkasten keskinäisistä sidoksista ja 

ryhmittymistä sekä näiden väliin jäävistä huokostiloista. Huokostossa veden ja ilman 

suhde vaihtelee maan kuivuessa ja kostuessa. Savipitoisuus ja multavuus vaikuttavat 
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maan huokostilavuuteen lisäävästi, mutta kaikista huokoisimpia kuitenkin ovat turve-

maat. Maan ominaisuuksiin vaikuttaa paitsi huokoston osuus, myös huokosten jakauma. 

Huokoset luokitellaan makroskooppisiin, keskikokoisiin ja pieniin huokosiin. Makro-

huokosissa (d > 0,030 mm) maan ollessa märkää vesi liikkuu ja poistuu painovoiman 

avulla ja juuristo kasvaa niitä pitkin nopeasti. Makrohuokosia on luonnostaan karkeaja-

koisissa maalajeissa ja savimaissa niitä muodostavat kuivumisen aiheuttamat halkeamat 

sekä lierojen ja juurien tunkeutuminen maan läpi. Eloperäisissä maissa suuria huokosia 

on sitä enemmän, mitä vähemmän maa on ehtinyt maatua. Maan mekaaninen kuohkeu-

tus lisää makrohuokosten määrää ja tiivistäminen tuhoaa niitä. Keskikokoisissa huo-

kosissa (0,030 mm < d < 0,0002 mm) sijaitsee kasveille käyttökelpoinen vesi. Pienten 

huokosten vesi (d < 0,0002 mm) ei ole kasvien käytettävissä ja niitä esiintyy erityisesti 

hienojakoisissa maissa. Veden korkeusaseman maaperässä määrää painovoiman ja pin-

tajännityksen tasapaino, mikä riippuu huokosten koosta. Suurissa huokosissa vesi ei 

nouse korkealle. Esimerkiksi karkea hietamaa ja hiekka nostavat vettä vain heikosti. 

Savimaissa vesi puolestaan voisi teoriassa nousta hyvin korkealle, mutta saven pienissä 

huokosissa liike on hidasta. (Alakukku & Teräväinen, 2002, pp. 5-10) Viljelysmaan 

rakenteeseen vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Viljelymaan rakenteeseen vaikuttavat tekijät (mukaillen Alakukku, 2016, p. 
59). 

Maan muokkauksen tarkoituksena on saavuttaa hyvärakenteinen kylvö- ja kasvualusta, 

joka mahdollistaa siementen itämisen ja kasvin kasvun suotuisissa olosuhteissa. Muok-

Maan rakenne 
- Huokosjakauma 

- Muruisuus 
- Rakenteen kestävyys 

Ominaisuudet 
- Maalaji 

- Eloperäinen aines 
- Kemia 

Luonnonprosessit 
- Mikrobisto 

- Lierot ja juuristo 
- Vesi ja jää 

Viljelyhistoria 
- Pellon ikä 

- Viljelymenetelmät 
- Ojitus 

Ilmasto, Topografia 
- Sateet 
- Routa 

- Evapotranspiraatio 

Ulkoinen 
kuormittaminen 

- Tiivistäminen 
- Maan muokkaus 
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kauksella varmistetaan maan sopiva tiiviys, torjutaan rikkakasveja ja varmistetaan suo-

tuisat kosteusolosuhteet ja lämpötila. Muokkaus myös hautaa edellisen kasvukauden 

kasvijätteet maanpinnan alle. Perusmuokkausmenetelmiä ovat kyntö ja sänkimuokkaus, 

kylvömuokkausmenetelmiä puolestaan äestys ja jyräys. (Alakukku & Teräväinen, 2002, 

pp. 44-45) Viljelysmaan kuohkeus ja kosteustila ovat parhaimmillaan, kun puolet maan 

tilavuudesta on huokostilaa ja tästä puolet on veden täyttämänä (Järvenpää & 

Savolainen, 2015, p. 18). Maan perusmuokkaus olisi syytä tehdä aina kuivissa olosuh-

teissa maan tiivistymisriskin pienentämiseksi. Paras aika on yleensä heti sadonkorjuun 

jälkeen ennen runsaita syyssateita. (Alakukku & Teräväinen, 2002, p. 45) 

Maan makrohuokosten tilavuus pienenee, kun maa tiivistyy. Riski maan tiivistymiseen 

on suurimmillaan, kun käytetään painavia työkoneita suurilla rengaspaineilla. Rengas-

paine määrää renkaan ja maan välissä olevan pintapaineen. Suuri pintapaine lisää tiivis-

tymisriskiä muokkauskerroksessa ja pohjamaan yläosassa. Kokonaiskuorma puolestaan 

määrää, kuinka syvältä maa voi tiivistyä. Mitä enemmän työkoneilla ajetaan samoista 

kohdista, sitä enemmän tiivistymisriski kasvaa. Maa on erityisen herkkää tiivistymiselle 

märkänä. Myös kuormitus välittyy syvemmälle kosteassa maaperässä. Maan kosteuden 

lisääntyessä kyllästämättömän maan lujuus heikkenee jyrkästi. Kun maa on kyllästetty 

eli koko huokostila on täynnä vettä, maa voi tiivistyä vain siten, että siitä poistuu vettä. 

Tiivistymistä tapahtuu myös sateiden ja maan oman painon vaikutuksesta. (Alakukku & 

Teräväinen, 2002, pp. 73-75) Tiivistymisen merkittävin aiheuttaja kuitenkin on raskai-

den työkoneiden käyttö märällä pellolla. Suurin tarve koneiden käyttämiselle pelloilla 

osuu juuri märimpiin kausiin. (Jaakkola, 1987, pp. 6-7) Kriittisimpiä paikkoja ovat pel-

tojen päät, joissa traktorin pyörien pintapaine on suurimmillaan traktorin kääntyessä 

työkone ylös nostettuna. Pintapainetta voidaan vähentää käyttämällä leveämpiä takaren-

kaita tai paripyöriä. Traktorin takapyörät tallaavat jokaisen kohdan pellosta noin 4–5 

kertaa viljelyvuoden aikana. (Tuononen, et al., 1981) Karkeissa kivennäismaissa maa-

hiukkasten välille jää ilmahuokosia luonnostaan, ilman mururakennetta, eikä tiivistymi-

nen ole näiden maalajien ongelma. Sen sijaan savimaissa tiivistymistä tapahtuu murura-

kenteen hajotessa. Kasvava hiesupitoisuus saven seassa pahentaa ongelmaa, kun taas 

suurempi multavuus auttaa rakennetta säilymään. (Jaakkola, 1987, pp. 4-5) 

Luonnon omat prosessit kuohkeuttavat muokkauskerroksen maata tehokkaasti. Näitä 

ovat sään muutokset, joiden mukana maaperän vesipitoisuus ja routaisuus vaihtelevat, 

sekä maassa liikkuva eliöstö, kuten selkärangattomat ja kasvien leviävät juuret. Jos oji-
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tus ei toimi, maa pysyy märkänä läpi kasvukauden. Tällöin myöskään luonnon kuoh-

keutusprosessit eivät toimi ja tiivistymä ei palaudu itsestään. Jos pohjavedenpinta pysyy 

jatkuvasti lähellä kyntökerrosta savisessa maassa, pohjamaa pysyy erittäin tiiviinä. 

Maan muokkaaminen yleensä luo makrohuokosia, mutta se saattaa myös rikkoa niitä. 

Erityisesti maa voi tiivistyä muokkaussyvyyden alapuolella ja sinne saattaa muodostua 

niin kutsuttu muokkausantura. Pohjamaan tiiviyttä voidaan poistaa syväkynnöllä, jank-

kuroinnilla, myyräsalaojituksella ja syväkuohkeutuksella. Biologisten toimintojen yh-

teydessä syntyneet murut ovat kuitenkin huokoisempia ja kestävämpiä kuin mekaanises-

ti muodostetut. Viljelykiertoon tulisi valita myös sellaisia lajeja, joilla on voimakkaat 

juuret ja jotka kuivattavat maata syvältä. Monivuotiset kasvit luovat huokosia enemmän 

kuin yksivuotiset, koska niillä on enemmän aikaa kasvattaa laaja juuristo. Heinä- ja 

siemennurmi ovat tehokkaita muodostamaan makrohuokosia. Toisaalta kaksisirkkaisten 

kasvien siemenjuuret pystyvät tunkeutumaan maahan paremmin kuin yksisirkkaisten 

heinien juuret. Esimerkiksi sinimailanen ja ruokonata kasvattavat voimakkaat, syvälle 

ulottuvat juuret. (Alakukku & Teräväinen, 2002, pp. 63-70) Maata sitova nurmi lisäksi 

estää sateen liettämästä pellon pintaa. Nurmiviljely ei myöskään tarvitse maata rasitta-

vaa muokkausta ja muokkaamattomassa maassa pieneliöt parantavat maan rakennetta. 

(Jaakkola, 1987, p. 7) Vaikka kyntökerros olisi pahastikin tiivistynyt, se palautuu enti-

selleen 3–5 vuodessa kynnön ja luonnonprosessien vaikutuksesta. Palautumista voi hi-

dastaa maan tiivistyminen uudelleen ja vaikutukset voivat kertaantua vuosien saatossa. 

Jos tiivistymä ulottuu tavallisen muokkauskerroksen alapuolelle, se haittaa peltoviljelyä 

pitkään, jopa vuosikymmeniä. (Alakukku & Teräväinen, 2002, pp. 80-81) 

Maan tiivistymisestä puhuttaessa yleensä sen vaikutuksiksi mainitaan makrohuokosten 

tilavuuden pieneneminen (Alakukku & Teräväinen, 2002, p. 73), joka huonontaa maan 

viljelyominaisuuksia. Käytännössä tiivistyminen ilmenee satotappioina ja ojituksen 

toiminnan heikentymisenä (Maijala, 1992, p. 15). Jos muokkauskerroksen tiivistyminen 

palautuu itsestään, se ei pitkällä aikavälillä aiheuta maanpinnan painumista. Toisaalta 

tulvapeltojen märkä maaperä on otollista tiivistymiselle ja luonnon omat kuohkeutus-

prosessit eivät toimi liian kosteissa olosuhteissa. Palautumaton maan tiivistyminen kos-

teassa muokkauskerroksessa ja kaikki muokkauskerroksen alapuolelle ulottuva tiivisty-

minen muuttavat pellon korkeusasemaa alemmas pitkäksi aikaa. Näiden tekijöiden joh-

dosta maanviljelystoimenpiteiden aiheuttamalla maan tiivistymisellä saattaa olla olen-

nainen yhteys jokien tulvavaikutusten pahenemiselle. 
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 Viljelysmaan ainetase 3.2.3

Konsolidaatiopainuminen, kuivakuorikerroksen muodostuminen ja viljelystoimenpitei-

den aiheuttama maan tiivistyminen ovat kaikki prosesseja, joissa maan hiukkaset lä-

henevät toisiaan niin, että niiden välistä poistuu ilmaa tai vettä. Näiden lisäksi jossain 

määrin maan painumista saattaa aiheuttaa viljelysmaan negatiivinen ainetase. Tällöin 

pelloilta poistuu enemmän ainetta kuin sinne tulee. Toisaalta päinvastainen tilanne, po-

sitiivinen ainetase, saattaa selittää painumatutkimuksessa kohdattua maanpinnan nou-

semista. Erityisesti painumisen kannalta kiinnostavaa on kiinteän aineen muuttuminen 

kaasumaiseksi, mikä johtaa negatiiviseen ainetaseeseen kaasujen poistuessa ilmakehään. 

Eloperäiset maalajikerrostumat, kuten turpeet ja liejut, sekä kivennäismaalajeihin se-

koittunut orgaaninen humus ovat peräisin kyseisellä paikalla pitkien ajanjaksojen kulu-

essa kasvaneiden kasvien jäänteistä, jotka kuivatusta parannettaessa joutuvat hapekkaa-

seen ympäristöön ja alkavat hajota. 

Maanviljelyksen ainetasetta voidaan tutkia ainevirtatilinpidon avulla. Siinä ainevirtoja 

tarkastellaan laaja-alaisesti, yleensä kansantalouden tasolla. Ainetaseesta puhutaan, kun 

tilinpito antaa kattavan kokonaiskuvan systeemin sisään menevistä, sieltä ulos tulevista 

ja sen sisään varastoituvista ainevirroista. Lähtökohtana on aineen häviämättömyyden 

laki: mikään prosessi ei hävitä ainetta, vaan vain muuttaa sitä muodosta toiseen. Kuvas-

sa 8 on jäsennelty maanviljely luonnon sisällä tapahtuvana ihmistä hyödyttävänä talous-

prosessina. Luonnosta otettavina maanviljelyn panoksina toimivat hiilidioksidin ja ve-

den ainevirrat. Talouden itsensä sisältä otettavia panoksia ovat maanparannusaineet, 

kuten kalkki, kasvuturve ja jätevesiliete, sekä lanta ja kemialliset lannoitteet. Lisäksi 

rikkidioksidin, typen oksidien ja ammoniakin ilmakulkeutumisesta syntyvät happamat 

laskeumat voidaan ajatella olevan peräisin talouden sisältä, sillä ne aiheutuvat enimmäl-

ti ihmistoiminnasta. Siemenet kiertävät talouden itsensä sisällä maanviljelyprosessin 

sivutuotteesta panokseksi, kuten myös sivubiomassa, jota on viljelyskasvien muu kuin 

talteen otettava osa. Maanviljelysprosessin päätuote on taloutta hyödyntävä sato. Lisäksi 

viljelystä poistuu luontoon yhteyttämisessä vapautuva happi sekä lannoituksesta ja lan-

nanlevityksestä aiheutuvia hiilidioksidin, dityppioksidin ja ammoniakin päästöjä. Vilje-

lytoiminnan positiivinen tai negatiivinen ravinnetase vaikuttaa maan varantomuutok-

seen. Varantoa voi kerryttää esimerkiksi viljelyskasvien käyttämättömät osat ravintei-

neen ja sitoutuneine hiilidioksideineen. Toisaalta pellolta poistuu ainetta eroosion myötä 

ja orgaanisen aineksen hajotessa hiilidioksidikaasuksi. Hajoavaa ainesta on paitsi pel-

toon jäävä sivubiomassa, niin myös orgaanisten maalajien hitaasti hajoava osa. (Risku-



50 

Norja, 2002, pp. 34-36, 40-41, 56-57) Kasveille tärkeää typpeä on läsnä prosessissa 

erilaisina kaasuina, orgaanisina ja mineraaliyhdisteinä ja veteen liuenneena. Typpi 

muuttuu muodosta toiseen erilaisissa mikrobiologisissa hapetus-pelkistys-reaktioissa. 

Esimerkiksi typensitojakasvit sitovat ilmakehän N2-kaasua orgaanisiksi yhdisteiksi, ha-

jottajamikrobit vapauttavat orgaanista typpeä kasveille käyttökelpoiseksi epäorgaani-

seen muotoon ja denitrifikaatiobakteerit pelkistävät nitraattityppeä jälleen vapaaksi ty-

peksi. Typpeä siirtyy maanviljelysprosessin panokseksi luonnosta sen omissa proses-

seissa, mutta lisäksi talous tuottaa pelloille typpilannoitetta. Typpeä poistuu paitsi takai-

sin ilmakehään, niin myös ravinnehuuhtoutumana luonnon vesistöihin. (Hartikainen, 

2016, pp. 191-204) 

 

Kuva 8. Maanviljely jäsenneltynä luonnon sisällä tapahtuvana talousprosessina (mukail-

len Risku-Norja, 2002, p. 40). 

Veden aiheuttamaa pintaeroosiota ilmenee, kun maa ei pysty imemään sade- tai sula-

misvettä rankkasateen kyllästettyä huokoset hetkellisesti tai keväällä maan ollessa vielä 

jäässä. Tällöin vesi kerääntyy maanpinnalle ja kaltevalla pinnalla valuu vesistöön huuh-

toen mukaansa maa-ainesta ja fosforia. (Alakukku & Teräväinen, 2002, p. 7) Pintava-

lunta saattaa lisääntyä myös liettymisen johdosta, jos savimaa on tiivistynyt liikaa. Ke-

väällä sulamisvedet eivät kuitenkaan saa irrotettua routaisesta maasta kovinkaan paljon 

ainesta mukaansa. Myös kevättulvan rajuus vaikuttaa eroosion voimakkuuteen. 

(Mustonen, 1986, p. 392) Tutkimusalueella peltojen kaltevuudet olivat pääasiassa pie-
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niä, jolloin voimakasta eroosiota aiheuttavaa pintavaluntaa ei esiinny. Tulvaan liittyvä 

eroosio on voimakkaampaa tulvivien uomien rantapenkoissa kuin varsinaisilla tulvapel-

loilla, joihin vesi nousee rauhallisemmin. Eroosion määräksi arvioidaan tasaisilla mailla 

yleensä 100–300 kg/ha/v (Maijala, 1992, p. 15). Lisäksi maan sisäistä eroosiota saattaa 

ilmetä salaojituksilla, joissa putkien ympärysaine on huonosti mitoitettu (Peltomaa, 

2016, p. 319). Tällöin maa-ainesta ja fosforia poistuu pelloilta vesistöihin salaojaston 

kautta. 

Risku-Norja (2002, pp. 56-58) on laatinut yksityiskohtaisen viljelysmaan ainetaseen 

vuodelle 1995 (Taulukko 3). Veden huomioimisen ongelmallisuuden vuoksi tarkastelu 

on suoritettu kuiva-ainetaseena. Näin ollen viljelysmaan nettovähenemäksi koko Suo-

messa saadaan 3 400 milj. kg. Toisaalta tutkija painottaa eroosioarvion olevan hyvin 

karkea ja vähenemästä on eroosion osuus 3 000 milj. kg. Taseessa eroosiolle on käytetty 

arviota 1 700 kg/ha/vuosi. Jos eroosiolle käytetään paremmin Pohjanmaan tasaisilla 

pelloilla sopivaa arvoa 300 kg/ha/v (Maijala, 1992, p. 15) ja otetaan huomioon, että 

Suomen peltojen yhteispinta-ala on 21 800 km
2
 (Tilastokeskus, 2003), saadaan vuotui-

seksi eroosioksi 650 milj. kg ja viljelysmaan nettovähenemäksi 1 000 milj. kg. Tämä 

tarkoittaisi pinta-alayksikköä kohti laskettuna keskimääräiseksi nettovähenemäksi 470 

kg/ha/v. Nettovähenemä voidaan karkeasti muuttaa painumaksi käyttämällä eloperäisten 

maalajien tiheyttä 1,25 t/m
3
 (Ronkainen, 2012, p. 33) Kaikki peltomaat eivät koostu 

eloperäisistä maalajeista, mutta käyttämällä laskelmissa niiden tiheyttä saadaan painu-

malle maksimiluokka, sillä ne ovat tiheydeltään pienimpiä. Näin saadaan määritettyä 

nettovähenemästä aiheutuvaksi maanpinnan painumavauhdiksi 0,037 mm/v. Jos taas 

käytetään viljelystaselaskelman alkuperäistä eroosiovauhtia, saadaan vastaavasti maan-

pinnan painumavauhdiksi 0,12 mm/v. 
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Taulukko 3. Viljelysmaan ainetase Suomessa vuonna 1995, milj. kg (mukaillen Risku-

Norja, 2002, p. 57). 

INPUT Tuore-

paino 

Kuiva-

aine 

Vesi OUTPUT Tuore-

paino 

Kuiva-aine Vesi 

Siemenet 354 233 120 Kasvisato 15 516 6 554 8 962 

Sivubiomassa 20 624 4 744 15 

881 

Sivubiomassa 20 624 4 744 15 881 

Hiilidioksidi 18 122 18 112 0 Happi 14 814 14 814 0 

Lanta ja olki 22 133 2 283 19 

850 

Maaperän CO2 1 726 1 726 0 

Peltolannoitteet 1 013 911 101 Maaperän N2O 12 12 0 

Parannuskalkki 824 742 82 Peltolannoitteiden NH3 2 2 0 

Kasvuturve 428 342 86 Lannan levityksen NH3 8 8 0 

Jätevesiliete 192 48 144     

Biosidit 2 2 0     

Laskeumat 43 43 0     

Typensidonta 11 11 0     

Yhteensä 63 745 27 481 36 

264 

Yhteensä 52 703 27 860 24 842 

    Veden haihdunta   11 421 

    Eroosio  3 000  

    Viljelysmaan nettolisäys  -3 379  

    Yhteensä  27 481 36 264 

 

Ainetaseesta saatava viljelysmaan nettovähenemisen aiheuttama maan painuminen on 

siis marginaalista verrattuna konsolidaatiopainumiseen. Tase laskettiin yhdessä kaikille 

Suomen pelloille ja nettoväheneminen edustaa keskimääräistä tilannetta. Todellisuudes-

sa arvoissa voi olla hyvinkin paljon paikallista vaihtelua. Erityisesti sivubiomassan ja 

kasvisadon määrät riippuvat paljon viljeltävästä lajikkeesta. Myös eroosion voimakkuus 

riippuu pitkälti eroosion aiheuttajan ilmenemisestä, maaperän ominaisuuksista ja maas-

tonmuodoista. Näin ollen paikallisesti viljelysmaan negatiivinen ainetase saattaa nousta 

maan tiivistymisen rinnalle merkittäväksi painumisen aiheuttajaksi. 

Vastaavasti positiivinen ainetase saattaa paikallisesti kompensoida maan painumista. 

Positiivista tasetta saattaa aiheuttaa esimerkiksi tulvien mukanaan kuljettama liete sekä 

pelloille tarkoituksella ajettava maanparannus- ja läjitysaines.  Läjitystarvetta syntyy 

aina ojia ja muita uomia ruopattaessa ja perkaus- ja kaivumaat pyritään yleensä sijoitta-

maan lähelle kaivualuetta. Ne voidaan levittää uoman reunalle sen suuntaiseksi peltosa-

raksi, pellon pintaan ohuena kerroksena tasaisesti tai paksumpana kerroksena pellon 

alaville osille tai niillä voidaan täyttää tarpeettomia ojia (Vesihallitus, 1986, p. 152). 

Lisäksi viljelijät joskus muotoilevat peltoja uudelleen, jolloin pellon pinnanmuodot 

muuttuvat ainetaseeseen vaikuttamatta. 
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3.3 Aiemmat tutkimukset 

Taulukkoon 4 on koottu aikaisempia tutkimustuloksia viljelysmaan painumavauhdille. 

Kaitera (1954) on arvioinut turvepeltojen painumisen ja kulumisen suuruudeksi ensim-

mäisen vuoden aikana raivauksen jälkeen 10–20 mm/v ja myöhemmin 5-10 mm/v, riip-

puen suotyypistä ja viljelytavasta. Kivennäismailla, erityisesti aikaisemmin viljellyillä, 

painuma jää tätä pienemmäksi.  (ks. Korhonen, 1963, p. 15) 

Maataloushallituksen insinööriosasto aloitti 1954 tutkimukset lieju- ja savimaiden pai-

numisesta pengertämällä tehdyillä vesijätöillä, koska niiden painuminen oli havaittu 

odottamattoman suureksi. Näillä alueilla kuivavara oli kaventunut maan painumisen 

johdosta niin pieneksi, että se ei ollut riittänyt enää peltoviljelyyn ilman kuivatuksen 

uusimista. Maalaji tutkimusalueella oli määritetty pääasiallisesti liejuksi, liejusaveksi tai 

saveksi. Tutkimus suoritettiin laboratoriossa maanäytteistä ödometrikokeen avulla. 

(Korhonen, 1963, pp. 1-2) Havaitut painumat olivat luokkaa 20–50 mm/v. Tutkimuk-

sessa todettiin myös havaittu painuma suuremmaksi kuin laskemalla saatu konsolidaa-

tiopainuma. Eroja selitettiin sillä, että viljelystoimenpiteiden aiheuttama kuluminen ja 

kuivakuoren muodostumisesta aiheutuva painuminen eivät tapahdu kaikkialla samassa 

suhteessa kuin konsolidaatiopainuminen, koska jälkimmäiseen vaikuttaa paikalliset 

maaperän olosuhteet merkittävämmin. Konsolidaatio kuitenkin aiheuttaa 70–80 % ko-

konaispainumasta. (Korhonen, 1963, pp. 16-18) Konsolidaatioteoria (Terzaghi & Fröh-

lich, 1936, ks. Korhonen, 1963, p. 18) on kehitetty käytettäväksi arvioitaessa vettä huo-

nosti läpäisevien koheesiomaalajien, kuten saven, painumaa. Sen on todettu olevan epä-

sopiva eloperäisten maalajien painuman määrittämiseen, mutta Korhonen osoitti sen 

soveltuvan tietyin rajoituksin myös painumisen arviointiin liejumailla. 

