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Turvemaiden merkitys maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on 

korostunut. Turvemailla on arvioitu syntyvän valtaosa päästöistä, vaikka niiden osuus 

koko viljelyalasta on pieni. Pohjaveden pinnan ylläpitäminen noin 30 cm syvyydessä on 

havaittu tehokkaimmaksi toimeksi päästöjen vähentämiseksi. Pohjois-Suomen 

turvemaavaltaisella alueella pohjaveden pinnan säätö on kuitenkin pystyttävä 

sovittamaan normaalin viljelyn kanssa. Diplomityössä otetaan vesitaloudellinen 

näkökulma pohjaveden pinnan säätämiseen tapauksessa, jossa turvepellon kesän aikaista 

pohjaveden pintaa säädetään ja ylläpidetään tavoitetasolla nurmenviljelyn ohessa. 

Tutkimus suoritettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruukin tutkimusaseman 19,56 ha 

kokoiselle ohutturpeiselle peltoalalle. 

Vesitaseiden kautta arvioitiin kesän aikaista (kesä-, heinä- ja elokuu) säätöveden vajausta.  

Taseissa peltojen haihduntaa korvataan sadannan lisäksi peltojen valuma-alueelta 

muodostuvalta valunnalla. Taseita laskettiin säämittauksien keskiarvoilla, vuosien 2018–

2020 mittauksiin perustuen, sekä arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutusta taseisiin 

vuosisadan loppuun mennessä. Mahdollisen vajauksen täyttämiseksi käytettäviä 

varastointivaihtoehtoja arvioidaan peltojen lähelle kaivettavan varaston, valtaojien 

padottamisella saatavan varaston sekä valuma-alueen metsäojien tilavuuksia. Näiden 

lisäksi tutkitaan valunnan vuosittaista vaihtelua Ruukin lähellä.  

Vuosina 2018–2020 kaikkien peltolohkojen pohjaveden pinta oli vuosittain keskimäärin 

syvemmällä kuin 30 cm syvyydessä. Ohutturpeisilla (< 40 cm) lohkoilla pohjaveden pinta 

vaihteli vuosittain 84 cm–129 cm välillä. Paksuturpeisilla (40 cm–60 cm) lohkoilla 

pohjaveden pinta vaihteli 64 cm–96 cm välillä.  



 

Mittauspisteiden keskiarvojen mukaan peltojen vesitase on positiivinen kaikkina 

kesäkuukausina, eli sadanta ja valunta riittävät yhdessä täyttämään haihduntaa pelloilta. 

Vuonna 2018 tase oli negatiivinen kesä- ja heinäkuussa ja veden vajaus oli 142 mm. 

Vuonna 2019 tase oli negatiivinen heinäkuussa ja vajaus oli 81 mm. Vuonna 2020 tase 

oli negatiivinen kesäkuussa ja vajaus oli 80 mm. Pienillä valuma-alueilla peltojen 

yläpuoliselta valuma-alueelta tuleva valunta ei ole siis luotettava kasteluveden lähde.  

Työssä arvioitiin valunnan pidättämisen mahdollisuuksia Ruukin valuma-alueella. 

Yläpuolisen valuma-alueen metsäojien kokonaispidätystilavuudeksi arvioitiin 285 mm. 

Lisäksi peltojen viereen pystytään tekemään vesiallas, jonka pinta-ala on 0,7 ha ja 

tilavuus 38 mm. Valtaojien padottamisella saatiin aikaiseksi 12,5 mm vesivarasto neljällä 

padolla. Kolmesta varastointivaihtoehdosta metsäojat ovat ainoat, joiden tilavuus voi 

teoriassa riittää täyttämään peltojen vesivajauksen erittäin kuivana vuonna. Varastoaltaan 

tilavuus kuitenkin riittäisi säätökastelemaan pellot kerran ensimmäisen niiton jälkeen.  

Tämän työn tulokset kertovat ensisijaisesti Ruukin toimipisteen turvemaista ja 

pohjaveden pinnan säätämisen rajoitteista. Työn jälkeen tunnetaan paremmin, millaista 

pohjaveden pinnan säätöä pystytään toteuttamaan tutkimuspelloilla. Jatkossa Ruukin 

tutkimusasemalla voidaan seurata pohjaveden pinnan manipuloinnin vaikutusta 

kasvihuonekaasupäästöihin sekä salaojavalunnan määrään ja laatuun. Metsätalouden 

vesienhallintakeinoista löytyy paljon keinoja, joilla pystytään lisäämään kesän aikaista 

valuntaa peltojen kasteluvedeksi ja näiden menetelmien yhdistäminen olisi tärkeä 

selvittää jatkossa.  
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Cultivated peatlands are primary targets in efforts to mitigate greenhouse gas (GHG) 

emissions from Finnish agricultural sector. Minority of all farmlands is located on these 

organic soils but are estimated to produce the majority of the GHG emissions. Managing 

water table level (WTL) at ~30 cm depth is known to be the most efficient method to 

control emissions. In the peatland rich northern regions of Finland water table 

management must fit together with regular farming practices. Main goal of this thesis was 

to estimate water balance for cultivated peatlands with grass crops when water table is 

maintained at a constant level and lowered during harvesting. Study is conducted for field 

with 19.56 ha area and shallow (< 60 cm) peat layer at surface. Field is managed by 

Natural Resources Institute Finland (Luke) Ruukki research station. 

Water balances are used to evaluate the water deficit for the summer months (June, July, 

and August). In the water balances runoff from the field catchment is used to supplement 

the evapotranspiration (ET) loss from the field. Water balances were calculated for the 

long-term climate averages, measurements from 2018-2020 and the conditions at the end 

of the century by considering the impact of the climate change. Possible locations for 

water reservoirs and their suitability were evaluated for three cases: Build reservoir, 

damming main drainage channels and damming forest ditches. Variability of monthly 

runoff in the region is also evaluated to determine the suitability of summertime runoff 

as a source of irrigation water.  

During the years 2018-2020 annual average WTL was below target 30 cm depth for all 

blocks for each year. For the blocks with shallower peat layer (< 40 cm) annual average 



 

WTL was between 84-129 cm below soil surface. Blocks with thicker peat profiles (40cm 

–60 cm) had annual average WTL between 64 cm–96 cm below surface.   

Water balance for long term averages was positive for all summer months. Meaning that 

precipitation and runoff were sufficient to supplement the ET loss from fields. In the year 

2018 balance was negative in June and July with maximum water deficit of 142 mm. 

Water balance for the year 2019 was negative in July with maximum water deficit of 81 

mm. In 2020 balance was negative in June with 80 mm water deficit. Results indicate that 

runoff from small catchment does not fulfill the controlled irrigation water needs in this 

region.  

Water retention volume in forest ditches at upstream catchment from study field were 

estimated to be 285 mm. Reservoir with 0.7 ha surface area and 38 mm capacity could be 

dug close to the fields. Damming of main drainage ditches along the fields could produce 

reservoir with 12.5 mm storage capacity. Forest ditches were only option that could 

theoretically store enough water to maintain water table even in dry summer. Capacity of 

build reservoir would be enough to raise WTL to 30 cm depth once in early summer.  

Results from this thesis are mainly relevant to the fields in Ruukki research station. With 

these results possibilities to manipulate WTL for research purposes are better known. In 

the future the impacts of WTL manipulation to GHG emissions and drainage runoff 

quality can be measured. Water management practices in the forestry sector were found 

to be possible solution to increase the amount of summertime runoff used in the water 

table management. 

 

Keywords: peatlands, water balance, groundwater, controlled drainage, controlled 

irrigation 



 

ALKUSANAT 

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja toimet niiden vähentämiseksi turvemailla ovat 

tällä hetkellä kiivaan keskustelun alaisena. Keskustelussa on korostunut 

kasvihuonekaasujen vähentämisen potentiaali, kun turvepeltojen pohjaveden pinnan 

säätäminen on otettu käyttöön. Vähemmällä huomiolla on ollut, miten säätö käytännössä 

toteutetaan ja mikä on tarvittava säätöveden määrä. Tässä työssä on oma lisäykseni tähän 

keskusteluun. Työssä otetaan pinnan säädön toteutuksen kannalta oleellinen 

vesitaloudellinen näkökulma tilanteessa, jossa pohjaveden pinnan säätäminen yhdistetään 

nurmen viljelyn kanssa.  

Tämä työ on tehty Maa- ja metsätalousmisteriön kestävän vesienhallinnan edistämisen 

vuoden 2020 avustushaussa rahoitetussa TurveSopu -hankkeessa vuoden 2021 huhtikuun 

ja lokakuun välisenä aikana. Työn ohjaajina olivat apulaisprofessori Hannu Marttila, FT 

Maarit Liimatainen ja tohtorikoulutettava Lauri Ikkala. Kiitän ohjaajia luottamuksesta  ja 

täsmällisesti annetusta ohjauksesta, jonka ansiosta tämä työ on paras mahdollinen mitä 

pystyn tekemään tässä ajassa.  

Kiitos vanhemmilleni mielenkiinnosta ja tuesta opintojeni aikana.  Suurin kiitos kuitenkin 

kuuluu rakkaalleni Riikalle tuesta ja loputtomasta kärsivällisyydestä opintojeni aikana. 

En olisi tässä ilman sinua.  

 

Oulu, 13.10.2021 

Miika Läpikivi 
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1 JOHDANTO 

Suuret katovuodet 1860-luvulla opettivat, että viljan viljely ei takaa Pohjois-Suomen 

olosuhteissa elantoa. Osittain tästä seurasi karjatalouden nousu keskeiseksi elinkeinoksi. 

Kehittyvän karjatalouden vaatiman heinän saamiseksi viljelyalaa hankittiin kuivaamalla 

järviä ja soita. (Enbuske 2010, s. 349, 208) Tänä päivänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen alueella karjatalous on päätuotantosuunta lähes kolmasosalla tiloista. 

Viljeltyjä turvemaita on Suomessa noin 260 000 hehtaaria, josta puolet sijaitsee 

Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla. Yleisintä turvemaiden viljely on Pohjois-

Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun ELY-keskusten alueella, jossa turvemaita on jopa 

neljännes viljelyalasta (Kekkonen ym. 2019).  

Turvemaiden etuna on ollut helppo muokattavuus, sillä turve on pehmeää ja suot ovat 

alavia alueita. Turpeen hyvä vedenpidätyskyky auttaa kuivana vuonna, jolloin satoa saa 

varmemmin, mutta märkänä vuonna tehokas kuivatus on haastavaa. (Myllys 2008, s. 

138,139)  

Turvemaiden viljelyn kannalta välttämätön kuivatus on johtanut merkittäviin ongelmiin, 

sillä kuivatus käynnistää turpeen hajoamisen ja muuttaa hiilivarastot 

kasvihuonekaasulähteiksi. Turvemaat ovatkin Suomen maatalouden 

kasvihuonekaasupäästöjen kannalta suurin yksittäinen päästölähde, vaikka ne kattavat 

vain 10 % kaikesta viljelyalasta (Regina ym. 2019). Pohjaveden pinnan vuotuisen 

keskikorkeuden on havaittu olevan tärkein turvemaan kasvihuonekaasupäästöjä 

määräävä tekijä (Evans ym. 2021), joten pohjaveden pinnan säätöä on esitetty 

mahdollisuudeksi hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Pienimmät kasvihuonekaasupäästöt 

turvepelloilta on mitattu, kun pohjavesi on ollut noin 30 cm syvyydessä maan pinnasta 

(Renger ym. 2002, Regina ym. 2015).  

Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi viljely turvepelloilta aiheuttaa päästöjä typen, fosforin 

ja liuenneen orgaanisen hiilen muodossa, jotka aiheuttavat rehevöitymistä vesistöihin 

päästessään. Ravinnepäästöjä voidaan vähentää säätösalaojituksella, jonka avulla 

säädetään kuivatusjärjestelmän tehoa ja pienennetään  salaojavalunnan määrää 

(Carstensen ym. 2020). 
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Perutuen aikaisempaan tutkittuun tietoon turvemaiden kasvihuonekaasupäästöistä 

pohjaveden pinnan säätäminen on otettu yhdeksi tärkeimmäksi työkaluksi maatalouden 

kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton 

(MTK) tiekartan skenaarioissa olisi vuoteen 2050 mennessä 20 000 ha turvemaata 

pohjaveden pinnan säädön alaisena (Lehtonen ym. 2020). Valtioneuvoston MISA-

hankkeen skenaarioissa vuoteen 2050 mennessä 80 % turvemaista viljeltäisiin nurmea, 

josta puolella säädettäisiin pohjaveden pintaa salaojakastelulla (Kärkkäinen ym. 2019). 

Vuoden 2018 turvemaapeltoalan mukaan vuonna 2050 mennessä salaojakastelussa olisi 

104 800 ha (Ojanen ym. 2021).  

Näiden strategioiden onnistuminen kuitenkin riippuu siitä, kuinka valmiina ollaan 

ottamaan keinoja käyttöön viljelijöiden keskuudessa. Turvepeltoja viljeleviltä 

kysyttäessä, pohjaveden pinnan nostamista on kannattanut ainoastaan alle 5 % vastaajista. 

Säätösalaojituksen kustannukset, vaiva, sekä riski säädön epäonnistumisesta seuraavista 

vaurioista kasvustolle olivat tärkeimmät rajoittavat tekijät viljelijöiden epäsuotuisalle 

asenteelle. (Haltia ym. 2020) Samansuuntainen tulos maanviljelijöiden asenteesta 

peltojen kastelua kohtaan yleisesti saatiin kahden tuhannen (2000) maanviljelijän 

kyselyssä vuonna 2020. Vastaajista 36 % oli samaa mieltä väitteen kanssa, että 

ilmastonmuutos tulee lisäämään kastelutarvetta pelloilla. Samaan aikaan 44 % vastaajista 

piti kastelun tarpeen määrittämiseen liittyvän liikaa epävarmuutta ja asiaa tulisi selvittää 

tarkemmin. (Peltonen-Sainio ym. 2021)  

Peltojen säätösalaojakasteluun liittyy ainakin kolmen eri tason kysymyksiä. 1) 

Ensinnäkin peltotason kysymykset, jossa ongelmana on saada valunta hyödynnettyä 

peltojen kasteluvetenä kustannus- ja työpanostehokkaasti. 2) Toinen taso syntyy peltojen 

kasteluveden tuottavasta valuma-alueesta. Jos pellot eivät ole isomman vesistön lähellä 

niin muodostuuko valuma-alueelta tarpeeksi valuntaa pohjaveden pinnan säätämiseksi. 

Mitä on mahdollista tehdä, jos ei muodostu tarpeeksi valuntaa? 3) Viimeisenä tasona on 

vesistöalue, tässä tapauksessa Siikajoen valuma-alue. Tällä tasolla on kyse 

varautumisesta mahdolliseen siirtymään kohti peltojen laajamittaista kastelua ja mitä 

seurauksia tällä muutoksella on Siikajoen virtaamaan ja veden laatuun.  
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Tässä työssä pääpaino on kahden ensimmäisen tason kysymykset. Työn kohteena on 

ohutturpeinen tutkimuskenttä Siikajoella, jonne suunnitellaan salaojakastelun 

toteuttamista 19,56 ha peltoalalla. Turvemaalla salaojakastelun tavoite on vähentää 

viljelyn kasvihuonekaasu- ja vesistöpäästöjä, mutta vedenhankinnan ja kastelun 

järjestämiseen liittyvät tulokset ovat sovellettavissa laajemminkin, missä vain 

salaojakastelu on mahdollista toteuttaa.  

Työn tutkimuskysymykset, joiden kautta käsitellään salaojakastelun järjestelyyn liittyviä 

haasteita Ruukin tutkimusaseman pelloilla ovat seuraavat: 

1. Kuinka paljon kasteluvettä tarvitaan, jos vuotuinen pohjavedenpinta halutaan 

pitää keskimäärin 30 cm syvyydessä huomioiden viljelijän kasvukauden aikaiset 

tarpeet laskea pohjaveden pintaa hetkellisesti alemmaksi.   

2. Kuinka paljon kesän aikaisesta kastelutarpeesta voidaan täyttää yläpuoliselta 

valuma-alueelta tulevalla valunnalla?  

3. Kuinka paljon kasteluvettä voidaan varastoida peltojen läheisen valuma-alueen 

ojiin ja kuinka suuri veden varastotilavuus tarvittaisiin peltojen säätösalaojituksen 

hallinnointiin Ruukin tutkimuspeltojen tarpeisiin? 

Tutkimuskysymyksien kautta hahmotellaan, millaisia kastelutavoitteita on mahdollista 

saavuttaa Ruukin tutkimusaseman pelloilla, kun sadannan lisäksi otetaan käyttöön 

peltojen valuma-alueelta muodostuva valunta.  

Kirjallisuuskatsauksessa annetaan perustietoja vesitaseeseen kuuluvista tekijöistä, 

turvemaiden hydrologiasta ja kuivatuksen vaikutuksista vesistöihin ja ilmastoon, sekä 

maatalouden vesienhallinnasta. Maatalouteen liittyvissä kysymyksissä painopiste on 

turvemaiden viljelyksessä.   
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Hydrologinen kierto ja valuma-alueen vesitase 

Hydrologisissa tarkasteluissa perusyksikkö on vesistön valuma-alue. Valuma-alue on 

maan pinnan muotojen määrittämä alue, jonka kaikki vesi kulkeutuu kohti yhtä 

purkautumispistettä. Valuma-alueen rajoja kutsutaan vedenjakajaksi. Koska kaikki 

valuma-alueelle sateena tuleva vesi kulkee lopulta purkautumispisteen läpi, on valuma-

alueen ominaisuuksilla, kuten geologialla, pintojen muodolla ja maanpeitteellä 

olennainen merkitys pinta- ja pohjaveden laatuun ja virtaaman määrään ja ajoitukseen. 

