
Havaintokokeessa merkittävä osa alueen vesistökuormituksesta tuli yksittäisiltä 

syksyllä kynnetyiltä peltoloHkoilta. kasvukauden ulkopuolella pelto-ojan ra-

vinnepitoisuudet olivat keskimäärin moninkertaisia verrattuna luonnontilaiseen 

metsäpuroon. viljelijä voi vaikuttaa ravinneHuuHtoumien riskin suuruuteen. 

Havaintoja 2 | maaliskuu 2014Ravinnehuuhtoumien
hallinta (RaHa)

ravinnehuuhtoumat pelto-ojaan ja 
metsäpuroon

Jokien ja pelto-ojien vedet virtaavat sameina keväällä lumi-
en sulettua ja syksyllä sateiseen aikaan. Sameus johtuu kiin-
toaineesta, jonka mukana vesistöihin kulkeutuu fosforia. Vesi 
huuhtoo maa-alueilta myös paljaalle silmälle näkymättömiä 
liukoisia ravinteita, jotka muuttuvat näkyviksi rehevöittäes-
sään vesistöjä.

Mistä sameus ja ravinnehuuhtoumat sitten johtuvat ja voiko 
niihin vaikuttaa? Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) -hank-
keessa selvitettiin niin peltojen kuin luonnontilaisen metsän 
ravinnehuuhtoumiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja, miten 
huuhtoumia voisi vähentää. Vanha, kädet levällään toistettu 
sanonta: ”Säätekijöille emme voi mitään”, muutettiin muo-
toon: ”Säätekijöille meidän ei tarvitsekaan voida mitään, mut-
ta  oikeilla valinnoilla viljelijä voi vaikuttaa ravinnehuuhtou-
mien riskin suuruuteen. ”

miten ravinnehuuhtoumat 
syntyvät?

Metsäpuron ja pelto-ojan veden laatua seurattiin hankkees-
sa automaattisin mittauksin keväästä 2011 alkaen (kartat             
sivulla 3).  Luonnontilaisesta metsäpurosta (valuma-alue    
137 ha) saatiin tietoa alueen luonnonhuuhtoumasta.  Pelto-oja 
(valuma-alue 124 ha) puolestaan tarjosi esimerkin virtaavan 
veden laadusta Uudellemaalle  tyypillisellä peltovaltaisella sa-
vikkoalueella.

Seuranta-alueille perustetuilla asemilla mitattiin tunnin 
välein veden määrää ja laatua kevään ja syksyn ylivirtaama-
kausina. Uomassa mitatun sameuden avulla voitiin selittää 
veden kiintoaine- ja fosforipitoisuutta. Myös nitraattitypen pi-
toisuutta ja virtaamaa mitattiin automaattisesti. Peltovaluma-
alueella sijaitsee 14 asuinkiinteistöä, kun taas luonnontilaisella 



valuma-alueella asutusta ei ole. Kiinteistöistä suurimman osan 
jätevedet käsitellään haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukai-
sesti fosforinpoistolla tehostetun maasuodattamon, umpisäili-
ön tai pienpuhdistamon avulla. Osalla kiinteistöistä jätevesien 
käsittely perustuu vielä sakokaivoihin.

Pelto-ojan valuma-alueella viljellään kevätviljoja, mutta 
siellä harjoitetaan myös laajaperäistä nurmituotantoa. Pelto-
ojan valuma-alueen tavanomaisessa viljelyksessä olevien pel-
tojen keskimääräinen P-luku on 11,7. Alueen luomutuotan-
nossa (suurin osa apilanurmia) olevien peltojen P-luvut ovat 
pieniä (keskiarvo 4,1) ja alimmillaan ne ovat lähellä alueen 
luontaisia arvoja. Metsänreunasta otetuista maanäytteistä ana-
lysoidut P-luvut menivät osittain alle määritysrajan (1,5 mg/l), 
samoin kävi metsäpuron valuma-alueella. Osa pelloista on ol-
lut luomutuotannossa vuodesta 1995 alkaen.  Korkean P-luvun 
voidaan ajatella kuvaavan myös kasvanutta vesistökuormitus-
riskiä.