Uutela (1988) tutki diplomityössään viljelysmaiden kuivatuksesta aiheutuvaa painumis-

ta Kalajoen keskiosan pengerrysalueilla Nivalassa ja Kalajan järvikuivioalueella Reis-

järvellä. Tutkimuksessa painumat määritettiin maanäytteistä laboratoriossa ödometriko-

keiden avulla, Kalajoen keskiosalla 10 tutkimuspisteessä ja Kalajalla 5 tutkimuspistees-

sä. Laboratoriokokeiden perusteella Kalajoella painumavauhdin arvioitiin olleen 20 

vuoden tarkastelujaksolla 15–22 mm/v ja Kalajalla 20–29 mm/v. Kalajoella konsolidaa-

tiopainuman osuus oli pienempi kuin viljelytoimenpiteistä aiheutuva maanpinnan kulu-

minen. Kalajan suurempia painumia selittää maan pinnassa oleva liejukerros, joka pai-

nuu Kalajoen savi- ja silttikerroksia voimakkaammin. 
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Maijala (1992) puolestaan on tutkinut vesijättöjen painumista vaaitushavainnoilla vuo-

sina 1986–1991. Niiden perusteella painumavauhdit olivat keskimäärin 25 mm/v vaih-

dellen välillä 10–36 mm/v. Johtopäätöksissä Maijala ennusti, että jos kuivavaraa ei jat-

kossa lisätä, painuminen jatkuu hitaasti osittain primäärisenä ja osittain sekundäärisenä 

konsolidaatiopainumana sekä kuluminen ja eroosio jatkuvat yhtä suurina kuin aiemmin-

kin. Jos kuivavaraa lisättäisiin, siitä aiheutuisi lisäpainuma, joka on merkittävä kuivava-

ran lisäykseen verrattuna. 

Taulukko 4. Aikaisempia tutkimustuloksia viljelysmaan painumavauhdille. 

Tutkija Vuosi Tutkimuskohde Painumavauhti (mm/v) 

Kaitera 1954 turvepellot 10–20 (1. vuosi), 5–10 (myöhemmin) 

Korhonen 1963 lieju- ja savivesijätöt 20–50 

Uutela 1988 savi-, siltti- ja liejupellot 15–22 (Kalajoki), 20–29 (Kalaja) 

Maijala 1992 vesijätöt 10–36 

 

Tiivistymisen määrällistä vaikutusta maan painumiseen ja rantapeltojen tulvahaittoihin 

ei ole juurikaan tutkittu. Kaitera (1954, ks. Uutela, 1988, p. 20) kuitenkin kertoo vilje-

lystoimenpiteistä aiheutuvan kulumisen vaikuttavan painumiseen turvemailla raivauk-

sen jälkeen 10 ensimmäisen vuoden aikana 10–20 mm/v, ja myöhemmin 5–10 mm/v. 

Tämä kuitenkin riippuu viljelystavasta ja raivatusta suotyypistä. Kivennäismailla kulu-

misen aiheuttama painuminen jää tätä pienemmäksi. 

Typpö (2005, pp. 23-26, 121-124) on tutkinut väitöskirjassaan pellon alarajasta johtuvia 

viljely- ja ympäristöongelmia Perhonjoen, Kalajoen ja Pyhäjoen vesistöalueilla. Hän ei 

huomioi tutkimuksessa maan painumista ja rajaa tutkimuksensa järvenrantapeltoihin, 

mutta tutkimuksen lähtökohtana on tämän tutkimuksen tavoin maanviljelytoiminnan 

hankaloituminen kosteilla, alavilla ja loivilla rantapelloilla. Hänen tutkimuksensa mu-

kaan vettymisvyöhyke ulottuu 120–150 cm korkeudelle järven vedenkorkeudesta. Kui-

vavara pellon alarajalla oli keskimäärin 40 cm. Maaperän ilmatilavuus oli pellon alara-

jalla keskimäärin 2,5 % ja vettymisvyöhykkeen ylärajalla 23,6 %. Vettymishaitan lisäk-

si kevätkylvön viivästyminen pienensi koko rantapalstan satoa, sillä haastattelujen mu-

kaan noin puolet viljelijöistä kylvää koko tiluksen samanaikaisesti, jolloin ajankohta 

määräytyy alarajan kosteusolosuhteiden mukaan. Pellon alhaisesta alarajasta johtuvia 

ympäristöongelmia aiheuttaa ennen kaikkea lannoitteiden huuhtoutuminen vesistöön. 

Tutkimuksessa suositeltiin alarajan korottamista luonnontilaisilla järvillä keskimäärin 

69 ± 5 cm ja säännöstellyillä järvillä keskimäärin 78 ± 5 cm siten, että pellon alin vyö-
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hyke poistuu viljelykäytöstä ja muutetaan suojavyöhykkeeksi. Pellon alarajaa korotetta-

essa kuivavara ja maan ilmatilavuus kasvavat, maan tiivistyminen vähenee ja kulkukel-

poisuus paranee. Viljelyn katetuotto ei huonone, koska tiluksen kylvö aikaistuu, kasvien 

ravinteiden käyttö lisääntyy ja vesistöön huuhtoutuvien ravinteiden määrä pienenee. 

3.4 Painumisen vaikutus tulvaan 

Alavilla, tulvaherkillä peltoalueilla, joissa suuria korkeuseroja ei ole, pienikin pellon 

pinnan korkeustason aleneminen ulottaa tulvaa pidemmälle kuin aiemmin (Kuva 9). 

Näin ollen, vaikka vedenpinta pysyisikin vuodesta toiseen samalla tulvakorkeudella, 

tulvan peittämän alan laajuus kasvaa, koska pinta on painumisen vuoksi alempana. Jos 

asiaa tarkastellaan tulvien toistuvuuden näkökulmasta, maan painuminen tihentää tulvi-

en toistumisväliä, vaikka tulvakorkeus pysyisi samana. Maan painumisen seurauksena 

aiemmin esimerkiksi kerran 10 vuodessa sattunut tulva kasteleekin pellot nyt useammin, 

esimerkiksi kerran 5 vuodessa. 

 

Kuva 9. Painumisen vaikutus tulva-alueen kasvamiseen alavalla tulvapellolla. 

Suotuisissa olosuhteissa maan painumisen saattaa jatkua useita vuosikymmeniä, tai pa-

himmillaan painumisen ja kuivatuksen parantamisen noidankehänä loputtomasti. Täl-

löin aiemmin kuivana pysynyt maanpinta vajoaa ennen pitkää vesistön vedenkorkeuden 

tasolle. Tätä ennen pelto on kokenut pitkään jo pahoja vettymishaittoja. Painuvat pellot 

muuttuvat käyttökelvottomiksi asteittain. Ensimmäisenä vettymishaittoja ilmenee pellon 

alavimmissa osissa, mutta painumisen jatkuessa yhä uudet alueet muuttuvat haitallisen 

kosteiksi ja lopulta veden peittämiksi. Pellon kosteusoloihin vaikuttavat kuitenkin veden 

korkeusvaihtelut vuodenkierrossa. Maaperän vettyminen ja veden leviäminen pelloille 

ilmenevät korkeimmilla vedenkorkeuksilla, tulva-aikaan. Ilmiön hahmottamista vaikeut-
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taa lisäksi tulvien satunnaisuus. Maan painumista voi olla vaikeaa yhdistää kasvavaan 

tulvan alaan, jos välissä on ollut useita vuosia, joina tulva ei ole haitannut viljelyä lain-

kaan. 
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4 PAINUMATUTKIMUS 

4.1 Kuivatussuunnitelmat 

Painumavertailun referenssiaineistona käytettiin vanhoja kuivatussuunnitelmia 1950–

1990-luvuilta. Suunnitelman käyttökelpoisin osuus tutkimukselle on kuivatuskartta, 

jonka tarkoituksena on esittää hyötyalueen tilaraja-, tiluslaji-, maaperä- ja korkeustiedot. 

Kuivatuskartan pohjana oli joko ilmakuva tai valkoinen pohja. Maaston korkeustiedot 

on perinteisesti määritetty karttaa varten vaaituskonetta, lattaa ja mittanauhaa apuna 

käyttäen. Tiedot on kerätty avo- ja salaojituksen suunnittelemiseksi ennen ojituksen tai 

perkauksen toteuttamista. Vaaituksen alussa on yleensä luotu kiintopisteverkko, jossa 

kiintopisteitä on noin kilometrin välein, tuhoutumisen varalta kuitenkin aina vähintään 

kaksi. Kiintopisteiden vaadittu tarkkuus on ollut 2 cm alle 2 km vaaitusvälillä ja 3 cm 

2–5 km välillä. Kiintopisteenä on käytetty kiintopistepulttia tai pisteet on ympyröity 

kiveen hakatulla ja punaiseksi maalatulla renkaalla. Vaaituspisteiden korkeudet on oh-

jeistettu merkitsemään 5 cm tarkkuudella, mutta tutkituissa suunnitelmissa tarkkuudet 

on käytännössä ilmoitettu 1 cm tarkkuudella. Vaaitukset on mitattu edustamaan maaston 

keskikorkeutta mittauskohdalla siten, että sarkaojat ajatellaan täytetyiksi ja epätasainen 

maa tasoitetuksi. Vaaitukset on käytännössä ulotettu selvästi laskennallisen hyötyrajan 

ulkopuolelle. (Vesihallitus, 1986, pp. 38, 40-42, 160-161) Tässä tutkimuksessa on kui-

tenkin käytetty vain hyötyalueen pelloilla sijainneita korkeustietoja, koska hyötyalueen 

ulkopuolella olevista kuivatussuunnitelman aikaisista maankäytön muodoista ei ollut 

tietoa. Vanhojen vaaitusten sijaintitarkkuudesta ei ole tietoa. Todennäköisesti vaaitus-

pisteiden paikat on aikanaan maastossa määritetty mittanauhan ja jonkin kulmanmit-

tausinstrumentin avulla. Nykyaikaisiin mittaustarkkuuksiin tällä tekniikalla ei päästä. 

Loivasti kaltevilla pinnoilla vaaituspisteen tasosijainnin määrityksellä on kuitenkin pie-

nempi merkitys virhelähteenä kuin itse vaaituksen korkeustarkkuudella. Vanhojen vaa-

itusten korkeustarkkuus voidaan olettaa olevan parempi tai samaa luokkaa kuin GPS-

mittausten tai laserkeilausaineistojen tarkkuus. Vain karkeat, inhimilliset virheet ovat 

manuaalisena työnä tehdyssä vaaituksessa olleet todennäköisesti yleisempiä kuin nykyi-

sillä automatisoiduilla mittaustekniikoilla. 

Kuivatussuunnitelmista löytyy osalle vaaituspisteitä myös maaperätutkimusten tulokset, 

joita hyödynnettiin painumatulosten tulkitsemisessa. Maaperän luokitustapoja on mo-

nia. Vesihallituksen (1986) ohjeistus esittelee geoteknisen maalaji- ja kaivuluokituksen 



58 

sekä sovelletun maataloudellisen maalajiluokituksen. Geoteknisessä luokituksessa elo-

peräisiä maalajeja ovat turve, lieju ja muta, hienorakeisia maalajeja savi ja siltti, kar-

kearakeisia hiekka ja sora sekä moreenimaalajeja siltti-, hiekka- ja soramoreenit. Lisäksi 

oma ryhmänsä on kallio. Maataloudellisessa luokituksessa puolestaan kivennäismaita 

ovat moreeni, hiekka-, hieta-, hiesu- ja savimoreeni, hiekka, hieno hiekka, hieta, karkea 

ja hieno hieta, hiesu, savi, hieta-, hiesu-, aito- ja liejusavi ja eloperäisiä maalajeja ovat 

lieju, järvimuta, multa, turve sekä muta- ja rahkaturve. Käytännössä kuivatuskartoista 

löytyi myös näistä poikkeavia termejä, joten luokitusjärjestelmät ovat muuttuneet vuo-

sikymmenten mittaan. Suunniteltaessa uomien mitoitusta ja määritettäessä kuivatusjy-

vää on otettava huomioon myös maan painuminen ja kuluminen. Tämän vuoksi elope-

räisillä mailla osalle vaaituspisteitä on määritetty myös painuvan lieju- tai turvekerrok-

sen paksuus. (Vesihallitus, 1986, pp. 54-56) 

Kuivatussuunnitelmat haettiin POPELY:n omasta arkistosta. Arkistotutkimusvaiheessa 

perehdyttiin tarkemmin 25 kohteeseen, joista neljä otollisinta valittiin mukaan painuma-

vertailuihin. Kohteita valittaessa huomioitiin sijainti tiedetyllä ongelma-alueella, suun-

nitelman korkeustietojen kattavuus ja korkeusjärjestelmän määritettävyys. Kuivatuskar-

tat saatettiin muiden aineistojen kanssa yhtenevään koordinaattijärjestelmään georefe-

roinnin avulla. Kalvolla tai paperilla olleet kartat skannattiin ensin digitaaliseen muo-

toon. Kuvatiedosto tuotiin ArcMap-sovellukseen, jossa Georeferencing-työkalulla osoi-

tettiin yhteisiä pisteitä uuden ja vanhan kartan välille. Yhteisinä pisteinä käytettiin tilan-

rajojen nurkkia, jotka saatiin yhdistettyä kiinteistörekisterikarttaan. Pisteitä osoitettiin 

vähintään 20 kpl kustakin kartasta niin, että ne sijoittuivat tasaisesti ympäri tutkimus-

aluetta. Georeferoinnin tarkkuus vaihteli sen mukaan, kuinka hyvin vastinpisteet saatiin 

täsmäämään. Georeferoinnin sulkuvirheet olivat n. 2–5 m luokkaa. 

Tutkittujen kuivatussuunnitelmien korkeusjärjestelmät poikkesivat nykyisin käytössä 

olevasta N2000-järjestelmästä. Vanhat korkeudet muunnettiin nykyiseen järjestelmään 

ennen vertailujen suorittamista. Korkeusjärjestelmät oli tutkituissa tapauksissa ilmoitet-

tu suunnitelmissa vasta 1980-luvulta alkaen. Tunnettujen korkeusjärjestelmien väliset 

muunnokset suoritettiin online-työkaluna löytyvässä Geodeettisen laitoksen Koordinaat-

timuunnospalvelussa. Tutkimukseen valittiin vain sellaisia kohteita, joiden korkeusjär-

jestelmä pystyttiin määrittämään. Jos korkeusjärjestelmää ei ollut kerrottu, se määritet-

tiin mittaamalla vanhalle kiintopisteelle N2000-korkeus GPS-laitteella. Georeferoinnilla 

kiintopisteille saatiin koordinaatit, jotka voitiin maastossa paaluttaa. 
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4.2 VRS GPS -mittaukset 

Tutkimuksessa suoritettiin VRS GPS -mittauksia Trimble R8 -laitteella. VRS-mittaus on 

reaaliaikaista kinemaattista mittausta, jossa paikanmääritys suoritetaan laskemalla liik-

kuvan vastaanottimen sijainti jatkuvasti satelliittien perusteella. Laskentaa korjataan 

vastaanottamalla korjaussignaalia, joka määritetään kiinteiden tukiasemien verkon avul-

la mittaajan vieressä olevalle virtuaaliselle tukiasemalle. VRS-mittauksen tarkkuuteen 

vaikuttavat ilmakehän aiheuttamat häiriöt, monitieheijastukset sekä vastaanottimen mit-

taustapa ja virheenkäsittely. Kinemaattisessa mittauksessa Trimble R8 -laitteen tark-

kuudet 1σ-tasolla (68 % mittausajasta) ovat tasossa 10 mm + 1 ppm ja korkeudessa 20 

mm + 1 ppm. (Laurila, 2012, pp. 301-322) Hyvän mittaustavan mukaisesti laite tarkis-

tettiin aina mittausten yhteydessä Maanmittauslaitoksen (MML) taso- ja korkeuskiinto-

pisteillä. Käytetyt kiintopisteet ja saavutetut tarkkuudet löytyvät taulukoista 5 ja 6. Kes-

kimäärin tasotarkkuus oli 10 mm ja korkeustarkkuus 27 mm. Mittaukset suoritettiin 

koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä ETRS-TM35FIN N2000, geoidimallilla 

FIN2005N00. Kaikki havainnot otettiin vähintään 5 s kartoituspisteinä. Satelliittigeo-

metria oli lähes poikkeuksetta erinomainen tutkimusalueiden luonteen vuoksi: avoimilla 

peltoalueilla ei ollut satelliitteja varjostavaa puustoa. Vanhoja pisteitä paalutettaessa 

etsittiin oikea tasosijainti aina vähintään 10 cm tarkkuudella. 

Taulukko 5. GPS-mittauksissa käytetyt MML:n tasokiintopisteet ja tarkastusmittauksis-

sa saavutetut tarkkuudet. 

Tunnus Alue P I Päivämäärä Tarkkuus (m) 

90M8918B Siikajoki 7160199,967 429585,189 5.5.2017 0,015 

    23.5.2017 0,008 

    2.8.2017 0,004 

95M1212 Lamujoki 7123164,372 440068,691 10.5.2017 0,025 

    8.6.2017 0,001 

    2.8.2017 0,009 

94M9401F Kalajoki 7089296,782 397024,728 4.5.2017 0,001 

    24.5.2017 0,008 

    7.6.2017 0,015 

    9.8.2017 0,010 

93M9319E Kalajanjoki 7056071,931 405520,293 26.4.2017 0,015 

    23.5.2017 0,013 

    10.8.2017 0,040 
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Taulukko 6. GPS-mittauksissa käytetyt MML:n korkeuskiintopisteet ja tarkastusmitta-

uksissa saavutetut tarkkuudet. 

Tunnus Alue P I K Päivämäärä Tarkkuus (m) 

92M3788 Siikajoki 7165608,11 429070,82 51,889 5.5.2017 0,018 

     23.5.2017 0,001 

     3.8.2017 0,036 

95M1212 Lamujoki 7123164,372 440068,691 87,985 10.5.2017 0,047 

     8.6.2017 0,033 

     2.8.2017 0,038 

814228 Kalajoki 7089413 397926 73,3495 4.5.2017 0,027 

     24.5.2017 0,033 

     7.6.2017 0,034 

     9.8.2017 0,026 

41636 Kalajanjoki 7054301 404440 117,353 26.4.2017 0,027 

     23.5.2017 0,005 

     10.8.2017 0,028 

 

GPS-mittausta käytettiin lukuisiin tarkoituksiin. Laitteen avulla etsittiin maastosta kui-

vatussuunnitelmien kiintopisteitä, joille oli georeferoimalla saatu koordinaatit. Aina 

suunnitelmien korkeusjärjestelmiä ei ollut kerrottu tai ne olivat mielivaltaisia, jolloin 

vertailujen mahdollistamiseksi mitattiin vanhojen kiintopisteiden N2000-korkeudet 

GPS-laitteella. Niillä alueilla, joilla laserkeilauksen suorittamisesta oli jo aikaa, mitattiin 

pellon nykyinen taso myös GPS-laitteella valikoiduista vertailupisteistä. Vertaamalla 

GPS-mittauksia laserkeilausaineistoon saatiin nykyaikaisten mittausmenetelmien anta-

malla varmuudella muodostettua yleiskuva alueen painumisesta. Näin pystyttiin sulke-

maan pois kuivatussuunnitelman käyttämisestä aiheutuvat karkeat virheet ja toisaalta 

pystyttiin arvioimaan, onko painumatahti nykyisin sama kuin pitkällä aikavälillä. Hiljat-

tain keilatuilla alueilla ei ollut mielekästä mitata vertailupisteitä GPS-laitteella, sillä 

tällöin mittaustekniikan tarkkuus on samaa luokkaa haetun painuman kanssa. GPS-

mittauksen avulla tutkittiin myös pellon pinnan käyttäytymistä vuodenkierron aikana. 

Vertailumittaukset suoritettiin kolme kertaa: keväällä tulvan alettua useimpien peltojen 

ollessa vielä jäässä, alkukesästä tulvahuipun taituttua ja peltojen sulettua sekä loppu-

kesästä pellon ollessa kuivimmillaan. 

4.3 Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto 

Maanmittauslaitos on tuottanut suuresta osasta maata avoimen laserkeilausaineiston, 

joka kuvaa maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita. Keilaukset on suoritettu lento-
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koneella noin 2000 m korkeudesta. Aineisto koostuu pisteistä, joilla on P-, I- ja K-

koordinaatit koordinaattijärjestelmässä ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmässä 

N2000. Pisteet ovat saatavilla luokiteltuina, jolloin muut kuin maanpinnasta mitatut 

pisteet voidaan suodattaa pois käytöstä. Maanpinnan pisteet on valikoitu alimmasta pin-

nasta, joka ilmasta käsin on havaittavissa. Muut kuin Ground-luokan pisteet suodatettiin 

pois käytöstä. MML tarkistaa automaattisen maanpintaluokittelun käsin ilmakuvista 

muodostettavan stereomallin avulla. Aineiston pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä ne-

liömetrillä eli pisteiden keskimääräinen etäisyys toisistaan on korkeintaan 1,4 m. Kei-

lausaineiston korkeustarkkuuden keskivirhe on korkeintaan 15 cm ja tasotarkkuuden 

keskivirhe korkeintaan 60 cm, kun kohde on yksiselitteinen. (MML, 2017a) MML tar-

joaa laserkeilausaineiston pakatussa LAZ-formaatissa. Tässä työssä on käytetty Suomen 

Ympäristökeskuksen LASD-formaattiin muuntamia pistepilviä, jotka ovat suoraan yh-

teensopivia käytetyn ArcMap-ohjelmiston kanssa. Käytettävät aineistoruudut ja tarkka 

keilauspäivämäärä selvisivät aineiston mukana tulleesta indeksiruudukosta. Tarkastelu-

alueilla keilaukset oli suoritettu välillä 2009–2014 touko–heinäkuussa. 

Pellon pinnan epätasaisuus saattaa aiheuttaa virhettä laserkeilausaineistoista tehtäviin 

vertailuihin. Kuivatussuunnitelmien vaaituksissa ja GPS-mittauksissa pintaa on pystytty 

keskiarvoistamaan silmällä, mutta noin 1,4 m välein olevat keilauspisteet saattavat olla 

esimerkiksi kynnetyn pellon harjanteelta tai kuopasta. Toisaalta laserpulssin jalanjälki 

maastossa on noin 60 cm (MML, 2017a), joten jonkinasteista maaston tasoittumista 

tapahtuu jo mittaustekniikan vuoksi. 

4.4 Painumavertailun toteutus 

Painumavertailut vuodenkierrossa määritettiin yksinkertaisesti kevään ja loppukesän 

GPS-mittaustulosten erona. Maanpinnan korkeuden muutos vuodenkierrossa [m] saatiin 

kaavalla: 

𝑑𝑍𝑣𝑢𝑜𝑑 = 𝑍𝑘𝑒𝑠 − 𝑍𝑘𝑒𝑣  (9) 

missä 

Zkes = vertailupisteen korkeus (N2000) keväällä [m] 

Zkev = vertailupisteen korkeus (N2000) loppukesästä [m] 
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Pitkän aikavälin painumavertailut suoritettiin ArcMap-ohjelmistossa Excel-ohjelmistoa 

apuna käyttäen. Painumavertailujen tekemiseen käytettiin kuivatussuunnitelmissa ilmoi-

tettuja pellon pinnan korkeuksia, MML:n laserkeilausaineistoja ja omia GPS-mittauksia. 

Eripituiset vertailujaksot otettiin huomioon laskemalla korkeuseron sijaan maanpinnan 

korkeuden muutosnopeudet. Painumavertailu toteutettiin eri tavoin riippuen siitä, oliko 

kuivatussuunnitelman korkeustiedot annettu vaaituspisteiden korkeuksina vai korkeus-

käyrinä. 

Vaaituspisteet digitoitiin georeferoidulta kuivatuskartalta ja niille syötettiin kartalla il-

moitetut korkeudet. Tämän jälkeen korkeudet muunnettiin N2000-korkeusjärjestelmään 

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelusta saadun korkeuseron avulla. Sa-

moille pisteille haettiin korkeustieto myös laserkeilausaineistosta niin, että korkeustie-

dot interpoloitiin myös pisteiden väliselle alueelle. Maanpinnan korkeuden muutosno-

peus kuivatussuunnitelman ja keilausaineiston välillä saatiin kaavalla: 

𝑑𝑍𝑀𝑀𝐿

𝑑𝑡
=

𝑍𝑀𝑀𝐿−𝑍𝑘𝑢𝑖𝑣

𝑡𝑀𝑀𝐿−𝑡𝑘𝑢𝑖𝑣
  (10) 

missä 

ZMML = korkeus (N2000) MML:n keilausaineistossa [m] 

Zkuiv = korkeus (N2000) kuivatussuunnitelmassa [m] 

tMML = laserkeilausvuosiluku 

tkuiv = kuivatussuunnitelman vuosiluku 

Osassa kohteita valikoiduille vertailupisteille mitattiin pellon korkeus myös GPS-

laitteella. Maanpinnan korkeuden muutosnopeus saatiin vastaavasti keilausaineiston ja 

GPS-mittausten välille kaavalla: 

𝑑𝑍𝐺𝑃𝑆

𝑑𝑡
=

𝑍𝐺𝑃𝑆−𝑍𝑀𝑀𝐿

𝑡𝐺𝑃𝑆−𝑡𝑀𝑀𝐿
  (11) 

missä 

ZGPS = korkeus (N2000) GPS-laitteella mitattuna [m] 

tGPS = GPS-mittausvuosiluku = 2017 

Näin ollen positiiviset maanpinnan korkeuden muutosnopeuden arvot viittaavat maan 

nousemiseen ja negatiiviset maan painumiseen. Tässä tutkimuksessa maan painumis-
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vauhti määritellään negatiivisen maanpinnan korkeuden muutosnopeuden itseisarvoksi, 

joka esitetään yksikössä [mm/v]. 