(Dingman 2002, s. 10) 

Veden määrän muutosta valuma-alueella kuvataan vesitaseella, jossa huomioidaan 

ainoastaan rajojen yli poistuva ja sisään tuleva veden määrä. Vesitaseyhtälö, joka kuvaa 

veden liikkeitä valuma-alueen rajojen yli on seuraava. (Dingman 2002, s. 12) 

∆𝑆 = 𝑃 + 𝑃𝑉𝑠𝑖𝑠 − (𝑄 + 𝐸𝑇 + 𝑃𝑉𝑢𝑙𝑜𝑠) (1) 

Yhtälössä ∆𝑆 on valuma-alueen vesivaraston muutos, 𝑃 on sadanta, 𝑃𝑉𝑠𝑖𝑠 on 

pohjavesivirtaus valuma-alueelle, 𝑄 on joen tai uoman virtaama. 𝐸𝑇 on haihdunta 

alueelta ja  𝑃𝑉𝑢𝑙𝑜𝑠 on pohjavesivirtaus alueelta. Yhtälön termit voidaan ilmaista 

tilavuusyksiköissä tai valuma-alueen pinta-alalla jaettuna, jolloin veden määrä ilmaistaan 

pituusyksikkönä, yleensä millimetreinä. Yksi millimetri vastaa tilavuutena litraa 

neliömetrille tai 10 kuutiometriä hehtaarille. 
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Yleensä pohjaveden virtaus valuma-alueen reunojen yli jätetään huomioimatta, joten 

valuma-aluetasolla hydrologiaa kuvaa alueen sadanta, haihdunta ja valunta, eli  

𝑄 = 𝑃 − 𝐸 ± ∆𝑆  (2) 

Sade, vetenä tai lumena, on siis kaiken maa-alueilla olevan veden lähde. Maan pinnalle 

osuessaan satanut vesi kulkeutuu pintavaluntana kohti uomia ja järviä tai varastoituu 

maan painanteihin. Kaikki vesi ei kuitenkaan kulkeudu suoraan uomiin ja sitä kautta 

takaisin mereen, vaan vesi voi imeytyä maahan tai haihtua takaisin ilmakehään. Maan 

pinnan ja vedellä kyllästyneen pohjavesipinnan välissä on vedellä kyllästymätön 

vyöhyke, jonka vettä kutsutaan maavedeksi. Maavesi kulkeutuu pintakerrosvaluntana 

kohti uomia, täydentää pohjavesivarastoja tai haihtuu ilmakehään joko suoraan maan 

pinnan kautta tai kasvien kautta. (Vakkilainen 2009, s. 67,68) 

2.2 Valunta 

Valunta voidaan jakaa kolmeen osaan. Pintavaluntaan, pintakerrosvaluntaan ja 

pohjavesivaluntaan. Miten kokonaisvalunta jakautuu näihin, on riippuvainen mm. 

sadannan määrästä ja kestosta, pinnan muodosta ja maaperästä. (Vakkilainen 2009, s. 81) 

Pintavaluntaa muodostuu ainoastaan rankimpien sateiden aikana tai keväällä lumen 

sulamisvesistä. Tällöin vedellä kyllästynyt tai jäinen maan pinta ei voi ottaa enää enempää 

vettä vastaan, jolloin vesi kerääntyy ja kulkeutuu pintaa pitkin kohti valuma-alueen 

purkautumispistettä. Pintavaluntaa syntyy myös, jos pohjaveden pinta nousee maan 

pinnan tasolle. (Dingman, s. 408,409). 

Pintakerrosvalunta tarkoittaa maan pinnan ja pohjaveden välissä kulkeutuvaa vettä. 

Pintakerrosvalunnalla on merkitystä, jos tarkastellaan kaltevaa aluetta, tai maan pinnan 

lähellä on vettä huonosti johtava kerros, joka kerää veden päälleen.  
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Puroissa, joissa pohjavesipinta on lähellä uoman pohjaa, virtaus pohjavedestä puroon on 

mahdollinen. Tätä kutsutaan pohjavesivalunnaksi ja se tuottaa jokien ja purojen 

perusvirtaaman esimerkiksi talvella tai kesällä sateettomina jaksoina (Vakkilainen 2009, 

s. 81). Tällaisten purojen virtaamat ovat tasaisempia ja niissä on vähemmän vaihtelua.  

Ajoittain virtaavissa puroissa pohjavesipinta on yleensä uoman alapuolella, jolloin puro 

menettää vettä pohjaveteen. Nämä kuivuvat helposti sateiden välillä (Dingman 2009, s. 

344) 

2.3 Haihdunta 

Haihdunnalla tarkoitetaan nestemäisen tai kiinteän veden muuttumista vesihöyryksi. 

Luonnossa haihduntaa tapahtuu suoraan veden, jään ja lumen pinnalta sekä maasta ja 

kasveista. Keskustelun tarkentamiseksi onkin siis eroteltu seuraavia erilaisia 

haihduntaprosesseja: evaporaatio, eli haihdunta maan, veden tai lumen pinnalta ja 

transpiraatio, joka tarkoittaa kasvien aineenvaihdunnan kautta haihtuvaa vettä. Näiden 

yhdistelmä on evapotranspiraatio eli kokonaishaihdunta maa-alalta. Potentiaalisella 

evapotranspiraatiolla tarkoitetaan suurinta mahdollista haihduntaa.  (Vakkilainen 2009, s. 

75) 

2.4 Pohjavesi ja maavesi  

Pohjavedellä tarkoitetaan maan huokosissa ja kallioperässä varastoitunutta ja kulkeutuvaa 

vettä. Pohjavesipinta on se taso, jossa pohjavesi on yhtä suuressa paineessa, kuin 

ilmakehän paine. (Mälkki 1986, s.101–102) Pohjaveden pinnan taso ei ole välttämättä 

sama kuin vedellä kyllästyneen maan taso, sillä hienorakeisilla maalajeilla kapillaarinen 

ilmiö nostaa vettä pohjaveden pinnasta paikallisesti (Vakkilainen 2009, s. 84). 

Pohjaveden pinnan yläpuolista vettä kutsutaan maavedeksi. Pohjaveden pinnan 

yläpuolella vesi on pienemmässä paineessa kuin vallitseva ilmanpaine. Veden 

pintajännitys pidättää vettä maapartikkelin pinnalla. Mitä vähemmän vettä maassa on, sitä 

voimakkaampi on pintajännityksen aiheuttama voima ja sitä suuremmassa imussa vesi 

on. Negatiivista painetta kutsutaan myös matrikpotentiaaliksi. (Dingman 2002, s. 228) 

Tilanteessa, jossa maavesi ei liiku on matrikpotentiaali tietyssä paikassa yhtä suuri kuin 

etäisyys pohjaveden pinnasta (Bouwer 1978, s. 25). 
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Imun ja maan vesipitoisuuden välistä suhdetta voidaan esittää vedenpidätyskäyrällä. 

Vedenpidätyskäyrästä voidaan lukea näytteen huokoisuus imun arvolta 0. 

Kuivatustoimilla pohjaveden pinta pidetään korkeintaan 1,0–1,2 m syvyydessä. 

Vesipitoisuutta tällä imulla kutsutaan maan kenttäkapasiteetiksi ja näytteestä poistuva 

vesi kyllästyneen ja kenttäkapasiteetin välillä kutsutaan kuivattavissa olevaksi vedeksi. 

Kasvit pystyvät tuottamaan juurillaan noin 150 m imun. Tätä rajaa kutsutaan 

lakastumisrajaksi. Kasvien hyödynnettävissä oleva vesi on kenttäkapasiteetin ja 

lakastumisrajan välinen vesi. Kuvan 1 mukaan turpeella olisi kasvien käytettävissä n. 20 

til-% (Vakkilainen, s. 89) 

Kuva 1. Esimerkkejä eri maalajien vedenpidätyskäyristä (Vakkilainen 2009 s. 89). 

 

Vedenpidätyskäyrä määritetään asettamalla täysin kyllästynyt maanäyte imun alle ja 

mittaamalla näytteestä poistuvan veden määrä. Imun ja poistuvan veden suhde on erittäin 

epälineaarinen. Mitattuihin pisteisiin voidaan sovittaa jatkuva funktio. Yleisesti käytetään 

van Genuchtenin (1980) sovitusta, jossa vedenpidätyskäyrän parametrit kyllästyskosteus 

𝜃𝑠, jäännöskosteus 𝜃𝑟, sekä muotoparametrit 𝛼 ja n.  

𝜃(ℎ) =  𝜃𝑟 +
(𝜃𝑠−𝜃𝑟)

[1+(𝛼ℎ)𝑛]
1−
1
𝑛

  (3) 
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Luonnossa imu tietyllä kosteuspitoisuudella ei ole vakio, vaan se riippuu siitä, onko 

kosteuspitoisuus saavutettu kastelemalla vai kuivaamalla näytettä. Tätä ilmiötä kutsutaan 

hystereesiksi. (Dingman, s. 230) Kuivuvassa maassa kosteuspitoisuus on korkeampi 

tietyllä painepotentiaalilla kuin kostuvassa maassa (Vakkilainen 2009, s. 91). 

2.5 Ominaisantoisuus 

Pohjaveden hyödyntämisessä oleellinen tieto on, kuinka paljon vettä on mahdollista saada 

pohjavesialueelta. Tätä kuvaa maaperän ominaisantoisuus, joka on määritelty pohjaveden 

pinnankorkeuden muutoksen ja profiilista poistuvan veden osamääränä. Syvissä 

akvifereissa on oletettu, että antoisuus on pelkästään maalajista riippuva vakio. Tämä 

oletus ei kuitenkaan päde, jos pohjaveden pinta on lähellä maan pintaa. Mitä lähempänä 

maan pintaa ollaan, niin sitä pienempi määrä vettä vapautuu ΔH kokoisessa pohjaveden 

pinnan muutoksessa.  Kuvassa 2 on hahmoteltu ero näiden tapauksien välillä. Käyrät ovat 

vedenpidätyskäyrän mukaisia kosteusprofiileja pohjaveden pinnan yläpuolella. Käyrien 

välinen pinta-ala on yhtä suuri kuin pohjaveden pinnan korkeuden muutokseen tarvittu 

veden määrä. (Lv ym. 2021) 

 
Kuva 2. Pohjaveden pinnan tasosta riippuva ominaisantoisuus. a) Pohjaveden pinta 

syvällä b) Pohjavesi lähellä pintaa. Sr tarkoittaa maan jäännösvesipitoisuutta ja θs 

kyllästynyttä vesipitoisuutta. Suomennettu artikkelista (Lv ym. 2021) 
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2.5.1 Luonnontilainen suo 

Turve on osittain hajonnutta orgaanista ainesta, joka vaatii kertyäkseen hapettomat 

olosuhteet. Luonnossa vähähappiset olosuhteet ovat esimerkiksi pohjaveden pinnan alla. 

Maa- tai metsätalouden käytössä olevat turvemaat ovat siis vanhoja soita. Luonnontilaisia 

soita voidaan jaotella niiden pääasiallisen veden lähteen mukaan.  Sateesta vetensä saavaa 

suota kutsutaan ombotrofiseksi. Ombtrofiset suot ovat vähäravinteisia kasvupaikkoja. 

Ympäröivältä valuma-alueelta vettä saavaa suota kutsutaan minerotrofiseksi. Nämä suot 

ovat ravinteikkaampia, joten niiden kasvustokin on rehevämpää. (Sarkkola ja Päivänen 

2020) 

Suurin osa luonnontilaisen suon vesivarastosta on pohjavedessä, joka on lähellä maan 

pintaa. Turpeeseen sitoutuu suuria määriä vettä, sillä täysin vedellä kyllästynyt turve voi 

olla 90–98 % vettä. (Holden 2005) Toinen vesivarasto on pinnan painanteet, jotka 

täyttyvät kevään tulvista ja vesi haihtuu niistä kesän kuluessa (Päivänen ja Sarkkola 

2020).  

Luonnontilaisilla soilla vesi pääsee haihtumaan tehokkaasti, koska lähellä pintaa oleva 

pohjavesi ei rajoita kasvien vedenottoa ja haihduntaa tapahtuu suoraan avovesipinnoilta. 

Haihdunta määrää pohjaveden pinnan tasoa kesällä (Päivänen ja Sarkkola 2020). 

Pohjaveden pinnan muutoksissa voi tyypillisesti havaita vuorokauden aikaista 

jaksollisuutta, jossa yöllä pinta pysyy vakiona ja päivällä pinta laskee haihdunnan 

seurauksena (Holden 2006).  

Valunta soilta on kaikkein suurinta lumien sulannan aikaan ja pienintä talvella ja keskellä 

kesää. Suot eivät välttämättä tasaa tulvia. Korkealla oleva pohjaveden pinta tarkoittaa, 

että satava vesi jää suon pinnalle ja kulkeutuu nopeasti suolta eteenpäin. (Holden 2005). 

Luonnontilaiset suot kuitenkin ylläpitävät alivirtaamaa valuma-alueella (Meriö ym. 

2019). 
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Perinteinen malli luonnontilaisen suon hydrologisen käyttäytymisen selittämiseksi on 

jakaa suo kahteen kerrokseen: Hydrologisesti aktiiviseen pintakerrokseen, akrotelmaan 

ja sen alapuoliseen passiivisempaan katotelmaan. Akrotelmassa vesi vaihtuu nopeasti 

ilmakehän ja ympäröivien alueiden välillä. Veden pinta vaihtelee ja vedenjohtavuus on 

suhteellisen suuri. Katotelmassa taas osittain hajonnut turve on tiivistä, veden virtaus on 

hidasta ja kosteusvaihtelut pieniä. Kyseisessä kerroksessa on vähän happea ja 

mikrobitoiminta onkin sopeutunut tähän. Ojitetuille soille tämä kaksikerroksinen malli ei 

sovellu. (Sarkkola ja Päivänen 2020) Malli jättää myös huomioimatta virtauksen 1–10 

mm kokoisissa makrohuokosissa ja näitä suuremmissa putkissa, joiden on joissain 

tapauksissa osoitettu tuottavan yli 30 % suon valunnasta (Holden 2005). 

2.5.2 Soiden muokkaamisen vaikutus hydrologiaan ja turpeeseen 

Luonnontilaisena suota ei ole pidetty ihmiselle samalla tavalla hyödyllisenä kuin 

peltoalaa tai hyvin kasvavaa puustoa. Tuottavan alan lisäämiseksi Suomen alkujaan 10,5 

miljoonan hehtaarin suoalasta on nykyään maatalouden käytössä 262 000 hehtaaria ja 

metsätalouden ojitetuissa soissa 4,683 miljoonaa hehtaaria (Ojanen ym. 2021). 

Kuivauksen tarkoitus on kasvattaa valuntaa suolta, jolloin pohjaveden pinta laskee ja 

syntyy kasvustolle suotuisa kosteustila.  Peltoja raivattaessa kuivatus on tehty vaiheittain. 

Ensin on tehty peruskuivaus, joka on käsittänyt luonnonuomien virtausominaisuuksien 

parantamista. Peruskuivauksen jälkeen voidaan tehdä paikalliskuivaus.  