Peltovaltaisella valuma-alueella veden määrän ja laadun 
vaihtelun havaittiin olevan paljon nopeampaa ja voimakkaam-

paa kuin luonnontilaisella metsäalueella. Yksittäinen sadeta-
pahtuma nosti pelto-ojan virtaaman ja veden sameuden, kiin-
toainepitoisuuden ja fosforipitoisuuden nopeasti korkealle, 
kun taas metsäpurossa muutokset olivat hitaampia ja rauhalli-
sempia. Luonnontilaisen metsän ravinnekuormat ovat verran-
nollisia valunnan määrään. Pellolla ravinnekuormaan vaikut-
tavat myös pellon ominaisuudet ja viljelytoimenpiteet, joihin 
viljelijän on mahdollista vaikuttaa. 

ravinnehuuhtoumiin 
vaikuttavia tekijöitä

Viereiselle sivulle on koottu hankkeen aikaisten mittausten 
perusteella tunneittain lasketut nitraattityppikuormat ja koko-
naisfosforikuormat pinta-alaa kohden. Mittausten ja maastossa 
tehtyjen havaintojen perusteella kuormitukseen ovat vaikutta-
neet ainakin:
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kaaviot 1 ja 2: vajaan 10 mm sade saa aikaan virtaaman ja sameuden 
nousua pelto-ojassa ja metsäpurossa. muutokset ovat peltovaltaisella 
valuma-alueella kuitenkin huomattavasti nopeampia kuin luonnontilai-
sella metsäalueella.
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kaavio 3: yksi gramma pelto-ojan kuljettamaa kiintoainetta sisälsi kes-
kimäärin 1,4 mg fosforia. vastaava suhde metsäpurossa oli 0,9 mg/g.  
pelto-ojan ja luonnontilaisen puron sameuden ollessa sama, pelto-ojan 
fosforipitoisuus on keskimäärin 36 % korkeampi.

kaavio 4: liuenneen fosforin pitoisuudet olivat pelto-ojan valumave-
dessä 15 kertaa suurempia kuin metsäpurossa. 

Pelto-oja

Metsäpuro



mittaus-
jakso

nitraattityppikuorma 
(kg/ha)

pelto/ 
metsä

Fosforikuorma (kg/
ha)

pelto/
metsä

kiintoainekuorma 
(kg/ha)

pelto/ 
metsä

valunta
(mm)

mittaus-
jakso 
(päivää)

pelto metsä pelto metsä pelto metsä pelto metsä

kevät 
2011 9,7 0,7 13,7 0,29 0,07 3,9 168 69 2,4 141 141 64

syksy 
2011 7,5 0,6 12,3 0,23 0,04 6,4 139 28 4,9 88 105 78

kevät 
2012 4,6 0,4 12,1 0,35 0,08 4,6 208 67 3,1 161 173 62

syksy 
2012 5,1 1,0 5,1 0,47 0,06 8,1 299 48 6,2 152 160 70

kevät 
2013 5,8 1,0 6,0 0,44 0,12 3,7 275 113 2,4 160 184 74

syksy 
2013 >1,2 0,2 ~6,0 0,57 0,04 16,0 407 30 13,8 91 101 36

taulukko 1: mittausjaksojen (2011-2013) aikaiset nitraattitypen, fosforin ja kiintoaineen kuormat peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma-alueelta. 
pellolta tulevat ravinne- ja kiintoainekuormat ovat moninkertaiset verrattuna metsäalueeseen.

18 %

79 %

3 %

taustahuuhtouma

pellot

haja-asutus

kaavio 3: kokonaisfosforin kuormituslähteiden keskimääräinen jakau-
tuminen kertoo pelloilta huuhtoutuvan fosforin merkityksestä. Haja-
asutuksen osuus kuormituksesta on hyvin pieni.

kartta 1 ja 2: vasemmalla metsäpuron ja oikealla pelto-ojan valuma-
alue. metsäpuron ympärillä on runsaasti korkeusvaihtelua, kun taas 
pelto-ojan valuma-alue on tasaisempi ja se sisältää pellon (keltainen) 
ja metsän (vihreä) lisäksi asutusta ja teitä. mittauspiste on merkitty 
oranssilla täplällä. Copyright: syke, maaseutuvirasto 2011, maanmit-
tauslaitos.