Jos kuivatussuunnitelmassa oli annettu vain korkeuskäyrät, tehtiin vastaava vertailu 

jatkuvana rasterina koko tutkimusalueelta yksittäisten vertailupisteiden sijaan. Tällöin 

edellä olevat laskutoimitukset suoritettiin rasterin kaikille pisteille. Ongelmaksi muo-

dostui korkeuskäyrien karkeus pinnanmuotojen kuvaajina. Tämän vuoksi vertailuaineis-

to homogenisoitiin harventamalla pistepilvi 50 m ruutuun ennen kolmiointia. 

4.5 Tulvakarttavertailun toteutus 

Tutkimusalueilla, joilla ei ole suojapengerryksiä, tulvavesi pääsee leviämään pelloille 

haitaten maanviljelyn harjoittamista. Maan painuminen pahentaa tulvan aiheuttamaa 

haittavaikutusta, koska tulva leviää aiempaa laajemmalle alueelle. Laajenemista tutkit-

tiin laatimalla tutkimusalueista tulvakarttavertailut. Painumavertailun perusteella jokai-

selle alueelle luotiin painumamalli yleistäen ja keskiarvoistaen saatuja painumatuloksia. 

Lisäksi oletettiin, että kaikki maan kohoaminen on ihmistoiminnasta johtuvaa, eikä sitä 

voi sisällyttää tarkasteluun. Kaikkien kohonneiden pisteiden korkeusaseman muutosno-

peudeksi asetettiin painumamallissa nolla. 

Painumamallin avulla tarkasteltiin jo tapahtuneita muutoksia maanpinnan korkeudessa 

ja laadittiin skenaarioita tulevaisuuteen. Nykyisen maanpinnan korkeusmallina käytet-

tiin laserkeilausaineistoa, joka harvennettiin rasterimuotoon. Muiden vuosien maanpin-

nan korkeusmallit saatiin muokkaamalla keilausvuoden korkeusmallirasteria painuma-

mallin avulla. Kullekin rasteripisteelle laskettiin vuodelle t korkeus: 

𝑍𝑡 = 𝑍𝑀𝑀𝐿 +
𝑑𝑍𝑀𝑀𝐿

𝑑𝑡
(𝑡 − 𝑡𝑀𝑀𝐿)  (12) 

Näin saatiin laskettua kuivatussuunnitelman aikaisen maanpinnan korkeusmalli ja kor-

keusmalliskenaario 20 vuotta laserkeilaushetkestä eteenpäin. Kuivatussuunnitelman 

aikainen maanpinta luonnollisesti yhtyy alueittain kuivatussuunnitelmassa ilmoitettuihin 

korkeustietoihin ja se on lähtötietojen tarkkuuden rajoissa varmaa tietoa. Sen sijaan +20 

vuotta -skenaariossa oletetaan, että painumisvauhdissa ei tapahdu muutoksia. Todelli-

suudessa tämä riippuu paljon paikallisista olosuhteista ja kuivatuksessa tapahtuvista 

muutoksista. 
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Tulvakarttavertailuja muodostettaessa haettiin iteroimalla se vedenkorkeus, jolla tulva 

alkaa levitä pelloille kuivatussuunnitelman vuonna. Tämän jälkeen tarkasteltiin, kuinka 

paljon laajemmalle alueelle vesi leviää samalla vedenkorkeudella laserkeilausvuonna ja 

20 vuotta laserkeilauksen jälkeen. Tulokset esitetään kolmivärisenä rasterina maasto-

karttapohjalla. Painumisen vaikutusta tulvan leviämiseen tarkastellaan tulvan peittämän 

pinta-alan muutoksena. Kuivatusvuoden tulvakartassa kaikki vesi on joessa, kanavissa 

ja ojissa, joten karkeasti arvioiden pinta-alassa tapahtuva muutos kuvastaa painumisen 

takia pellot peittävän tulvaveden alaa. Käytännössä vettä leviää painumisen johdosta 

myös uomissa eteenpäin ja ylemmäs, mutta tämän muutoksen pinta-ala on pieni suh-

teessa pellot peittävään alaan. 

Siika- ja Lamujoella tutkimusalueelle määritetty muutos tulvan pinta-alassa voidaan 

yleistää karkeasti koko jokialueelle tulvariskikarttoja apuna käyttäen. Tulvariskikartat 

eivät kata koko jokivartta, joten yleistys on varovaisesti alakanttiin suuntaa antava. 

Yleistyksessä myös oletetaan, että painumaolosuhteet ovat kaikkialla jokivarressa sa-

manlaiset eli käytännössä maaperässä ja kuivatustilanteessa ei ole alueellisia eroja. Näin 

ollen yleistys on karkea, mutta se antaa yleiskuvan painumisen tulvavaikutuksesta suu-

remmassa mittakaavassa. Yleistykseen käytettiin vuotuista tulvakarttaa 1/2a. Tutkimus-

alueille määritettiin vuotuisen tulvan peittämä pinta-ala. Vastaava ala määritettiin koko 

jokivesistön tulvakartoitetun alueen pelloille. Näiden tietojen perusteella saatiin selville, 

kuinka suurta osuutta koko jokivarren tulvapelloista tutkimusalue edustaa. Kalajoen 

tutkimusalueella vuotuisia tulvavaikutuksia ei ole ja Kalajanjoen alueelle ei ole laadittu 

tulvariskikarttoja, joten näissä ei yleistyksiä saatu tehtyä. 
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5 KYSELYTUTKIMUS 

Diplomityössä toteutettiin lomakekyselytutkimus maanviljelijöiden näkökulman tuomi-

seksi mukaan työhön. Näkökulma on tärkeä sikäli, että kimmokkeen tutkimuksen aloit-

tamiseen on antanut säännöstelijän saamat maanviljelijöiden tulvahaittoihin liittyvät 

yhteydenotot. Hypoteesina oli, että useimmat maanviljelijät ovat kokeneet tulvahaittojen 

pahentuneen. Kyselytutkimuksen avulla saatiin vastausaineisto, josta voidaan päätellä, 

kuinka suuri osa viljelijöistä kokee tulvahaittoja sekä kuinka usein ja kuinka voimak-

kaina haitat ilmenevät viljelijöiden mielestä. 

Lomakekysely oli suunnattu tutkimusalueiden tulvapeltojen maanviljelijöille. Kalajoen 

keskiosan pengerrysalueilla peltojen painumisen vaikutukset ovat erilaiset kuin muualla. 

Siellä tulvavesi pelloilla on harvinainen haitta ja siksi Kalajoki rajattiin lomakekyselyn 

ulkopuolelle. Kalajanjoella kysely rajattiin likimain entisen Kalajanjärven altaan alueel-

le, Siikajoella Mankilan–Paavolan tulva-alueille ja Lamujoella välille Kortteinen–

Pulkkila. Kysely toimitettiin haastateltaville kuntien maaseutuasiamiesten jakelulistojen 

kautta. Ensisijaisesti toimitettiin linkki Internet-kyselyyn sähköpostilla. Niille, joille 

kunnista ei löytynyt sähköisiä yhteystietoja, toimitettiin postitse paitsi kyselyn www-

osoite, myös paperinen kyselylomake palautuskuorineen. Sähköpostiviesti lähetettiin 

noin 120 tilalle ja kirjeitse lähestyttiin lisäksi noin 30 tilaa. Kyselyyn vastaaminen ta-

pahtui nimettömänä ja vastaajia ei identifioitu mitenkään. 

Kyselyssä oli yhteensä 33 kysymystä. Koko kyselyn ainoa pakollinen kysymys oli vil-

jellyn pellon sijaintialue. Useimpiin kysymyksiin annettiin valmiit vastausvaihtoehdot. 

Vain joitakin lukuarvoja ja vapaan sanan vastauksia jätettiin avoimiksi. Jokaisen aihe-

alueen lopussa oli myös mahdollisuus antaa vapaasti lisätietoja ja perusteluja vastauksil-

le. Kysymykset 1–8 käsittelivät vastaajan taustatietoja, kuten tietoja viljellyistä pellois-

ta. Kysymyksissä 9–14 kartoitettiin vastaajien kokemuksia tulvista ja vesistön säännös-

telyn hoitamisesta. Kysymykset 15–18 keskittyivät tulvien vaikutuksiin viljelytoimin-

nalle ja kysymykset 19–24 tulvavahinkojen korvaamiseen. Kysymyksillä 25–28 kartoi-

tettiin viljelijöiden mielipiteitä eräille tulvahaittoja ehkäiseville toimenpiteille ja loput 

kysymykset 29–33 kartoittivat vastaajien kokemuksia peltomaan kantavuudesta ja tiivis-

tymisestä. 
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Kysely toteutettiin Webropol-käyttöliittymällä, jossa tapahtui myös vastausten keräämi-

nen ja tulosten analysointi. Paperilla saapuneet vastaukset syötettiin Webropol-

järjestelmään tutkijan toimesta. 
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6 TUTKIMUSKOHTEET 

6.1 Valintaperusteet 

Tutkimuskohteet valittiin POPELY:n säännöstelemien jokien varsilta alueilta, joilla on 

ollut viitteitä maan painumisesta tai tulvahaitat ovat muuten merkittävät. Alueista eniten 

tulvista kärsii Siikajoen varressa sijaitseva Mankilan tulva-alue. Siikajoen latvahaarana 

olevalla Lamujoella tutkittiin Kortteisen tekojärven ja Pulkkilan välistä aluetta. Kala-

joesta tutkimukseen valittiin keskiosan pengerretyt alueet Pidisjärven ja Padingin välis-

sä. Tulvahaitat on siellä minimoitu joen rantapengerryksillä, mutta painuminen aiheut-

taa alueella muita haittoja. Kalajoen latvahaarana olevalla Kalajanjoella tutkittiin Kala-

janjärven aluetta. Taulukkoon 7 on koottu tietoja painumatutkimuskohteista. 

Taulukko 7. Painumatutkimuskohteet, kuivatussuunnitelmien laatimisvuodet, korkeus-

järjestelmät, niiden erot N2000-järjestelmään sekä alueen keilausaineiston ruudut ja 

keilauspäivämäärät 

 Kuivatussuunnitelma Keilausaineisto 

Joki Nimi Vuosi Korkeus- 

järjestelmä 

ZN2000-Z (mm) Ruutu Päivämäärä 

Siikajoki Kaivosoja 1982 N60 391 R4 16.5.2009 

Lamujoki Junnonoja 1962 N43 505 Q4 12.6.2013 

Kalajoki Huokumaanoja 1959 paikallinen 811 Q4 2.5.2009 

Kalajanjoki Herralanpuro 1990 N60 370 Q4 12.7.2014 

 

6.2 Siikajoen vesistöalue 

 Yleispiirteet 6.2.1

Siikajoki saa alkunsa Pyhännän kunnan alueella, missä useita pienempiä latvapuroja 

yhtyy isommaksi joeksi (Kuva 10). Siikajoen vesistöalueen pinta-ala on 4 318 km
2
 ja 

järvisyys 2,18 %. Joen alaosasta mitattu keskivirtaama tarkastelujaksolla 1971–2000 on 

ollut 43,0 m
3
/s. Valuma-alueen keskivalunta puolestaan on 10,0 l / s km

2
. (Arola & 

Leiviskä, 2005, p. 8) 
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Kuva 10. Siikajoen vesistön tutkimusalueet (mukaillen Kettunen & Nuortimo, 2015). 

Vesistöalueen suurimmat järvet ovat Uljuan tekojärvi ja Iso-Lamujärvi ja merkittävim-

mät jokiosuudet Lamu- ja Siikajoki sekä sivuhaarat Neittävän-, Kärsämäen- ja Luohu-

anjoet. Säännösteltyjä järviä on neljä: edellä mainittujen lisäksi Kortteinen ja Vähä-

Lamujärvi. Säännöstelytilavuus on yhteensä 178,8 mil.m
3
. Myös voimalaitoksia on nel-

jä: Uljua, Pöyry, Ruukki ja Kirkkokoski. Uljua on teholtaan 3,7 MW, muut yhteensä 

alle 1 MW. Virtaaman vaihtelut ovat suuria, koska järviprosentti on alhainen. Tarkaste-

lujaksolla 1971–2000 keskiylivirtaama oli joen alaosassa 314,0 m
3
/s, vuosisadanta 575 

mm ja lumipeitteen vesiarvo 134 mm. Suurin sadanta sijoittuu kesäkuukausille ja lumi-

peitteen vesiarvo on suurimmillaan huhtikuun alussa. (Arola & Leiviskä, 2005, pp. 8-

11) 

Siikajoen vesistöalueella asui enimmillään noin 23 000 asukasta 1960-luvulla, mutta sen 

jälkeen väestön määrä on pienentynyt muuttotappioiden vuoksi. Elinkeinoelämän muu-

Kaivosojan 

tutkimusalue 

 

Junnonojan 

tutkimusalue 
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tos alueella kuvastaa yleistä yhteiskunnan kehitystä: maa- ja metsätalouden osuus am-

mateissa on kaventunut vuoden 1880 83,0 prosentista vuoden 1975 26,2 prosenttiin. 

(Turunen, 1983, pp. 12-13) Siikajoen tulviminen on ilmiönä ikivanha. Kevättulvia oli 

entisaikoina usein ja myös kesällä vesi levittäytyi monta kertaa maalle. Entisaikoina 

venettä on pidetty välttämättömänä kulkuvälineenä tulva-aikaan. Esimerkiksi maidon 

toimittamisen epäonnistuttua maitse on kuljetukset järjestetty vesiteitse. Uljuan tekojär-

ven ja muiden säännösteltyjen järvien hyödyntäminen ovat tuoneet helpotusta Siikajoen 

vesistön ylivirtaamien hallintaan. Säännöstelyn avulla ei kuitenkaan ole saatu kokonaan 

poistettua tulva-vahinkojen uhkaa. Säännöstelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus. (Arola & Leiviskä, 2005, pp. 7, 21, 31, 34) Siikajoen säännöstelyn periaatteet ja 

säännöstelyrajat on määritetty säännöstelyohjeissa, jotka perustuvat vesioikeudellisiin 

lupiin. Pääuoman vedet ohjataan Uljuan tekoaltaaseen Lämsänkosken säännöstelypadol-

ta täyttökanavaa pitkin. Altaan vedenpintaa säännöstellään voimalaitoksen padolla. 

Säännöstely tehdään yhteistyössä Vattenfall Sähköntuotanto Oy:n kanssa 22.6.2010 

allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lamujoen latvalla vedenpintaa säännös-

tellään Iso-Lamujärven padolla, joka sijaitsee Lamujoessa noin 2 km päässä järven luu-

suasta ja Vähä Lamujärven säännöstelypadolla järven luusuassa. Alempana joen varres-

sa vedenkorkeutta säännöstellään Kortteisen tekojärven padolla, joka sijaitsee järven 

luusuassa. (Kettunen & Nuortimo, 2015, pp. 4-6, 9) 

Tulvimisen kannalta ongelmallisimmat paikat vesistöalueella ovat Mankilan ja Paavolan 

tulva-alueet Rantsilan ja Ruukin kylien välisellä osuudella (Kuva 11). Vuodelle 2000 

osuneessa noin kerran 17 vuodessa tapahtuneessa tulvassa veden alla oli 3500 ha maata. 

Kerran 250 vuodessa tapahtuva tulva puolestaan jättäisi veden alle 7000 ha maata, josta 

2100 ha olisi peltoa. (Arola & Leiviskä, 2005, p. 26) Vuoden 2012 kesätulvassa tulva-

alueen laajuus oli noin 4100 ha. Yleisiä teitä oli veden alla 8,6 km ja yksityisteitä 18,9 

km. (Pudas, 2012, p. 20) Karjatalous on Pohjois-Pohjanmaalla yleisempää kuin kasvin-

viljely. Siikajoen vesistöalueella on runsaasti monivuotisia nurmipeltoja ja karjalaitu-

mia. Siikajoen valuma-alueesta on peltoa 7 %. (Kukkola, 2001, p. 13) Maatalous on 

merkittävä elinkeino erityisesti Mankilassa. Alueelta löytyy paitsi viljan viljelyä ja muu-

ta kasvintuotantoa, niin myös hevos-, lypsykarja- ja lihanautatiloja. Vuoden 2000 suur-

tulva osui keväälle, mutta enemmän maanviljelykselle aiheutti haittaa vuoden 2012 elo-

kuussa sattunut kesätulva. Vuoden 2013 joulukuussa tulva nousi myös pelloille ja kat-

koi tieyhteyksiä. (POPELY, 2015)  
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Kuva 11. Siika- ja Lamujokien määritetyt tulva-alueet ja tulvan peittämä ala harvinai-

sella tulvalla 1/100a. 

Mankilan alue on haja-asutusaluetta, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi 

maisema-alueeksi. Asutus keskittyy saarimaisille kankaille, harjanteille ja joen ranta-

törmälle. Nämä alueet sijaitsevat ympäristöään korkeammalla, eivätkä ole pahinta tulva-

riskialuetta. Merkittävintä haittaa tulvavesi aiheuttaa katkomalla alueen tieyhteyksiä. 

Alueella oli tätä tutkimusta tehtäessä käynnistymässä hanke tieverkon tulvaherkkyyden 

vähentämiseksi. Peltoaukeat ovat alueen alavimpia paikkoja. Niille tulvavesi leviää ran-

tatörmän puhkaisevien, jokeen laskevien kuivatusojien ja kanavien kautta. (POPELY, 

2015) Rantatörmät ovat tulva-alueille tyypillisesti (Mustonen, 1979, p. 340) lietteen 

laskeutumisen johdosta takana olevia peltoalueita ylempänä. Mankilassa törmän korke-

utta ovat lisäksi paikallisesti korottaneet joen perkauksesta peräisin olevat läjitysmaat 

(Syrjäpalo, 2009, p. 62). 

Lamujoen tulvakartta @ SYKE 

Siikajoen tulvakartta @ SYKE 

Taustakarttarasteri @ MML 
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 Siikajoki: Kaivosoja 6.2.2

Siikajoen varresta tutkimuskohteeksi valittiin Siikalatvan kunnassa Mankilan tulva-

alueella sijaitseva (Kuva 12) Kaivosojan, Linnaojan ja Mankisenkankaankanavan täy-

dennysperkaussuunnitelma (jatkossa Kaivosoja). Tutkimusalue on joen rannassa noin 

0,7 km leveä ja ulottuu yhtenäisenä kauimmillaan noin 2,7 km päähän joesta. Maasto on 

melko alavaa varsinkin kanavia ympäröivillä pelloilla. Tulvien kannalta pahin paikka on 

Siikajoen ja Mankilantien puolivälissä, jossa maanpinta on selvästi ympäristöään alem-

pana. Mankilantien länsipuolella maasto on kumpuilevampaa ja joen rannassa on noin 

50 metrin levyinen rantatöyräs, jolle tulvavesi ei herkästi nouse. Sen sijaan joen veden-

pinnan noustessa tulva purkautuu rantatöyrään puhkaisevaa Kaivosojan kanavaa pitkin 

muihin kanaviin ja ojiin sekä niiden kautta pelloille (Kuva 12). Jo vuotuinenkin tulva 

peittää tällä paikalla suuria peltoalueita alleen. 

 

Kuva 12. Kaivosojan georeferoitu kuivatuskartta ja veden leviäminen pelloille vuotui-
sella tulvalla 1/2a. 

Kaivosojan kuivatuskarttaa varten tehdyt tutkimukset on suoritettu vuonna 1982. Kartan 

pohjana on ilmakuva, josta voi tunnistaa suunnitelman aikaiset maankäyttömuodot, ja 

siitä löytyy maanpinnan korkeustiedot vaaituslinjoittain.  Suunnitelman pituusleikkauk-

Siikajoen tulvakartta @ SYKE 
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sissa on kiintopisteiden korkeusjärjestelmäksi ilmoitettu N60, joka on alueella 391 mm 

alempana kuin N2000. Kartan georeferointi oli onnistunut, sillä rajalinjat yhtyivät kiin-

teistörekisterikarttaan pääasiassa erittäin hyvin. Joen lähistöllä painuvan kerroksen ala-

puolinen maalaji on pääosin savisilttiä tai silttiä, kauempana joesta myös hiekkaa, mo-

reenia tai hiekkamoreenia. Lähellä jokea painuvan kerroksen paksuus on noin 2,0 m ja 

se pienenee joesta poispäin mentäessä siten, että alueen länsipäässä se on enää noin 0,3 

m. Käyttökelpoisia korkeustietopisteitä kartalla oli 327 kpl, joista 14 kpl mitattiin myös 

GPS-laitteella. 222 pistettä sisälsi tiedon myös maalajista. 

 Lamujoki: Junnonoja 6.2.3

Lamujoen varresta tutkimuskohteeksi valittiin Siikalatvan kuntaan Pulkkilan keskustan 

ja Leskelän väliin sijoittuva (Kuva 13) Junnonojan perkaussuunnitelma (jatkossa Jun-

nonoja). Suunnitelma sisältää kaksi erillistä pintakarttaa, joissa on kaksi erillistä tutki-

musaluetta. Eteläisempi alue sijaitsee joen mutkassa ja on laajuudeltaan noin 1,0 km x 

1,0 km. Pohjoisempi alue puolestaan on laajuudeltaan 0,6 km x 1,6 km. Maasto on ala-

vinta jokirannassa ja nousee tasaisesti joesta etäännyttäessä. Tulvien kannalta pahimmat 

paikat ovat jokirannan painanteet, joille tulva nousee joko suoraan joesta tai ojien kaut-

ta. Vuotuinen tulva rajoittuu kuitenkin melko pienelle alueelle, jokivarren yksittäisiin 

peltolohkoihin. 
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Kuva 13. Junnonojan georeferoitu kuivatuskartta ja veden leviäminen pelloille vuotoi-

sella tulvalla 1/2a. 

Junnonojan perkaussuunnitelma on tehty vuonna 1959. Karttaan on väreillä eroteltu eri 

maankäyttömuodot ja siitä löytyy maanpinnan korkeudet vaaituslinjoittain. Kiintopis-

teiden korkeusjärjestelmä ei selvinnyt suunnitelmasta, joten se määritettiin etsimällä ja 

mittaamalla vanhoja kiintopisteitä maastossa. Varmin kiintopiste oli Junnonojankujan 

varressa sijainnut pultti kivessä. Pultti löytyi pienen etsimisen jälkeen noin 10 cm sam-

malkerroksen alta. Kiintopisteen korkeus poikkesi N2000-järjestelmän tasosta 508 mm, 

kun taas N43-järjestelmä on alueella 505 mm alempana kuin N2000. Tämän perusteella 

voidaan olettaa suunnitelman korkeusjärjestelmäksi N43. Suunnitelma-alueelta löydet-

tiin myös toinen kiintopiste. Hakattua kiintopisteen merkkiä kivessä ei ollut, mutta ki-

ven korkein huippu poikkesi N2000-tasosta 485 mm, mikä tukee oletusta N43-

järjestelmästä. Kartan georeferointi oli onnistunut, sillä rajalinjat yhtyivät kiinteistöre-

Lamujoen tulvakartta @ SYKE 
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kisterikarttaan melko hyvin. Eteläisellä alueella painuvan kerroksen alapuolinen maalaji 

on pääosin savea, mutta myös hiesua. Pohjoisella alueella maalaji on puolestaan pääasi-

assa hietaa. Eteläisellä alueella painuvan kerroksen paksuus vaihteli noin 0,2 m ja 1,3 m 

välillä paikasta riippuen. Pohjoisen hietamailla painuva kerros oli noin 0,2 m paksu. 

Käyttökelpoisia korkeustietopisteitä kartalla oli 61 kpl, joista 34 pistettä sisälsi tiedon 

myös maalajista. GPS-laitteella vertailupisteitä ei mitattu. 

6.3 Kalajoen vesistöalue 

 Yleispiirteet 6.3.1

Kalajoki saa alkunsa Suomenselältä, Reisjärven kunnan alueella sijaitsevista Korpisen 

ja Juurikan tekojärvistä, Kiljanjärvestä ja Reis-Vuohtojärvestä (Kuva 14). Kalajoki vir-

taa Kalajanjoki-nimisenä Jalkakosken säännöstelypadolle asti. Siitä Kalajanjoken täyt-

tökanava johtaa vedet Hautaperän tekojärveen, josta vedet johdetaan Hinkuan voimalai-

toksen kautta Mustolanjärveen ja Ylipäänjärveen sekä lopulta Haapajärveen. Haapajär-

vestä Kalajoki virtaa Pidisjärveen, josta Padingin ja Hamarin voimalaitosten ja säännös-

telypatojen kautta Perämereen. Merkittävimmät sivujoet ovat Hinkuanjoki, Kuonanjoki, 

Settijoki, Malisjoki ja Vääräjoki. Hinkuan- ja Kuonanjokien vedet johdetaan Hautape-

rän tekojärveen. Kuonanjoen vedet voidaan juoksuttaa Haittaperän säännöstelypadon 

kautta myös suoraan Haapajärveen. Settijoen vedet on ohjattu Jämsänkosken säännöste-

lypadon ja Oksavan voimalaitoksen yläpuolelle. Malisjoki laskee Pidisjärveen ja Väärä-

joki puolestaan yhtyy pääuomaan joen alajuoksulla. Säännöstelyn periaatteet ja säännös-

telyrajat on määritetty säännöstelyohjeissa, jotka perustuvat vesioikeudellisiin lupiin ja 

ympäristökeskusten ja voimayhtiöiden välisiin sopimuksiin. (Savolainen & Annunen, 

2012, pp. 6, 17) Säännösteltyjä järviä on yhteensä yhdeksän, merkittävimpänä Hautape-

rän tekojärvi. Säännöstelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Vesistöalueen 

säännöstely on monimutkainen prosessi, sillä juoksutuksen pystyy hoitamaan useita 

vaihtoehtoisia reittejä myöten. Säännöstelytilavuus on yhteensä 100 mil.m
3
. Säännöste-

lyn avulla on saatu tasattua virtaaman ääriarvoja. Kalajoen vesistöalueen pinta-ala on 4 

247 km
2
 ja järvisyys 1,8 %. Joen alaosasta mitattu keskivirtaama tarkastelujaksolla 

1976–2006 on ollut 29,3 m
3
/s. Valuma-alueen keskivalunta puolestaan on 8,5 l / s km

2
. 