Soiden ojituksen vaikutukset näkyvät tulvavirtauksen suuruudessa, vuotuisessa valunnan 

määrässä ja ojitetun alueen väliaikaisten vesivarastojen kokona. Vaikutuksen suunta ja 

suuruus on riippuvainen turpeen laadusta, ojituksen suoritustavasta tai ojitetun alueen 

sijainnista valuma-alueella. Yleensä ojituksen alkuvaiheissa vuotuisen valunnan määrä 

kasvaa, kun turpeen pohjavesivarastot tyhjenevät. Valuma-alueen laajamittaisella 

ojituksella myös nopeutetaan tulvavirtauksen läpikulkuaikaa, joten ylivirtaamat ovat 

suurempia.  (Holden ym. 2004) 

Kun kuivatusta varten ojitetussa suossa pohjaveden pinta laskee, pohjaveden pinnan 

päälle jäävä turve alkaa tiivistymään. Alussa tiivistyminen tapahtuu aiemmin vedellä 

täyttyneiden huokosten romahtamisella. Ajan kuluessa turvetta menetetään turpeen 

hajoamisen ja eroosion johdosta, jolloin turvekerros jatkaa pienenemistään. Turpeen 

oheneminen heikentää jo kaivettujen ojien tehoa. Turpeen ohenemisen on myös osoitettu 

johtavan paikallisten tulvien leviämiseen laajemmille alueille (Ikkala ym. 2021). 
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2.5.3 Vaikutus vesistöihin ja ilmastoon 

Soiden kuivatuksella ja maankäytöllä on ollut suuri merkitys soiden 

vesistökuormitukseen. Luonnontilaiselta suolta pääsee vuosittain typpeä noin 1 kg ha-2 ja 

fosforia 0,04 kg ha-2. Turvepellolta keskimääräinen kuormitus vuosina 1983–2000 on 

ollut typen osalta 18 kg ha-2 ja fosforilta 0,9 kg ha-2. Viljeltävällä kasvilajilla on 

merkitystä kuormituksen määrään. Nurmella typpikuormitus on ollut 18 kg ha-2 ja 

fosforikuormitus 1,3 kg ha-2. Ohraa viljeltäessä typpikuormitus on ollut 38,9 kg ha-2 ja 

fosforikuormitus 30 kg ha-2. (Koskinen 2020) 

Säätösalaojituksella pystytään vaikuttamaan peltojen typpi- ja fosforipäästöihin. 14 

tutkimuksen yhteenvedossa saatiin keskimäärin 50 % alennus kokonaistyppipäästöihin ja 

34 % alennus fosforipäästöihin. Ravinnekuormituksen pieneneminen johtui 

säätösalaojituksen aiheuttamasta pienemmästä salaojavalunnasta. (Carstensen ym. 2020) 

Kuivaamattomalle suolle kertyy turvetta joka vuosi. Se on siis hiilinielu. Toisaalta 

hapettomissa olosuhteissa aineen hajoaminen tuottaa metaania (CH4), joka on 

ojittamattoman suon tärkein kasvihuonekaasupäästö. Kuivatuksessa ilma pääsee 

syvemmälle turpeeseen, jolloin hapellinen hajoaminen kiihtyy. Tästä seuraa hiilidioksidin 

(CO2) ja typpioksiduulin (N2O) päästöjen merkittävä lisääntyminen. Luonnontilainen suo 

sitoo hiilidioksidia vuodessa 91–124 g m-2 sekä vapauttaa metaania 2–24 g m-2 ja 

typpioksiduulia 0,1 g m-2. Aktiivisessa viljelyksessä olevan kuivatun suon CO2-päästö on 

vuodessa 2850 g m-2, CH4-päästö 1 g m-2 ja N2O-päästö 1,7 g m-2. (Ojanen ym. 2020) 

2.5.4 Pohjaveden pinnan manipulointi tutkimuksessa 

Mahdollisesti ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa pohjaveden pinnankorkeutta on 

manipuloitu, löytyy Matti Wäreen (1947) väitöskirjassa. Kokeissa turvemailla padotettiin 

salaojat maan pintaan vuorokauden ajaksi ja seurattiin pohjaveden pinnan muutoksia 

salaojien lähellä. Vuorokauden padotuksen aikana pohjaveden pinta oli noussut 

keskimäärin 24 cm:n syvyyteen maan pinnasta. Pohjaveden pinta nousi salaojan kohdalla 

nopeinten ja mitä kauemmas siirryttiin salaojaputkesta, sitä kauemmin kesti pohjaveden 

saavuttaa 40 cm:n syvyys.    
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Suuri osa tutkimuksista, joissa on selvitetty pohjaveden pinnankorkeuden säätelyn ja 

kasvihuonekaasupäästöjen yhteyttä on suoritettu laboratoriossa pienillä näytteillä 

(Berglund ja Berglund 2011, Musarika ym. 2017, Wen, Freeman, ym. 2020, Wen, Zang, 

ym. 2020). Peltomittakaavan kokeita, joissa on sekä manipuloitu pohjaveden pintaa että 

seurattu kasvihuonekaasu- tai ravinnepäästöjä, löytyy vähemmän, etenkin Suomen ja 

muiden pohjoisten alueiden olosuhteissa.  

Aapasuolle raivatulla pellolla Myllys (2019) sai säätösalaojituksen avulla nostettua kesän 

aikaista pohjaveden pinnankorkeutta keskimäärin 10 cm korkeammalle perinteisesti 

salaojitettuihin vertailulohkoihin verrattuna. Tällä saatiin aikaiseksi 20 % pienemmät 

kasvihuonekaasupäästöt, mutta samaan aikaan märkinä vuosina sato oli pienempi.  

Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin pohjaveden pinnan nostamisen 

vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin niityillä, joissa 20–40 cm paksun savikerroksen 

alla on 80–200 cm paksu turvekerros.  Kastelluissa lohkoissa oli kesän aikana 

pinnankorkeus 11–21 cm korkeammalla kuin kastelemattomalla verrokkilohkolla. 

Kastelluilla lohkoilla oli pinnankorkeus keskimäärin 58 cm syvyydessä, kun 

kastelemattomilla lohkoilla pinnankorkeus oli 72 cm. Tutkimuksessa ei kuitenkaan 

havaittu eroa kasvihuonekaasupäästöissä kastelemattomien ja kasteltujen lohkojen 

välillä. (Weideveld ym. 2021)  

2.6 Maanviljelyn vesitalous 

Pelloilla pyritään tuottamaan satoa mahdollisimman tehokkaasti. Peltojen vesitalouden 

säätämisen tarkoitus on tuottaa kasveille optimaaliset olosuhteet koko kasvukauden ajaksi 

itämisen, kasvun ja sadonmuodostuksen aikana. Suomessa on perinteisesti ollut 

ongelmana liiallinen kosteus, sillä keväällä sulava lumi ja sadanta sekä toisaalta 

syyssateet tuottavat ylimäärin vettä. Liiallisen kosteuden haittoja ovat: hidas 

lämpeneminen keväällä, heikko kantokyky ja maan tiivistyminen koneiden painon alla. 

Keväällä liian märässä maassa siemenet eivät pysty itämään. Kesällä maan pinnalle 

lammikoituva vesi tuhoaa myös kasvuston. Liian märkä pelto ei myöskään kanna koneita, 

joten kylvö ja sadonkorjuu eivät onnistu. (Paasonen-Kivekäs ym. 2009, s. 201–203)  
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Kesällä sadanta on keskimäärin pienempää kuin haihdunta, jolloin pellot kuivuvat. 

Sadannan vajauksen korvaamiseksi peltoja voidaan kastella, mutta Suomessa kastelun 

tarve on ollut vähäinen. Kasteluun sopivaa laitteistoa on ollut noin 68 600 hehtaarin alan 

kastelemiseksi. Kastelun tarve on painottunut Etelä- ja Lounais-Suomeen, jossa 

kastellaan pääosin avomaan kasviksia ja perunaa. (Järvenpää ja Savolainen 2015, s. 133) 

2.7 Salaojitus, säätösalaojitus ja salaojakastelu 

Salaojitus maahan upotettavilla putkilla on alkanut 1800-luvun puolivälissä, jolloin 

käytettiin tiilistä tai oksista tehtyjä putkia maankuivatukseen. Salaojituksen etuna on 

etenkin pienempi häviö peltopinta-alassa verrattuna avo-ojiin. Tällä hetkellä Suomen 

peltoalasta on 60 % salaojitettuna. Salaojitus on perinteisesti suunniteltu siten, että 

kuivausteho riittää lumien sulamisesta tulevien vesien ja mitoitussadannan kuivaamiseen. 

Mitä isompi mitoitussadanta valitaan, sitä kalliimpi on rakennettava ojitus, mutta odotetut 

satotappiot ovat pienemmät. Ihanteellinen kuivatusteho salaojille on sellainen, jossa 

rakennuskustannusten ja puutteellisesta kuivatuksesta johtuvien satotappioiden 

yhteiskustannukset ovat pienimmät. (Peltomaa 2009, s. 265, 294) 

Jos salaojat mitoitetaan esimerkiksi keskimäärin 4 vuoden välein toistuvan sadannan 

mukaan, salaojituksella on kolmena vuotena liian suuri kuivatusteho. Liiallisella 

kuivausteholla syntyy ongelmia kuivana vuonna, jolloin vettä halutaan pitää pellossa 

mahdollisimman pitkään. Tätä ongelmaa varten on kehitetty säätösalaojitus. 

Säätösalaojituksessa kuivatussyvyyttä voidaan säätää tarpeen mukaan säätökaivolla. Kun 

säätö otetaan pois, ojitus toimii kuin perinteinen salaojitus, joten maa saadaan kuivattua 

tehokkaasti. Padotuksen kanssa satava vesi pidättyy paremmin ja valunta salaojien kautta 

on pienempi. (Paasonen-Kivekäs 2009, s. 317) 

Säätökaivon kautta voidaan myös syöttää kasteluvettä takaisin salaojiin, jolloin kyseessä 

on salaojakastelu. Salaojakastelun avulla voidaan korvata puuttuvaa sadantaa, parantaa 

satoa kuivina vuosina sekä ylläpitää pohjaveden pintaa peltoalueella. Salaojakastelua 

varten ojavälin on oltava tiheämpi, kuin pelkkää kuivatuskäyttöä varten rakennettu 

salaojitus. Tiheämpi ojaväli mahdollistaa kosteuden jakautumisen pelloille tasaisemmin. 

Menetelmä toimii parhaiten tasaisilla pelloilla, joiden maalajikoostumus on yhtenäinen ja 

pohjaveden pinta on luonnollisesti korkealla. (Linnér 2009, s. 346) 
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Ruukin tutkimusasema 

Tutkimusalue sijaitsee Siikajoen kunnassa noin 60 kilometriä etelään Oulusta. 

Tutkimustoiminnan koeasemalla voi katsoa alkaneen vuonna 1925, kun aseman 

ensimmäinen johtaja aloitti tilalla. Alueen peltojen salaojitus aloitettiin vuonna 1927. 

Tutkimus on painottunut lannoitus- ja lajikekokeisiin joiden lisäksi turvepeltojen 

maanparannuskokeet ovat myös kuuluneet alusta lähtien toimintaan. Turvepeltojen maata 

on parannettu sekoittamalla niihin savea. (Hakkola 1978, s. 243-248) 

Nykyinen koealue on esitetty kuvassa 3. Tutkimuskenttä rakennettiin vuonna 2016, 

jolloin perustettiin huuhtomakenttä lohkojen 1 – 6 alueelle. Huuhtomakentällä selvitetään 

mm. ravinteiden huuhtoutumista  salaojituksen ja pintavalunnan kautta. Uudistustöissä 

rakennettiin uusi salaojasto, jossa lohkojen salaojavaluma yhdistettiin pumppaamolle. 

Pumppaamolla mitataan lohkokohtaisesti salaojavalunnan määrää ja valunnan 

ravinnepitoisuutta. Vesistöpäästöjen lisäksi lohkoilla mitataan kasvihuokaasupäästöjä ja 

hiilen sitoutumista. 
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Kuva 3. Tutkimusalueen peltolohkot, säätökaivojen sijainnit, tutkitut settipatojen 

sijainnit sekä suunnitellun varastoaltaan sijainti.  

 

Tutkimusalueen pellot sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä Siikajoen rannasta eikä 

yläpuolisella valuma-alueella tai lähellä ole järviä tai lampia. Koko tutkimusalueen yli 

laskettuna peltojen kaltevuus on 0,16 %.  Pellot ovat jaettu 6 lohkoon, joiden yhteispinta-

ala on 19,56 ha. Lohkojen salaojat on yhdistetty lohkon 6 länsireunan pumppaamoon, jota 

kautta poistetaan kaikki peltojen kuivatusvesi. 
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Taulukossa 1 esitetään kesällä 2020 tehdyn maatutkauksen tulokset. Peltolohkojen 

turvekerroksen keskimääräinen paksuus vaihteli 0,3 m ja 0,59 m välillä. 

Maannostietokannassa kaikkia lohkoja käsiteltäisiin ohutturpeisina, sillä niiden paksuus 

on alle 0,6 m (Lilja, ym. 2006, s. 19). Tätä työtä varten lohkoille on tehty virallisesta 

luokittelusta poikkeava jako paksu- ja ohutturpeisiin. Ohutturpeisten peltolohkojen 

turvekerroksen keskipaksuus on 0,3–0,4 metriä. Paksuturpeisten lohkojen keskipaksuus 

on 0,51–0,59 metriä. 

Taulukko 1. Tutkimuskentän eri lohkojen turpeen paksuus ja lohkon pinta-ala. 

 Pinta-ala 

[ha] 

Maksimipaksuus 

[m] 

Minimipaksuus 

[m] 

Keskipaksuus 

[m] 

Lohko 1 2,97 0,76 0,43 0,59 

Lohko 2 3,04 0,76 0,41 0,58 

Lohko 3 3,38 0,56 0,20 0,4 

Lohko 4 3,77 0,67 0,32 0,51 

Lohko 5 3,20 0,42 0,16 0,3 

Lohko 6 3,20 0,42 0,19 0,31 

 

Vuosina 1980–2010 Ilmatieteen laitoksen Ruukin mittausaseman mittauksien mukaan 

vuotuinen sadanta on ollut keskimäärin 537 mm ja keskimääräinen lämpötila 2,6 °C.  

Tutkimusaseman valuma-alue näytetään liitteessä 1. Valuma-alue määritettiin koko 

tutkimusasemalle ja kasteltaville pelloille Metsäkeskuksen vuonna 2021 julkaistavan 

uuden uomaverkon virtaussuuntarasterin avulla, joka ottaa paremmin huomioon ojat. 

Uomaverkon tarkkuus varmistettiin maastovierailulla, jossa selvitettiin valuma-alueen 

rajat, uomien paikat ja virtaussuunnat tärkeimmissä uomissa. Tutkimusaseman valuma-

alueen pinta-ala on 5,3 km2, pituus 6,6 km ja suurin leveys 1,4 km. Peltojen yläpuolisen 

valuma-alueen pinta-ala on noin 3,5 km2. Corine 2018 maanpeiteaineiston mukaan 

valuma-alueesta on maatalouskäytössä 35,6 %. Loput ovat metsää, josta lähes kaikki on 

ojitettua. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) maaperäaineistossa valuma-alueen 

pintakerrokset ovat enimmäkseen moreenia ja hiekkamuodostumia.  
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3.2 Työssä käytetty aineisto 

Peltolohkoilta on aikaisemmissa tutkimuksissa otettu turveprofiilista sekä turpeen 

alapuolisesta kivennäismaasta näytteet, joista on määritetty vedenpidätyskäyrät 

painekammiokokeella. Tässä työssä lohkojen maannokset on jaettu tämän aiemman 

näytteenoton mukaisiin kerroksiin. Lohkoilla 1, 2 ja 4 turve on jaettu 3 kerrokseen. 

Lohkoilla 3, 5 ja 6 turve on jaettu kahteen kerrokseen. Lohkoista 1, 2, 3, 4, ja 6 on otettu 

myös näytteet turpeen alapuolisesta hiesukerroksesta.  

Vuodesta 2018 lähtien on seurattu peltolohkojen pohjaveden pinnan korkeutta 

automaattisilla paineantureilla (Solinst Levelogger). Jokaiselle lohkolle on asetettu kaksi 

anturia, jotka mittaavat pinnankorkeutta 15 minuutin välein. Laskennassa käytetty lohkon 

pohjaveden pinnankorkeus on kahden anturin päivittäinen keskiarvo.  

Koska tutkimusalueen yläpuoliselta valuma-alueelta ei ole mitattua tietoa valunnasta, 

käytettiin lähellä sijaitsevan Huopakinojan valuma-alueen valumaa kuvaamaan valumaa 

tutkimusalueella. Huopakinoja kuuluu Pattijoen valuma-alueeseen ja valuman 

mittauspiste sijaitsee 23 kilometrin päässä tutkimusasemasta. Huopakinojan valuma-alue 

on pinta-alaltaan 19,7 km2. Pisin pituus valuma-alueen läpi on 12 km ja leveys 3,5 km. 

Valuma-alueen maanpeite koostuu taajamasta 0,3 %, maataloudesta 10,2 % sekä metsästä 

81,34 % ja 8,1 % alueesta on harvapuustoista. Valuma-alue kuuluu Suomen 

ympäristökeskuksen ylläpitämään ”pienet valuma-alueet” -mittausverkostoon ja tiedot 

ladattiin Hertta-palvelusta. (Suomen ympäristökeskus 2020) 

Tietoja käsiteltiin Excelillä, jolla laskettiin ominaisantoisuuskäyrät ja vesitase. 

Valumamääritykset sekä peltolohkojen pohjavesimittaukset käsiteltiin R tilastollisen 

ohjelmointikielen versiolla 4.0.4 (R Core team, 2021). Kuvaajat piirrettiin R:n 

työkalupaketilla ggplot2 (Wickham, 2016). Paikkatietoa käsiteltiin ArcMap 10.7.1 

ohjelmistolla, jonka avulla on piirretty työn aikana syntyneet kartat ja tehtiin analyysit 

ojien varastotilavuudesta.  

  



18 

Oulun yliopistossa tehtyjen mittausten lisäksi työssä käytettiin julkista aineistoa. 

Taulukossa 1 on yhteenveto käytetystä aineistosta sekä tuloksista, joihin ne liittyvät.  

Ilmastonmuutokseen liittyvään tarkasteluun käytettiin FINESSI-työkalua, joka yhdistää 

ilmastomallit, tulevaisuuden päästöskenaariot ja vesistömallit Suomen alueella. Tässä 

työssä tarkastellaan muutoksia vuosisadan lopussa kesän aikaisessa sadannassa, 

valunnassa ja vuosittaisessa maahaihdunnassa verrattuna vuosien 1961–1990 

vertailujaksoon. Ilmastomalleina käytettiin EH40PYC:tä sekä NCAR-PCM malleja. 

Näiden mallien tulokset on syötetty suomalaiseen vesistömallijärjestelmään WSFS, josta 

saadaan tuloksena muutokset hydrologiassa. (Suomen ympäristökeskus 2021) 

Kasteluveden oton vaikutusta Siikajoen virtaamaan arvioitiin laskemalla kesäkuukausille 

(kesä-, heinä- ja elokuu) keskialivirtaama. Valuma-alueen turvepeltojen kastelutarvetta 

suhteutettiin heinäkuun keskialivirtaamaan. Näin nähdään, onko mahdollisia riskejä, jos 

peltojen kastelu tulee käyttöön suuressa mittakaavassa.  

