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Termistöä
• Valuma-aluetasoinen vesitalouden hallinta

• Valuma-aluetasoinen vesienhallinta

= Vesimäärien ja pitoisuuksien hallintaa 

= Kuormituksen hallintaa

• Kokonaisvaltainen kestävä valuma-
aluelähtöinen vesienhallinta 
luonnonmukaisia menetelmiä painottaen ja 
maankäyttömuotojen rajat ylittäen

• Vesi yhdistää valuma-alueen eri toiminnot 
toisiinsa  hydrologinen kytkeytyneisyys
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Veden pidättäminen ja hidastaminen 



• Maa- ja metsätalouden harjoittaminen Suomen 
olosuhteissa vaatii toimivan kuivatusjärjestelmän

• Sademäärä Pohjois-Pohjanmaalla n. 600 
mm/vuodessa = 600 l/m2 = 6 000 000 l/ha = 6 000 
m3/ha

• Haasteena sateiden jakauma vuoden sisällä, 
lyhytaikaiset voimakkaat sateet ja lumen sulaminen

• Paikalliskuivatus < peruskuivatus < valuma-aluetaso

• Kuivatus voidaan toteuttaa eri tasoilla ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla

• Tulevaisuudessa lisää sateita ja valuntaa

4

Taustaa: valuma-alue toiminnallisena ympäristönä

(Muokattu: Maa- ja metsätalouden vesitalouden suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2020:6)
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• Valuma-alueen muoto

• Maaperä

• Topografia

• Haihdunta

• Kasvillisuus

• Järvisyys

• Maankäyttö

• Uomatiheys/ojitus

Miten valuma-alueen ominaisuudet vaikuttavat valuntaan?



Valuma-alueita on paljon ja ne ovat kaikki erilaisia Uomaverkosto, valuma-alueen suonet



Case: Muhosjoen valuma-alue
Maaperä Maankäyttö



Soiden ojitustilanne

Topografia korkeusmallista
(14-140 m)

virtausverkkomallinnus



Aluksi, katse ajassa taaksepäin (1940-2020)



Montako lampea/järveä hävinnyt tai
merkittävästi pienentynyt?



Myös korkeusmalli kertoo menneisyydestä

Maalajille tyypillistä uomamorfologiaa
- Luontaisia tulva-alueita



Myös korkeusmalli kertoo menneisyydestä

5,4 km luonnonmukaisesti mutkittelevaa uomaa 
2,8 kilometriksi suoraa ränniä



HHt Ht

Raekoon ja virtausnopeuden vaikutus eroosioon, kulkeutumiseen ja kasautumiseen (Hjulström 1935)

Miksi eroosio on alueella voimakasta?

• Hyvin eroosioherkkä maaperä
• Eroosiota aiheuttava veden 

virtausnopeus on suurempi
kuin laskeutumisen mahdollistava nopeus

• Veden virtausnopeutta kannattaa siis
pyrkiä hidastamaan

• Pidättäminen valuma-alueella ja 
hidastaminen uomassa

Hieno hieta
Karkea hieta



Suomen metsäkeskus, Metsähallitus ja Otso-metsäpalvelut

Virtausnopeus etenkin suorissa ojissa ylittää kynnysnopeuden



Ihmisen toiminta 
muuttaa jopa 
valuma-alueen rajoja

• Ojituksella muutetaan valuma-
alueen rajoja

• Valuma-alue voi rajautua 
peltovaltaisella valuma-alueella 
eri tavalla riippuen rajataanko 
valuma-alue pinnanmuotojen 
mukaan, vai salaojitus 
huomioiden



Nurmia ja kevätkylvöisiä viljelykasveja

Maatalousalueiden virtausverkko yhdistää myös pelloilta huuhtoutuvat vedet
muualta valuma-alueelta valuvaan veteen

Scalgo Live Thomas, Ian A., et al. "A sub-field scale critical source area index for legacy phosphorus
management using high resolution data." Agriculture, Ecosystems & Environment 233 (2016): 238-
252.



Välihuomioita

• Ihminen on muuttanut Muhosjoen valuma-alueen hydrologiaa 
mittavasti intensiivinen ojitus

• Johtaa virtaamien äärevöitymiseen ja uomaeroosion 
voimistumiseen

• Veden kuljetuskapasiteetin lisääntyminen
• Kuormituksen kasvu

• Muhosjoen veden väri johtuu soista, kiintoainepitoisuus 
eroosioherkästä maalajista ja intensiivinen ojitus pahentaa 
molempia

• Ojitus lisää hiilen ja ravinteiden huuhtoumaa
• Veden pidättämiseksi ja viivyttämiseksi tarvitaan ratkaisuja

• Askel kohti luonnonmukaisempia ratkaisuja

• Tehokkainta veden pidättäminen on valuma-alueella

Finér, Leena, et al. "Drainage for forestry increases N, P and TOC export to 
boreal surface waters." Science of the Total Environment 762 (2021)



Veden palauttamiseen soveltuvat kohteet

Suometsänhoidon paikkatietoaineistot



Metrin korkuisen  putkipadon rakentamisen  vaikutus veden 
pidätysalueen laajuuteen
- Onko putkipato luonnonmukainen ratkaisu?