Alueella tehdyt metsä- ja suo-ojitukset ja jokien perkaukset ovat nopeuttaneet valunnan 

muodostumista. Vesistöalueesta noin 80 % on suota ja metsää. Joen pituus on noin 130 

km ja kokonaisupudotus 113 m. (Savolainen & Leiviskä, 2008, pp. 11, 13, 14, 38) 



75 

 

 

Kuva 14. Kalajoen vesistön tutkimusalueet (mukaillen Savolainen & Annunen, 2012) 

Vesistöalueen suurimmat järvet ovat Reis-Vuohtojärvi ja Hautaperän tekojärvi. Merkit-

täviä voimalaitoksia on neljä: Hinkua, Oksava, Padinki ja Hamari. Niiden yhteisteho on 

12,7 MW ja yhteenlaskettu pudotuskorkeus 40 m. Vesistön yläosissa on toteutettu 1970-

luvulla moninaiskäyttöhankkeita, jotka ovat olleet pääosin onnistuneita. Virtaaman ja 

vedenkorkeuden vaihtelut ovat suuret, koska järviprosentti on alhainen. Tarkastelujak-

solla 1985–2006 keskiylivirtaama oli joen alaosassa 235,0 m
3
/s, keskimääräinen vuosi-

sadanta tarkastelujaksolla 1967–2000 564 mm ja lumipeitteen keskimääräinen vesiarvo 

tarkastelujaksolla 1967–2000 noin 100 mm. Suurin sadanta sijoittuu kesäkuukausille ja 

lumipeitteen vesiarvo on suurimmillaan huhtikuun alussa. Jokijään maksimipaksuus on 

ollut noin 65 cm. (Savolainen & Leiviskä, 2008, pp. 3, 9-17) 

Kalajoen vesistöalueella asui enimmillään noin 55 000 asukasta 1960-luvulla, mutta sen 

jälkeen väestön määrä on pienentynyt muuttotappioiden vuoksi. Maa- ja metsätalouden 

osuus ammateissa on kaventunut vuoden 1880 88,4 prosentista vuoden 1975 29,8 pro-

Huokumaanojan 

tutkimusalue 

 

Herralanpuron 

tutkimusalue 



76 

senttiin. (Turunen, 1983, pp. 12-13) Vesistöalueen asutus keskittyy jokivarsille. Ranta-

alueet ovat alavat ja siellä missä pengerryksiä ei ole tehty, tulvavesi peittää säännöllises-

ti laajoja peltoalueita alleen, mikä aiheuttaa merkittävää haittaa maataloudelle. Viime 

aikojen pahimmat tulvat ovat olleet keväällä 1982, kesällä 1987 ja keväällä 2000. Tul-

viminen on ongelmana vanha. Vain kylien korkeimmille paikoille rakennetut kirkot ja 

pappilat ovat perinteisesti säästyneet tulvavahingoilta. Kalajoki on erityisen herkkä jää-

patojen aiheuttamille tulville. Vähäinen järvisyys lisää riskiä tulvavirtaamien nopealle 

nousulle ja joen ala- ja keskiosan kosket ovat tyypillisiä alueita hyyteen ja pohjajään 

muodostumiselle. Ilmiöt nostavat vedenpinnan paikallisesti ylös hyvin nopeasti, mistä 

aiheutuu herkästi tulvahaittoja. (Savolainen & Leiviskä, 2008, pp. 9, 36) Kalajokilaak-

sossa on runsaasti savikoita, minkä takia se on suotuisaa aluetta maanviljelykäyttöön. 

Erityisesti Nivalassa ja Haapajärvellä on paljon maidontuotantoa, mikä heijastuu nurmi-

kasviviljelyn yleisyytenä. Nivala on useita kertoja ollut Suomen suurin maidontuottaja-

kunta. Kalajoen valuma-alueen pinta-alasta on 26 % maatalouden käytössä. (Jortikka, 

2002, p. 8) Näin ollen tulvapeltojen painuminen yleistyy herkästi ruuantuotantoa ja 

elinkeinotoimintaa haittaavaksi ongelmaksi. 

Vesistöalueella on toteutettu laajoja tulvasuojeluhankkeita, joiden maataloudellinen 

hyötyala on yhteensä 8 000 ha. Nämä ovat ehkäisseet tulvahaittoja paikallisesti, mutta 

toisaalta niiden johdosta tulva-aikaisen veden varastoitumisalueet ovat vähentyneet. 

Hankkeissa on tulvahaittojen ehkäisemiseksi rakennettu pengerryksiä, tukimuureja ja 

pohjapatoja, siirretty ojia ja rakennettu valtaojia sekä syvennetty ja perattu jokiuomaa. 

(Savolainen & Leiviskä, 2008, pp. 20-30, 41) Tutkimusalueelle sijoittuva Kalajoen kes-

kiosan järjestely toteutettiin vuosina 1967–1988. Hankkeen yhteydessä perattiin 10,9 

km koskia ja penkereitä rakennettiin 52 km. Jokea myös suoristettiin ja syvennettiin 

kymmenien kilometrien matkalta. (Aronsuu & Wennman, 2012, p. 6) 

Tulvimisen kannalta ongelmallisimmat paikat vesistöalueella ovat Kalajoen keski- ja 

yläosilla. Vuoden 2000 kevättulvassa merkittävimmät ongelmat olivat Oksava-

Kuoppasillan alueella (tulva-alueen laajuus 1100 ha), Kuoppasilta-Hamarin alueella 

(900 ha) sekä Kalajalla ja Malisjoella (molemmissa noin 600 ha). Kerran 250 vuodessa 

tapahtuvan tulvan on arvioitu peittävän alleen koko vesistöalueella 12 500 ha. Vuoden 

2007 hintatasossa tämä aiheuttaisi 17,9 miljoonan euron vahingot, joista maatalouden 

osuus olisi 10,0 miljoonaa euroa. (Savolainen & Leiviskä, 2008, p. 42) Vuoden 2012 
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kesätulvalla Kalajoen ja Vääräjoen yhteenlaskettu tulva-alueen laajuus oli 750 ha 

(Pudas, 2012, p. 22). 

Kalajoen latvahaarana olevan Kalajanjoen varressa on aikanaan sijainnut laaja Kalajan-

järvi, joka on ensin laskettu ja sittemmin kuivattu viljelykäyttöön sopivaksi. Kuivatta-

misen suunnitelma laadittiin vuonna 1845. Järven pohja oli mutaa ja irtoliejua, jotka 

tiedettiin kuivattuina hedelmälliseksi kasvualustaksi. Laskuhanke valmistui monien vai-

heiden jälkeen 1867. Ensimmäisten vuosien aikana Kalajan niityt tuottivat niin hyvin 

heinää, että sitä riitti kauppatavaraksi asti. (Turunen, 1983, pp. 71-74) Jo niittyaikoina 

järvenpohjan painuminen ja liettyminen aiheuttivat niin paljon tarvetta kanavien kun-

nostustöille, että asiaan väsähtäneet isännät myivät osuuksiaan pois jopa pilkkahintaan. 

Kuivimmat alueet järvikuivion rannassa ja Levonperänlahdella otettiin ensimmäisinä 

peltoviljelykäyttöön. Koko Kalajan alueen kuivatusta viljelykseen sopivaksi alettiin 

selvittää 1950-luvulla. (Lähetkangas, 1993, p. 28) Kalajanjoen järjestelyhanke toteutet-

tiin 1962–1972. Sen aikana suoritettiin hyvin onnistunut joen perkaaminen ja järviniitty-

jen valtaojitus. Alueen järviä alettiin säännöstellä tulvasuojelun ja vesivoiman käytön 

edistämisen nimissä ja myös tekojärviä rakennettiin. 1980-luvulle tultaessa kuitenkin 

painuminen ja kuluminen olivat aiheuttaneet alueen pelloille niin märät olosuhteet, että 

alueen kuivatusta päätettiin parantaa täydennyssuunnitelman avulla. (Savolainen & 

Leiviskä, 2008, p. 26) Alueen alavimmat seudut alkoivat kärsiä tulvahaitoista. Vuoden 

1987 kesätulva elokuussa peitti alleen 550 ha. Järvien säännöstelyä ei voinut toteuttaa 

lupaehtojen mukaisesti, koska jokiuoma oli pahasti liettynyt. Kalajanjokea ja kanavia 

perattiin maanomistajien yksimielisestä aloitteesta 1989–1990. Perkaustyöt onnistuivat 

hyvin ja tulvahaitat vähenivät. Alueen suurimpia haasteita on liejumaan merkittävä pai-

numinen, joka on ollut 30 vuoden aikana 70–100 cm. Tämä synnyttää jatkuvaa salaoji-

tustarvetta myös tulevaisuudessa. Kalajanjärven kuivatus on suurin Suomessa toteutettu 

ja loppuun asti saatettu järvenkuivatushanke. Järjestelyhankkeen hyötyala oli peräti 

1550 ha.  (Lähetkangas, 1993, pp. 28, 32) 

 Kalajoki: Huokumaanoja 6.3.2

Kalajoen varrelta tutkimuskohteeksi valittiin keskiosan pengerrysalueella Nivalassa 

sijaitseva (Kuva 15) Huokumaan y.m. ojien perkaussuunnitelma (jatkossa Huoku-

maanoja). Alue on joen rannassa noin 1,6 km leveä ja ulottuu yhtenäisenä kauimmillaan 

noin 2,3 km päähän joesta jatkuen jossain määrin yli nykyisen valtatien 27. Maasto on 

melko alavaa joen rannassa ja se nousee hitaasti joesta poispäin mentäessä. Yleiset tul-
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vat on alueella torjuttu rakentamalla joen rantaan tulvapenger. Alueella ei ole tehty tul-

variskiarviota. 

 

Kuva 15. Huokumaanojan georeferoitu kuivatuskartta. Kuvan kartta on digitoitu musta-

valkoisena, kun taas alkuperäinen paperikartta oli värillinen. 

Huokumaanojan suunnitelma on tehty vuonna 1956. Valkoisella pohjalla olevaan kart-

taan on väreillä eroteltu eri maankäyttömuodot ja siitä löytyy korkeudet vaaituslinjoit-

tain. Kiintopisteiden korkeusjärjestelmä ei selvinnyt suunnitelmasta. Itäinen kiintopiste 

oli tuhoutunut. Läntinen kiintopiste (korko 71,23 m) todennäköisesti löydettiin maastos-

ta ja saatiin mitattua. Kyseessä oli iso kivi. Kivestä ei löytynyt hakattua kiintopisteen 

merkkiä, joten korkeus mitattiin kiven korkeimmasta kohdasta. Mittauksen perusteella 

vanha korkeusjärjestelmä on 725 mm N2000-järjestelmää alempana. Kiintopistettä on 

käytetty myös hankkeessa Kalajoen keskiosan järjestely, joka on korkeusjärjestelmässä 

N43. Suunnitelmissa pisteen korkeudet poikkeavat toisistaan 300 mm. N43-järjestelmä 

Maastokarttarasteri @ MML 
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on alueella 511 mm alempana kuin N2000, joten tämän perusteella Huokumaanojan 

suunnitelman korkeusjärjestelmä olisi 811 mm N2000-järjestelmää alempana. Tämä 

poikkeaa 86 mm mittaamalla saadusta arvosta, mikä on jonkin verran enemmän kuin 

saavutettu mittaustarkkuus. Myös kiven ympäristössä oli ojituksia. Jos kivi makaa kui-

vatetun maan päällä, sekin on saattanut painua ajan kuluessa, mikä selittäisi eroa. Tut-

kimuksessa käytettiin suunnitelmista saatua muunnosarvoa. Kartan georeferointi onnis-

tui kohtalaisesti, sillä rajalinjat yhtyivät kiinteistörekisterikarttaan paikoin hyvin, mutta 

paikoin heikommin. Erityisesti suunnitelman koillisosissa rajalinjat oli hankalaa saada 

tarkasti mukailemaan vanhoja. Suunnitelman pohjoisosissa kulkevan maantien sijainti 

on muuttunut suunnitelman ajoista, minkä johdosta suoritetut maansiirtotyöt saattavat 

vaikuttaa pellon pinnanmuotoihin alueella. Painuvan kerroksen alapuolinen maalaji on 

kauttaaltaan savea. Lähellä jokea painuvan kerroksen paksuus on noin 0,7–2,0 m ja se 

pienenee joesta poispäin mentäessä siten, että lähellä valtatietä se on enää noin 0,2 m. 

Käyttökelpoisia korkeustietopisteitä kartalla oli 151 kpl, joista 15 kpl mitattiin myös 

GPS-laitteella. 135 pistettä sisälsi tiedon myös maalajista. 

 Kalajanjoki: Herralanpuro 6.3.3

Kalajanjoen tutkimuskohteeksi valittiin Kalajan järvikuiviolla Reisjärven kunnassa si-

jaitseva (Kuva 16) Herralanpuron ja sen sivuhaarojen täydennysperkaussuunnitelma 

(jatkossa Herralanpuro). Alue on joen rannassa noin 1,2 km leveä ja ulottuu yhtenäisenä 

kauimmillaan noin 1,8 km päähän joesta. Maasto on alavaa joen ja Herralanpuron ran-

nassa ja se nousee hitaasti itään, etelään ja lounaaseen mentäessä. Alueella ei ole tehty 

tulvariskiarviota. 
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Kuva 16. Herralanpuron georeferoitu kuivatuskartta. 

Herralanpuron suunnitelma on tehty vuonna 1990. Valkoisella pohjalla olevaan karttaan 

on väreillä eroteltu eri maankäyttömuodot ja siitä löytyy korkeuskäyrät. Kiintopisteiden 

korkeusjärjestelmäksi on kerrottu N60, joka on alueella 370 mm alempana kuin N2000. 

Kartan georeferointi onnistui erinomaisesti, sillä rajalinjat yhtyivät kiinteistörekisteri-

karttaan hyvin. Painuvan kerroksen alapuolinen maalaji on suunnitelman alueella pi-

tuusleikkausten mukaan kauttaaltaan saviliejua yhtä pientä hiesukumparetta lukuun ot-

tamatta. Herralanpuro on muista tutkimuskohteista poikkeava korkeustietojen osalta. 

Yksittäisten vaaituspisteiden korkeuksia ei ole kartalla ilmoitettu, vaan ainoastaan liki-

määräiset ja maastoa yksinkertaistavat korkeuskäyrät. Tämän vuoksi korkeusvertailu 

toteutettiin jatkuvana rasterivertailuna. Kuitenkin korkeuskäyrien ilmoittamat korkeudet 

ovat niin likimääräisiä, että myös laserkeilausaineistoa oli tarvetta yksinkertaistaa har-

ventamalla se 50 m ruutuun. Tästä määräytyi myös vertailurasterin pikselikoko. GPS-

laitteella vertailupisteitä ei mitattu. 

Maastokarttarasteri @ MML 
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7 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

7.1 Painumat vuodenkierrossa 

 Siikajoki Kaivosoja 7.1.1

Maanpinnan korkeusaseman muutokset Siikajoen Kaivosojalla löytyvät kuvasta 17. 

Pellon pinnan todettiin painuneen 64 prosentissa vertailupisteistä. Painuneilla alueilla 

painuman keskiarvo oli 47 mm 98 vuorokauden aikana. Alueen pohjoisosissa painumat 

ovat pienempiä ja niissä on enemmän satunnaisvaihtelua kuin eteläisellä. 

 

Kuva 17. Maanpinnan korkeusaseman muutokset [mm] Siikajoen Kaivosojalla 26.4.–

2.8.2017. 

 Lamujoki Junnonoja 7.1.2

Maanpinnan korkeusaseman muutokset Lamujoen Junnonojalla löytyvät kuvasta 18. 

Pellon pinnan todettiin painuneen 53 prosentissa vertailupisteistä. Painuneilla alueilla 

painuman keskiarvo oli 22 mm 84 vuorokauden aikana. Alueen painumat vuodenkier-

rossa jäivät mittaustarkkuuteen nähden mitättömiksi. 
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Kuva 18. Maanpinnan korkeusaseman muutokset [mm] Lamujoen Junnonojalla 10.5.–

2.8.2017. 

 Kalajoki Huokumaanoja 7.1.3

Maanpinnan korkeusaseman muutokset Kalajoen Huokumaanojalla löytyvät kuvasta 19. 

Pellon pinnan todettiin painuneen 79 prosentissa vertailupisteistä. Painuneilla alueilla 

painuman keskiarvo oli 43 mm 97 vuorokauden aikana. Alueen suurimmat painumat 

sijoittuvat kaakkoispäähän, mutta sielläkin painuminen on vaihtelevaa. 
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Kuva 19. Maanpinnan korkeusaseman muutokset [mm] Kalajoen Huokumaanojalla 

4.5.–9.8.2017. 

 Kalajanjoki Herralanpuro 7.1.4

Maanpinnan korkeusaseman muutokset Kalajanjoen Herralanpurolla löytyvät kuvasta 

20. Pellon pinnan todettiin painuneen 98 prosentissa vertailupisteistä. Painuneilla alueil-

la painuman keskiarvo oli 50 mm 106 vuorokauden aikana. Suurimmat painumat sijoit-

tuvat alueen äärilaidoille pohjoisessa, etelässä ja idässä. Painuneet pisteet ovat lähellä 

avo-ojien reunoja. 

Maastokarttarasteri @ MML 
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Kuva 20. Maanpinnan korkeusaseman muutokset [mm] Kalajanjoen Herralanpurolla 

26.4.–10.8.2017. 

 Tulosten tarkastelu 7.1.5

Pellon todettiin painuneen kaikilla tutkimusalueilla alkukevään ja loppukesän välisenä 

aikana. Painumatulokset kohteittain löytyvät taulukosta 8. Keskimääräinen painuma 

painuneilla alueilla oli 41 mm noin kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana. Kevään 

mittaukset suoritettiin, kun lumet olivat sulaneet ja maavesivarastot olivat lähellä mak-

simia. Peltojen varjoisimpien reunojen maaperä oli osittain vielä jäässä. Kevät oli kylmä 

ja sulaminen tapahtui hitaasti niin, että tulva ei koetellut tutkimusalueita juuri lainkaan. 

Loppukesän mittaukset suoritettiin vähäsateisen kesän kuivimpaan aikaan, ennen syys-

sateiden saapumista. Vedenpinnat jokivesistöissä olivat tällöin poikkeuksellisen alhaal-

la. Vain muutamissa tutkimuspisteissä todettiin vähäistä nousua, joka on mittaustark-

kuuden luokkaa. Salaojien kohdalta maaperä on kuivempaa, joten näille kohdille osues-

saan mittauspisteen korkeusaseman muutokset ovat pienempiä. Vuodenkiertopainuma-

vertailun mittauspisteet valittiin, ennenkö pitkän aikavälin painumatulokset olivat tie-

dossa. Näin ollen useimmissa kohteissa ne eivät osuneet painumisen kannalta kriittisim-

piin kohtiin. Näillä paikoilla painumien voidaan olettaa olevan suurempia myös vuo-

denkierrossa. 

Maastokarttarasteri @ MML 
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Taulukko 8. Vuodenkierron painumatulosten koonti. 

Kohde Painuneiden pisteiden 

osuus kaikista tutkimus-

pisteistä (%) 

Tutkimusjakso 

(vrk) 

Tutkimuspisteitä 

(kpl) 

Painuman keskiarvo painu-

neilla alueilla (mm) 

Kaivosoja 64 98 56 47 

Junnonoja 53 84 17 22 

Huokumaanoja 79 97 14 43 

Herralanpuro 98 106 50 50 

 

Maan painuminen vuodenkierrossa oli odotettua. Useimmat maalajit kutistuvat kasvu-

kauden aikana kuivuessaan ja erityisen voimakasta tämä on maissa, joissa on eloperäistä 

liejua tai hienoa savea (Alakukku & Teräväinen, 2002, p. 13). Lisäksi routimisessa su-

lasta maasta virtaa vettä jäätymisvyöhykkeelle, jolloin maan tilavuus kasvaa ja maan-

pinta nousee (RIL, 1990, p. 282). Vastaavasti maan sulaessa maanpinta laskeutuu. Pai-

numatulokset vuodenkierrossa osoittavat, että maanpinnan korkeus muuttuu vuoden-

ajasta toiseen. Routakerros on paksuimmillaan keväällä ennen sulamisen alkamista, 

jolloin myös maanpinta lienee ylimmillään. Loppukesästä jään sulettua ja veden poistut-

tua maahiukkasten välistä maanpinta lienee alimmillaan. Maanpinnan korkeuden elämi-

nen luo yhden virhelähteen lisää pitkän aikavälin painumien tutkimiseen. Laserkeilauk-

set on suoritettu yleensä keväällä tai alkukesästä, mutta kuivatuskarttojen vaaitusajan-

kohdista vuodenkierrossa ei ole tietoa. Painumat vuodenkierrossa jäivät kuitenkin niin 

vähäisiksi, että niiden merkitys virhelähteenä ei ole merkittävä. Mitä pidempi on pai-

numavertailun aikaväli, sitä vähemmän mittausten vuodenajalla on lopputulokseen mer-

kitystä. 

7.2 Painumat pitkällä aikavälillä 

 Siikajoki Kaivosoja 7.2.1

Pellon pinnan todettiin painuneen 88 %:ssa vertailupisteistä. Painuneilla alueilla painu-

mavauhdin keskiarvo oli 11 mm/v tarkastelujaksolla 1982–2009. Pahimmilla alueilla 

vastaava painumavauhti oli 25 mm/v. Kartta vertailupisteiden korkeusaseman muutos-

nopeuksista löytyy kuvasta 21. Pellon pinta oli kohonnut vain rantatörmällä, Koskelan-

kankaantien ja Mankilantien välissä ja muutamassa asutuksen tuntumassa olevassa pai-

kassa. Näillä alueilla voidaan olettaa tapahtuneen maansiirtoja, jotka ovat nostaneet pel-

lon tasoa ylöspäin. Tarkastelujaksolla 2009–2017 painuman keskiarvo oli mitatuilla 14 

pisteellä 23 mm/v. Kaikki pisteet olivat painuneet. Samoilla pisteillä painuman keskiar-
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vo oli tarkastelujaksolla 1982–2009 10 mm/v. Näyttäisi siltä, että painuminen on kiihty-

nyt vuoden 2009 jälkeen. Ero voi osittain johtua myös kuivatussuunnitelman käyttämi-

sestä aiheutuvista virheistä. 

 

Kuva 21. Kaivosojan vertailupisteiden korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v] 1982–

2009 (violetti) ja 2009–2017 (vihreä). 

 Lamujoki Junnonoja 7.2.2

Pellon pinnan todettiin painuneen 80 %:ssa vertailupisteistä. Painuneilla alueilla painu-

mavauhdin keskiarvo oli 6 mm/v tarkastelujaksolla 1962–2013. Pahimmilla alueilla 

vastaava painumavauhti oli 10 mm/v. Kartta vertailupisteiden korkeusaseman muutos-

nopeuksista löytyy kuvasta 22. Pellon pinta oli kohonnut vain Junnonojankujan ja Han-

kalantien lähistöllä olevissa pisteissä. Näistä nousuista merkittävimmät sijaitsevat tien 

tai asutuksen tuntumassa ja ne voidaan olettaa maansiirtotöistä johtuviksi. Lopuissa 

pisteissä nousu on niin vähäistä, että pellon pinnan voidaan katsoa pysyneen samassa 

tasossa. 

Maastokarttarasteri @ MML 
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Kuva 22. Junnonojan vertailupisteiden korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v] 1962–

2013. 