Taulukko 2. Yhteenveto työssä käytetystä julkisesta aineistosta. Ilmatieteen laitoksen 

aineisto on Ruukin sääasemalta, ellei toisin mainittu.  

Tuottaja Lähde Aineisto 

Maanmittausslaitos Maanmittauslaitos 

avoimien aineistojen 

tiedostopalvelu 

0,5 p/m2 LiDAR pistepilvi 

2m x 2m pintamalli 

Peruskartta 

Suomen 

ympäristökeskus 

Ympäristötiedon 

hallintajärjestelmä 

Hertta 

Päivittäinen valuma Huopakinoja 

Päivittäinen virtaama Siikajoki, 

Länkelä 

Ilmatieteenlaitos Ilmatieteenlaitos 

havaintojen 

latauspalvelu 

Päivittäinen minimi-, maksimi ja 

keskilämpötila  

Sadanta  

Tuulen nopeus 

Kokonaissäteily (2018 Sotkamon 

Kuolaniemi) 

Kastepistelämpötila 

Copernicus ohjelma Latauspalvelu LAPIO Corine maanpeite 2018 
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3.3 Peltojen ja varaston vesitase 

Pohjaveden pinnan säätämisen kesän aikaista vedentarvetta tarkasteltiin vesivaraston 

taseiden kautta, jota käytetään pellon pohjaveden pinnan säätämiseen ja ylläpitämiseen. 

Pellolle ja vesivarastolle määritettiin vesitaseet seuraavalla tavalla. Laskennassa 

oletettiin, että pohjaveden pinta ensimmäisen niiton aikana kuivatussyvyydellä, eli 100 

cm syvyydellä maan pinnasta. Niiton jälkeen pellot kastellaan, jolloin pohjavesipinta 

nostetaan 30 cm syvyyteen. Pohjaveden pintaa ylläpidetään varaston vedellä toiseen 

niittoon asti. Varastoa täytetään kesän aikana varaston valuma-alueelta muodostuvalla 

valunnalla.  

Kuvassa 4 on esitetty varaston ja pellon yhteinen vesitase. Pohjaveden pinnan säätö on 

erotettu haihdunnan korvaavasta kasteluvedestä, sillä haihdunta on laskettu päivittäin, 

mutta pinnan säädölle tarvittavalle vedelle tiedetään ainoastaan kokonaismäärä.  

Kuva 4. Varaston ja peltojen vesitaseet.  

 

Varaston tasetta kuvaa yhtälö 10. Taselaskennassa huomioidaan ainoastaan veden 

määrään liittyvät asiat. Taseiden varasto ei välttämättä kuvaa mitään tiettyä 

varastovaihtoehtoa, vaan se kuvaa varastosta tarvittavan tai kertyvän veden määrää joka 

kuukausi.  

∆𝑆𝑆𝑣𝑣 =  𝑃𝑃𝑣𝑣 −  𝐸𝐸𝑣𝑣 + 𝑅𝑅 − 𝐼𝐼 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠  (10) 
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Yhtälössä ∆𝑆𝑣 on muutos altaan vesitilavuudessa, 𝑃𝑣 on sadanta suoraan varastoon,  𝐸𝑣 

on haihdunta altaan pinnasta,  𝑅 on varastoa täyttävä valunta valuma-alueelta, 𝐼 on 

pohjaveden pinnan ylläpitoon käytetty vesi ja 𝑃𝑉𝑠 on pinnan säätöön käytetty vesi.  

Huopakinojan valuma ilmaistaan yksiköissä l s-1 km-2, joten peltojen valunta saadaan 

kertomalla Huopakinojan valuma peltojen valuma-alueen koolla.  

Laskelmissa peltojen oletetaan olevan täydellisiä vesivarastoja, joista ei tapahdu häviöitä. 

Kun pohjaveden pintaa ylläpidetään tavoitetasossa sadanta pellolle 𝑃𝑝 otetaan peltoon 

talteen siten, että salaojavaluntaa tai pintavaluntaa ei muodostu. Laskelmissa oletetaan 

myös, että vesi ei valu pellon rajojen yli pohjavesivirtauksena. Tässä tapauksessa 

haihdunta 𝐸𝑇𝑝 on ainoa häviö pellosta, jolloin yhtälö 11 kuvaa pellon vesitasetta.  

∆𝑆𝑝 = 𝑃𝑝 − 𝐸𝑇𝑝 + 𝐼 + 𝑃𝑉𝑠  (11) 

jossa ∆𝑆𝑝 on pellon vesivaraston muutos, 𝐸𝑇𝑝 on haihdunta pellosta ja 𝐼 on pohjaveden 

pinnan ylläpitoon käytetty vesi.  

Pohjaveden pinnan ylläpitämiseen tarvittava vesi 𝐼 syntyy tilanteessa, jossa pellon 

vesivarasto ei muutu, eli ∆𝑆𝑝 = 0 ja  𝑃𝑉𝑠 = 0. Yhtälöstä 11 voidaan tällöin ratkaista 

säätöveden tarve, jolloin saadaan yhtälö 12. 

𝐼 =  𝐸𝑇𝑝 − 𝑃𝑝  (12) 

Säätövettä käytetään siis tilanteissa, joissa sadanta on pienempi kuin haihdunta. 

Säätöveden määrä 𝑃𝑉𝑠 on laskettu tapaukselle, jossa pohjaveden pinta pelloilla nostetaan 

-100 cm:stä -30 cm:iin luvun 3.5.2 menetelmän mukaan. Tämä vähennetään varaston 

taseesta aina kun pohjaveden pintaa nostetaan.   

Yhdistämällä yhtälöt 12 ja 10 saadaan yhtälö 13. Tämä on taseyhtälö varastolle, jota 

käytetään pellon vesitaseen säätämiseen. Positiivinen kuukausitase täyttää varastoa ja 

varaston maksimitilavuuden ylittävä osuus muuttuu ylivalunnaksi. Negatiivinen tase 

tyhjentää varastoa.  

∆𝑆𝑣 = 𝑃𝑣 + 𝑃𝑝 − 𝐸𝑣 − 𝐸𝑇𝑝 + 𝑅 − 𝑃𝑉𝑠 (13) 



21 

Taseen laskennassa on varastolle määritetty maksimitilavuus sekä vesitilavuus ennen 

kesäkuuta. Varaston vesimäärä jokaisen kuukauden jälkeen lasketaan edellisen 

kuukauden vesimäärä lisättynä kuluneen kuukauden taseella. Taselaskujen tuloksena 

etsitään jokaiselle kesälle varaston vesitilavuus, joka olisi riittänyt säätämään pellon 

pohjaveden pinnankorkeutta. 

3.4 Säätöveden tarpeen arviointi pohjaveden pinnan säädössä  

3.4.1 Vedenpidätyskäyrien sovittaminen 

Painekammiotuloksiin sovitettiin Van Genuchtenin (1980) vedenpidätyskäyrä. 

Sovituksessa seurattiin Menberun ym. (2021) tapaa. Sovitukseen käytettiin Excelin 

ratkaisijan epälineaarista menetelmää, jolla minimoitiin sovituksen ja mitattujen arvojen 

erotuksen neliön summaa. Todennäköisyyttä löytää paras mahdollinen ratkaisu 

parametreille parannettiin rajoittamalla parametrien etsintäaluetta seuraavalla tavalla: 𝛼 

saa arvon 0 ja 1 välillä, 𝑛 saa arvon 1 ja 5 välillä,  𝜃𝑠 vaihteli suurimman kammiossa 

mitatun vesipitoisuuden ja 1 välillä ja 𝜃𝑟 vaihteli 0 ja pienimmän mitatun vesipitoisuuden 

lisättynä 0,1:llä välillä. 

Sovitetuista parametreistä johdetaan näytteen lopullinen ominaisantoisuus, 𝑆𝑦𝑢 joka on 

suurin mahdollinen vesitilavuus, joka voidaan näytteestä kuivattaa. Tämä on yhtä kuin 

kyllästyneen maan vesipitoisuuden 𝜃𝑠 ja jäännösvesipitoisuuden 𝜃𝑟 erotus eli 

𝑆𝑦𝑢 = 𝜃𝑠 −   𝜃𝑟  (5) 

3.4.2 Pohjaveden syvyydestä riippuva ominaisantoisuus 

Pohjaveden pinnan korkeus kertoo maan pinnan alapuolisesta vesivarastosta, joka on 

varastoitunut huokosiin. Pohjaveden pinnan muutos, joka vastaa pohjavesivarastosta 

poistettua tai lisättävää vettä on riippuvainen pohjaveden pinnan syvyydestä (Childs 

1960). Tästä ominaisuudesta käytetään nimitystä näennäinen antoisuus tai kuivattavissa 

oleva huokostilavuus. 
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Duke (1972) esitti seuraavan ratkaisun syvyydestä riippuvaiselle näennäiselle 

ominaisantoisuudelle 𝑆𝑦𝑎, kun tarkastellaan homogeenista maakerrosta.   

𝑆𝑦𝑎 = 𝜃𝑠 −  𝜃(𝐻 − 𝑧1)  (6) 

jossa 𝜃𝑠 on vesipitoisuus saturoituneena ja 𝜃(𝐻 − 𝑧1) on keskimääräinen vesipitoisuus 

profiilissa pohjaveden pinnan muutoksen aikana. Crosbie (2005) yleisti tämän ratkaisun 

useammasta kerroksesta koostuvalle maannokselle. Esimerkiksi kahdesta kerroksesta 

koostuvan maannoksen ominaisantoisuus on yhtälössä 7.  

𝑆𝑦𝑎 = 𝜃𝑠 −  𝜃(𝐻1 − 𝑧1)⏟          
1.𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑆𝑦𝑎

 +  𝜃(𝐻1 − 𝑧1) −  𝜃(𝐻2 − 𝑧1)⏟                
2.𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑆𝑦𝑎

 (7) 

jossa 𝐻1 kuvaa maakerroksien välistä rajaa ja 𝐻2 kuvaa maan pintaa. Ylemmän kerroksen 

keskimääräistä vesipitoisuutta merkitään 𝜃. Olettamalla, että pohjaveden pinta laskee 

hitaasti pienin askelin ja maakerroksen kosteusprofiili saavuttaa joka askeleella 

tasapainotilan, voidaan käyttää yhtälöä 3 kuvaamaan kosteusprofiilia pohjaveden pinnan 

yläpuolella. Sijoittamalla tämä yhtälöön 6 saadaan näennäiseksi ominaisantoisuudeksi 

homogeeniselle maakerrokselle: 

𝑆𝑦𝑎 = 𝑆𝑦𝑢 −
𝑆𝑦𝑢

[1+(𝛼(
𝑧𝑖+𝑧𝑓

2
))

𝑛

]

1− 
1
𝑛

  (8) 

jossa 𝑆𝑦𝑢 on ominaisantoisuus,  𝑧𝑖 on syvyys pohjaveden pintaan ennen muutosta ja 𝑧𝑓 

on syvyys pohjaveden pintaan muutoksen jälkeen.   

Ominaisantoisuuskäyrältä laskettiin veden tarve pohjaveden pinnan muuttamiseen 

integroimalla käyrää pohjavesipinnan aloitustasolta tavoitetasolle. Vuositasolla veden 

vajaus peltolohkoilla laskettiin keskimääräiseltä vesikorkeudelta -30 cm vesikorkeuteen 

maan pinnasta. Pohjaveden pinnan säädössä veden määrä laskettiin 110 cm 

kuivatussyvyydeltä 30 cm syvyyteen maan pinnasta. Ominaisantoisuuskäyrä laskettiin 5 

cm askeleille. Integroiminen tehtiin puolisuunnikasmenetelmällä samalle 5 cm:n 

askelvälille.  
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3.4.3 Haihdunta pelloilta 

Päivittäinen haihdunta pelloilta on laskettu FAO56 menetelmää soveltaen (Allen ym. 

1998). Menetelmässä FAO56 lasketaan referenssihaihdunta ET0 Penman-Montheitin 

yhtälöllä, joka on standardoitu vastaamaan oletettua hyvin kasteltua 0,12 m korkeaa 

tiheää ruohoa. Yhtälö on esitetty kaavassa 9.  

𝐸𝑇0 = 
0,408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾(

𝐶𝑛
𝑇+273⁄ )𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+𝐶𝑑𝑢2)
 (9) 

Jossa ∆ on saturoituneen vesihöyryn paineen ja lämpötilakuvaajan kulmakerroin (kPa °C-

1), 𝑅𝑛 on nettosäteily kasvuston pinnassa (MJ m-2 d-1), 𝐺 lämpövuo maan pinnan läpi (MJ 

m-2 d-1),  𝛾 on psykrometrivakio (kPa °C-1), 𝑇 on päivän keskilämpötila (°C), 𝑢2 on tuulen 

keskinopeus 2 m korkeudessa (m s-1), 𝑒𝑠 on saturoituneen vesihöyryn paine (kPa), 𝑒𝑎 

todellinen höyrynpaine (kPa). Kertoimet 𝐶𝑛 ja 𝐶𝑑 ovat kasvustosta ja laskennan aika-

askeleesta riippuvia kertoimia. Päivän aika-askeleella ja lyhyen nurmen 

referenssipinnalla 𝐶𝑛 on 900 ja 𝐶𝑑 on 0,34. (Pereira ym. 2015) 

Referenssihaihdunta muutetaan todelliseksi haihdunnaksi kasvikohtaisella kertoimella 

Kc, joka on riippuvainen kasvin kasvuvaiheesta. Suomessa tärkeimmille 

rehunurmilajeille, timoteille ja nurminadalle (Niskanen ja Niemeläinen 2010, s. 31) ei ole 

olemassa kasvikohtaisia haihduntakertoimia kasvun eri vaiheille. FAO56 -menetelmässä 

on taulukoitu raiheinälle kertoimet, jossa kesän aikana käytetään kasvukauden alussa 

kerrointa 0,95, kasvukauden aikana kerrointa 1,05 ja kasvukauden lopussa 1. Kesän 

aikainen kerroin alkaa, kun kasvusto on saanut täyden peiton. Kertoimeen on sisällytetty 

niittojen vaikutus nurmen vedenkulutukseen. 

Vertailuhaihdunta vesitaselaskentaan laskettiin laskentapohjalla, johon syötetään 

päivittäiset minimi- ja maksimilämpötilat, kastepistelämpötila, kokonaissäteily ja tuulen 

nopeus 2 m:n korkeudella maan pinnasta.  

Haihdunta altaasta saatiin skaalaamalla peltojen ET0 altaan ja pellon pinta-alojen 

suhteella ja käyttämällä kertoimena 1,05, joka on taulukossa annettu haihdunnaksi 

avoimelta vesipinnalta.  (Allen ym. 1998, s. 114) 
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3.5 Varastotilavuus ojissa ja altaassa 

3.5.1 Valtaojien padottaminen 

Tutkimusalueen lähistön ojien vedenvarastopotentiaalia selvitettiin tekemällä peltojen 

pintamalliin patoja ja laskemalla vesitilavuuksia erilaisille padotuskorkeuksille. 

Varastotilavuus padon takana määritettiin ArcMapin työkalulla Storage capacity. 

Työkalulle osoitetaan padon paikka, minimi- ja maksimipadotuskorkeudet. Tämän 

jälkeen työkalu laskee jokaiselle padotuskorkeudelle varaston alle jäävän alueen pinta-

alan ja tilavuuden. (Rajasekar, 2017) Työkalulla etsittiin suurin mahdollinen tilavuus, 

joka saadaan tekemällä patoja säätökaivojen kohdille. Padotuslaskentaa varten 

patoaltaalle pitää olla yhtenäinen alue, jonne vesi kerääntyy. Ojarummut katkaisevat ojat 

pintamallissa, joten niiden paikat avattiin käsin vähentämällä ojan syvyys rummun 

kohdalta.  

3.5.2 Metsäojien tilavuus ja epävarmuuden arviointi 

Peltojen valuma-alueen ojien tilavuudelle tehtiin arvio hyödyntämällä Lidar pistepilveä 

ja Metsäkeskuksen tuottamaa uomaverkkoa alueelle. 

Ensimmäiseksi jaettiin laserkeilauksen maanpintaluokan pisteet ojiin kuuluviin pisteisiin 

ja muihin pintapisteisiin. Jaottelu tehtiin asettamalla 4 metrin kaista uomaverkon 

ympärille, jonka sisällä pisteet kuuluvat ojiin. Kaikki muut pisteet määrittävät pinnan, 

johon ojat on kaivettu.  

Seuraavaksi interpoloitiin rasterit ojille ja ojien ulkopuolisille pisteille. Aukot täytettiin 

lineaarisella interpolaatiolla. Molempien rastereiden resoluutio oli 2 metriä.  Ojasyvyydet 

jokaisella rasteriruudulla saatiin vähentämällä pintarasterista ojarasterin pisteiden arvo. 

Ojasyvyysrasterista laskettiin ojien tilavuus laskemalla keskiarvo ojasyvyysrasterin 

arvoista ja kertomalla se rasteripisteiden lukumäärällä.  