Missä pidättää vettä?

• Kitumaaksi luokitellaan 
metsätalouskäytössä oleva maa, 
jonka keskimääräinen vuotuinen 
kasvu on 0,10-0,99 m³/ha kuorineen

• Metsätalouden joutomaaksi 
katsotaan alue, jonka 
keskimääräinen vuotuinen kasvu on 
alle 0,10 m³/ha

• Soveltuisivatko veden 
pidättämiseen?

• Entä turvetuotantoalueet?

Kitumaat ja joutomaat



• Soiden ennallistamisella 
on mahdollista pidättää 
vettä ja tasata valumia

• Tutkimusta tarvitaan 
lisää: mikä on vaikutus 
valuma-aluetasolla

Ronkanen et al. 2022, Vesitalous 2/2022



Ympäristön kannalta kestävä vesienhallinta
-kaksitasouomat ja kosteikot

• Uomien linjaus -> suoristamisen 
välttäminen, mutkittelu

• Monipuoliset poikkileikkaukset -> 
syvyys- ja leveysvaihtelu

• Kasvillisuus – ylläpito

• Liiallisen eroosion/kasautumisen 
hallinta

• Veden laadun paraneminen

• Tulvien hallinta

• Elinympäristöjen palauttaminen
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Ympäristön kannalta kestävä vesienhallinta
-kosteikot



Kaksitasouoman toiminta suhteessa muihin 
vesiensuojelumenetelmiin

• Sipoon Ritobäcken (> 0,1 % valuma-alueesta) 
pidätti 17 kg/P/km

• Vastaa ~1/3 valuma-alueen peltopinta-alan 
kipsikäsittelyn tehoa

• Vastaa pinta-alaltaan suhteessa yläpuoliseen 
valuma-alueeseen samankokoisen kosteikon 
tehokkuutta

Kuvaaja: Krister Karttunen, SYKE

Biodiversiteettihyödyt Kuormituksen väheneminen
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Vesienhallintaratkaisut Tyrnävän Leppiojalla

tulvatasanne tulvatasanne

• Tulvaherkkää maatalousvaltaista 
aluetta

• Eroosioherkkä maaperä
Tulvatasanteelliset 

kaksitasouomat
Pohjakynnyksiä
Kuivatun järven palauttaminen
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Tulvatasanteiden niittoa Leppiojalla elokuussa2021
(alustava tulos Sipoon tutkimusalueelta:
niitolla 15-20 % parannus vedenjohtokykyyn)
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Kunnostustoimet jatkuvat

• Uomaeroosio syventää uomaa 
voimakkaasti Leppiojan alaosalla

• Lisää myös lateraalieroosiota
Riskinä lopulta penkkojen    

sortuminen
• Haasteena virtausnopeuden 

vähentäminen ja veden 
saaminen useammin 
tulvatasanteelle
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Toteutettavien rakenteiden sijainti

Kaksitasouoman pituus 1 000 m
Rakentamisvuosi 2012

1

2

3I



• Uomastossa voidaan tehdä veden pidättämistä lisääviä ja virtaamia hidastavia 
toimia rajoitetusta (kosteikot, tulvatasanteelliset kaksitasouomat, 
pohjakynnykset)

• Vesienhallintatoimet sekä uomastossa ja valuma-alueella
• Maa- ja metsätalous usein avainasemassa vesienhallintatoimia suunniteltaessa
• Miten yhdistää eri vesienhallintatoimet yli maankäytön rajojen?
• Monihyötyiset, luontopohjaiset ratkaisut osana laajempia

elinympäristökunnostuksia
• Avoimia aineistoja ja karttapalveluja paljon käytettävissä yleispiirteiseen

suunnitteluun
• Eivät korvaa maastossa tehtävää suunnittelua ja mittauksia
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Lopuksi



Valuma-aluetasoiset
tulvakartat

Maanpeiteaineisto tarkentuu
+ läpäisemättömät ja läpäisevät pinnat Hulevesitulvakartat

päivittyvät

Tulvaherkät pellot
Potentiaaliset
tulvametsät ja
metsäluhdat
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