 Kalajoki Huokumaanoja 7.2.3

Pellon pinnan todettiin painuneen 63 %:ssa vertailupisteistä. Painuneilla alueilla painu-

mavauhdin keskiarvo oli 5 mm/v tarkastelujaksolla 1959–2009. Pahimmilla alueilla 

vastaava painumavauhti oli 15 mm/v. Kartta vertailupisteiden korkeusaseman muutos-

nopeuksista löytyy kuvasta 23. Pellon pinta oli kohonnut kauempana joesta, lähellä val-

tatietä sekä osittain Lahtelantien ja Mannilantien välisellä alueella. Nousemista voi selit-

tää paitsi mahdolliset maansiirrot näillä alueilla, niin myös kartan georeferoinnista ai-

heutunut virhe kartan koillisosissa. Mittausten aikaan pelloilla havaittiin maa-

aineskasoja valmiina levitettäväksi pellolle. Tarkastelujaksolla 2009–2017 yhtä tarkaste-

lupistettä lukuun ottamatta pellon pinta oli kauttaaltaan painunut. Kyseinen piste sijaitsi 

sarkaojan reunalla, joten on todennäköistä, että alueelle on levitetty perkausainesta. Pai-

numavauhdin keskiarvo oli 17 mm/v. Samoilla pisteillä painuman keskiarvo oli 5 mm/v 

tarkastelujaksolla 1959–2009. Näyttäisi siltä, että painuminen on kiihtynyt vuoden 2009 

jälkeen. Ero voi johtua osittain myös kuivatussuunnitelman käyttämisestä aiheutuvista 

virheistä. 
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Kuva 23. Huokumaanojan vertailupisteiden korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v] 

1959–2009 (violetti) ja 2009–2017 (vihreä). 

 Kalajanjoki Herralanpuro 7.2.4

Tarkastelu suoritettiin muista kohteista poiketen jatkuvana rasterina 50 m ruutuun. Pel-

lon pinnan todettiin painuneen 72 %:ssa vertailupisteistä. Painuneilla alueilla painuma-

vauhdin keskiarvo oli 8 mm/v tarkastelujaksolla 1990–2014. Pahimmilla alueilla vas-

taava painumavauhti oli 25 mm/v. Rasterikartta korkeusaseman muutosnopeuksista löy-

tyy kuvasta 24. Pellon pinta on kohonnut satunnaisissa paikoissa ympäri tutkimusaluet-

ta. Nousemista voi osittain selittää ojista nostettu perkuuaines, jos se on levitetty pelloil-

le. Myös lähtöaineiston korkeuskäyrien suurpiirteisyys saattaa aiheuttaa virhettä tulok-

siin. 
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Kuva 24. Herralanpuron vertailupisteiden korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v] 

1959–2009. 

 Tulosten tarkastelu 7.2.5

Painumatulokset kohteittain löytyvät taulukosta 9. Painuneiden pisteiden keski-

painumavauhti pitkällä tarkastelujaksolla oli Kaivosojalla 11 mm/v, Junnonojalla 6 

mm/v, Huokumaanojalla 5 mm/v ja Herralanpurolla 8 mm/v. Painumissa oli kuitenkin 

suurta alueellista vaihtelua. Pahimmilla alueilla vastaavat painumavauhdit olivat Siika-

joella 25 mm/v, Lamujoella 10 mm/v, Kalajoella 15 mm/v ja Kalajanjoella 25 mm/v. 

Keskimääräiset luvut jäävät alakanttiin verrattuna aiempien painumatutkimusten tulok-

siin, jotka vaihtelivat välillä 10–50 mm/v (Taulukko 4). Pahimpien alueiden luvut sopi-

vat paremmin vanhoihin tuloksiin saavuttamatta kuitenkaan kaikista suurimpia arvoja. 

Aiemmat tutkimukset lienee tehty heti kuivatuksen parantamisen jälkeen, kun taas tässä 

tutkimuksessa edellisistä salaojituksista oli jo aikaa. Todennäköisesti aiemmat tutki-

musalueet on sijoitettu tarkasti tiedetyille ongelma-alueille, kun taas tässä tutkimuksessa 

käytettiin koko saatavilla olevaa kuivatuskarttaa viljelymaiden osalta. 

Tutkimuksessa todetut pellon pinnan kohoamiset eivät selity millään luonnollisella pro-

sessilla, joten niiden voidaan olettaa tapahtuneen ihmistoiminnan takia. Pelloille on saa-

Maastokarttarasteri @ MML 
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tettu ajaa maanparannus- tai ojien läjitysainetta tai peltoja on saatettu muotoilla uudel-

leen, jolloin pinnanmuodot ovat muuttuneet. Tutkimustuloksiin vaikuttaa myös monta 

virhelähdettä: kuivatuskartan korkeustietojen mittaustarkkuus, kartan georeferoinnin 

tarkkuus, laserkeilausaineiston tarkkuus, GPS-mittauksen tarkkuus, pellon pinnanmuo-

tojen huomioiminen mittauksessa ja mittausajankohta sekä Herralanpurolla korkeuskäy-

rien suurpiirteisyys. GPS-mittauksissa todettuun painumavauhdin kasvamiseen laserkei-

lausajankohdan jälkeen ei myöskään löydetty mitään yksiselitteistä syytä. Tutkimusalu-

een salaojitushistorian perusteella kuivatusta ei juuri ole parannettu alueilla, joissa pai-

numinen on kiihtynyt. Todennäköisesti virhelähteet selittävät eron. 

Taulukko 9. Pitkän aikavälin painumatulosten koonti. 
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Kaivosoja 88 1982–

2009 

327 297 11 2009–

2017 

14 188 23 

Junnonoja 80 1962–

2013 

61 295 6 - - - - 

Huoku-

maanoja 

63 1959–

2009 

151 248 5 2009–

2017 

15 139 17 

Herralan-

puro 

72 1990–

2014 

647 192 8 - - - - 

 

 Maaperän vaikutus painumaan 7.2.6

Perkaussuunnitelmien kuivatuskartoissa osalle vaaituspisteitä on annettu maaperätietoi-

na painuvan kerroksen paksuus ja sen alla oleva maalaji. Painuvan maalajin ominaisuu-

det määräävät, kuinka paljon maalaji voi tiivistyä. Tiivistyminen on sitä isompaa, mitä 

paksumpi kerros painuvaa maalajia pellossa on. Kuvassa 25 on esitetty painuvan ker-

roksen paksuuden vaikutus laserkeilausaineistosta määritettyyn maanpinnan korkeus-

aseman muutokseen kolmessa tutkimuskohteessa. Pisteissä on hajontaa, mutta trendi-

viivoista pystytään havaitsemaan laskeva suunta: mitä paksumpi painuva kerros on, sitä 

suurempi myös painuma on. 
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Kuva 25. Kuivatussuunnitelmassa ilmoitetun painuvan kerroksen paksuuden vaikutus 

määritettyyn maanpinnan korkeusaseman muutokseen Huokumaanojan, Junnonojan ja 

Kaivosojan tutkimusalueilla. 

Maaperän vaikutusta painuman suuruuteen tutkittiin esittämällä päällekkäin painuma-

tutkimuksen tulokset, kuivatuskartoilta selvinneet painuvan kerroksen paksuudet ja 

1:200 000 maaperäkartta. Maaperäkartta on tarkoitettu vain pienimittakaavaiseen tar-

kasteluun, eikä siitä voi päätellä tarkasti yksittäisten tutkimuspisteiden maalajeja. Yleis-

piirteisellä tarkastelulla voidaan kuitenkin havaita yhteyksiä maalajien ja painumavauh-

tien välillä. 

Kuvasta 26 nähdään, että Kaivosojalla suurimmat painumat sijoittuvat paksun turveker-

roksen alueelle. Turpeessa painumien tiedetään muodostuvan suuriksi. Tutkimusalueen 

reunoille sijoittuvilla hieno- ja sekalajitteisilla maalajeilla, joiden päälajitetta ei ole sel-

vitetty, painumat ovat pienempiä ja niissä on enemmän vaihtelua. Myös painuvan ker-

roksen paksuudet ovat suurimmillaan turvealueen keskellä. Kuivatuskartan perusteella 

tiedetään, että turvekerrostuman alapuolinen maalaji on pääosin savisilttiä tai silttiä, 

hienojakoinen maalaji savea ja sekalajitteisella alueella esiintyy myös hiekkaisia maala-

jeja. 
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Kuva 26. Kaivosojan maanpinnan korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v], painuvan 

kerroksen paksuudet [m] (lukemat kartalla) ja maaperäkartta. 

Kuvasta 27 nähdään, että Junnonojalla suurimmat painumat osuvat savialueelle. Paksun 

turvekerroksen alueella painumat vaikuttavat syystä tai toisesta pienemmiltä, mikä on 

ristiriidassa turpeen suuren painumiskyvyn ja myös alueen suurimpien painuvan kerrok-

sen paksuuksien kanssa. Pohjoisen alueen karkea- ja hienojakoisilla mailla tuloksissa on 

vaihtelua. Kuivatuskartan perusteella turvekerroksen alapuolinen maalaji on savea tai 

hiesua ja pohjoisen hienojakoinen aines hietaa. 

Maaperäkartta 1:200 000 @ GTK 
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Kuva 27. Junnonojan maanpinnan korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v], painuvan 

kerroksen paksuudet [m] (lukemat kartalla) ja maaperäkartta. 

Kuvasta 28 nähdään, että Huokumaanojalla painuma on pienempää pohjoisen savikolla 

ja isompaa etelän paksun turvekerroksen kohdalla, jossa myös painuvan kerroksen pak-

suus on suurimmillaan. Painumat pienenevät myös siirryttäessä lounaan hienolajitteisel-

le alueelle, jonka päälajitetta ei ole selvitetty. Kuivatuskartan perusteella se on savea, 

kuin myös paksun turvekerroksen alapuolinen maalaji. Toisaalta savikon painumat ovat 

suurimmillaan siellä, missä maan pinnassa on ohut turvekerros. 

Maaperäkartta 1:200 000 @ GTK 
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Kuva 28. Huokumaanojan maanpinnan korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v], painu-

van kerroksen paksuudet [m] (lukemat kartalla) ja maaperäkartta. 

Kuvasta 29 nähdään, että Herralanpurolla suurimmat painumat sijaitsevat savikon ja 

paksun turvekerroksen liepeillä, mutta toisaalta paikoin näiden maalajien alueilla pai-

numat ovat myös pienempiä. Kuivatussuunnitelman perusteella maalaji on alueella lä-

hes kauttaaltaan saviliejua, myös turvekerroksen alla. Painuvan kerroksen paksuuksista 

ei ole tietoa. Sekalajitteisen maalajin alueella painumia ei ole juuri lainkaan. 

Maaperäkartta 1:200 000 @ GTK 
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Kuva 29. Herralanpuron maanpinnan korkeusaseman muutosnopeudet [mm/v] ja maa-

peräkartta. 

7.3 Kyselytulokset 

 Taustatiedot 7.3.1

Vastauksia saapui 32 kpl, joista 5 kpl postitse. Näin ollen vastausaste on 21 %, joka on 

hyvä tulos kyselytutkimukselle. Kun aihe on vastaajia henkilökohtaisesti koskettava, saa 

se heidät aktivoitumaan hyvin. Kysely muodostui samalla myös yleiseksi palaute-

kanavaksi viljelijöiltä vesistön säännöstelijälle. Vastaajista 53 % on Siikajoen vesistö-

alueelta (jatkossa Siikajoki) ja 47 % Kalajoen vesistöalueelta (jatkossa Kalajoki). Vas-

taajilla on peltoja viljeltävänä keskimäärin 68 ha ja heidän mielestään pelloista on tul-

vavaikutusten piirissä keskimäärin 30 %. Lähes kaikki vastaajat (97 %) viljelevät omia 

peltojaan. Lisäksi 29 %:lla on viljeltävänä vuokrapeltoja. Viljelijät tai heidän sukunsa 

ovat viljelleet nykyisiä peltoja 15–400 vuotta mediaanin ollessa 70 vuotta. Karjaa on 56 

%:lla vastaajista ja 78 % tuottaa rehua omalle karjalleen tai myyntiin. 

 Tulvat ja säännöstely 7.3.2

Kuvassa 30 on vastausten jakautuminen viljelystoimintaa haittaavan tulvan toistuvuu-

desta. Kalajoella tulva häiritsee joka vuosi (46 % vastaajista) tai joka toinen vuosi (40 

Maaperäkartta 1:200 000 @ GTK 
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%). Siikajoella häiritsevä tulva sattuu puolestaan yleisimmin joka toinen vuosi (41 %). 

Kuvassa 31 taas on esitetty vastaajien mielipiteet tulvan viljelyksille aiheuttaman haitan 

yleisestä merkityksestä. Kalajoella haitta oli joko erittäin merkittävä tai vähäinen (mo-

lemmat 33 %), Siikajoella puolestaan melko yksimielisesti erittäin merkittävä (53 %). 

Kyselyyn ovat todennäköisesti aktiivisimmin vastanneet ne maanviljelijät, joita asia 

koskettaa eniten. Kuitenkin Siikajoella on niitäkin (18 %), joiden pellot ovat säännöllis-

ten tulvavaikutusten ulkopuolella. Tulvan aiheuttama haitta viljelyksille ei onneksi ole 

monellakaan (Kalajoki 14 %, Siikajoki 6 %) sietämätön. Tällöin viljelytoiminta näivet-

tyisi ennen pitkää pois. Nyt haitan ollessa keskimäärin merkittävä tai erittäin merkittävä, 

viljelytoimintaa tulvaherkillä pelloilla pyritään jatkamaan sisukkaasti, vaikka tulvat ai-

heuttavatkin ongelmia lähes vuosittain. Toisaalta keskimääräisenä keväänä tulvavaiku-

tuksen ulkopuolella on keskimäärin 70 % viljelijöiden pelloista. Tämä pienentää riskiä 

täydellisestä vararikosta, vaikka tulvapellolle sattuisikin katovuosi. Sanallisissa vastauk-

sissa heijastui tutkimusvuoden vähäinen kevättulva: tulvahuippu jää matalammalle ja 

ajoittuu lyhemmälle jaksolle, kun keväät ovat kuivia ja kylmiä. 

 

Kuva 30. Vastaukset kysymykseen ”Kuinka usein koette tulvan aiheuttavan haittaa vil-

jelyksillenne?”. 
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Kuva 31. Vastaukset kysymykseen ”Kuinka merkittävänä pidätte tulvan aiheuttamaa 

haittaa viljelyksillenne?”. 

Kuvassa 32 on esitetty vastaajien näkemykset viimeisen 20 vuoden kuluessa tapahtu-

neista muutoksista tulvien toistumistiheydessä ja kuvassa 33 keskimääräisessä voimak-

kuudessa. Toistumistiheys ja keskimääräinen voimakkuus ovat saman asian kaksi eri 

puolta, joten muutosten pitäisi näkyä yhtenevinä. Kuitenkin niitä kysyttiin erillisissä 

kysymyksissä, koska ne saatetaan kokea eri tavoin. Monella vastaajalla olisi ollut nä-

kemystä kertoa pidemmästäkin kuin 20 vuoden jaksosta, sillä pellot ovat olleet vastaajil-

la keskimäärin huomattavasti pidempään. Toisaalta jo 20 vuotta on ihmismuistille pitkä 

ajanjakso hahmottaa muutoksia objektiivisesti. Kalajoella tulvat ovat useimpien mieles-

tä lisääntyneet huomattavasti (46 %) ja tulvien keskimääräinen voimakkuus myös huo-

mattavasti (40 %). Siikajoella puolestaan vastaajien mukaan toistumistiheys on lisään-

tynyt huomattavasti tai muutosta ei ole (molemmat 29 %) ja voimakkuus on lisääntynyt 

huomattavasti tai jonkin verran (molemmat 29 %). Haittojen väheneminen on tulosten 

perusteella ollut vain paikallista. Esimerkiksi Levonperänkanavan perkaus Kalajan jär-

vikuiviolla oli sanallisten perustelujen mukaan vähentänyt tulvahaittoja. Toisaalta Siika-

joella tulvien keston koettiin pidentyneen häiritsevästi ja erityisesti kesätulvien lisäänty-

neen. 
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Kuva 32. Vastaukset kysymykseen ”Onko tulvien toistumistiheys mielestänne muuttu-

nut viimeisen 20 vuoden kuluessa?”. 

 

Kuva 33. Vastaukset kysymykseen ”Onko tulvien keskimääräinen voimakkuus mieles-

tänne muuttunut viimeisen 20 vuoden kuluessa?”. 

Kuvassa 34 on esitetty, kuinka hyvin säännöstelyllä on onnistuttu vastaajien mielestä 

ehkäisemään tulvahaittoja. Kalajoella useimpien mielestä säännöstelijä on onnistunut 

ehkäisemään tulvahaittoja keskinkertaisesti: 40 % vastasi ”ei hyvin eikä huonosti”. Sii-

kajoella onnistuminen on heikompaa: haittoja on onnistuttu ehkäisemään huonosti tai 

erittäin huonosti (molemmat 35 %). Sanallisissa perusteluissa eniten kritiikkiä sai riit-

tämätön ennakointi. Kalajoella vastaajat kertoivat säännöstelijän juoksuttavan vettä 

märkinä kausina liikaa, vaikka sitä vielä mahtuisikin heidän mielestään yläpuolisiin 

altaisiin. Kuivina kausina juoksutus on puolestaan liian vähäistä. Toisaalta vastaajien 

mielestä vedenpinta pidetään liian korkealla niin, että se haittaa kevätkylvöjä ja myö-

hemmin kesällä tuhoaa kasvustoa. Siikajoella säännöstelyaltaan nykytarkoitukseksi 

mainittiin vain virkistyskäyttö ja sähköntuotanto. Vastaaja ilmeisesti viittasi tällä siihen, 
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että hänen mielestään Uljuan moninaiskäytössä voitaisiin siirtää painopistettä kohti al-

kuperäistä tarkoitusta, tulvansuojelua, millä saataisiin vähennettyä alapuolisen alueen 

tulvahaittoja. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa vesistöjen säännöstelyä yhteis-

työssä alueen energiayhtiöiden kanssa. Vesistöjen säännöstely perustuu Siika- ja Kala-

joen säännöstelyn käyttöohjeisiin, jotka taas perustuvat vesioikeudellisiin lupiin ja so-

pimuksiin. Säännöstelijä pyrkii ennakoimaan juoksutusta niin hyvin kuin se käytettävis-

sä olevan tiedon perusteella on mahdollista. Ennakointi pohjautuu kymmenien vuosien 

mittaan kertyneeseen kokemukseen, mittauksiin veden määrästä valuma-alueella ja sää-

ennustuksiin. 

 

Kuva 34. Vastaukset kysymykseen ”Miten joen säännöstelijä on mielestänne onnistunut 

ehkäisemään tulvahaittoja?” 

 Tulvan vaikutukset 7.3.3

Kuvassa 35 näkyy vastausten jakauma tulvien viljelyvaikutuksia kartoittaneessa kysy-

myksessä. Suurin osa (keskimäärin 76 %) viljelijöistä on kokenut tulvasta johtuvaa vil-

jelytöiden viivästymistä, katoa tai korjuutöiden viivästymistä. Kukaan ei kokenut tulva-

alueiden lannoitustarpeen vähentyneen. Veden mukanaan tuoma liete ja muu aines koet-

tiin pikemminkin roskana, jonka poistaminen aiheuttaa ylimääräistä työtä. Lannoittavan 

vaikutuksen aikaansaaminen vaatisikin todennäköisesti lietteen pidemmän seisomisen 

pellolla, jotta mikrobit ehtisivät hajottaa sen ja vapauttaa ravinteet viljelykasvien käyt-

töön. Siltikään se ei luultavasti kompensoisi vastalannoitetulta pellolta huuhtoutuneiden 

ravinteiden määrää. Neljän valmiin vastausvaihtoehdon lisäksi 31 % vastaajista antoi 

myös omia vaihtoehtojaan: ravinteet huuhtoutuvat veteen, joen ja valtaojien reunat syö-

pyvät pienentäen pellon pinta-alaa, muokkauskerros liettyy, maa painuu, pohjakerros 

tiivistyy vettä läpäisemättömäksi, heinärehu muuttuu pöliseväksi, hukkakaura ja muut 
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rikkakasvit leviävät, sadon laatu heikkenee tai satoa ei saada lainkaan, karja ja hoitajat 

saavat terveyshaittoja, valtaojat tukkeutuvat tulvaveden kuljettamista heinistä ja risuista 

sekä talvitulvilla esiintyy jääpoltetta. 

 

Kuva 35. Vastaukset kysymykseen ”Millaisia vaikutuksia tulvat ovat aiheuttaneet vilje-

lyksillenne?”. 

Kuvassa 36 esitetään vastaajien mielipide, onko heidän mainitsemissaan vaikutuksissa 

tapahtunut muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana. Vaikutukset ovat lisääntyneet jonkin 

verran (Kalajoki 46 %, Siikajoki 35 %) tai huomattavasti (Kalajoki 33 %, Siikajoki 35 

%). 

 

Kuva 36. Vastaukset kysymykseen ”Onko edellä valitsemanne tulvan vaikutukset mie-

lestänne muuttuneet viimeisen 20 v kuluessa?”. 

Taulukossa 10 on esitetty vastausten jakautuminen tulvan merkitystä eri vuodenaikoina 

selvittäneessä kysymyksessä. Haitta on sietämätön (30 %), jos tulva osuu kesälle. Tämä 

33% 

46% 

7% 

7% 

7% 

35% 

35% 

12% 

6% 

12% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Lisääntyneet huomattavasti

Lisääntyneet jonkin verran

Ei muutosta

Vähentyneet jonkin verran

Vähentyneet huomattavasti

En osaa sanoa / ei koske minua

Kalajoki Siikajoki



101 

on ymmärrettävää, sillä tällöin sato todennäköisesti tuhoutuu ja alkuvuoden aikana an-

nettu työpanos menee hukkaan. Kevättulvat ovat erittäin merkittäviä (33 %) ja syystul-

vat merkittäviä (33 %). Ne yleensä haittaavat pelloilla liikkumista, mutta jos viljelys-

toiminnan joustovara riittää ja tulva laskee riittävän nopeasti, työskentelyä saatetaan 

voida jatkaa normaalisti, mutta myöhässä tavanomaiseen verrattuna. Talvitulvien haitta-

vaikutus on joko merkittävä tai sitä ei ole lainkaan (molemmat 31 %). Niiden vaikutuk-

set rajoittuvat lähinnä jääpolteriskiin ja sen muodostuminen riippuu voimakkaasti pai-

kallisista olosuhteista. 

Taulukko 10. Vastaukset kysymykseen ”Kuinka merkittävä tulvan aiheuttama haitta 

viljelyksellenne on eri vuoden aikoina?”. 

  

Sietämätön 

 

Erittäin 

merkittävä 

 

Merkittävä 

 

Vähäinen 

 

Ei lainkaan 

En osaa 

sanoa / ei 

koske 

minua 

Keväällä 13 % 33 % 27 % 20 % 0 % 7 % 

Kesällä 30 % 13 % 23 % 17 % 10 % 7 % 

Syksyllä 17 % 20 % 33 % 13 % 10 % 7 % 

Talvella 3 % 14 % 31 % 17 % 31 % 3 % 

 

 Korvaukset haitoista 7.3.4

Satovahinkojen korvaamisessa on siirrytty valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä 

vakuutuspohjaiseen vuoden 2016 alusta lähtien. Kenelläkään kyselyyn vastanneella ei 

ollut vakuutusta, joka korvaisi tulvan viljelyksille aiheuttaman haitan. Valtaosa (78 %) 

ei myöskään osannut sanoa, onko vakuutuskorvaus kohtuullinen. Vain 28 % vastaajista 

on aikanaan hakenut korvauksia valtiolta. Useimmat (55 %) eivät myöskään osanneet 

sanoa, kumpi on parempi, vanha vai uusi järjestelmä. Vanha valtion järjestelmä sai kui-

tenkin enemmän kannatusta (35 %) kuin vakuutus (10 %). Monen mielestä omavastuu 

on niin korkea, ettei korvauksia kannata tai kannattanut hakea. Vastaajien mukaan va-

hingot lasketaan koko tilan peltopinta-alaan suhteutettuna, joten suuretkaan vahingot 

eivät riitä korvauksen saamiseen. Satovahinkovakuutuksia taas pidetään liian kalliina tai 

ne eivät korvaa vahinkoja pelloilla, joilla tulvia esiintyy säännöllisesti. Vastaajien mu-

kaan korvaukset eivät myöskään huomioi kaikkea tulvahaitoista aiheutuvaa ylimääräistä 

työtä hukkakauran valvonnassa, salaojien huuhtelussa, ojien perkuussa ja roskien ke-

räämisessä. Vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä, että tulvien ehkäisyyn (84 %) olisi 

panostettava enemmän kuin haittojen korvaamiseen (13 %). 
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 Tulvahaittojen ehkäiseminen 7.3.5

Kyselyssä ehdotettiin vastaajille kolmea erilaista tulvanhallintatoimenpidettä ja kysyt-

tiin heidän mielipidettään niihin. Ensimmäisenä ehdotettiin viljelyslajin pysyvää vaih-

tamista paremmin tulvaa sietäväksi, käytännössä viljasta heinään. Kalajoella 60 % vas-

taajista ja Siikajoella 44 % vastaajista voisi harkita vaihtamista. Sanallisissa perusteluis-

sa kerrottiin, että pahimmat tulvalohkot pyritään pitämään jo nyt nurmella ja nurmisa-

donkin laatu kärsii tulvassa. Lajin vaihto ei osalle käynyt myöskään siksi, että pieniä 

eriä eri lajikkeita olisi vaikea markkinoida. Toisaalta ehdotusta pidettiin hyvänä ajatuk-

sena, jos luonnonhoitopeltojen maksimialaa nostettaisiin nykyisestä. Vastaaja viittaa 

tällä tukijärjestelmän mahdollistamaan järjestelyyn, jossa lohkojen märimpiä reunoja 

voidaan jättää monivuotisiksi nurmi- tai monimuotoisuuspelloiksi enintään 15 % tuki-

kelpoisesta alasta (Maaseutuverkosto, 2010, pp. 4, 6). Toinen ehdotus oli peltoalan pie-

nentäminen uoman varressa, jotta siihen olisi mahdollista kaivaa tulvatasanne tulvahait-

tojen pienentämiseksi. Kalajoella 27 % ja Siikajoella vain 6 % vastaajista voisi harkita 

ehdotusta. Sanallisesti perusteltiin Siikajoen olevan liian ahdas tasanteen rakentamiselle 

ja Kalajoella rakentamiseen vaadittava kaikkien maanomistajien yhteistyö koettiin haas-

tavaksi. Viimeinen ehdotus oli useimmiten tulvivien alueiden muuttaminen viljelemät-

tömäksi tulvaniityksi, jos viljelijä saisi kompensaationa peltoalueita muualta. Kalajoella 

60 % ja Siikajoella 33 % voisi harkita asiaa. Suhtautuminen edelliseen kysymykseen 

olisi voinut olla myönteisempää, jos siihenkin olisi liitetty vastaava kompensaatioehto. 