Pintamallin resoluutiosta aiheutuvan epävarmuuden arvioimiseksi tutkimusryhmä 

kartoitti peltoalueen Mavic Pro -dronella sekä yhdisti kuvat ja laski ojasta pintamallin 

Agisoft Metashape 1.6.6-ohjelmistolla. Dronella tehdystä aineistosta tehtiin pintamallit 2 

m, 1 m ja 0,5 m resoluutiolla. Dronen tuottamille sekä Maanmittauslaitoksen 

pintamalleille laskettiin tilavuus yhdelle ojalle peltoalueella jolloin arvioida käytetystä 

pintamallista johtuvaa virhettä ojan tilaavuudessa..   
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3.6 Pumppaustehon arviointi 

Pelloille mitoitetaan pumppaamo tilanteessa, jossa kaikki tarvittava säätövesi voitaisiin 

pumpata Settipadon 3 takaa 60 cm:n padotuskorkeudella. Veden pinta on tällöin 45,45 

m:n korkeudella meren pinnasta. Vesi pumpattaisiin jakokaivolle, joka sijaitsee lohkojen 

1 ja 2 välisen nykyisen säätökaivon paikalla noin 200 metrin päässä. Tälle kaivolle veden 

pinnan taso olisi 46,7 m eli vesi on nostettava pumppaamalla 1,25 metriä. Kitkahäviöitä 

virtaukselle arvioidaan olevan korkeintaan 0,5 metriä. Eli vaadittava nostokorkeus 

pumpulle olisi 1,75 m. 

Pumppauksen tehontarve P kilowatteina arvioidaan tapaukselle, jossa pohjaveden pinta 

nostetaan viikossa 100 cm syvyydeltä  30 cm syvyyteen maanpinnasta. Pinnan noston 

aikana vettä pumpataan 12 tuntia päivässä. Pumpun teho lasketaan kaavalla 4 jossa g on 

maan aiheuttama putoamiskiihtyvyys (m s-2), Q on pumpun tuottama tilavuusvirta          

(m3 s-1), H on nostokorkeus (m) ja 𝜂 on pumpun hyötysuhde. Laskuissa käytetään pumpun 

hyötysuhteena arvoa 0,5. (Nissinen 2009, s. 249) 

𝑃 =
𝑔 ∙𝑄∙𝐻

𝜂
  (4) 

Yhtälössä oletetaan, että veden tiheys on 1000 kg m-3. Haihdunnan korvaamiseen 

tarvittavan pumppaustehon arvioimiseksi käytetään 5 mm päivittäistä haihduntaa.  
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4 TULOKSET 

Kuvassa 5 on esitetty yhteenveto tutkimuksen tuloksista, jotka liittyvät peltojen 

vesitaseen hallintaan liittyviin kysymyksiin. Keskimäärin valunta riittää korvaamaan 

sadannan vajauksen pelloilta, mutta erityisesti heinäkuussa on erittäin pienet valunnat 

mahdollisia.  

Mittauksien keskiarvoilla sadanta ja peltojen valuma-alueelta muodostuva sadanta riittää 

täyttämään haihdunnan aiheuttaman tarpeen kastelulle. Vuosien 2018–2020 aikana 

kuitenkin säätöveden vajausta on syntynyt 80–142 millimetriä. Turvekerroksen 

paksuudella on merkitys pohjaveden pinnan nostamiseen tarvittavaan veden määrään.  

Valuma-alueen metsäojien tilavuudeksi arvioitiin 285 mm. Tämä riittäisi täyttämään 

peltojen kasteluveden tarpeen. Peltojen viereen kaivettava varasto on riittävä nostamaan 

pohjaveden pinnan kesän aikana kerran 100 cm ojitussyvyydeltä 30 cm syvyyteen. 

Valtaojiin tehtävillä padoilla saataisiin aikaiseksi pienin vesivarasto 12,5 mm, mikä ei 

riitä yhdessä valuma-alueelta muodostuvan valunnan kanssa ylläpitämään pohjaveden 

pintaa kesän aikana.  

Kuva 5. Yhteenveto peltojen vesitaseen säätöön liittyvistä tuloksista.  
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4.1 Potentiaalinen varastotilavuus piiri- ja metsäojissa 

Patojen paikat ja patojen vaikutusalueet on näytetty kuvassa 6. Padotuskorkeus on 

ilmoitettu metreinä ojan pohjasta. Yhteensä näillä padoilla saadaan aikaiseksi 12,5 mm 

vesivarasto.  Settipadon 3 padotuspotentiaali 7,1 mm on suurin. Muilla padoilla saadaan 

yhteensä 5,3 mm. Metsäojissa on arvioitu olevan 285 mm varastopotentiaali.  

Kuva 6. Settipatojen 1-5 vaikutusalueet ja varastotilavuudet suurimmalla mahdollisella 

padotuskorkeudella.  

 

 

Taulukossa 3 on yhteenveto maksimitilavuuksista, joka voidaan saada peltojen viereisiin 

ojiin varastoitua. Settipato 5 ei ole varsinainen varastopato, vaan sen avulla ohjataan 

valunta peltojen viereen kasteluvedeksi.  Arvio peltojen valuma-alueen ojien tilavuudesta 

on myös esitetty samassa taulukossa.  

Taulukko 3. Padotuspotentiaali peltojen lähellä ja valuma-alueen ojissa.  

 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 Metsäojat 

Padotus 

[cm] 

80 60 90 30 - - 

varasto 

[mm] 

2,0 1,5 7,1 1,8 - 285 
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4.2 Veden tarve 

4.2.1 Peltolohkojen ominaisantoisuuskäyrät 

Kuvassa 7  on esitetty ohutturpeisten lohkojen ominaisantoisuuskäyrät maan pinnalta 110 

cm:n syvyyteen asti. Lohkoilla 1 maksimi on 70 cm syvyydessä ja lohkolla 2 50 cm 

syvyydessä. Ensimmäisen 20 cm aikana lohkot käyttäytyvät hyvin samalla tavalla.  

Lohkot 4 ja 6 näyttävät poikkeavan muista lohkoista. Lohko 4 on luokiteltu 

paksuturpeiseksi lohkoksi, mutta tällä lohkolla ominaisantoisuus ei tule yhtä korkeaksi 

turvekerroksessa. Lohkolla 4 on havaittu ongelmia kuivatuksessa, jonka on epäilty 

johtuvan epäonnistuneesta salaojituksesta. Pellolla tiedetään olevan tiivistynyt kerros 

muokkauskerroksen alla, joka vaikeuttaa pellon kuivatusta. Lohkolla 6 ominaisantoisuus 

on huomattavasti pienempi kuin lohkolla 5.  

Kuva 7. Kaikkien lohkojen ominaisantoisuus maan pinnasta 110 cm syvyyteen. 

Paksuturpeiset lohkot 1, 2 ja 4 on esitetty lämpimillä väreillä ja ohutturpeiset lohkot 3, 5 

ja 6 viileillä väreillä. 
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4.2.2 Lohkokohtaiset pohjaveden pinnankorkeudet ja vuosittainen vesivajaus 

Kuvassa 8 esitetään päivittäiset pohjaveden pinnankorkeudet vuosina 2018–2020. 

Lohkoilta 3, 4 ja 5 mittaus on alkanut muita myöhemmin, toukokuussa 2018. Lohkolla 6 

pohjaveden pinta näyttää laskevan kaikkein matalimmalle. Kesällä 2018 ja 2019 

pohjaveden pinta laski alle havaintorajan yli 2 metrin syvyyteen. Vuodenvaihteen 2019–

2020 katkos mittauksissa johtuu anturien huollosta. Vuosittain pohjavesien 

pinnankorkeuksissa on havaittava säännönmukaisuus. Keväällä ja syksyllä 

pinnankorkeus on korkealla. Kesällä pohjaveden pinta alenee ja saavuttaa vuosittaisen 

minimitason. Talvella 2019 pohjaveden pinta asettui suunnilleen ojitussyvyyteen ja pysyi 

samalla tasolla, kunnes kevään lumen sulanta alkoi täyttämään pohjavesivarastoa.  

Kuva 8. Päivittäiset pohjaveden pinnankorkeudet eri lohkoilla vuosina 2018–2020. 
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Vuotuinen pohjaveden keskisyvyys lohkoittain on esitetty taulukossa 4. Lohkoilla 3 ja 6 

pohjavesi on yleensä kaikista syvimmällä, kun taas lohkolla 1 pohjavesi on kaikista 

korkeimmalla. Poikkeus on vuosi 2020, jolloin lohkolla 4 pohjavesi oli muihin lohkoihin 

nähden poikkeuksellisen korkealla. Tällöin pohjavesi on ollut melkein maan pinnassa 

lähes koko talven. 

Taulukko 4. Vuotuiset pohjaveden pinnan keskitasot eri lohkoilla. 

 2018 2019 2020 

Lohko 1 -74,6 cm -86,6 cm -74,3 cm 

Lohko 2 -103,2 cm -91,3 cm  -75,9 cm  

Lohko 3 -133,1 cm  -111,7 cm -88,6 cm  

Lohko 4 -111,5 cm -118 cm -43 cm  

Lohko 5 -125,2 cm -102,8 cm -63,8 cm  

Lohko 6 -130 cm -118,2 cm -99,4 cm  

 

Taulukossa 5 on esitetty keskimääräisistä pohjaveden pinnan syvyyksistä laskettu 

vuotuinen vesivajaus. Tulos saatiin integroimalla lohkon ominaisantoisuuskäyrää 

pohjaveden keskitasosta tavoitteena olevalle 30 cm syvyyteen maan pinnasta. Pinnan 

säätämiseen käytetty vesi laskettiin 100 cm kuivatussyvyydestä 30 cm syvyyteen. 

Vuonna 2018 vesivajaus oli mittausjakson suurin ja se vaihteli 37,39 millimetristä 83,25 

millimetriin. Vuonna 2019 vajauksen lohkokohtainen vaihtelu oli pienempää välillä 

40,09 mm – 54,77 mm. Vuonna 2020 vesivajaus oli kaikista pienin. Vajaus vaihteli 

lohkon 4 7,19 millimetristä lohkon 2 43,42 millimetriin. Lohkon 2 vesivajaus on 

toistuvasti suurempi kuin lohkon 1, vaikka ne ovat turpeen paksuuden mukaan 

samankaltaisia. Lohkolla 2 on syvemmät ojat kahdella reunalla kuin lohkolla 1, joten 

mahdollisesti lohko menettää vettä ojiin.  

Taulukko 5. Vuotuinen lohkokohtainen veden keskivajaus sekä pohjaveden pinnan 

säätöön kuluva vesi, kun pinta nostetaan -100 cm tasosta -30 cm tasolle. 

 2018 2019 2020 Pinnan säätö 

Lohko 1 37,39 mm / 

1110,6 m3 

47,34 mm / 

1406.0 m3 

37,39 mm / 

1110,6 m3 

61,13 mm / 

1815,5 m3 

Lohko 2 64,16 mm / 

1950,5 m3 

54,77 mm / 

1665,0 m3 

43,42 mm / 

1320,0 m3 

61,20 mm / 

1861,0 m3 

Lohko 3 83,25 mm / 

2813,9 m3 

53,98 mm / 

1824,5 m3 

35,35 mm / 

1194,7 m3 

44,10 mm / 

1490,6 m3 

Lohko 4 38,69 mm / 

1458,6 m3 

44,79 mm / 

1688,7 m3 

7,19 mm / 

271,0 m3 

33,39 mm / 

1258,8 m3 

Lohko 5 57,40 mm / 

1836,0 m3 

40,09 mm / 

1283,0 m3 

16,06 mm / 

514,0 m3 

36,39 mm / 

1164,0 m3 

Lohko 6 50,47 mm / 

1615,0 m3 

40,72 mm / 

1303,9 m3 

24,63 mm / 

788,3 m3 

24,63 mm / 

788,3 m3 
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4.2.3 Paksu- ja ohutturpeisten lohkojen pohjaveden syvyydet ja vesivajaukset 

Vuotuiset pohjaveden pinnat ja vesivajaukset ohut- ja paksuturpeisiin lohkoihin jaettuna 

on esitetty taulukossa 6. Tulos on laskettu lohkojen keskiarvona. Ohutturpeisten lohkojen 

pohjaveden pinta on ollut aina matalammalla kuin paksuturpeisilla lohkoilla. Vuosina 

2019 ja 2020 vesivajeen ero lohkojen välillä on erittäin pieni. Molempina vuosina 

kuitenkin vaje on suurempi paksuturpeisella lohkolla. Vuonna 2018 ohut- ja 

paksuturpeisilla peltolohkoilla näyttää olevan selkeä ero keskimääräisessä 

vesivajauksessa. Ero selittyy puuttuvilla pohjaveden pinnan mittauksilla alkuvuodesta 

2018. Kahdelta ohutturpeiselta lohkolta puuttuu lumen sulamisen aiheuttama piikki 

pohjaveden pinnankorkeudessa, kun taas paksuturpeisilta puuttuu ainoastaan yhden 

lohkon mittaus.  

Taulukko 6. Keskimääräiset pohjaveden pinnat, vuotuinen vesivaje ja pinnan säätöön 

tarvittava vesi –100 cm tasosta -30 cm tasolle paksu- ja ohutturpeisilla lohkoilla. 

Vuosi Turve Pohjaveden 

pinta [cm] 

Vesivaje 

[mm] 

Pinnan säätö 

[mm] 

2018 Paksuturpeinen -96,4 46,7 51,9 

 Ohutturpeinen -129,4 63,7 35,0 

2019 Paksuturpeinen -98,6 49,0  

 Ohutturpeinen -110,9 44,9  

2020 Paksuturpeinen -64,4 29,3  

 Ohutturpeinen -83,9 25,3  
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Taulukossa 7 on esitetty 10 senttimetrin kokoisen pohjaveden pinnan muutokseen 

tarvittavan veden määrä 100 senttimetrin paksuisen maakerroksessa. 10 cm kokoisen 

pinnan muutokseen tarvitaan 0,2 millimetristä 11 millimetriin vettä. Lähellä maan pintaa 

vettä tarvitaan vähemmän kuin syvemmällä maan pinnassa.  

Taulukko 7. Pohjaveden pinnan muuttamiseen tarvittavan veden määrä 10 cm askeleille 

jokaiselle lohkolle.  

Pinnan 

muutos 

välillä [cm] 

Lohko 

1 [mm] 

Lohko 2 

[mm] 

Lohko 3 

[mm] 

Lohko 4 

[mm] 

Lohko 5 

[mm] 

Lohko 6 

[mm] 

0–10 0.7 0.9 0.4 0.7 0.6 0.2 

10–20 2.9 3.4 1.8 2.5 2.6 0.8 

20–30 5.1 5.5 3.2 3.7 4.1 1.2 

30–40 6.3 7.5 4.4 4.5 4.6 1.5 

50–60 8.7 11.0 5.2 5.2 4.6 2.4 

60–70 9.2 9.9 5.8 4.7 4.8 3.2 

80–90 8.2 7.3 7.8 4.5 5.9 5.2 

90–100 7.8 6.4 9.0 4.7 6.7 6.3 
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4.3 Saatavilla olevan valunnan vuotuinen vaihtelu  

Valunnan kautta saatavan kasteluveden määrää selvitettiin tutkimusalueen lähellä olevan 

Huopakinojan valuma-alueen avulla. Valuman päivittäiset keskiarvot on laskettu 

vuosittain, koko kesäkaudelle ja kesäkuukausille (kesä-, heinä- ja elokuu) erikseen.  

Huopakinojan tulokset on esitetty kuvassa 9 laatikko-janakuvioilla. Kuviossa laatikon 

sisällä oleva viiva kertoo mediaanin arvon. Laatikon alareuna kertoo ensimmäisen 

neljänneksen arvon ja laatikon yläreuna kolmannen neljänneksen arvon. Laatikon sisällä 

on siis puolet kaikista mittauksista.  Huopakinojan valumasta nähdään, että kesät, jolloin 

valuntaa ei tapahdu lähes ollenkaan ovat mahdollisia. Erityisesti kesäkuussa ja elokuussa 

mittaussarjan keskiarvo on etäällä mediaanista. Tämä kertoo vuosittaisesta 

äärikäyttäytymisestä. Kesäkuun osalta suuren lumimäärän sulaminen selittää tätä. 

Elokuussa voimakkaat syyssateet ovat mahdollisia.  

Kuva 9. Huopakinojan keskimääräisen päivittäisen valuman vaihteluvälit kuukausittain, 

kesällä ja vuodessa.   
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Kuvassa 10 on esitetty tutkimusalueen peltojen valuma-alueelta saatavan kasteluveden 

määrä, jos valuma-alue käyttäytyy kuin Huopakinoja. Vuosittain peltolohkojen valuma-

alueelta on keskimäärin muodostunut valuntaa noin 11 mm vrk-1. Suurin osa tästä 

valunnasta ei kuitenkaan ole saatavilla, kun sitä pelloilla tarvitaan eli kesä-, heinä- ja 

elokuussa. Koko kesän aikana valuntaa on muodostunut keskimäärin 8,6 mm vrk-1, mutta 

on ollut myös erittäin kuiva kesä, jolloin valuntaa on muodostunut 1 mm vrk-1 

Kesäkuun valunta on vaihdellut 42,9 mm vrk-1 ja 0,8 mm vrk-1 välillä. Keskimäärin 

valuntaa on muodostunut noin 12 mm vrk-1 ja valunnan mediaani on ollut 7,5 mm vrk-1. 

Ensimmäinen neljännes eli valunta, joka on alitettu 25 % vuosista on 4,7 mm vrk-1. 