Fosfori
•	 kasvipeitteettömillä kyntöpelloilla tapahtuva 

eroosio

•	 Heti kyntöjen jälkeen alkaneet syyssateet

•	 peltojen kuivatusongelmat

Nitraattityppi
•	 edeltävän kasvukauden sato ja syksyn 

olosuhteet

•	 korkea typpitase

•	 roudan puuttuessa sulamisvedet imeytyvät 
nopeasti maahan lisäten typen huuhtoumaa
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mittausjakson sademäärä 
101 mm 45 mm

2012

Mittausjakson aikainen sademäärä

paljon lunta, 
ei routaa

paljon lunta, 
ei routaa

riskilohkot kynnetty

riskilohkot kynnetty

Kevät 2011

Talviaikainen kasvipeitteisyys pelto-
ojalla oli 27 %. Edeltävä syksy oli vähä-
sateinen, kuiva ja lämmin, joten kasvien 
käyttämättä jättämä ja mineralisoitunut 
typpi huuhtoutui vasta keväällä. Su-
lamisvedet imeytyivät roudattomaan 
maahan (salaojavalunta), joten voima-
kasta pintavaluntaa ei syntynyt. Tämän 
takia eroosio oli pientä, eikä kasvipeit-
teisyyden vähyys vaikuttanut sen mää-
rään.  Metsäpurossa oli ajoittain melko 
korkeita nitraattitypen pitoisuuksia.

Syksy 2011

Valuma-alueen peltojen sato jäi vaati-
mattomaksi kuivuuden vuoksi. Alku-
syksy oli sateinen ja nitraattityppipitoi-
suudet hyvin suuria, koska typpeä oli 
maassa paljon huuhtoutumiselle alttii-
na. Pintavalunta ja eroosio olivat melko 
pieniä, sillä vesi imeytyi kuivaan maa-
perään. Joulukuu oli ennätyssateinen 
ja lämmin. Leutojen talvien on todettu 
lisäävän eroosiota ja fosforihuuhtoumaa 
erityisesti kasvipeitteettömiltä pelloilta.

Kevät 2012

Talviaikainen kasvipeitteisyys pelloilla 
oli 68 %. Kaksivaiheinen kevätvalunta 
pienensi ravinnekuormaa, koska valun-
tahuiput olivat sulaneen lumen määrään 
nähden pieniä. Kasvipeitteisyyden li-
sääntyminen ei näkynyt eroosiossa tai 
fosforikuormassa, sillä riskilohkot oli-
vat edelleen ilman kasvipeitettä. Välit-
tömästi lumen sulamisen jälkeen satoi 
10 mm vettä, mikä nosti pelto-ojan ko-
konaisfosforipitoisuuden korkealle.
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Syksy 2012

Syksy oli hyvin sateinen ja osa pellois-
ta kärsi märkyydestä. Tutkimusjakson 
aikainen sademäärä (140 mm) oli mit-
tausjaksoista korkein. Sateet nostivat 
virtaamaa, ja huonosti vettä imeviltä 
pelloilta huuhtoutui pintavalunnan mu-
kana fosforia sisältävää kiintoainetta. 
Pellot kynnettiin vasta lokakuun lopul-
la. Syy huuhtoumien kasvuun saattoi 
osin olla tiettyjen peltolohkojen huono 
veden varastointi- ja läpäisykyky.

Kevät 2013

Talviaikainen kasvipeitteisyys pelloil-
la oli 65 %. Lumen suuri vesiarvo ja 
nopea kevätsulanta nostivat virtaaman 
mittausjaksoista korkeimmalle ja ai-
heuttivat kevättulvan. Ennätyskorkean 
virtaamahuipun ja hyvin korkean ko-
konaisfosforipitoisuushuipun samanai-
kaisuus nostivat kevään fosforikuorman 
suureksi. Viiden päivän aikana huuhtou-
tui 70 % kaikesta mittausjakson fosfori-
kuormasta.