Ehdotus on kuitenkin melko ideaalinen, sillä on hyvin haastavaa löytää vastaavia kom-

pensaatiopeltoja ja laajat tilusjärjestelyt vaatisivat käytännössä uusjaon suorittamista 

tulva-alueen ympäristössä. Vastauksissa perusteltiinkin sanallisesti, että Siikajoella suu-

rin osa pelloista ja Kalajoella viljavimmat pellot ovat tulva-alueilla. 

 Ongelmat maanviljelyssä 7.3.6

Kuvassa 37 on esitetty vastausten jakaumat pellon kantavuusongelmia ja kuvassa 38 

tiivistymisongelmia tiedustelleissa kysymyksissä. Vastaajien mukaan kantavuudessa on 

ongelmia erittäin paljon (Kalajoki 27 %, Siikajoki 41 %) tai melko paljon (Kalajoki 46 

%, Siikajoki 23 %). Tiivistymisen kanssa ongelmia on ollut Kalajoella vähän (46 %), 

Siikajoella melko paljon (29 %). Kantavuus ja tiivistyminen liittyvät toisiinsa, sillä kun 

kosteaa, huonosti kantavaa maaperää kuormitetaan raskailla työkoneilla, tiivistymistä 

tapahtuu herkästi ja toisaalta tiivistyneissä pelloissa on usein ongelmia kuivatuksen 

kanssa, mistä seuraa kantavuuden heikkenemistä. Myös sanalliset vastaukset menivät 
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näiden kysymysten osalta osittain ristiin. Maanviljelijöiden mukaan tulvan kastelemien 

peltojen kantavuuden puute estää viljelytöihin pääsyn keväällä ja syksyllä. Märkä maa 

myös sortuu joen ja valtaojien reunoilta herkemmin. Pellot ovat tulvan jälkeen pitkään 

liettyneinä tai tulva painaa pellon muodottomaksi, jolloin vesi alkaa seisoa painanteissa. 

Lopulta kantavuus saattaa heikentyä jo pelkästä sadekuurosta niin paljon, että se ei kan-

na työkoneita. Vastaajien mukaan tulva on aiheuttanut myös pohjamaahan pahaa tiivis-

tymää, joka estää veden kulkua salaojiin ja haittaa kasvien kasvua. Erityisesti tiivisty-

minen vaivaa joen rannassa olevia savikoita ja järvenpohjalietteiköitä. Tiivistyneessä 

maassa oraat tukehtuvat ja tiivistymistä ehkäisevät lierot eivät viihdy. Joissakin vasta-

uksissa yhdistettiin tiivistyminen pellon liian suureen kuormitukseen märissä olosuh-

teissa. Erityisesti liittymien kohdalla ja kosteilla paikoilla renkaiden alla oleva maa ei 

tuota satoa yhtä hyvin kuin muualla. Vastaajat havainnollistivat peltojen tiivistymistä 

myös tonnien painoisen vesipatjan kannattelemisella ja sitä verrattiin rakennustyömai-

den hiekkapohjien tiivistämiseen niitä kastelemalla. Rakennustekniikassa maarakenteita 

tiivistetään eli sullotaan niin, että niiden kantavuus ja stabiilius kasvavat. Maalajeille on 

ominaista, että ne sulloutuvat parhaiten tietyn vesipitoisuuden vallitessa (Rankama, 

1964, p. 359). Toisaalta, kun maa on kyllästetty vedellä, se voi tiivistyä vain siten, että 

siitä poistuu vettä. (Alakukku & Teräväinen, 2002, p. 74) Näin ollen, jos tulvavesi nou-

see pelloille rauhallisesti maaperän läpi täyttäen huokoset vedellä, huokosvesi kannatte-

lee maanpinnan päälle ilmaantuvia vesimassoja. Viljelysmaan muokkauskerros kuiten-

kin saattaa tulvaveden vaikutuksesta liettyä ja sen vuoksi tiivistyä. 
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Kuva 37. Vastaukset kysymykseen ”Onko Teillä ollut ongelmia tulva-alueilla olevien 

peltojen kantavuuden kanssa?”. 

 

Kuva 38. Vastaukset kysymykseen ”Onko Teillä ollut ongelmia pellon tiivistymisen 

kanssa?”. 

 Kyselyn johtopäätökset 7.3.7

Tämän kyselytutkimuksen tulokset olivat odotetun kaltaisia. Tulvilla on runsaasti hait-

tavaikutuksia viljelytoimintaan ja maanviljelijöiden näkemyksen mukaan tulvien vaiku-

tukset maanviljelyyn ovat kasvaneet viimeisen 20 vuoden aikana. Kuvassa 39 on esitet-

ty vuotuiset ylivirtaamat Reis-Vuohtojärven padolla Kalajanjoella ja Harjunnivalla Sii-

kajoella. Havaintopisteisiin on sovitettu trendiviivat viimeisen 20 vuoden ajalle sekä 

pidemmälle, 40–50 vuoden tarkastelujaksolle. Kaikki trendiviivat ovat loivasti laskevia 

eli tulvien keskimääräinen voimakkuus on laskenut, toisin kuin kyselyyn vastaajien nä-

kemys antaa ymmärtää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että maanviljelijöiden havainnot 

lisääntyvästä vedestä pelloilla olisivat vääriä. Tulokset tukevat tutkimuksen hypoteesia 

siitä, että tulvien koetaan lisääntyneen, vaikka vedenkorkeuksissa ei olisikaan tapahtu-
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nut suuria muutoksia. Maan painumisen johdosta tulva-alueet kasvavat jokivarsien pel-

loilla, vaikka tulvavedenkorkeus pysyisi samana. Tämä näyttää maanviljelijöiden näkö-

kulmasta siltä, että tulvat ovat voimakkaampia tai toistuvat tiheämmin kuin aiemmin. 

Maanviljelijät ovat tyytymättömiä tulvahaittojen ehkäisyyn säännöstelyn avulla. Pelto-

maan painuminen kuitenkin aiheuttaa tulva-alueiden jatkuvaa kasvamista, johon ei ole 

mahdollista vastata säännöstelyllä, koska tämä tarkoittaisi virtaamien loputonta pienen-

tämistä ajan saatossa. 

 

 

Kuva 39. Vuotuiset ylivirtaamat sekä niihin sovitetut trendiviivat Reis-Vuohtojärven 

padolla 1976–2017 (sininen) ja 1997–2017 (punainen) sekä Harjunnivalla 1967–2017 

(sininen) ja 1997–2017 (punainen) (SYKE, 2017b). 

Tulvat joka tapauksessa aiheuttavat vastausten perusteella maanviljelylle erittäin merkit-

tävää konkreettista haittaa. Odotetusti tulvan vaikutukset maanviljelyyn ovat erilaiset eri 

vuodenaikoina. Taloudelliset vahingot ovat ilmeiset tulvan sattuessa kesäaikaan. Kevät- 
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ja syystulvat yleensä vain ohjaavat viljelytoiminnan aikataulutusta ja talvitulvien jääpol-

teriski vaivaa vain osaa pelloista. Maanviljelijät eivät koe vahinkovakuutusjärjestelmää 

ratkaisuna ongelmiin, vaan niitä olisi löydettävä heidän mielestään tulvien ehkäisyn 

kautta. Ehdotettuihin ratkaisutoimenpiteisiin suhtautuminen oli kaksijakoista. Ratkaisu-

jen toimintatapaa ja vaikutuksia yksityiskohtaisemmin esittelemällä ja ideoita jatkoja-

lostamalla yhdessä maanviljelijöiden kanssa päästäisiin todennäköisesti parhaisiin rat-

kaisuihin ongelman voittamiseksi. 

Kokemuksia tulvariskien hallinnasta ovat kartoittaneet myös Lehtoranta et al. (2016, pp. 

30, 36) Huittisten, Lapväärtin ja Kalajoen alueilla. Heidän kyselytutkimuksensa mukaan 

vastaajat luottivat viranomaisiin tulvariskien hallintatoimenpiteiden suunnittelussa. Tär-

keimmäksi tulviin varautumisen keinoksi Kalajoen vastaajien keskuudessa nousi tulva-

penkereiden kunnossapito ja uusien rakentaminen sekä vesistön säännöstely. Myös ve-

denpidätyskyvyn lisääminen valuma-alueella, pengerrysalueiden käyttö tulvavesien 

tilapäiseen varastointiin saivat kannatusta. Vapaan sanan kohdissa vastaajat olivat esit-

täneet lisäksi jokiuoman tai laskuojien ruoppaamista, jääpatojen sahausta ja ojitusten 

vähentämistä sekä ennakoivaa vesistön säännöstelyä. Yhtymäkohtia tämän tutkimuksen 

tuloksiin on nähtävissä, sillä myös nyt vesistön säännöstelijältä odotettiin parempaa 

ennakointia ja perinteiset jokien perkaukset tuntuvat monen käsityksissä olevan edelleen 

käytössä oleva tulvasuojelukeino. On ilahduttavaa kuulla, että luottamusta viranomaisiin 

ja halukkuutta tulvan tilapäiseen varastointiin löytyy jokivarren asukkailta. Kaiken 

kaikkiaan maanviljelijöille suunnatun kyselyn vastaajien näkemykset tuntuvat olevan 

negatiivisempia kuin Lehtorannan et al. kaikille asukkaille suunnatussa kyselyssä. Tämä 

johtunee siitä, että maanviljely kohtaa tulvan vaikutukset usein ensimmäisenä, paljon 

aiemmin ja myös useammin kuin jokivarren keskivertoasukas. Lisäksi tämän kyselytut-

kimuksen alueilla tulvahaitat ovat ankarammat suojapengerrysten puuttuessa. 
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8 PAINUMISEN VAIKUTUKSET 

8.1 Alavat tulvapellot 

Kun maanpinta painuu alapäin, alavalla tulvapellolla tulva leviää laajemmalle alueelle. 

Kuvissa 40, 41 ja 42 on havainnollistettu painumisesta vuoksi tapahtuvan tulvan leviä-

mistä ajan kuluessa. Vastaavat pinta-alamuutokset löytyvät taulukosta 11. Kaivosojalla 

tulva on levinnyt kuivatuskartan laatimisen ja laserkeilausvuoden välisenä aikana pai-

numisen takia 8,8 ha, Junnonojalla 4,7 ha ja Herralanpurolla 12 ha. Jos painumisolosuh-

teissa ei tapahdu muutoksia, tulvan leviäminen jatkuu laserkeilausta seuraavan 20 vuo-

den aikana Kaivosojalla 17 ha lisää (yht. 26 ha), Junnonojalla 3,8 ha lisää (yht. 8,5 ha) 

ja Herralanpurolla 29 ha lisää (yht. 41 ha). 

 

Kuva 40. Tulvan peittämän peltoalueen laajuus Kalajoen Kaivosojalla painumamallin 

perusteella vedenkorkeudella 50,70 m vuosina 1982 (vihreä), 2009 (keltainen) ja 2029 

(punainen). 

Maastokarttarasteri @ MML 
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Kuva 41. Tulvan peittämän peltoalueen laajuus Lamujoen Junnonojalla painumamallin 

perusteella vedenkorkeudella 85,30 m vuosina 1962 (vihreä), 2013 (keltainen) ja 2033 

(punainen). 

 

Maastokarttarasteri @ MML 

Maastokarttarasteri @ MML 
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Kuva 42. Tulvan peittämän peltoalueen laajuus Kalajanjoen Herralanpurolla painuma-

mallin perusteella vedenkorkeudella 110,20 m vuosina 1990 (vihreä), 2013 (keltainen) 

ja 2033 (punainen). 

Junnonojalla käytetty tulvavedenkorkeus 85,30 m on hyvin lähellä korkeutta 85,37 m, 

joka edustaa Lamujoen tulvakarttalaskennassa käytettyä vuotuisen tulvan 1/2a toistumi-

sen vedenkorkeutta. Kaivosojalla puolestaan tutkittu korkeus 50,70 m on noin puoli 

metriä vuotuisen tulvan toistumisen vedenkorkeuden 51,21 m alapuolella. Näin ollen 

voidaan todeta, että saadut pinta-alat edustavat melko hyvin vuotuisissa tulvissa maan 

painumisen johdosta tapahtuvia muutoksia. Kaivosojalla arvio on puolen metrin eron 

vuoksi jopa varovainen ja ala kasvaa todellisuudessa määritettyjä arvoja enemmän. 

Toistuvuusyleistyksen lisäksi voidaan suorittaa alueellinen yleistys. Tulvan leviämisen 

yleistykset koko jokivarteen on esitetty taulukossa 12. Kaivosojan tutkimusalue edustaa 

6,7 % Siikajoen kaikista määritetyistä tulva-alueista, joten koko Siikajokivarressa tulva 

on tällöin levinnyt painumisen takia 130 ha ja seuraavan 20 vuoden aikana tulee leviä-

mään 250 ha lisää (yht. 380 ha). Junnonojan alue puolestaan edustaa 5,2 % Lamujoen 

kaikista määritetyistä tulva-alueista, joten koko Lamujokivarressa tulva on levinnyt 90 

ha ja seuraavan 20 vuoden aikana tulee leviämään 73 ha lisää (yht. 160 ha). 

Taulukko 11. Tulvan peittämän alueen peltopinta-alan kasvaminen vedenkorkeuden 

pysyessä samana kuivatussuunnitelman laatimisvuodesta laserkeilausvuoteen ja laser-

keilausvuodesta +20 vuotta -skenaarioon. 

Kohde Kuivatussuunnitelman 

vuosi tkuiv 

Laserkeilausten 

vuosi tMML 

+20 vuotta 

 -skenaarion 

vuosi t+20 

Lisäys tulvan 

alassa välillä 

tkuiv–tMML (ha) 

Lisäys tulvan 

alassa välillä  

tMML–t+20 (ha) 

Kaivosoja 1982 2009 2029 8,8 17 

Junnonoja 1962 2013 2033 4,7 3,8 

Herralanpuro 1990 2013 2033 12 29 

 

Taulukko 12. Vuotuisen tulvan peittämän alan lisääntyminen Siika- ja Lamujokien var-

silla maan painumisen seurauksena. 

Kohde Tutkimusalueen tulva-alan 

osuus koko jokivarren tulva-

alasta (%) 

Lisäys tulvan alassa koko 

jokivarren alueella välillä 

tkuiv–tMML (ha) 

Lisäys tulvan alassa koko 

jokivarren alueella välillä  

tMML–t+20 (ha) 

Siikajoki 6,7 130 250 

Lamujoki 5,2 90 73 

8.2 Pengerrysalueet 

Uutela (1988, pp. 54-55, 59-63) on tutkinut diplomityössään painumisen vaikutuksia 

Kalajoen keskiosan järjestelyn pengerrysalueilla, johon myös Huokumaanojan tutki-
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musalue sijoittuu. Huokumaanojan ympäristössä Junttila-Kiekon pengerrysalueella pai-

numisen aiheuttamiksi ongelmiksi mainitaan riittämätön kuivautussyvyys pengerojien 

latvoilla ja eristysojien heikko toiminta. Kuivatusojat ovat alueella pitkät ja maan epäta-

saisesta painumisen vuoksi ojien pudotus oli kadonnut, eikä vesi juossut enää sujuvasti. 

Muilla pengerrysalueilla ilmeni penkereiden painumista alle vesioikeuden päätöksen 

edellyttämän tason. Myös pengertä kuormittava vesipaine oli kasvanut maan painumi-

sen vuoksi, mikä oli lisännyt suotovesimääriä. Lisäksi eristysojien matalimmista kohdis-

ta oli virrannut keväisin alueen ulkopuolisia vesiä hyötyalueen pumpattavaksi. Ratkai-

suiksi ongelmiin työn tekijä ehdotti penger- ja eristysojien syventämistä, uusien pump-

paamojen rakentamista ja lisäpengertämisiä. 

Vuoden 1988 jälkeen penkereitä onkin korotettu ja ulkopuolisten vesien tuloa korjattu, 

mutta ongelmia on edelleen, mikä on luonnollista ottaen huomioon tässä tutkimuksessa 

todetun painumisen jatkumisen. Junttila-Kiekon alueelle on rakennettu myös kaksi lisä-

pumppaamoa. Nykyisistä painumisen aiheuttamista ongelmista merkittävin kuitenkin 

liittyy pumppaamojen korkeussijaintiin, mikä on tuttu myös Uutelan tuloksista. Koska 

viljelysmaat pumppaamojen ympärillä painuvat, mutta pumppaamot on perustettu pai-

numattomiksi, jäävät pumput suhteessa ylös verrattuna jatkuvasti laskeviin kuivatusoji-

en vedenpintoihin. Maan ja vedenpinnan painuessa pumppujen käynnistys- ja pysäytys-

rajat jäävät liian korkealle. Pumppuja on ajan kuluessa laskettu alemmas, mutta monella 

pumppaamolla säätövara alkaa olla käytetty. Näin ollen painumisongelmien voittami-

seksi pumppaamot tulisi uusia niin, että ne rakennettaisiin huomattavasti nykyistä sy-

vemmälle. 

8.3 Taloudelliset vaikutukset 

Maanviljelykselle aiheutuva taloudellinen vahinko riippuu tulvan sattumisajankohdasta. 

Arola & Leiviskä (2005, p. 31) on arvioinut, että vuoden 2004 hintatasossa nurmella 

olevalle pellolle pääsyn vaikeutuminen ja kasvuun lähdön hidastuminen aiheuttaa noin 

60 e/ha vahingon. Kesätulvalla taas koko sadon menetys aiheuttaa vahinkoa 4 000 e/ha. 

Kuvassa 43 on esitetty viljelysmaan hintakehitys Pohjois-Pohjanmaalla 1990–2016. 

Vuonna 2016 viljelysmaan keskimääräinen arvo Pohjois-Pohjanmaalla oli tilaston pe-

rusteella noin 7 400 e/ha. Vuonna 2004 pellon arvo puolestaan oli noin 4 000 e/ha luok-

kaa eli sadon menetys tarkoittaa pellon arvon täydellistä menetystä. 
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Kuva 43. Yksinomaan viljeltyä maata sisältävien yli 2 ha kiinteistöjen kauppahinnan 

(e/ha) kehitys Pohjois-Pohjanmaalla 1990–2016 (MML 2017b). 

Jos kaikki maan painumisen vuoksi joka vuosi tulvaveden alle jäävä peltomaa katsotaan 

viljelyskelvottomaksi, niin painumisen voidaan katsoa jättävän tämän maan arvotto-

maksi. Käytännössä suurin tulva osuu yleensä keväälle, eikä estä viljelyä kokonaan, 

joten arvio on siinä mielessä liian suuri. Toisaalta esimerkiksi Typpö (2005, p. 121) on 

arvioinut, että vettymisvyöhyke ulottuu 120–150 cm korkeudelle vesistön pinnasta mi-

tattuna.  Tulvan aikaan viljely on estynyt paljon laajemmalla alueella kantavuuden ka-

toamisen vuoksi, mikä kompensoi arvion runsautta. Karkeasti arvioiden voidaan yleis-

tää, että painumisen aiheuttama taloudellinen vahinko on yhtä suuri kuin maan arvo 

(Taulukko 13). Siikajoella maan painuminen on aiheuttanut kuivatuskartan laatimisen ja 

laserkeilausvuoden välisenä aikana 960 000 euron vahingot ja Lamujoella 670 000 eu-

ron vahingot. Jos painumisolosuhteissa ei tapahdu muutoksia, vahingot lisääntyvät la-

serkeilausta seuraavan 20 vuoden aikana Siikajoella 1 900 000 e (= 95 000 e/v) ja La-

mujoella 540 000 e (= 27 000 e/v). 
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Taulukko 13. Vuotuisen tulvan peittämän alan lisääntymisestä aiheutuva taloudellinen 

vahinko Siika- ja Lamujokien varsilla. 

 Lisäys tulvan alassa 

koko jokivarren alu-

eella välillä tkuiv–tMML 

(ha) 

Taloudellinen 

vahinko välillä 

tkuiv–tMML (e/v) 

Lisäys tulvan alassa 

koko jokivarren alu-

eella välillä  tMML–t+20 

(ha) 

Taloudellinen vahinko 

välillä  tMML–t+20 (e/v) 

Siikajoki 130 36 000 250 95 000 

Lamujoki 90 13 000 73 27 000 

 

Pengerrysalueilla taloudellisten vaikutusten arvioiminen on vaikeaa ongelmien suuren 

skaalan vuoksi. Jos kuitenkin tarkastellaan pelkkiä pumppaamoja, voidaan karkea ta-

loudellinen vahinko arvioida niiden uusimiskustannusten perusteella. Pidisjärvellä val-

mistui viisi uusittua pumppaamoa 2006. Urakkahinta oli noin 360 000 e (Pohjois-

Pohjanmaan Ympäristökeskus, 2006), joten yhden pumppaamon investointikulut ovat 

noin 72 000 e. Tyypillisessä pumppaamossa on laskemisvaraa pumpulle noin 500 mm 

(POPELY, 2016, p. 9). Painumavertailussa Huokumaanojalla todettu painumavauhti oli 

pumppaamon ympäristössä noin 15 mm/v. Näin ollen pumppaamo tulisi painumisen 

vuoksi uusia noin 30 vuoden välein toimintakunnon säilyttämiseksi. Painumisen talou-

dellinen vaikutus pumppaamoilla olisi tällöin noin 2 200 e/v/pumppaamo. Pumppaamo-

ja uusittaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon maan painuminen jatkossa ja rakentaa 

pumppaamokuilu ja muut rakenteet niin syviksi, että pumpuilla on riittävästi laskuvaraa 

pumppaamon elinkaaren aikana. 
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9 RATKAISUVAIHTOEHTOJA 

9.1 Toimenpiteet tulvariskien hallinnassa 

 Säännöstelyn rajalliset mahdollisuudet 9.1.1

Tulvapeltojen näkökulmasta maan painumisen huomioiminen vesistön säännöstelyssä 

vaatisi peltoalueen vedenkorkeuden laskemista samalla tahdilla kuin millä viljelysmaa 

painuu. Tulvavesien varastoimista tutkimusalueen vähäisiin järviin ja tekoaltaisiin voi-

daan paikoin parantaa säännöstelyn kehittämisellä, mutta pääasiassa mahdollisuudet on 

jo käytetty. Esimerkiksi vuoden 2012 Siikajoen tulvariskien vähentämisselvityksen 

(Sassi-Päkkilä, 2014a, p. 8) mukaisesti Uljuan tekojärven säännöstelyä on muutettu 

enemmän reaaliaikaisesti mitattavan maankosteuden perusteella mukautuvaksi. Opti-

mointia rajoittaa vesistön muu käyttö ja viime kädessä varastoalueen topografia. Ennen 

pitkää vastaan tulee piste, jossa uoman virtaamaa ei ole mahdollista säännöstelyn avulla 

pienentää. Painumisongelman ratkaisemiseksi vaaditaan muunlaisia keinoja. Erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja on koottu taulukkoon 14. Pengerrysalueillakaan ojia ei voida loput-

tomasti syventää, sillä tällöin vastaan tulee pumppujen alin mahdollinen korkeusasema 

pumppaamorakennuksessa. Pumppaamoita voitaisiin syventää riittävän suurella var-

muuskertoimella peruskorjauksen yhteydessä, mutta tällöinkin peltojen ja ojien epäta-

sainen painuminen aiheuttaisi ongelmia kuivatettavilla alueilla. Ojien tasausviivojen 

ylläpitäminen vaatii säännöllistä työtä asian eteen. Esimerkiksi Junttila-Kiekon alueella 

asia on ratkaistu rakentamalla lisäpumppaamoita alimmiksi muodostuneisiin paikkoihin. 

Taulukko 14. Tutkimusongelmien potentiaalisia ratkaisuvaihtoehtoja tulvariskien hal-

linnassa ja maanviljelytoiminnassa. 