Heinäkuun valunta on ollut suurimmillaan 30,7 mm vrk-1 pienimmillään 0,1 mm vrk-1 

keskimääräinen valunta on ollut 7,0 mm vrk-1, mediaani on ollut 5,3 mm vrk-1 ja 

ensimmäinen neljännes 1,2 mm vrk-1. Elokuun suurin valunta on ollut 28,1 mm vrk-1 ja 

pienin on ollut 0,02 mm vrk-1. Keskimääräinen valunta on ollut 7,4 mm vrk-1, mediaani 

on ollut 3,94 mm vrk-1 ja ensimmäinen neljännes 2,6 mm vrk-1. 

Kuva 10. Keskimääräinen päivittäinen säätövesi peltolohkojen yläpuoliselta valuma-

alueella kesäkuukausina ja vuositasolla. Mittauksien ääriarvot on leikattu kuvaajasta 

pois. Keskiarvo on merkitty tähdellä. 
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4.4 Pumppauksen määrä ja tehontarve  

Settipato 3 on varastotilavuutensa perusteella potentiaalisin paikka asettaa pumppaamo. 

Tehontarve tälle paikalle perustetulle pumppaamolle pohjaveden pinnan nostaessa, 

haihduntaa korvattaessa sekä näiden summa on esitetty taulukossa 8. Pohjaveden pintaa 

nostettaessa, jolloin on samaan aikaan korvattava haihdunta pellosta, on pystyttävä 

pumppaamaan 50 l s-1 eli 181 m3 h-1 jotta pohjaveden pinta saadaan nostettua 7 päivän 

aikana tavoitetasolle. Maksimiteho olisi 1,7 kW, joka muodostuu, kun pohjaveden pintaa 

yritetään nostaa samalla kun pelloilta haihtuu vettä. Pohjaveden ylläpitäminen, kun vettä 

haihtuu 5 mm vrk-1 vaatisi pumppaamista 780 w teholla.  

Taulukko 8. Pumppaamon teho ja tuotto pohjaveden pintaa nostettaessa.  
 

Pinnan nosto Pinnan ylläpito  Yhteensä 

Nostokorkeus [m] 1,75 1,75 
 

Pumpattava tilavuus [m3] 8377,5 978 
 

Tilavuusvirta [m3s-1] 0,028 0,023 0,050 

Tilavuusvirta [m3h-1] 99,7 81,5 181,2 

P [W] 951 777 1729 

P [kW] 0,95 0,78 1,73 
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4.5 Vesitaseet kesäkuukausille  

4.5.1 Tase vuonna 2018 

Vuoden 2018 kesän aikainen vesitase on esitetty taulukossa 9. Tase oli negatiivinen 

kesäkuussa ja heinäkuussa. Haihdunta oli koko kesän keskiarvoa suurempaa. Elokuun 

suuri sadanta riitti täyttämään haihdunnan. Vaikka sadanta oli elokuussa keskivertoa 

korkeampi, tämä ei näkynyt valumassa. Tämä voi olla seuraus siitä, että valuma-alueen 

vesivarastot olivat tyhjentyneet kuivan heinäkuun aikana, niin että valuntaa ei 

muodostunut.  

Pohjaveden pinnan säätämiseen ja ylläpitämiseen kesän aikana olisi tarvittu 139,4 mm eli 

noin 27300 m3 vettä ja sen olisi pitänyt olla varastoituna ennen kesäkuun alkua.    

Taulukko 9. Tase kesällä 2018. Kaikki yksiköt ovat koko peltoalan mukaan laskettuja 

millimetrejä. 

 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Taseen muuttujat     

Pinnan säätö - -42,8 0,0 0,0 

ET - -107,9 -145,1 -80,1 

Haihdunta allas - -3,9 -5,2 -3,0 

Valunta - 71,9 21,5 57,4 

Sadanta - 45,2 24,6 86,6 

Sadanta allas - 1,6 0,9 6,2 

Kuukausitase     

ΔS - -37,5 -104,2 60,9 

Ylivalunta - 0,0 0 0 

Varaston vesimäärä     

S 139,4 104,2 0,0 60,9 

  



37 

4.5.2 Tase vuonna 2019 

Kesän 2019 tase on esitetty taulukossa 10. Tase oli negatiivinen heinäkuussa ja 

positiivinen kesä- ja elokuussa. Kesäkuussa saatiin valunnan kautta 290 mm vettä, joka 

yksinään olisi riittänyt pitämään taseen positiivisena. Kesäkuun haihdunta 122,2 mm ja 

sadanta 54,6 mm olivat lähellä pitkän ajan keskiarvoa.  

Heinäkuu 2019 oli erittäin kuiva 2,3 mm sadannalla. Kun haihdunta oli 104,3 mm niin 

saatu 30 mm valuma oli noin kolmasosa haihdunnasta ja käytännössä ainoa kasteluveden 

lähden. Heinäkuun tase oli negatiivinen ja sen korvaaminen kokonaan olisi vaatinut 74,8 

mm eli 14600 m3 kokoisen varaston, joka täytetään kesäkuun valunnalla.  

Elokuussa haihdunta oli voimakkaampaa kuin keskimäärin. Kuitenkin suuri sadanta 

valuman kanssa riittivät korvaamaan haihdunnan pelloilta. Pohjaveden pinnan 

nostaminen ei kuitenkaan olisi ollut enää mahdollista elokuun aikana tällä vesivarastolla. 

Jos pohjaveden pinta olisi haluttu nostaa vielä elokuussa 30 cm syvyyteen olisi vesi 

pitänyt varastoida jo kesäkuussa. 

Taulukko 10. Tase vuonna 2019. Kaikki yksiköt koko peltoalan mukaan laskettuja 

millimetrejä 
 

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Taseen muuttujat     

Pinnan säätö - -42,8 0,0 0,0 

ET - -122,6 -109,5 -138,0 

Haihdunta allas - -4,4 -3,9 -2,4 

Valunta - 290,2 30,1 58,3 

Sadanta - 54,6 2,3 103,7 

Sadanta allas - 2,0 0,1 3,7 

Kuukausitase  
   

ΔS - 175,0 -81,1 21,7 

Ylivalunta  - -93,9 0,0 0,0 

Varaston vesimäärä  
   

S 0 81,1 0,0 21,7 
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4.5.3 Tase vuonna 2020 

Vuoden 2020 tase on esitetty taulukossa 11. Tase oli negatiivinen kesäkuussa ja 

positiivinen heinäkuussa ja elokuussa. Varaston vettä olisi tarvittu kesäkuussa 80,2 mm 

eli noin 15400 m3, jotta olisi pystytty nostamaan pohjaveden pinta ja korvaamaan 

pelloista haihtuva vesi. Kesäkuun haihdunta on ollut huomattavan korkea, 144,9 mm. 

Heinäkuun sadanta olisi riittänyt korvaamaan haihdunnan, eli varastoa ei olisi tarvittu 

ollenkaan. Elokuussa sadanta ei olisi riittänyt, mutta valunta riitti korvaamaan lopun 

haihdunnasta.  

Taulukko 11. Tase vuonna 2020. Kaikki yksiköt koko peltoalan mukaan laskettuja 

millimetrejä 

 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Taseen muuttujat     

Pinnan säätö - -42,8 0,0 0,0 

ET - -144,9 -89,6 -73,8 

Haihdunta allas - -5,2 -3,2 -2,8 

Valuma - 76,1 772,7 178,1 

Sadanta - 36,6 165,1 30,2 

Sadanta allas - 1,3 5,9 1,1 

Kuukausitase     

ΔS - -80,2 845,0 131,8 

Ylivalunta - 0,0 -764,9 -131,8 

Varaston vesimäärä     

S 80,2 0,0 80,2 80,2 
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4.5.4 Tase mittauksien keskiarvoilla 

Taulukossa 12 on esitetty keskivertokesän tase. Sadanta on keskimääräinen 

kuukausikohtainen sadesumma vuosilta 1990–2020. Keskivertokesän valunta on 

määritetty Huopakinojan mediaanivalumasta kullekin kesäkuukaudelle. Keskimääräinen 

päivittäinen evapotranspiraatio Suomen kesäkuukausille on taulukoitu Chapagainin ja 

Hoekstran (2004) teoksessa. Keskimäärillä laskettuna taseet ovat aina positiivisia. 

Valumaa on tarvittu sadannan lisäksi kesäkuussa 52 mm ja heinäkuussa 24 mm. 

Elokuussa sadanta on keskimäärin lähes yhtä suurta kuin haihdunta.  

 

Taulukko 12. Tase mittauksien keskiarvoilla. 

 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Taseen muuttujat     

Pinnan säätö - -42,8 0,0 0,0 

ET - -104,8 -101,7 -69,6 

Haihdunta allas - -3,75 -3,64 -2,62 

Valuma - 224,8 159,0 118,4 

Sadanta - 52,2 77,1 69,2 

Sadanta allas - 1,9 2,8 2,5 

Kuukausitase     

ΔS - 125,6 130,7 115,3 

Ylivalunta - -125,63 -130,74 -115,34 

Varaston vesimäärä     

S 0 0,0 0,0 0,0 
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4.5.5 Arvioitu tase vuosisadan lopulla 

Taulukossa 13 on esitetty vesitase vuosisadan lopussa ilmastonmuutos huomioiden. 

Kahdella ilmastomallilla saadaan hieman ristiriitainen kuva tulevaisuuden ilmastosta, 

mutta kaikissa tapauksissa muutokset vesitaseen komponenttien keskiarvoihin ovat 

samansuuntaisia. Kesän aikainen sadanta kasvaa, valuntasumma keväällä ja kesällä 

pienenee ja haihdunta kasvaa. Kaikki nämä pienentävät keskimääräistä kuukausitasetta. 

Jos valitaan vaihtoehdoista pessimistisin kuva tulevaisuuden ilmastosta, sadanta kasvaa 

5–10 %, valunta pienenee 20–40 % ja haihdunta kasvaa 20–25 %.  Näiden arvojen 

keskipisteillä laskettu keskivertotase on esitetty taulukossa 12. Tase olisi edelleen 

positiivinen jokaisena kesäkuukautena. Muutos on kuitenkin iso, sillä tase lähes puolittuu 

joka kuukausi verrattuna nykyiseen keskiarvoon. Merkittävimmät muutokset tapahtuvat 

haihdunnassa ja valumassa. Kesän aikainen haihdunta voi kasvaa keskimäärin 60 mm ja 

valunta pienentyä 237 mm. Kun kesän aikainen sadanta kasvaa noin 15 mm, niin 

mahdollisuudesta varastoida kasteluvettä valuma-alueelle tai ohjata sitä peltojen lähelle 

tulee yhä tärkeämpi. 

Taulukko 13. Vesitase vuosisadan lopussa.  

 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Taseen muuttujat     

Pinnan säätö - -42,8 0,0 0,0 

ET - -128,4 -124,6 -85,3 

Haihdunta allas - -4,59 -4,46 -3,20 

Valuma - 157,4 111,3 82,9 

Sadanta - 56,1 82,9 74,4 

Sadanta allas - 2,0 3,0 2,7 

Kuukausitase     

ΔS - 37,7 65,1 68,8 

Ylivalunta - -37,67 -65,10 -68,78 

Varaston vesimäärä     

S 0 0,0 0,0 0,0 

 

  



41 

5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Kesäkuun valunta riittää täyttämään varastot, mutta heinä- ja 

elokuun valunnalla ei voi korvata keskivertovuoden haihduntaa  

Peltolohkojen valuma-alueen tuottamaa säätöveden vuotuista vaihtelua selvitettiin lähellä 

sijaitsevan Huopakinojan valuman kautta. Valuma skaalattiin tutkimusalueen peltojen 

valuma-alueelle. Kuukausitasolla keskimääräinen valuma riittää täyttämään haihdunnasta 

syntyvän vajauksen peltojen vesitaseeseen. Vuotuinen vaihteluväli on kuitenkin suurta. 

Varsinkin kesäkuun valunnassa on merkkejä tulvavuosista, jotka nostavat kuukauden 

keskiarvoa ylöspäin. Havaintojakson aikana on kesäkuussa keskimääräinen päivittäinen 

valuma ylittänyt arvon 4,7 mm d-1 kolmena vuotena neljästä, mikä on enemmän kuin 

keskimääräinen päivittäinen haihdunta kesäkuussa. Heinäkuussa on puolet vuosista 

ylittänyt keskimääräisen valunnan 5,3 mm d-1, mikä riittää täyttämään päivittäisen 

haihdunnan. Elokuussa mediaanivaluma 3,9 mm d-1 ei riitä täyttämään keskimääräistä 

haihduntaa pelloilta. Joka toinen vuosi siis pohjaveden pintaa ei olisi pystytty 

ylläpitämään halutulla tasolla vähintään yhtenä kesäkuukautena pelkästään valuntaa 

hyödyntämällä. Peltojen kasteluveden tarve on kytköksissä saatavilla olevaan valuntaan 

siten, että vuotena, jolloin valuntaa tarvittaisiin kaikista eniten sitä, on myös vähiten 

saatavilla. Tästä seuraa, että peltojen lähelle kaivettavien varastoja on pystyttävä 

käyttämään sekä pohjaveden pinnan nostamiseen että vesivarastoina pohjaveden pinnan 

ylläpitämiseen. Tämä tuottaa tarpeen suurelle varastolle.  
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5.2 Turvekerroksen paksuus selittää lohkokohtaista vaihtelua 

pohjavesipinnan syvyydessä, sää vuosittaista vaihtelua 

Peltolohkojen pohjaveden pinnankorkeutta seurattiin jatkuvatoimisella mittauksella 

vuosina 2018–2020. Kasvihuonekaasupäästöjen minimoimisen kannalta pohjaveden 

keskimääräisenä pinnankorkeuden tavoitetasona pidetään 30 cm syvyyttä maan pinnasta 

(Evans ym. 2021). Kolmen mittausvuoden aikana yhdenkään lohkon keskimääräinen 

pohjaveden pinta ei ollut tällä tasolla tai korkeammalla.  

Vuoden keskimääräisestä pohjavedenpinnan tasosta laskettiin arvio peltolohkojen 

vesivajauksesta suhteessa tavoitetasoon. Kuusi peltolohkoa jaettiin ohut- ja 

paksuturpeisiin siten, että ohutturpeisina lohkoina pidettiin lohkoja, joiden 

keskimääräinen turpeen paksuus oli alle 0,4 metriä.  

Tällä jaolla ohut- ja paksuturpeisiin lohkoihin vaikuttaa syntyvän ero vuotuisen 

pohjaveden keskisyvyydessä.  Joka vuosi ohutturpeisten lohkojen pohjaveden pinta on 

ollut keskimäärin alempana, kuin paksuturpeisten lohkojen. Kun turpeen paksuus on alle 

40 cm, lohkon vesivarastot ovat enemmän turpeen alapuolisen kivennäismaan 

määräämiä. Ohut- ja paksuturpeisten lohkojen ominaisantoisuudet vastaavat toisiaan 

ensimmäisen 20 cm aikana. Vasta tämän syvyyden jälkeen alkaa turpeelle ominainen 

veden varastointikyky tulla esiin. Ohutturpeisista lohkoista on siis kuivattava vähemmän 

vettä kuin paksuturpeisista.  

Tasapainotilassa alemmalla pohjaveden pinnankorkeudella on seurauksena kuivempi 

maan pinta, sillä ainoastaan voimakkaammin sitoutunut vesi pystyy pidättämään itsensä 

painovoimaa vastaan. Todellisuudessa on myös kyse siitä, kuinka nopeasti vesi pystyy 

siirtymään pohjavedestä kohti maan pintaa. Pohjaveden osuus kasvien haihdunnasta on 

riippuvainen maalajista (Ayars ym. 2006) Eroa pohjaveden pinnankorkeuksissa voi 

selittää ero turpeen ja kivennäismaan veden johtavuudessa. Jos turpeen alapuolisen 

kivennäismaan veden johtokyky on turvetta suurempi, on silloin suurempi veden liike 

kohti kuivaa maan pintaa mahdollinen. Turvekerroksen kosteusvaihteluiden seuraaminen 

kesän aikana auttaisi tarkentamaan veden liikkeiden seuraamista kyllästymättömässä 

kerroksessa.  
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Samansuuntaisia tuloksia on saatu luonnontilaisella suolla, jossa turvekerros on 

kehittynyt peruskallion päälle. Luonnontilaisilla soilla tämä tarkoitti, että alle 40 cm 

turvekerroksen omaavilla soilla sammaleet kärsivät herkemmin vesistressistä ja näitä 

soita pidettiin suuremmassa riskissä kadota, jos alueen ilmasto muuttuu kuivemmaksi 

(Moore ym. 2021) Epäsuorasti turvekerroksen paksuuden vaikutus pohjaveden pintaan 

on nähty seuraamalla maastopalon vaikutusta ohut- ja paksuturpeisilla alueilla.  

Ohutturpeisilla alueilla palo levisi laajemmalle ja syvemmälle turpeeseen kuin 

paksuturpeisilla alueilla. Kerroksen paksuus, jossa vaikutukset metsäpalotuhoihin alkavat 

näkymään, määritettiin olevan 66 cm. Paksuturpeisten alueiden suurempi vesivarasto ja 

kyky ylläpitää pohjaveden pintaa korkeammalla oli eräs selityksistä, joka annettiin 

havainnolle. (Wilkinson ym. 2020).  

Ero paksu- ja ohutturpeisten lohkojen kuivatettavan tai täytettävän vesivaraston koosta 

tulee selkeämmin esiin, kun tarkastellaan pohjaveden pinnan nostoa niittojen jälkeen. 

Tässä tapauksessa kaikilla lohkoilla tehdään yhtä suuri muutos pohjaveden 

pinnankorkeudessa, joten maakerroksen erilaiset ominaisuudet tulevat esille. 

Paksuturpeisilla lohkoilla pinnan nostaminen 100 cm kuivatussyvyydestä 30 cm 

syvyyteen vaatii 51,9 mm vettä, mikä on huomattavasti enemmän kuin ohutturpeisten 

lohkojen 35,0 mm.  

Kun pohjaveden pinnankorkeudesta lasketaan vuotuinen vesivajaus lohkoille, ohut- ja 

paksuturpeisten lohkojen välillä ei synny enää ilmeistä eroa. Vuoden sää on siis 

merkittävin tekijä lohkojen vesivajeen syntymiseen.  
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5.3 Kastelun käytännön järjestämisessä ongelmia ratkaistavana 

riippumatta veden paikallisesta varastointijärjestelystä 

Tutkimusalueen välittömässä läheisyydessä varastointipotentiaalia selvitettiin kahdella 

eri varastointivaihtoehdolla: Padottamalla vettä peltoja ympäröiviin ojiin, tai kaivamalla 

kokonaan uusi varastoallas peltojen yläpuolelle. Padottaminen pystytään tekemään 

varastoaltaaseen verrattuna suhteellisen pienellä vaivalla, mutta sen jälkeen pitää ratkaista 

kastelun järjestäminen. Merkittävä ongelma on alueen suhteellisen suuri peltoala. Ruukin 

19,56 ha peltoala jakautuu 6 lohkoon, joissa on jokaiselle lohkolle oma säätökaivo. Jos 

halutaan käyttää nykyistä salaojajärjestelmää, on siis järjestettävä jokaisen lohkon kastelu 

erikseen. 

Peltojen viereisten ojien varastointipotentiaalia tutkittiin selvittämällä maksimitilavuus, 

joka voitaisiin saada aikaiseksi muutamalla ojiin rakennettavalla padolla.  Padottamalla 

saatava vesitilavuus olisi korkeintaan 12,5 millimetriä, josta 7,1 mm olisi mahdollista 

saada yhden padon taakse lohkojen 4 ja 2 viereen. Ehdotetulla varastoaltaalla veden 

jakelu voidaan hoitaa painovoiman avulla, kunhan salaojasto päivitetään uudella 

jakolinjalla, johon yhdistetään lohkojan salaojat.  

Ojien käyttäminen vesivarastoina on haastavaa myös kastelun käytännön järjestelyn 

kanssa. Ojat ovat aina alempana, kuin säätökaivo, joten veden nostaminen pelloille on 

tehtävä pumpuilla. Tutkimusalueella lohkojen säätökaivoja on sijoitettu useaan paikkaan 

pelloille. Vesien varastoiminen useaan paikkaan johtaa siihen, että joko siirrellään yhtä 

pumppua varastolta toiselle, joka vaatii paljon aikaa tai pumpataan usealla pumpulla 

samaan aikaan. Molemmissa tapauksissa kastelu vaatii jatkuvaa valvontaa ja mittausta.  

Käytännön kokemuksia salaojakastelun järjestämisestä joesta pumppaamalla on 

esimerkiksi  VesiHave 1 -hankkeessa, jossa kokeiltiin polttomoottorikäyttöisen pumpun 

käyttämistä salaojakastelussa. Hankkeessa oli salaojakastelussa 1,07 ha peltolohko, jonka 

kasteluvesi pumpattiin joesta 300 metrin etäisyydeltä. Kastelua tehtiin vuonna 2019 

heinäkuussa sekä vuonna 2020 31.5–9.7 välisenä aikana 26 päivän ajan. Kastelu tällä 

tavalla järjestettynä havaittiin työlääksi ja kalliiksi. (Äijö ym. 2021, s. 21–23 ,73).   
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Toinen esimerkki, jossa pohjaveden pintaa on ylläpidetty salaojakastelulla, löytyy 

Suomelalta (2012). Hän ylläpiti pohjaveden pintaa suunnilleen vakiotasolla 2 ha 

peltoalalla kesällä 2010 ja 2011. Näinä kesinä tarvittiin noin 5500 m3 eli 270 mm ja 1900 

m3 eli 95 mm vettä. Vuosina 2010 ja 2018 Pohjois-Euroopassa kärsittiin voimakkaasta 

lämpöaallosta (Hoy ym. 2020). Tämä vahvistaa viestiä, siitä että pohjaveden pinnan 

säädössä pitää varautua myös suuriin veden tarpeisiin.  

Padottamalla saatava varasto on riittävä tapauksissa, joissa voidaan varmistaa lähes 

jatkuva ja riittävä virtaus peltojen viereiseen ojaan esimerkiksi, jos valuma-alue on 

tarpeeksi suuri tai läheisestä vesistöstä voidaan ohjata vesi peltojen viereen. Tällöin pitää 

ottaa huomioon vaikutukset peltojen alapuolisen uoman virtaamaan. Normaalisti peltojen 

ohi virtaava vesi kulkeutuisi lopulta jokeen, mutta kun vesi ohjataan peltojen kasteluun, 

vaikutetaan myös joen virtaamaan. Tällä voi olla merkitystä koko joen kesän aikaiseen 

virtaamaan, jos joen valuma-alueella on paljon turvemaita, joiden pintaa säädetään.  

Kastelun helpottamiseksi jakelu pellolle olisi paras tehdä kiinteällä linjalla ja vesi tuotava 

mahdollisimman lähelle peltoja. Tässä voidaan hyödyntää samaa ideaa, joka tekee 

varastoaltaasta toimivan. Tässä tapauksessa kastelu järjestetään siten, että settipadon 

läheisyyteen rakennetaan pumppaamo, josta vesi nostetaan korkeimmalla sijaitsevan 

jakokaivon luo. Tältä jakokaivolta vesi valuu painovoiman avulla alemmille lohkoille. 

Tällä tavalla järjestettynä laskettiin, että pumpun pitäisi pystyä tuottamaan 50 l/s, jotta 

saadaan pohjaveden pinta nostettua 7 päivän aikana tavoitetasolle pumppaamalla 12 

tuntia päivässä. Pohjaveden pintaa nostettaessa tarvittaisiin 1,7 kW teho, mikä voisi olla 

mahdollista järjestää aurinkopaneeleilla. Pumppauksen säätö pitäisi olla automatisoitu ja 

sitomalla säätö haihduntaan voidaan ohittaa tarve mitata pohjaveden pintaa jatkuvasti. 

Pohjaveden pinnankorkeudelle pitää asettaa ylärajakatkaisija, joka lauetessaan katkaisee 

kastelun.  

Ojien tilavuutta voidaan kasvattaa kaivamalla. Ojien perkuu on normaali hoitotoimi, joka 

on suoritettava ajoittain. Tilanteissa, joissa peltojen yläpuolella on riittävän iso valuma-

alue, jolta vesi voidaan johtaa peltojen viereisiin ojiin voisi siis pelkästään ojia 

laajentamalla saada aikaiseksi varasto, jonka avulla voidaan helpottaa suurimpia 

kuivuuskausia.  
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Jos säädössä onnistutaan täydellisesti ja pohjaveden pinta pidetään niittojen välissä 

halutulla tasolla, pelto on jälleen kuivattava ennen toista niittoa. Jos peltoja kuivattaessa 

vesi johdetaan suoraan vesistöihin, on itseasiassa huuhdeltu pellot yhden kerran enemmän 

kuin normaalisti, sillä tavallisesti peltojen pohjaveden pinta ei enää kesällä nouse yhtä 

korkealle. Pohjaveden pinnan säädön vaikutus salaojavalunnan määrään ja 

ravinnekuormitukseen on siis selvitettävä jatkossa. Ihannetapauksessa salaojavalunta 

voitaisiin kierrättää takaisin kastelualtaisiin tai hyödyntää toisen pellon kasteluvetenä. 

Tästä olisi etuja sekä ravinnekuormituksen (Tan ym. 2007) että kastelun vesitalouden 

kannalta. Toinen vaihtoehto on lopettaa säätöveden pumppaus jokin aika ennen 

sadonkorjuuta ja antaa haihdunnan laskea pohjaveden pintaa. Tällöin muodostuu 

vähemmän salaojavaluntaa, mutta vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin on selvitettävä.  

5.3.1 Vesivarastojen epävarmuuksien arviointi 

 Pintamallin karkeuden vaikutusta arvioituihin ojatilavuuksiin tehtiin vertailemalla 

Maanmittauslaitoksen pintarasteilla laskettua ojatilavuutta dronen avulla tehtyihin eri 

resoluution rastereihin. Yhteenveto tuloksista esitetään taulukossa 14. Taulukon mukaan, 

kun käytetyn mallin tarkkuutta kasvatetaan, arvio ojan tilavuudesta pienenee. Käytetty 

uomaverkko ei kata kaikkia ojia, joten laskennasta puuttuvat ojat eivät voi sisältyä 

laskettuun tilavuuteen. Tämän lisäksi 2 metrin ruutukoko on isompi kuin normaali 

suomalainen metsäoja. Laskentamenetelmä ei myöskään toimi tapauksissa, joissa ojan 

reunat ovat eri tasoilla. Tärkein arvo tälle laskennalle on osoittaa, että ojitetuilla valuma-

alueilla on jo kaivettu paljon. Tämän tilavuuden hyödyntäminen lyhytaikaisena 

vesivarastona alkukesästä on siis tarkastelemisen arvoinen vaihtoehto. Tarkempi kuva 

valuma-alueen ojista on mahdollista saada, kun tiheämpi laserkeilauspistepilvi tulee koko 

Suomen alueelle saataville. 

Taulukko 14. Vertailuojan tilavuus ja syvyys eri pintamalleista laskettuna.  
Tilavuus [m3] Maks. syvyys [m] keskisyvyys [m] 

2 m DEM 1703 1.54 0.5 

2 m Drone 1614 1.73 0.4 

1 m Drone 1514 1.8 0.43 

0.5 m Drone 1512 1.83 0.46 
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5.4 Keskivertokuukausilla varastoa ei tarvitse ollenkaan, mutta 

mittauksiin perustuvat taseet tarvitsevat suuret varastot 

Tämän työn tärkeimmät tulokset ovat peltolohkojen vesitaseet. Taseisiin on sisällytetty 

peltojen valuma-alueelta saatava valunta, jota käytetään pohjavedenpinnan 

ylläpitämiseen tavoitetasolla läpi kesän. Taseiden avulla on selvitetty vesivaraston koko, 

joka riittäisi täyttämään kastelun tarpeen keskivertona, ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

huomioiden sekä vuosien 2018–2020 mittauksiin perustuen. Taseilla laskettiin 

kesäkuukausien (kesä-, heinä- ja elokuu) vedentarvetta tilanteelle, jossa pohjaveden pinta 

nostetaan ensimmäisen niiton jälkeen -30 cm tasolle ja ylläpidettiin tällä tasolla elokuun 

loppuun asti. Taseiden tärkeimmät komponentit olivat sadanta ja valunta peltojen 

yläpuoliselta valuma-alueelta, joiden avulla korvataan haihduntaa pellosta. 

Keskivertokuukausilla laskettuna tase oli positiivinen jokaisena kesäkuukautena. 

Keskimääräisenä kesäkuuna taseen muutos oli 258,2 mm eli joka päivä tuli varastoon 8,6 

mm enemmän vettä, kuin menetettiin häviöinä. Kuukausitasolla tarkasteltuna varasto ei 

siis tyhjenisi milloinkaan. Tämä tarkoittaa, että vesivarasto ei ollut pääsijainen vesilähde, 

vaan valunta valuma-alueelta riitti korvaamaan säätöveden tarpeen. Tässä tapauksessa 

riittäisi, että valunta ohjattaisiin peltojen viereisten ojien ohi ja padottamalla pidettäisiin 

tasaiset olosuhteet pumpun imupuolelle. Ojiin padottamalla voidaan myös hieman tasata 

hiljaisia hetkiä valunnassa.   

Tilanne ei ole niin yksinkertainen, kun lasketaan taseita todellisilla mittauksilla vuosina 

2018–2020. Vuosina 2018 ja 2019 kesäkuukaudet olivat jopa poikkeuksellisen kuumia ja 

vähäsateisia. Taseiden perusteella vuonna 2018 säätöveden vajausta syntyi kesä- ja 

heinäkuun aikana yhteensä 139,4 mm eli noin 27300 m3 vettä olisi pitänyt saada 

varastoitua ennen kesäkuuta, jotta pohjaveden pinta olisi voitu nostaa ja ylläpitää 

ensimmäisen niiton jälkeen. Vuonna 2019 riittävä vesivarasto olisi ollut 77,8 mm eli noin 

14600 m3. Vuonna 2020 tase oli kesäkuussa voimakkaan negatiivinen, jolloin varastoista 

olisi pitänyt saada 78,9 mm eli 15400 m3 kasteluvettä. Jokaisena vuonna tase oli elokuussa 

positiivinen, eli elokuun aikana pohjaveden pintaa olisi pystytty ylläpitämään ja hieman 

nostamaan pelkästään sadannan ja valunnan avulla.  
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Tutkimusasemalla on myös tarkoitus tutkia erilaisia koeasetelmia kastelun toimivuuden 

selvittämiseksi. Tässä tapauksessa koko peltoalaa ei välttämättä tarvitse kastella, jotta 

voidaan samaan aikaan mitata päästöjä eri käsittelyistä. Jos esimerkiksi lohko 1 olisi 

säädön alaisena, niin siinä tapauksessa riittäisi pelkkä valuma-alueen valunta myös 

kuivanakin vuotena tuottamaan tarpeeksi valuntaa.  

Taseita laskettiin myös yhdelle ilmastonmuutosskenaariolle. Yksinkertaisella laskulla 

voitiin havainnollistaa muutoksia keskimääräisiin taseisiin, jotka olivat edelleen 

positiivia. Eli keskimäärin tulevaisuudessakin kesällä valunta ja sadanta riittäisi 

korvaamaan haihduntaa. Toisaalta muutos keskiarvoissa tarkoittaa myös, että nykyään 

harvinaiset ääriolosuhteet tulevat yleisemmiksi Suomessa. Tämä voisi tarkoittaa totuttua 

suurempia sateita kesällä tai kasveille haitallisen alhaista kosteutta maaperässä 

(Ruosteenoja ym. 2018).  

5.4.1 Valuma-alue huomioimalla lisää työkaluja ongelman ratkaisuun 

Taseiden avulla voidaan selvittää millaisissa tilanteissa valunta olisi riittänyt. Voidaan 

esimerkiksi kysyä minkä kokoinen valuma-alue olisi tuottanut tarpeeksi valuntaa, jotta 

kesällä 2018 olisi pystytty ylläpitämään pohjaveden pintaa. Kuivimman kesän veden 

tarpeen täyttämiseen olisi riittänyt 18,24 km2 kokoinen valuma-alue. Toisin sanoen yksi 

peltohehtaari olisi tarvinnut vajaan neliökilometrin valuma-aluetta. Alueelle suunnitellun 

varastoaltaan kanssa riittävä valuma-alue olisi ollut 13,18 km2, jolloin suhde paranee 

hieman.  

Toinen tapa muokata tilannetta on pohtia, miten kesän aikaista valuntaa voi kasvattaa. 

Viime vuosien taseiden mukaan suurin vajaus kasteluvedestä kesän aikana on ollut 139 

mm. Tämän voi myös ajatella niin, että touko-kesäkuun sulamisvesiä on varastoitava 

valuma-alueelle siten, että nämä varastot purkautuvat pikkuhiljaa kesän aikana, kun vettä 

tarvitaan kasteluun. Metsätalouden vesiensuojelussa on käytössä useita 

virtaamanhallintakeinoja kuten putkipadot, pohjapadot, pintavalutuskentät ja kosteikot. 

Näiden rakenteiden tarkoitus on hidastaa valuntaa metsäojitetuilta alueilta ja parantaa 

valuman vedenlaatua. (Joensuu ym. 2012). 
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Esimerkiksi, jos tutkimusalueen yläpuolisesta alueesta pystytään muuttamaan kosteikoksi 

1 % eli 3,5 ha, niin kosteikkoalueella 0,2 m pudotus vapaassa veden pinnassa tuottaisi 

pelloille n. 360 mm kasteluvettä. Olemassa olevan kosteikko voidaan ottaa 

kasteluvesivarastoksi esimerkiksi lisäämällä hieman säätövaraa kosteikon vedentasoon. 

Kesällä, kun vettä tarvitaan peltojen kasteluun, kosteikon pinnankorkeutta lasketaan 

hieman. 

Työssä tehtiin arvio peltojen yläpuolisen valuma-alueen metsäojien tilavuudesta. Ojien 

tilavuuden laskettiin olevan lähes 56 000 m3. Tämä tilavuus on 7 kertaa suurempi kuin 

alueelle suunniteltu varastoallas ja yli 20-kertainen peltojen viereisiin ojiin nähden. 