Tulvariskien hallinta  Maanviljelytoiminta 

Säännöstelyn kehittäminen 

Uudispengerrykset 

Pengeralueiden vesittäminen vuorovuosina 

Tulvauomat 

Pumppaamojen syventäminen 

Lisäpumppaamot 

Tulvatasanteet 

Toiminnalliset tulvatasanteet 

Tulvaveden tilapäinen pidättäminen valuma-alueella 

Laskettujen järvien vesittäminen 

Vanhojen turvetuotantoalueiden vesittäminen 

Kuivat tekojärvet 

Valunnan säätely 

Hyödyttömien ojitusalueiden ennallistaminen 

Tulvimisen salliminen 

Ojituksen kunnossapito 

Lajikeoptimointi kosteusolojen mukaan 

Nurmen osuuden lisääminen 

Kiinteiden ajourien käyttöönotto 

Ajokertojen vähentäminen 

Viljelykaluston keventäminen 

Salaojakastelun käyttöönotto 

Tukipolitiikan kehittäminen 

Viljelyn lopettaminen pahimmilla tulva-alueilla 

Korvaavan toiminnan innovoiminen 

Maaseutu- ja luontomatkailun lisääminen 
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 Perinteiset keinot kannattamattomia 9.1.2

Perinteisiä keinoja tulvien vähentämiseksi ovat jokien perkaaminen sekä pengerrysten ja 

pumppaamoiden rakentaminen. Siikajoen perkaamista ehdotettiinkin kyselytutkimuksen 

vastauksissa. Niillä alueilla, joilla uoma menee luonnostaan ajan myötä tukkoon hienos-

ta ja eloperäisestä maa-aineksesta sen laskeutuessa uoman pohjalle, uoman puhdistami-

sen mahdollisuutta olisi syytä selvittää. Erityisesti tämä tulee kyseeseen alueilla, joissa 

ihmisen toiminta on muuttanut joen luonnollista käyttäytymistä, esimerkiksi huuhtovan 

tulvan poistuessa säännöstelyn aloittamisen myötä tai savipeltojen ojitusten lisätessä 

jokiveden kiintoainespitoisuuksia. Myös ojituksen kunnossapitoon tulisi kiinnittää 

huomiota. Siikajoella suuren mittakaavan ruoppauksia ei ole selvityksissä katsottu kus-

tannustehokkaaksi ratkaisuksi tulvien poistamiseen (Sassi-Päkkilä, 2014a, p. 7). Lisäksi 

jokien perkaukset ovat ristiriidassa nykyaikaisiin vesienhoidon tavoitteisiin ja toiminnan 

päämääränä on pikemminkin päinvastainen, koskien ennallistaminen. 

Pengerryksiä taas on erityisesti Kalajoen vesistössä monin paikoin jo tehty ja näin ollen 

potentiaalisimmat paikat on käytetty. Myös Siikajoen Mankilassa tulvapengerrysten 

mahdollisuuksia on selvitetty Alatalon (1986) diplomityössä. Rantatörmät ovat siellä 

kyllä riittävän korkeita, mutta tulvavesi leviää metsiin ja pelloille rantatörmän puhkai-

sevien kanavien ja kuivatusojien kautta. Alueelle on suunniteltu viittä pengerrysaluetta, 

jotka estäisivät veden pääsyn alaville rannoille. Tämä kuitenkin vähentäisi alueen tulva-

veden varastoitumista pelloille ja nostaisi vedenpintoja alapuolisella Paavolan tulva-

alueella 10–40 cm. Hankkeen rakennuskustannukset olisivat noin 3,7 milj. e ja käyttö-

kustannukset 110 000 e. Vastaavasti tulvasuojelullista hyötyä saavutettaisiin hankkeella 

noin 2,7 milj. e. Näin ollen hanke on todettu taloudellisesti kannattamattomaksi. Esillä 

on ollut myös vaihtoehto ohjata tulvavedet Savalojasta Saarikosken alapuolelle kaivet-

tavan 11 km pitkän ojan kautta ohi Mankilan tulva-alueen. Tämäkin vaihtoehto on kui-

tenkin hylätty korkeiden kustannusten, 1,6–2,1 milj. e, vuoksi. (ks. Sassi-Päkkilä, 

2014b, pp. 8-11) 

 Tulvatasanne 9.1.3

Pienempiä uomia perattaessa vedenjohtokykyä voidaan parantaa tulvatasanteiden avul-

la. Tulvatasanteessa uoman poikkileikkaus kaivetaan kaksi- tai useampitasoiseksi niin, 

että uoman yläosa avarretaan leveäksi ja pohja jätetään koskematta (Kuva 44). Näin 

alivesiuomassa virtaa vesi myös kuivina aikoina ja jatkuva virtaus ehkäisee uoman liet-
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tymistä ja umpeen kasvamista. Tulvatasanne on yleensä 40–60 cm korkeammalla kuin 

alivesiuoman pohja ja vesi nousee sen päälle tulva-aikaan. Tasanneratkaisu tukee myös 

vesienhoidon tavoitteita, sillä alivesiuoman kasvillisuus ehkäisee eroosiota sekä sitoo 

kiintoainetta ja ravinteita. Se sallii alivesiuoman luontaisen mutkittelemisen, mikä hi-

dastaa veden virtaamista alajuoksulle. (SYKE, 2015c) 

 

Kuva 44. A Luonnontilainen uoma, B Perinteisesti kaivettu uoma, C Liettynyt ja elpy-

nyt uoma, mahdollinen perkaustarve, D Kaivettu tulvatasanne, mutkittelu mahdollista 

tulvatasanteella. (mukaillen SYKE, 2015c) 

Toiminnallisilla tulvatasanteilla alueet ovat veden valtaamat tulva-aikaan, mutta muina 

aikoina niitä voi käyttää esimerkiksi virkistyskäyttöön (Rantakokko, 2002, p. 18). Ve-

sistön ranta oleskeluympäristönä vetoaa ihmisiin ja jokien varsilla varmasti olisi enem-

män kulkijoita, jos se reittien puolesta olisi mahdollista. Toisaalta tutkimusalueella on-

gelmaksi muodostuu harva asutus. Käyttäjiä virkistysalueille ei välttämättä riittäisi 

muualla kuin taajamien läheisyyksissä. Toiminnallisen tulvatasanteen käytölle ainakin 

suurissa uomissa voitaisiin innovoida maaseutumatkailukäyttöä, jolloin alueesta saatava 

taloudellinen hyöty kompensoisi maatalouden rahallisia menetyksiä. 
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 Tulvaveden tilapäinen pidättäminen valuma-alueella 9.1.4

Nykyaikainen keino vähentää tulva-aikaista veden määrää on viivyttää veden siirtymisä 

vesistön latvoilta tulva-alueille. Rantakokko (2002) on visioinut erilaisia keinoja pidät-

tää tulvavesiä tilapäisesti valuma-alueella. Tulvavesien pidättäminen on osa keskeistä 

tulvasuojelupolitiikkaa Euroopassa ja USA:ssa. Sen avulla myös edistetään virtavesistö-

jen ja kosteikkojen luonnontilan säilymistä ja palauttamista. Tulvalta suojeltuja alueita 

voitaisiin palauttaa tulva-allaskäyttöön joko kokonaan tai hallitusti vettä ohjaamalla. 

Esimerkiksi pengerretyille pelloille voitaisiin juoksuttaa vettä tulvaluukkujen kautta. 

Tulvahuipun mentyä vesi voitaisiin juoksuttaa takaisin uomaan luukun alareunan tasoon 

asti ja loput poistettaisiin pumppaamalla. (Rantakokko, 2002, pp. 11-13) Vettä voitaisiin 

ohjata pengerrysalueiden viljelysmaan avo-ojiin ja huokostoon kaikkialle tasaisesti vain 

vähän, tai sitten luoda järjestelmä, jossa pengerretyt alueet vesitetään yksi kerrallaan 

kokonaan tulvavesivarastoksi, mutta varastoalue vaihtelee vuodesta toiseen laadittavan 

sopimuksen mukaisesti. Suojapengertä voitaisiin myös siirtää poispäin uomasta, jolloin 

tulvanaikainen uoma olisi leveämpi, kun joen rannoille jäävät niityt toimisivat tulva-

vesivarastoina (Rantakokko, 2002, p. 15). 

Laskettuja järviä voitaisiin vesittää uudelleen, jolloin niitä voitaisiin käyttää tulvavesien 

varastoimiseen. Koska entisten järvenpohjien painuminen on ollut runsasta, järvien va-

rastotilavuus on kasvanut suhteessa laskemista ja kuivattamista edeltäneeseen aikaan. 

(Rantakokko, 2002, p. 40) Esimerkiksi Kalajanjärvellä on ennen kuivattamistaan ollut 

suuri merkitys Kalajanjoen ja Kalajoen yläosan tulvariskien pienentämisessä. Järven 

tilavuus oli noin 40 milj. m
3
. Tulva-aikaan järvi olisi pienentänyt virtaamaa keskimäärin 

noin 20 m
3
/s. (Nikkarikoski, 1993, p. 75) 1950-luvun suunnitellussa visioitiin myös 

alueen keskiosaan pengertämällä tehtävää tulva-allasta (Lähetkangas, 1993, p. 28), mut-

ta ajatuksesta päätettiin luopua, kun Kalajan vesivaraston häviäminen kompensoitiin 

Reis-Vuohtajärven ja Kiljanjärven säännöstelyn aloittamisella sekä Korpisen ja Juurikan 

tekojärvien rakentamisella. Näiden yhteenlaskettu varastotila oli 33 milj. m
3
, joka on 

enemmän kuin aiempi Kalajan tulvavaraston koko. (Nikkarikoski, 1993, pp. 75-76) Ko-

ko Kalajan vanhan altaan vesittäminen tuskin tulee kysymykseen niin kauan kuin alu-

eella harjoitetaan maanviljelytoimintaa, mutta 1950-luvulla Kalajan alimmille paikoille 

suunnitellun, pengerretyn tulvavesialtaan hyötyjä ja haittoja kannattaisi selvittää. Mitä 

kauemmin painuminen alueella jatkuu, sitä vaikeammaksi viljelytoiminta käy ja sitä 

helpommin päästäneen yhteisymmärrykseen viljelysalueiden lunastamisesta tulva-

allaskäyttöön. 
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Tulvaveden varastointia on ehdotettu myös käytöstä poistettuihin turvetuotantoaluei-

siin. Pohjois-Pohjanmaa on turvetuotannon kärkialueita Suomessa ja käytöstä poistettu-

jen tuotantoalueiden määrä tulee nousemaan lähitulevaisuudessa. Toisaalta turvetuotan-

toalueet sijaitsevat usein vedenjakajilla, joten niihin olisi haastavaa johtaa tulvavesiä 

muilta alueilta. Lisäksi niiden tulvia ehkäisevät vaikutukset olisivat melko paikallisia, 

koska altaat ovat pieniä verrattuna esimerkiksi järvien säännöstelytilavuuksiin. 

(Rantakokko, 2002, pp. 38-40) Esimerkiksi Siikajoen vesistöalueella olevien potentiaa-

listen turvetuotantoalueiden varastokapasiteetin on myös arvioitu olevan vähäinen ver-

rattuna Uljuan tekoaltaan kapasiteettiin (Sassi-Päkkilä, 2014a, p. 7). Vettä voitaisiin 

varastoida väliaikaisesti tulva-aikaan myös niin sanottuihin kuiviin tekojärviin, jotka 

sijaitsisivat suolla tai metsämaalla. Muun ajan vuodesta ne olisivat vedestä tyhjillään ja 

niitä voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin. Vettä voitaisiin varastoida tekojärviin joita-

kin viikkoja, jotta esimerkiksi puustolle ei synny tulvavedestä vaurioita. Altaat tulisi 

sijaita lähellä mahdollisia tulvavahinkoalueita, jotta pitkän etäisyyden aiheuttama vii-

pymä ei pienentäisi varastoinnin vaikutusta, ja myös lähellä jokiuomaa, koska tämä vä-

hentää padottamisesta ja vesien ohjauskanavien rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Suurin kuiviin tekojärviin liittyvä haaste on löytää niille potentiaalisia sijoituspaikkoja 

tulvan kannalta olennaisilta alueilta. (Rantakokko, 2002, pp. 10, 32) Valunnan säätelyl-

lä puolestaan voitaisiin pidättää tulvavesiä metsä- ja suoalueiden ojiin ja maaperään 

enemmän kuin sinne luonnostaan varastoituisi. Vettä ei pyrittäisi nostamaan maanpin-

nan päälle, vaan avo-ojiin ja maaperän huokostoon. (Rantakokko, 2002, p. 42) Ojiin 

voitaisiin rakentaa joko kiinteät kynnykset tai säätelypadot, joiden avulla sulamisvesien 

kulku jarrutettaisiin keväältä alkukesälle. (Rantakokko, 2002, pp. 10-11) Valunnan sää-

telystä olisi myös vesienhoidollista hyötyä. Tulvimista voisi olla mahdollista pienentää 

ennallistamalla vanhoja suo- ja metsäojitusalueita, joissa ojituksella saadut hyödyt ovat 

jääneet mitättömiksi. Näin palautetaan käyttöön soiden luontainen vedenvarastointika-

pasiteetti. Ojat voitaisiin täyttää orgaanisella aineksella tai niihin voitaisiin tehdä maa-

aineksesta patoja säännöllisin välein. Ojitusten ennallistaminen saattaa myös lisätä yli-

valuntaa, joten sen käyttö tulvariskin pienentämisessä on aina harkittava tapauskohtai-

sesti paikallisten olosuhteiden mukaan. (Rantakokko, 2002, pp. 36-38) 

Sassi-Päkkilä (2014a) on tutkinut Siikajoen varressa mahdollisuuksia tulvavesien tila-

päiseen pidättämiseen ja todennut monen ehdotuksen toteutusmahdollisuudet kehnoiksi, 

mikä kuvastaa ehdotusten idealistisuutta. Siikajoen vesistöalueella hankkeet ovat kaatu-

neet selvitysvaiheessa kannattamattomina tai liian suuriin ympäristövaikutuksiin. Poten-
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tiaalisia kuiva-altaiden paikkoja tai alas laskettuja järviä ei tulva-alueiden läheisyydessä 

ole. Esimerkiksi Uljuan lähistölle suunniteltu Leuvan tekojärvi olisi ollut hankkeena 

teknisesti hyvä leikkaamaan Mankilan tulvahuippuja, mutta se olisi aiheuttanut veden-

laadun huonontumista alapuolisella jokialueella ja jokisuun läheisillä merialueilla. Myös 

Uljuan säännöstelyn ylärajan korottamista 1,5 metrillä on suunniteltu. Tällä olisi saavu-

tettu altaaseen noin 35–40 milj. m
3
 lisätilavuus, jolla olisi saatu leikattua Mankilan tul-

va-alaa noin 1 200 ha, kun Uljuan ympäriltä maita olisi jäänyt veden alle 1 450 ha. 

Hankkeen investointikustannukset olisivat olleet noin 5,5 milj. e ja hyödyt 7 milj. e, 

mutta hanke hylättiin ilmeisesti, koska se ei olisi vaikuttanut riittävästi Mankilan tulva-

ongelmaan. (Sassi-Päkkilä, 2014b, pp. 5-7) Rantakokko (2002, pp. 53-59) on puolestaan 

selvittänyt tulvavesien pidättämisen vaikutusta alapuolisen vesistön virtaamiin. Kalajo-

en vesistöalueella kartoituksessa jatkopohdintaan päätyi useita kohteita, jotka kuitenkin 

ovat tilavuudeltaan liian pieniä Kalajoen keski- ja alaosan tulvavirtaamien leikkaami-

seen. Vesistössä vain Vääräjoella voisi olla potentiaalia tulvanalennukseen vettä valu-

ma-alueella pidättämällä. 

 Pienet toimet laajoilla alueilla 9.1.5

Perinteisen tulvariskien hallinnan keinoilla, kuten uudispengerryksillä voi olla paikallis-

ta potentiaalia tulvien ehkäisemisessä, mutta lukuisat selvitykset ovat osoittaneet, että 

useinkaan idealistisia toimintamalleja ei ole mahdollista tai taloudellisesti järkevää to-

teuttaa käytännössä. Suurien hankkeiden suunnitelmat kaatuvat usein yleiseen vastus-

tukseen tai liian merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Myös valtion rooli ja rahoitus ovat 

muuttuneet. Laskettujen ja kuivattujen järvien uudelleen vesittäminen lisäisi tulvaveden 

varastokapasiteettia, mutta maanviljelyn lakkauttaminen niin suurelta alueelta ei liene 

elinkeinopoliittisesti mahdollista. Tie tulvien voimakkuuden tai toistuvuuden vähentä-

miseen lieneekin pienipiirteisissä toimissa, joita sovelletaan riittävän laajoilla alueilla. 

Näitä voisivat olla tulvaveden tilapäinen pidättäminen koko valuma-alueen maaperässä 

ojien säätelypatojen avulla, tulvatasanteiden kaivaminen ojiin, penkereiden siirto kau-

emmas jokivarresta ja tulvaveden hallittu ohjaaminen pengerretyille alueille. Nykyään 

yleinen trendi Keski-Euroopassa tulvahaittojen vähentämiseksi on tulvatasanteiden ra-

kentaminen. Kun tulvavedelle rakennetaan oikein mitoitettu terassilevennys uoman yh-

teyteen, vesi ei tällöin leviä hallitsemattomasti laajoille ihmisen käytössä oleville alueil-

le. Toiminnallisille tulvatasanteille voitaisiin innovoida käyttöä yhdessä maanviljelijöi-

den ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Tulvia ei kuitenkaan tulla koskaan täysin hal-

litsemaan. Tulvien vähentäminen ei myöskään pureutuisi tämän tutkimuksen ongel-
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maan, peltojen painumiseen. Siksi ratkaisuissa tulee panostaa myös tulvaveden sietämi-

seen maanviljelytoiminnassa. 

9.2 Toimenpiteet maanviljelyssä 

 Houkutteleva tulvariskialue 9.2.1

Teknillisen korkeakoulun professori Pentti Kaitera opetti jo 1950-luvulla kriittistä suh-

tautumista järvenlaskuihin. Hänen mielestään tulvien poistaminen järvenrannoilta saa 

viljelijät ottamaan peltoja viljelykseen yhä alempaa, mikä johtaa järvien laskun pysy-

vään tarpeeseen (Orrenmaa, 2004, p. 16). Vedenpinnan laskemisella saavutettu tulvaris-

kin rajaaminen menettää merkityksensä, kun veden alta paljastunut uusi viljava maa 

houkuttelee viljelemään maata alempana, jolloin toiminta siirtyy jälleen vesistön ran-

taan, uudelle tulvariskialueelle. Myös pidemmällä aikavälillä joki on muokannut alavia 

ranta-alueita erinomaiseksi viljelymaaksi tuoden alueelle ravinteikasta lietettä ja hieno-

jakoisia maalajeja. Ilmiö näkyi myös kyselytuloksissa, joissa maanviljelijät mainitsivat 

parhaiden viljelymaiden sijaitsevan pahimmilla tulvariskialueilla. Näin ollen ratkaisuja 

tulisi hakea myös maanviljelyn sopeutumiseen kosteilla ja ajoittain veden peittämillä 

alueilla. 

 Lajikeoptimointi kosteusolojen mukaan 9.2.2

Alavammilla paikoilla tulisi pyrkiä valitsemaan viljeltävä kasvilaji vyöhykkeittäin niin, 

että tulvan esiintymistodennäköisyys ja kasvin tulvasietokyky kohtaavat. Näin jäljitel-

täisiin luonnollisen tulva-alueen vyöhykkeisyyttä. Varsinaisia peltokasveja paremmin 

satunnaista tulvimista sietää puusto. Jos maaperän kosteus vaivaa aluetta ympäri vuo-

den, voisi energiapajun viljely tulla kysymykseen (Rantakokko, 2002, p. 31). Huonosti 

tulvaa sietäviä viljoja myös voitaisiin korvata nurmikasveilla. Kuvassa 45 on esitetty 

vuotuisen tulvan 1/2a alle jäävillä peltolohkoilla viljeltävät lajiryhmät Lamujoen ja Sii-

kajoen määritetyillä tulva-alueilla. Kyseessä on yhden vuoden tilanne peltolohkoilla, 

eikä siitä esimerkiksi selviä, käytetäänkö kyseisillä pelloilla vuoroviljelyä. Tuloksista 

kuitenkin nähdään, että nurmikasveja on Lamujoen tulva-alueilla 62 % ja Siikajoen tul-

va-alueilla 33 %. Juurikkaiden, puutarhakasvien ja syysviljan osuudet ovat yhteensä alle 

0,5 %. Erityisesti Siikajoella olisi potentiaalia vaihtaa tulvariskialueiden viljelykasveja 

paremmin tulvaa sietäviksi. Kyselyvastausten mukaan tulvariskialueiden tuottoisimmat 

maat olisi syytä varata tuottoisammille lajikkeille kuin nurmelle. Kokonaistuottavuus 
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kuitenkin riippuu siitä, kuinka usein tulva vähentää satoa. Koska tämä taas ei ole ennus-

tettavissa, on kyse todennäköisyyksien arvioimisesta ja riskipelistä. Jos taas maanviljeli-

jän muut pellot tuottavat eri lajiketta ja pienet nurmierät aiheuttaisivat markkinointivai-

keuksia, voitaisiin kenties harkita yhteistyötä ja yhteismarkkinointia yhdessä jokivarren 

muiden viljelijöiden kanssa. Haasteena kuitenkin on, että myös nurmisadon laatu laskee 

tulvan vaikutuksesta. 

 

Kuva 45. Vuotuisen tulvan 1/2a alle jäävillä peltolohkoilla viljeltävät lajiryhmät Lamu-

joen ja Siikajoen määritetyillä tulva-alueilla. (SYKE:n paikkatietoaineistot: Lamujoen 

tulvakartta, vesistötulva, avovesi 1/0002a; Siikajoen tulvakartta, vesistötulva, avovesi 

1/0002a; Peltolohkot vallitsevan kasvin mukaan 2015) 

 Maan tiivistymisen välttäminen 9.2.3

Kostealla viljelysmaalla raskailla työkoneilla kulkemista tulisi välttää tiivistymisriskin 

pienentämiseksi. Tiivistyminen huonontaa maan viljelyominaisuuksia. Lisäksi jos tiivis-

tyminen ulottuu pohjamaahan tai muokkauskerros on jatkuvasti märkänä, luonnon omat 

kuohkeutusprosessit eivät toimi ja tiivistyminen laskee pellon pintaa pysyvästi alem-

mas, mikä johtaa tulvan pahenemiseen. Alakukun & Teräväisen mukaan (2002, p. 80) 

peltoliikenne voitaisiin keskittää kasvukauden aikaisille tai kiinteille ajourille, työvai-

heita voitaisiin yhdistää ajokertojen vähentämiseksi ja perinteisiä traktoreita voitaisiin 

korvata uudella tekniikalla. Kevyet, miehittämättömät traktorit hyödyntävät nykyaikais-

ta paikannus-, säätö- ja automaatiotekniikkaa. Automatisoinnin avulla saataisiin vähen-

nettyä paitsi kosteiden peltojen tiivistymisongelmia, myös kustannuksia työtapoja tehos-

tamalla. Kiinteillä ajourilla kulkevia 6–12 m leveitä koneenkantajia on tutkittu Englan-
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nissa ja Yhdysvalloissa. Ruotsissa kehitetyssä vinssiviljelyssä taas raskas vetokalusto 

pidetään peltolohkon päässä pitämässä pintapaine pois itse viljelysmaalta. 

 Salaojakastelu 9.2.4

Maan painumisen suurin syy on kuivatuksesta johtuva konsolidaatiopainuminen. Kevy-

empi viljelykalusto voisi sallia jossain määrin pienemmän kuivavaran, mutta tuskin 

poistaisi kuivatuksen peruskorjaustarvetta kokonaan. Vanhat kuivatustoimenpiteet saat-

tavat hienojakoisilla mailla jatkaa maan painamista vielä pitkään ja niin kauan kuin kui-

vatusta aika ajoin parannetaan, syntyy aina uutta konsolidaatiopainumaa. Koska ongel-

ma johtuu maakerrosten painon siirtymisestä huokosvedeltä maahiukkasten varaan, on-

gelma saattaisi lievittyä pitämällä maan huokoset täynnä vettä mahdollisimman suuren 

osan vuodesta. Kantavuus yleensä määrää vaadittavan kuivatussyvyyden. Kantavuutta 

pelloilla ei kuitenkaan tarvita kuin muutamana viikkona vuodesta. Optimitilanteessa 

maan huokoset voitaisiin täyttää vedellä muuksi ajaksi. Kasvukaudella pohjavedenpin-

nan korkeuden määräisi kasvien tarvitsema kuivavaraoptimi, kylvö-, korjaus- ja muok-

kausaikaan taas kantavuuden määräämä kuivavara. 

Paasonen-Kivekkään mukaan (2016, p. 337) säätöojitus on kuivatusvesien padottamista 

maaperään estämällä vapaa virtaus purkuvesistöön. Säätösalaojituksessa salaojaston 

kautta purkautuvaa valuntaa säädellään sopivan pohjavedenpinnan tuottamiseksi ja sa-

laojakastelussa maaperään johdetaan lisävettä salaojaston kautta (kuva 46). Säätöojitus-

ta käytetään kasvien vesitalouden parantamiseen, ravinne- ja torjunta-ainehuuhtoumien 

vähentämiseen sekä ilmakehän typpipäästöjen vähentämiseen. Lisäksi säätöojituksella 

on ehkäisty maan painumista eloperäisillä mailla. Säätösalaojitusta on käytössä Suo-

messa jo 70 000 hehtaarilla, pääosin Pohjanmaalla ja Satakunnassa, ja potentiaalia olisi 

600 000–800 000 hehtaaria. Säätäminen toteutetaan erilaisten padotuslaitteiden avulla, 

niin että valunta ojaston laskuaukosta estyy vedenkorkeuden pudotessa halutulle kor-

keudelle. Kuivina ajanjaksoina pohjavesi voi kuitenkin laskea säätöojitetullakin alueella 

runsaasti. Salaojakastelussa tulvan aikaista vettä varastoidaan erillisiin altaisiin, josta ne 

jälleen johdetaan salaojastoon. Varastoiminen täyttäisi samalla myös tulvavesien pidät-

tämisen tavoitteita. 

Säätösalaojitus soveltuu parhaiten alueille, joilla pohjavedenpinta käy ajoittain suhteel-

lisen lähellä maanpintaa. Pellon topografian tulisi olla hyvin tasainen ja kosteusolot alu-

eella mahdollisimman vakaat. Erityisesti menetelmää voidaan soveltaa karkeille kiven-
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näismaille, mutta pelkkä maalaji ei ole ratkaiseva tekijä, vaan maan rakenteesta aiheu-

tuva vedenjohtavuus. (Paasonen-Kivekäs, 2016, p. 337) Pohjanmaan pellot soveltuvat-

kin maaston muodoiltaan hyvin säätösalaojitukseen. Lisäksi tulva-alueilla ja niiden lie-

peillä pohjavesi käy lähellä maanpintaa tai jopa sen päällä. Ristiriitaista kuitenkin on, 

että tulva-alueet harvemmin sattuvat karkeille kivennäismaille, vaan sijaitsevat päinvas-

toin usein hienolajitteisten ja eloperäisten maalajien esiintymisalueilla. Kuitenkin olisi 

syytä tutkia tulvapeltojen vedenjohtavuuden riittävyyttä ja salaojakastelun mahdolli-

suuksia konsolidaatiopainumisen ehkäisemisessä. 

 

Kuva 46. Salaojakastelun periaate (mukaillen Paasonen-Kivekäs, 2016, p. 338). 

 Tukipolitiikka 9.2.5

Kyselyvastauksissa ehdotettu tulvapeltojen muuttaminen luonnonhoitopelloiksi voisi 

olla yksi ratkaisu tulvien vaivaamiin peltoihin. Luonnonhoitopelto on tukijärjestelmän 

mahdollistama monivuotinen nurmi- tai monimuotoisuuspelto. Luonnonhoitopeltoja on 

pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei maatalous alueella vaarannu. Pellot on pidettävä 

kasvipeitteisinä tai sängellä ja kasvusto on tarvittaessa uusittava. Pitämällä nurmi osana 

viljelykiertoa tavoitellaan maan kasvukunnon parantamista. Monimuotoisuuspelloilla 

taas voidaan kasvattaa riista-, maisema- tai niittykasveja luonnon biodiversiteetin lisää-

miseksi. Pensaiden ja puiden kasvu alueella on estettävä niittämällä pelto säännöllisesti 

ja viljelijä saa korjata ja hyödyntää niittojätteen. Myös hoidetuista viljelemättömistä 

pelloista maksetaan tilatukea ja luonnonhaittakorvausta sekä luomutiloilla myös luomu-
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erityistukea. Luonnonhoitopelloiksi tulisi valita ensisijaisesti vesistöjen varsilla olevia 

lohkoja, joiden viljely ei ole viljelyteknisesti ja taloudellisesti järkevää. 

(Maaseutuverkosto, 2010, pp. 5-8) Jos kyselyvastausten maininta luonnonhoitopeltojen 

liian pienestä maksimiosuudesta pitää laajemmassa mittakaavassa paikkansa, voitaisiin 

tukijärjestelmää kehittää suuntaan, jossa pahimmilla tulva-alueilla osuus ei perustuisi 

tilan pinta-alaan, vaan pikemminkin tulva-alueiden alueelliseen jakautumiseen. Tämän 

toteutuminen on lähinnä poliittisesta tahdosta kiinni. 

 Viljelyn lopettaminen 9.2.6

Viimeinen vaihtoehto on lopettaa peltoviljely kokonaan tulva-alueella muuttamalla se 

takaisin tulvaniityksi tai metsäbiotoopiksi. Tulva-alueella voitaisiin kyllä harjoittaa sel-

laista toimintaa, joka sietää hyvin tulvan vaikutuksia. Tulva-alueet voitaisiin ajatella 

luontaiseksi osaksi jokivartta, jossa ihmistoiminta pyrittäisiin minimoimaan tulvahaitto-

jen ehkäisemiseksi. Tulva-alueet toimivat tulvaveden varastoina pienentäen muun vesis-

töalueen tulvimista, joten pahimmat tulva-alueet, joilla tulvaa vastaan taistelu on epätoi-

voista, olisi järkevää luovuttaa suosiolla tulvalle. Myös luontomatkailu on nouseva 

trendi (YLE, 2017a), joka voisi käyttää viljelytoiminnasta poistettuja tulva-alueita hy-

väkseen. Tulva-alueilla on merkittäviä luontoarvoja. Ne lisäävät luonnon biodiversiteet-

tiä ja toimivat monien lajien elinympäristöinä, kuten lintujen levähdys-, ruokailu- ja 

pesimispaikkoina (Rantakokko, 2002, p. 31). 

Kyselyvastausten perusteella harvan viljelijän koko peltoala kärsii tulvahaitoista, mutta 

toisaalta tulva-alueen pellot ovat kaikista viljavimpia. Viljelyn lopettaminen laajoilla 

tulva-alueilla olisi myös elinkeinopoliittisesti merkittävä haaste. Kyselyn kysymyksissä 

ehdotettu kompensaatio peltojen menetykselle on idealistinen, koska tulva-alueita vas-

taavia peltoja ei ole tarjota viljelijöille. Jo pelkästään osan pelloista muuttuminen tuot-

tamattomiksi voisi olla kuolinisku muutenkin taloudellisesti ahtaalla oleville tiloille. 

Tutkimusvuonna tulva ei juuri koetellut maanviljelystä Suomessa, mutta sen sijaan 

syyskuun epävakainen sää aiheutti sadolle 150–200 miljoonan euron vahingot ja hidasti 

puinnin etenemistä kantavuuden kadotessa sateiden seurauksena (YLE, 2017c). Puinnin 

viivästyminen poikkeuksellisen myöhäiseksi aiheutti myös ennennäkemättömiä ongel-

mia pelloilla. Esimerkiksi Elimäellä lokakuussa valkoposkihanhet ulostivat muuttole-

vähdyksellään vielä puimattomia kaura- ja vehnäviljelyksiä pilalle aiheuttaen 60 000 e 

tappiot viljelijälle (YLE, 2017d). Toisaalta vuoden ruissadosta tuli runsain lähes 30 vuo-

teen (YLE, 2017b). Valoa tunnelin päässä antoivat myös hallituksen esittämä 25 mil e 
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tuki ongelmiin joutuneille viljelijöille (YLE, 2017e). Maanviljelytoiminta Suomessa on 

kuitenkin ahdingossa. Vuoden 2016 maaliskuussa tuhannet maanviljelijät marssivat 

Helsingin Senaatintorille osoittaakseen maatalousyrittäjien hädän konkreettisesti päättä-

jien silmien edessä (YLE, 2016). Venäjä-pakotteet, tuottajahintojen lasku ja tukien 

maksatusviiveet ovat pienentäneet uutisen mukaan yrittäjätuloa vuonna 2015 40 % ver-

rattuna edellisvuoteen. Jos maanviljely muuttuu Suomessa kannattamattomaksi, tarvi-

taan joka tapauksessa uusia vaihtoehtoja maanviljelytoiminnalle. Suomea markkinoi-

daan innovaatiomaana. Kekseliäisyyttä tarvitaan myös teknologiamaailman ulkopuolel-

la, perinteisten elinkeinojen parissa. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tulviminen usein koetaan elämisen ehtoja uhkaavana luonnonilmiönä ja sen kurissa 

pitäminen tarpeellisena, yhteiskunnan vastuutehtävänä. Toisaalta, jos tulviminen pysyy 

kohtuullisena, se koetaan vuodenkiertoon kuuluvana, luonnollisena tapahtumana tai 

jopa nähtävyytenä. Jokivarsilla on tulvinut aina ja ihmisillä ei pitkään ollut muuta vaih-

toehtoa kuin alistua sovittamaan oma toimintansa luonnonvoimien asettamille ehdoille. 

Kuitenkin vesien säännöstelyn aloittaminen tuntuu luoneen tulvan ympärille illuusion, 

jonka mukaan luonnonvoimat olisi saatu kahlittua ja kaikki tulvahaitat sen myötä pois-

tettua. Jokivarren toimijat odottavat vesistön säännöstelijältä epärealistisesti tulvahaitto-

jen täydellistä kurissapitämistä. Vaikka ihmiset kokevat tulvimisen luonnolliseksi pro-

sessiksi, ristiriitaisesti se tulisi silti olla säännöstelijän hallittavissa. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella jokien säännöstelyn ja tulvapeltojen vilje-

lyn välistä vuorovaikutussuhdetta ja maanpinnan painumisen vaikutusta tulvan leviämi-

seen. Maan painumista tutkittiin vertaamalla arkistosta poimituilla kuivatuskartoilla 

esitettyjä maanpinnan korkeuksia MML:n 2000-luvulla suorittamien laserkeilausten 

vastaaviin korkeuksiin. Painuneiden pisteiden keskipainumavauhti pitkällä tarkastelu-

jaksolla oli Siikajoen Kaivosojalla 11 mm/v, Lamujoen Junnonojalla 6 mm/v, Kalajoen 

Huokumaanojalla 5 mm/v ja Kalajanjoen Herralanpurolla 8 mm/v. Painumissa oli kui-

tenkin suurta paikallista vaihtelua. Pahimmilla alueilla vastaavat painumavauhdit olivat 

karkeasti Siikajoella 25 mm/v, Lamujoella 10 mm/v, Kalajoella 15 mm/v ja Kalajanjo-

ella 25 mm/v. Tutkimustuloksiin vaikuttavia virhelähteitä ovat kuivatuskartan korkeus-

tietojen mittaustarkkuus, kartan georeferoinnin tarkkuus, laserkeilausaineiston tarkkuus, 

GPS-mittauksen tarkkuus, pellon pinnanmuotojen huomioiminen mittauksessa ja mitta-

usajankohta sekä Herralanpurolla korkeuskäyrien suurpiirteisyys. Maalajin vaikutusta 

painumiseen tarkasteltiin GTK:n 1:200 000 Maaperäkartan avulla. Pitkällä tarkastelu-

jaksolla painuminen oli suurinta paksujen turvekerrosten alueilla, mikä näkyi erityisesti 

Kaivosojan ja Huokumaanojan tutkimuskohteissa. Painuminen oli myös sitä suurempaa, 

mitä paksumpi oli kuivatuskartalla ilmoitettu orgaanisen kerroksen paksuus. 

Merkittävin syy viljelysmaan painumiseen on kuivatuksesta aiheutuva primäärinen kon-

solidaatiopainuminen, jossa pohjavedenpinnan alentaminen aiheuttaa kuivuneiden maa-

kerrosten tiivistymistä. Mikäli pohjavedenpinta on ennen kuivattamista ollut maanpin-

nan tuntumassa, myös kuivakuorikerroksen muodostuminen aiheuttaa painumaa. Kuiva-
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tukseen liittyvä painuminen on voimakkainta turve- ja liejumailla, ja hienoilla maalajeil-

la se tyypillisesti jatkuu useita vuosikymmeniä. Painuminen aiheuttaa kuivavaraa pie-

nentäessään tarpeen kuivatuksen uusimiselle, joka taas johtaa uuden konsolidaa-

tiopainumisen syntymiseen. Pahimmillaan kuivatuksen parantamisen ja sen aiheuttaman 

painumisen noidankehä saattaa johtaa maanpinnan loputtomaan alenemiseen. Tiivisty-

minen on maanviljelyssä hyvin tunnettu ongelma, joka huonontaa maan viljelyominai-

suuksia, aiheuttaa satotappioita ja kuivatuksen toiminnan heikentymistä. Luonnon omat 

kuohkeutusprosessit, kuten sään muutokset, selkärangattomat ja kasvien juuret, poista-

vat tiivistymät muokkauskerroksesta 3–5 vuodessa. Luonnon prosessit eivät kuitenkaan 

toimi märässä maassa, eivätkä syvällä pohjamaassa. Tiivistymistä aiheuttaa ennen kaik-

kea raskaiden koneiden käyttö suurilla rengaspaineilla märällä pellolla. Tyypillisesti 

tulva-alueilla ja niiden liepeillä maa on märkää, mikä lisää tiivistymisen ja palautuspro-

sessien toimimattomuuden riskiä. Maanviljelyn aiheuttaman tiivistymisen osuutta 

maanpinnan painumisesta on kuitenkin vaikea arvioida määrällisesti. 

Maan tiivistymisen lisäksi maanpinta voi painua viljelysmaan negatiivisesta ainetaseen 

vuoksi, jolloin pellolta poistuu enemmän ainetta kuin sinne tulee. Erityisesti negatiivi-

seen ainetaseeseen voi johtaa pintaeroosio sade- tai sulamisvesien huuhtoessa pellolta 

maa-ainesta mukaansa. Lisäksi peltojen orgaaninen, kiinteä maa-aines, kuten maanvilje-

lyn sivubiomassa tai turve, muuttuu aineksen hajotessa hiilidioksidikaasuksi, joka pois-

tuu pelloilta ilmakehään aiheuttaen ilmaston lämpenemistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

maanviljelyksen ainetasetta valtakunnallisen ainevirtatilinpidon avulla. Sen perusteella 

viljelysmaan nettovähenemisen aiheuttama maan painuminen on marginaalista verrattu-

na konsolidaatioon Suomessa keskimäärin. Tarkempien johtopäätösten tekemiseksi ai-

hetta tulisi kuitenkin tutkia tarkemmin laskemalla paikallisia ainetaseita yksittäisille 

pelloille. 

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten maanviljelijät kokevat tulvan, sen 

aiheuttaman haitan ja siinä tapahtuneet muutokset viimeisen 20 vuoden aikana. Tulvat 

haittasivat odotetusti useimpien vastaajien työtä. Taloudelliset vahingot ovat ilmeisim-

mät tulvan sattuessa kesäaikaan, kun tulvavesi tukahduttaa pelloilla kasvavan sadon. 

Lisäksi tulva heikentää sadon laatua, huuhtoo ravinteita veteen, syövyttää joen ja valta-

ojien reunoja, liettää pellon pintaa sekä levittää rikkakasvien siemeniä ja roskia. Maan-

viljelijöiden mielestä tulvan vaikutukset olivat kasvaneet viimeisen 20 vuoden aikana. 

Tilastot kuitenkin osoittavat, että tulvien keskimääräinen suuruus on hieman laskenut. 
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Tämä tukee hypoteesia siitä, että tulvien koetaan lisääntyneen, vaikka vedenkorkeuksis-

sa ei olisikaan tapahtunut suuria muutoksia. Maan painumisen johdosta tulva-alueet 

kasvavat jokivarsien pelloilla, vaikka tulvavedenkorkeus pysyisi samana. 

Painumisen vaikutusta tulvan leviämiseen pengertämättömillä alueilla tutkittiin laati-

malla tutkimusalueista tulvakarttavertailut. Vertailussa tarkasteltiin, kuinka paljon tulva-

alue leviää kuivatussuunnitelman vuodesta laserkeilausvuoteen ja 20 vuotta laserkeila-

uksesta eteenpäin. Tulevaisuusskenaariossa oletetaan, että painumavauhdeissa ei tapah-

du muutoksia. Kaivosojalla tulva on levinnyt 8,8 ha, Junnonojalla 4,7 ha ja Herralanpu-

rolla 12 ha kuivatussuunnitelman ja laserkeilausvuoden välillä maan painumisen takia. 

Seuraavan 20 vuoden aikana tulva tulee leviämään vielä lisää Kaivosojalla 17 ha (yht. 

26 ha), Junnonojalla 3,8 ha (yht. 8,5 ha) ja Herralanpurolla 29 ha (yht. 41 ha). Siika- ja 

Lamujoella tulos yleistettiin karkeasti koskemaan vuotuisen tulvan leviämistä koko jo-

kivarren alueella tulvariskikarttoja apuna käyttäen. Siikajoella vuotuinen tulva on levin-

nyt 130 ha ja tulee seuraavan 20 vuoden aikana leviämään vielä lisää 250 ha (yht. 380 

ha). Lamujoella puolestaan vuotuinen tulva on levinnyt 90 ha ja tulee leviämään vielä 

lisää 73 ha (yht. 160 ha). Lähitulevaisuudessa tulvan leviämisen voidaan katsoa aiheut-

tavan taloudellista vahinkoa Siikajoella 95 000 e/v ja Lamujoella 27 000 e/v. Maan pai-

numisen vaikutusta vuotuista tulvaa harvinaisemmilla ja suuremmilla tulvilla ei tutkittu 

tässä työssä, koska kuivatuskarttojen rajaukset eivät mahdollistaneet riittävän laajojen 

alueiden painumamallien muodostamista. Painuminen vaikuttaa yhtä lailla kuitenkin 

myös suurempien tulvien laajenemiseen erityisesti siellä, missä hienolajitteisista ja or-

gaanisista maalajeista koostuva pelto nousee hitaasti uomasta loitonnuttaessa. Varsinkin 

Kaivosojalla paksu turvekerros jatkuu kauas ongelman ydinalueesta korkeuserojen ol-

lessa vähäisiä. Sama koskee myös entisen Kalajanjärven vanhaa tasaista saviliejupohjaa. 

Pengerrysalueilla yleiset tulvat eivät aiheuta haittaa, mutta painuminen aiheuttaa siellä 

muita ongelmia. Pengerrettyjen viljelysmaiden pumppaamot jäävät ylös suhteessa ym-

pärillä painuvaan maahan, eikä pohjavedenpinnan pitäminen riittävän alhaalla onnistu 

enää ilman pumppaamon uusimista syvemmälle. 

Painumisella on suuri merkitys tulva-alueiden laajenemiseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Alueen maanviljelytoiminnan jatkuminen saattaa vaarantua, koska merkittävä osuus 

Pohjanmaan jokivarsien pelloista sijaitsee tulvariskialueilla. Kuivavaran säilyttäminen 

tulvivaa vesistöä säännöstelemällä vaatisi vedenkorkeuden laskemista vesistössä samal-

la tahdilla kuin millä viljelysmaa painuu. Tulvavirtaamia voidaan paikoin pienentää 
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säännöstelyä kehittämällä, mutta kovin suurta muutosta sillä ei ole mahdollista saada 

aikaan. Vähäjärvisten vesistöjen potentiaalinen tulvaveden varastotila on myös jo otettu 

käyttöön. Säännöstely on monimutkainen kokonaisuus, jota ohjaavat moninaiset intres-

sit. Perinteiset keinot, kuten jokien perkaukset ja rantojen pengertämiset, eivät poista 

tulvaongelmaa, vaan siirtävät sitä vain alajuoksulle päin. Perkaukset ovat myös ristirii-

dassa vesienhoidollisiin tavoitteisiin. Ongelmaan voidaan etsiä myös modernimpaa tul-

vanhallinnallista ratkaisua. Vanhoja tulvavesivarastoja voitaisiin ottaa takaisin käyttöön, 

penkereitä siirtää poispäin jokiuomasta, tulvatasanteita ja uudenlaisia, kuivia tekojärviä 

voitaisiin rakentaa sekä tulvaveden virtausta voitaisiin tilapäisesti pidättää pienillä toi-

milla, mutta laajalla alalla, koko valuma-alueella. 

Tutkimuksen perusongelman muodostaa jokivarsiparadoksi, jonka mukaan viljavimmat 

viljelysmaat sijaitsevat pahimmilla tulvariskialueilla. Näin ollen maanviljelytoiminta 

tulisi pyrkiä sopeuttamaan mahdollisimman hyvin kosteutta ja ajoittaista veden peittoa 

sietäväksi. Viljeltävä kasvilaji tulisi pyrkiä valitsemaan paikallisten kosteusolojen mu-

kaan. Viljoja tulisi pyrkiä korvaamaan nurmikasveilla, jotka sietävät kosteutta parem-

min ja ehkäisevät maan tiivistymistä. Tälle on potentiaalia erityisesti Siikajoen varrella, 

jossa vain 33 % vuotuisen tulva-alueen viljeltävistä lohkoista on nurmella. Kostealla 

viljelysmaalla raskailla työkoneilla kulkemista tulisi välttää. Tiivistymisriskin pienen-

tämiseksi tulisi etsiä innovatiivisia ratkaisuja, kuten kevyitä, miehittämättömiä traktorei-

ta tai vinssiviljelyä. Konsolidaatiopainumisen ehkäisyyn olisi syytä tutkia säätösalaoji-

tuksen mahdollisuuksia, sillä ongelma saattaa lieventyä pitämällä maan huokoset täynnä 

vettä mahdollisimman suuren osan vuodesta. Pohjavedenpintaa laskettaisiin kantavuu-

den aikaansaamiseksi vain niinä ajanjaksoina, kun työkoneita tarvitaan pelloilla. Sää-

tösalaojitus myös parantaa kasvien vesitaloutta, vähentää peltoviljelyn vesistökuormi-

tusta ja vapautuvien CO2-päästöjen määrää. 

Yksi poliittinen ratkaisu voisi olla kehittää tukijärjestelmää suuntaan, jossa pahimmilla 

tulva-alueilla luonnonhoitopeltojen maksimiosuus ei perustuisi tilan pinta-alaan, vaan 

pikemminkin tulva-alueiden alueelliseen jakautumiseen. Toimintaa olisi syytä viedä 

tulvan väkinäisestä hallitsemisesta ja pellon väkinäisestä viljelemisestä tulvan sietämi-

sen ja hyödyntämisen suuntaan. Tulva-alueet voitaisiin ajatella luontaiseksi osaksi joki-

vartta, jossa ihmistoiminta pyrittäisiin minimoimaan tulvahaittojen ehkäisemiseksi. 

Maanviljelijät tulisi ottaa mukaan innovoimaan pahimmille tulva-alueille uutta käyttöä. 

Tulva-alueet ovat poikkeuksellisen rikkaita luonnoltaan, esimerkiksi lintujen levähdys-
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paikkoina, mitä voitaisiin hyödyntää luontomatkailutarkoituksissa. Viimeinen, mutta 

ehkä lopulta välttämätön ratkaisumalli on lopettaa viljelytoiminta kokonaan alueilla, 

joissa tulvan aiheuttama haitta on sietämätöntä. Tämä tulisi kuitenkin suorittaa aluepo-

liittisena kokonaisuutena suunnitellen lakkautettavien elinkeinojen tilalle uusia. 

Ajat ovat muuttuneet puolen vuosisadan takaisista, eikä enää olisi mahdollista toteuttaa 

niin mittavia vesistöjen säännöstely- ja järjestelytöitä kuin mitä voimatalouden, maata-

louden ja tulvasuojelun nimissä on sotien jälkeisenä aikana tehty. Yhteiskunnan yleisen 

hyvinvoinnin kohottua riittävän korkealle tasolle ei suuria muutoksia elinympäristöön 

haluta. Toisaalta ihmisen hallitessa yhä syvemmin luonnon prosesseja helposti uskotaan 

ihmisen kaikkivoipaisuuteen luonnonvoimien edessä. Kun sinänsä luonnollinen tulvi-

misilmiö aiheuttaa haittaa ja taloudellista vahinkoa, odotetaan yhteiskunnan olevan vas-

tuussa tapahtuneesta. Jos tuki- ja vahingonkorvausjärjestelmiä ei huomioitaisi, markki-

navoimien hallitsemassa maailmassa kilpailusta selviäisivät vain ne, jotka pystyisivät 

tuottamaan enemmän voittoa kuin tappiota. Tulvapeltojen tapauksessa markkinatalous 

odottaisi niiden tuottavan niin paljon muita peltoja enemmän satoa, että se kompensoisi 

tulvan aiheuttamat satunnaiset satotappiot. Suomen ravinto-omavaraisuuden, maaseu-

dun elinkeinoperinteen ja puhtaan, kotimaisen ravinnon tuottamisen säilyttäminen jat-

kossakin kuitenkin vaativat yhteiskunnalta tukea maanviljelytoiminnalle. 

Olivatpa toimet ongelmien ratkaisemiseksi mitkä tahansa, ne tulisi nykyisen osallista-

mistavan mukaisesti esitellä haitan kärsijöille yksityiskohtaisesti. Maanviljelijät tulisi 

ottaa mukaan suunnitteluprosesseihin jo luonnosteluvaiheista alkaen. Heidän keskuu-

destaan saataisiin varmasti virkeitä, jopa innovatiivisia ideoita suunnitelmien kehittämi-

seksi ja näkemystä siitä, miten suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat heidän elinkeinonsa 

harjoittamiseen. Toisaalta maanviljelijät ymmärtäisivät tulvien ehkäisyn kompleksisuu-

den parhaiten pääsemällä itse suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisuja. 
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