Metsäojien etuna on, että ne ovat jo olemassa, joten niiden hyödyntäminen tulisi 

mahdolliseksi yksinkertaisella säädettävällä padolla. Itse ojassa olevan veden lisäksi 

padotus nostaa pohjaveden pinnan korkeutta ojien ympärillä. On viitteitä, että metsäojien 

ympäristön pohjaveden pinnankorkeutta voitaisiin padottamalla pitää normaalia 

korkeampana ainakin kesäkuun loppuun asti ilman merkittävää haittavaikutusta puun 

kasvuun (Pelkonen 1975). 

Erkki Ahti (1980) on arvioinut, että metsäojia padottamalla saataisiin varastoitua vettä 

kesäkuun lopussa 830 m3 ha-1. Tästä määrästä olisi 160 m3 ojissa ja loput sitoutuneena 

turpeessa ojien ympärillä. Jos padotuksen avaamiseen jälkeen puolet tästä vesimäärästä 

saisi ohjattua peltojen kasteluun niin yksi hehtaari ojitettua metsää pystyisi tuottamaan 40 

mm kasteluvettä hehtaarille peltoa. Tapauksissa, jossa viljelijä omistaa peltojen valuma-

alueelta ojitettua metsää voi siis olla mahdollista saada kasteluvettä pelloille hyvin 

pienellä vaivalla ilman suuren varastoaltaan rakentamista.  

Kastelulla voi olla merkitystä koko vesistön virtaamaan, jos pohjaveden pinnan 

ylläpitäminen yritetään tehdä pelkästään valuntaan perustuen. Esimerkiksi vuonna 2020 

Siikajoen valuma-alueella oli viljeltyä maata Siikajoen kunnassa, Pyhännällä, 

Haapavedellä ja Siikalatvalla yhteensä 53 822 ha (Suomen virallinen tilasto 2021). Tällä 

alueella on noin 15 % viljelyalasta turvemaata (Lemola ym. 2018), joten kasteltavaa 

turvemaata olisi noin 8000 ha. Jos käytetään pelkästään valuntaa peltojen kasteluun, niin 

5 mm päivittäisen haihdunnan korvaamiseksi turvepellot tarvitsisivat vettä 4,6 m3 s-1, joka 

on 41 % Siikajoen heinäkuun keskialivalumasta. 
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Vaikuttaa siis siltä, että jos kastelu halutaan tuoda oleelliseksi osaksi turvemailla viljelyä, 

veden hankintaan liittyviin kysymyksiin on etsittävä ratkaisuja valuma-aluetasolla. 

Nykyään olemassa olevilla metsätalouden vesienhallinnan työkaluilla pystytään myös 

auttamaan turvemaiden viljelyn ilmastotavoitteita. Tämä vaatisi koko valuma-alueen 

kattavaa suunnittelua, mutta hallinnossa puuttuu toimija, joka toimisi tällä tasolla 

(Häggblom ym. 2020, s. 36). 

5.4.2 Taseen epävarmuuksien arviointi 

Taseiden kautta saataviin tuloksiin liittyy kahdenlaista epävarmuutta, malliin syötettyihin 

parametreihin liittyvä epävarmuus sekä itse mallin rakenteeseen sisältyvä epävarmuus 

(Dingman 2002, s. 13). Seuraavaksi arvioidaan epävarmuuksien vaikutuksia laskettuun 

taseeseen ja tehdään arvioita muutoksien suuruusluokasta.  

Valunta laskettiin tutkimusalueelle lähellä sijaitsevan Huopakinojan valuman avulla mikä 

ei ole aivan tarkkaa, mutta koska valuma-alueet sijaitsevat samassa ilmastossa ja 

muistuttavat toisiaan maankäytön ja muodon mukaan, valunnan kuukausisummien voi 

kuvitella vastaavan toisiaan. Toinen epävarmuustekijä valunnan määrään on valuma-

alueen koon määrittäminen. Tämän vaikutus minimoitiin varmistamalla määritetyn 

valuma-alueen rajat maastovierailulla.  

Haihdunnan laskemiseen tarvittava kokonaissäteily oli olemassa Ruukin mittausasemalta 

vuosille 2019 ja 2020. Vuoden 2018 haihdunta laskettiin käyttämällä kokonaissäteilyn 

mittausta Sotkamon Kuolaniemeltä. Eri mittauspisteestä käytetyn säteilytiedon 

käyttämisestä syntyvää virhettä arvioitiin laskemalla haihdunta kesäkuukausien (kesä-, 

heinä ja elokuu) aikana. Taulukossa 15 on esitetty tulokset. Käyttämällä Ruukin 

säteilytietoa laskenta antaa hieman isomman kesän aikaisen haihdunnan kuin 

Kuolaniemen kokonaissäteilyllä. Vuonna 2019 ero oli noin 8 mm ja vuonna 2020 noin 2 

mm.  

Taulukko 15. Vuosien 2019 ja 2020 kesän aikainen haihdunta millimetreinä Ruukin 

säähavaintoihin perustuen. Vertailussa Kuolaniemen ja Ruukin kokonaissäteily  

 2019 2020 

Kuolaniemi 276,8 295,3 

Ruukki 284,9 297,0 
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Pohjaveden pinnan säätämiseen tarvittaman veden määrän laskentaan sisältyy 

epävarmuuksia. Laskenta perustuu maanäytteen kuivatuskäyrään, jossa joka askeleella 

varmistettiin, että näyte on varmasti saavuttanut tasapainotilan. Tiedetään, että 

pohjaveden pinnan nostaminen on yleensä helpompaa kuin pinnan laskeminen. Tätä 

ilmiötä kutsutaan hystereesiksi ja se johtuu muun muassa siitä, että vesi ei ehdi täyttämään 

kaikkia maan huokosia yhtä nopeasti. Jos vettä lisätään nopeammin, kuin huokoset voivat 

täyttyä, niin pohjaveden pinnan on noustava, vaikka huokosissa olisi vielä tilaa vedelle. 

Nopeasti nousevan pohjavesipinnan alle jää siis ilmaa (Bouwer 1978, s.28). Pohjaveden 

pinta voidaan siis nostaa tavoitetasoon pienemmällä vesimäärällä kuin on nyt laskettu, 

mutta kun huokoset täyttyvät kokonaan vedestä pinnan säätämiseen käytetyn veden 

määrä lopulta lähestyy laskettua.  

Itse malliin liittyvä epävarmuus liittyy siihen, kuinka täydellisesti malliin sisällytetyt 

prosessit kuvaavat peltojen ja varastojen tasetta. Taseessa ei huomioitu kasvustoon 

tarttuvaa sadantaa eli interseptiota sekä peltojen ja varaston reunojen läpi suotautuvan 

veden määrää. Molemmat tekevät todellisista taseista enemmän negatiivisia kuin nyt on 

laskettu.  

Nurmikasvien interseptiovarastosta ja -häviöistä on olemassa vähän tietoa. Sinimailasella 

on tutkittu interseptiovaraston eli lehtien pinnalle tarttuvan veden määrää. Varaston koko 

vaihteli 0,29 mm ja 1,26 mm välillä, riippuen sateen intensiteetistä, kestosta ja kasvuston 

tiheydestä (Jiao ym. 2016). Jos oletetaan, että interseptiohäviö olisi jokaisella sateella 0,3 

millimetriä, niin maahan päätyvä sadanta olisi ollut noin 5 % pienempää jokaisena 

tarkasteltavana vuonna. Interseptiohäviöllä 0,8 mm maahan päätyvä todellinen sadanta 

olisi ollut 11 % pienempi kuin taseissa käytetty.  

Suotautumishäviöitä tulee varastoaltaasta ja pellon reunojen yli ojiin. Suotohäviö 

varastoaltaasta ei ole koko taseen kannalta merkittävä. Jos altaasta suotautuu ulos 5 mm 

altaan pinta-alaa kohden päivässä, niin peltoalaa kohden tämä tarkoittaisi 0,18 mm 

häviötä vuorokaudessa eli peltojen kuukausitaseessa 5 mm häviötä. Suotautumishäviöitä 

pellosta on vaikea arvioida tarkasti, mutta vuotuisesta vesivajeesta voidaan nähdä, että 

lohkolla 2 on ollut vuosittain noin 200 m3 suurempi vuotuinen vajaus kuin lohkolla 1. 

Lohkon 2 ympärillä on enemmän syvää ojaa, joten tämän eron voi ajatella syntyvän 

lohkon 2 suuremmista häviöistä ojaan. Yhteensä kolmelta lohkolta, joiden vieressä on 

syvä oja voi näin laskea vuotavan noin 800 m3 eli noin 4 mm.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Koko peltoalalle laskettujen taseiden perusteella ei pystytä takaamaan pohjaveden tason 

ylläpitämistä 30 cm syvyydessä alueelle suunnitellulla varastoaltaalla tai padottamalla 

ojia peltojen vierestä. Altaaseen varastoidulla vedellä pystytään kuitenkin teoreettisesti 

nostamaan lohkojen pohjaveden pinta lähelle tavoiteltua tasoa ainakin kerran kesässä 

ensimmäisen niiton jälkeen. Kastelun jälkeen patoluukut pidetään suljettuna ja jatketaan 

sadeveden varassa, kuten säätösalaojituksessa. Tällä tavalla järjestetyn pohjaveden 

pinnan säädön vaikutukset kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöihin on selvitettävä, jotta 

tiedetään, onko tämä riittävä toimi.  

Altaan tilavuus ja kesän valunta kuitenkin riittävät yhden peltolohkon pinnan säätämiseen 

vuotta 2018 vastaavissa olosuhteissa. Jos peltolohkot voidaan eristää toisistaan siten, että 

pohjaveden pinnan säätö ei vaikuta viereisiin lohkoihin voidaan samaan aikaan mitata 

kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöjä pohjaveden pintaa säädeltävältä lohkolta ja 

säätösalaojituslohkolta.  

Työssä käytetty virallisesta luokittelusta poikkeava jako ohut- ja paksuturpeisiin 

lohkoihin tuotti viitteitä, että noin 40–60 cm paksuudessa on raja, jonka alapuolella 

turvepellosta on kuivattavissa huomattavasti vähemmän vettä. Tämän seurauksena 

ohutturpeisimmilla lohkoilla pohjaveden pinta oli vuosittain matalammalla kuin 

paksuturpeisimmilla. Onko tällä vaikutusta lohkoilta saatuihin satoihin tai tuotettuihin 

päästöihin olisi tärkeä selvittää jatkossa.  

Pohjaveden pinnan säätäminen poikkeaa perinteisestä peltojen kastelusta, sillä se vaatii 

haihdunnan jatkuvaa korvaamista koko kesän ajan. Tästä seuraa erilainen paine veden 

hankinnalle ja varastoinnille. Jos pohjaveden pinnan nostaminen kerran kesän aikana ei 

riitä päästöjen vähentämiseksi on tarkasteltava huolellisesti, miten haihdunnan 

korvaamiseksi käytetty kasteluvesi hankitaan ja mitä vaikutuksia seuraa vesistöalueella.  

Havaittiin useita tapoja, jolla pohjaveden pinnan säätöön liittyviä ongelmia voidaan 

ratkaista. Yhtä ratkaisua jokaiselle tapaukselle ei ole olemassa, mutta valuma-alueen koon 

mukaan ratkaisut voivat olla paikallisia altaan kaivamisesta tai ojan padottamisesta ja 

muotoilusta lähtien. Valunnan pidättämistoimet, kuten kosteikot tai putkipadot voivat olla 

joissain tapauksissa linkki, jolla yhdistyy metsätalouden tavoitteet vesistöjen suojelussa 

ja turvemaiden viljelyn tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. 
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7 YHTEENVETO 

Turvemaiden viljely on koko Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kannalta merkittävä 

lähde. Päästöjen rajoittamiseksi on ehdotettu pohjaveden pinnan ylläpitämistä 

tavanomaista korkeammalla. Etelä-Suomessa viljeltävät pellot on mahdollista siirtää 

turvemailta kivennäismaille ja vesittää viljelyskäytöstä poistetut turvemaat pysyvästi. 

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa tämä ei ole täysin mahdollista, sillä merkittävä osa 

näiden maakuntien viljellystä alasta on turvemailla. Näillä alueilla pohjaveden pinnan 

säätö on sovitettava yhteen normaalin viljelyn kanssa.  

Ison mittakaavan esimerkkejä tällaisesta pohjaveden pinnan säädöstä ei ole vielä 

olemassa Suomessa. Tässä työssä valmisteltiin yhden esimerkin syntymistä suorittamalla 

vesitaloudellinen tarkastelu pohjaveden pinnan säätämiselle Luonnonvarakeskuksen 

Ruukin tutkimusaseman turvepelloille. Vesitase laskettiin nurmenviljelyn rytmiin 

sovitettuna laskuna, jossa pohjaveden pinta nostetaan ensimmäisen niiton jälkeen ja 

tämän jälkeen ylläpidetään tavoitetasolla toiseen niittoon asti. Tässä tapauksessa vettä 

tullaan tarvitsemaan pohjaveden pinnan nostamiseen ja haihdunnan korvaamiseen kesän 

aikana. Taselaskussa otettiin käyttöön peltojen valuma-alueelta muodostuva valunta. 

Peltoalueen valuma-alueelta muodostuvan valunnan määrässä on suuri vuosittainen 

vaihtelu eikä valunnan riittävyys haihdunnan korvaamiseksi läpi kesän ole taattu.  

Kun taseita laskettiin sadannan, valunnan ja haihdunnan keskiarvoilla valunta riitti 

korvaamaan kaiken kastelun tarpeen. Vuosien 2018–2020 mittauksiin perustuen suurin 

vajaus kasteluvedestä syntyi vuonna 2018, jolloin ennen kesää olisi pitänyt saada 

varastoitua 142 mm vettä. Vuosina 2019 ja 2020 säätöveden vajaus oli 76 mm ja 80 mm. 

Tarve veden varastoinnille tai valunnan pidättämiselle on siis ilmeinen.  

Veden varastoinnin ja pidättämisen mahdollisuuksia tutkittiin erillisen kaivettavan 

varastoaltaan, peltojen viereistä valtaojaa padottamalla ja peltojen valuma-alueen 

metsäojien tilavuuteen suhteutettuna. Pelloille suunniteltu 38 mm kokoinen varastoallas, 

tai 12,5 mm varastointipotentiaali valtaojissa eivät olisi riittäneet yhdenkään viime 

vuosien vesivajauksen täyttämiseen. Valuma-alueen ojissa vaikuttaa olevan taas erittäin 

suuri potentiaali, sillä ojien tilavuuden arvioitiin olevan noin 285 mm. Ojien 

hyödyntämistä vesivarastoina ei kuitenkaan tarkasteltu yksityiskohtaisemmin.  
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Tutkimusaseman tapauksessa tyydyttävä ratkaisu löytyy varastoaltaan kaivamisella, sillä 

sen perustamiskustannukset ovat perusteltavissa tutkimustoiminnan jatkumisen kannalta 

välttämättömiksi.  

Muissa tapauksissa kasteltavien peltojen yläpuolisen valuma-alueen metsistä voi löytyä 

yhteistä hyötyä metsätalouden vesiensuojelurakenteiden käyttämisessä peltoalueiden 

vesivarastoina. Tämän vaihtoehdon tarkempi tarkastelu olisi aiheellista, sillä jos metsien 

ojissa ja pohjavedenpinnassa pystytään pidättämään vettä kesäkuun loppuun asti, 

voitaisiin peltojen pohjaveden pintaa säätää huomattavasti pidemmälle, kuin 

luonnolliseen valuntaan perustuen. 

Tämä työ oli vasta teoreettinen laskuharjoitus, jolla pystyttiin hahmottelemaan 

mahdollisia ongelmakohtia salaojakastelun järjestämisessä. Tämän jälkeen on erittäin 

tärkeää saada käytännön kokemusta pohjaveden pinnan säädöstä turvemailla. Vastattavia 

kysymyksiä on esimerkiksi pohjaveden pinnan optimointi pellon kantavuuden kannalta, 

kuinka tasaisesti salaojien kautta kastelu levittyy pellolla ja pohjaveden pinnankorkeuden 

ja peltojen kokonaishaihdunnan suhde. Tärkeää on myös varmistaa, että pinnan säädöllä 

pystyään todella vaikuttamaan kasvihuonekaasupäästöihin, kun säätö tehdään 

peltotasolla. On myös varmistuttava, ettei pintaa säätelemällä vahingossa lisätä 

vesistökuormitusta  

Kolmas selvittämisen arvoinen asia on yhdistää viljeltyjen turvemaiden pinta-ala valuma-

alueisiin, joista on olemassa pitkät aikasarjat virtaamalle. Tällöin voidaan tunnistaa 

valuma-alueet, joiden kesän aikainen valuma riittäisi täyttämään viljeltyjen turvemaiden 

pinnan säädöstä syntyvän veden tarpeen, jos säätö otettaisiin käyttöön laajassa 

mittakaavassa. Jäljelle jääneiden valuma-alueiden tapauksessa on selvitettävä, miten 

paljon valuntaa voidaan hidastaa valuma-alueella, jotta valuntaa voidaan hyödyntää 

pohjaveden pinnan ylläpitämiseen kesällä. Tähän samaan tarkasteluun voidaan sisällyttää 

myös ilmastonmuutoksen vaikutus kasvukauden säähän ja selvittää syntyykö 

ilmastonmuutoksesta paine siirtyä enemmän kasteluun perustuvaan maatalouteen.  
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Liite 1. Tutkimusalueen valuma-alue Metsäkeskuksen 

uomaverkon mukaan määritettynä. Kartassa on merkittynä 

uomaverkon tierumpujen paikat ja miten uomaverkko on 

tunnistanut ne.  
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