Syksy 2013

Voimakkaat sateet heti kyntöjen jälkeen 
aiheuttivat liettymistä ja voimakasta 
eroosiota kynnetyillä lohkoilla. Ojave-
destä mitattu fosforipitoisuus oli hyvin 
suuri. Hehtaarikohtainen fosforikuorma 
pelto-ojalla nousi mittausjaksojen kor-
keimmaksi. Maastossa tehdyt tarkenta-
vat mittaukset varmistivat kuormituk-
sen tulevan suurelta osin kynnetyiltä 
pelloilta.  Pelto-ojan typpimittaukset 
olivat epävarmoja hyvin samean veden 
vuoksi.



kuormitus ei synny tasaisesti 
kaikilta pelloilta
Suurin ongelma fosforin huuhtoutumisen kannalta RaHa-
hankkeen peltovaluma-alueella on tiettyjen lohkojen kyn-
täminen syksyllä. Kynnöksellä olevien lohkojen on todettu 
vastaavan ajoittain hyvin merkittävästä osasta koko alueen 
kuormitusta. Esimerkiksi lumen sulamisen aikaan keväällä 
2012 ojan eri kohdista otettiin vesinäytteitä, mitattiin virtaa-
maa ja tehtiin sameusmittauksia kannettavalla anturilla. Sa-
maan aikaan valuma-alueen alaosassa kiinteästi asennettu an-
turi mittasi ravinnekuormitusta tunnin välein.

Mittaukset aloitettiin ojan ensimmäisen lännestä päin vir-
taavan sivuhaaran yläosasta, jossa metsäalueelta (9 % valu-

ma-alueen pinta-alasta) virtaava vesi (kartassa ja valokuvis-
sa pisteet 1 ja 2) yhtyy ensimmäiseltä peltolohkolta valuviin 
vesiin. Ensimmäisen peltolohkon (piste 3, pellot vastaavat                     
2,3 % valuma-alueen pinta-alasta) alueelta mitattiin ojaan 
tulevan suuria määriä kiintoainetta ja fosforia. Pelloilla ojan 
molemmin puolin seisoi vesi lätäköinä ja vaatimattoman suo-
jakaistan läpi virtasi ojaan useasta kohdasta sameaa vettä. 
Seuraavalla peltolohkolla (piste 4) vesi oli uurtanut tiensä suo-
jakaistan läpi, mutta valuvan veden määrä ja kokonaisfosfori-
pitoisuudet jäivät paljon peltoalueen 3 tasosta. Mittauspistees-
sä 5 fosforikuorma lisääntyi vain vähän ojan varressa olevan 
leveämmän suojakaistan ansiosta. 

Tulosten perusteella pystyttiin siis paikallistamaan pieni 
kynnetty pelto-alue, joka vastasi mittaushetkellä 28 % koko 
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pelto-ojan valuma-alueen tarkentavissa mittauksissa selvitettiin fosforihuuhtouman alkuperää. ympyräkaaviossa on esitetty kultakin alueelta (1-8) 
huuhtoutuvan fosforikuorman osuus koko valuma-alueen kuormasta mittaushetkellä.
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valuma- alueelta tulevasta fosforikuormasta. Osa tämän kyn-
netyn hotspot-alueen peltoalasta on hyvin tasaista, ja lumen 
sulamisvedet ja sadevedet seisovat siellä usein lätäköinä. Met-
säalueelta, josta osa oli hakkuuaukeana, valui mittaushetkellä 
2,6 % valuma-alueen fosforikuormasta.

Noin puolet fosforikuormasta valui ojaan mittauspisteiden 
6 ja 7 kautta. Syksyllä 2013 tehdyissä tarkentavissa mittauksis-
sa tämän alueen kyntöpelloilta havaittiin huuhtoutuvan suurin 
osa alueen kiintoaineesta. Syksyn sateet alkoivat heti kyntöjen 
jälkeen, jolloin tuoretta kynnöspintaa oli paljon huuhtoutumi-
selle alttiina. Erityisen suuria kiintoainepitoisuuksia mitattiin 
kynnetyltä peltolohkolta pisteessä 7 valuvasta vedestä. Kyn-
netyllä peltolohkolla pisteessä 6 seisoi suuria lätäköitä ja pel-
to-ojaan purkautui salaojaputkien kautta hyvin sameaa vettä. 

Myös salaojien kautta saattaa valua suuria määriä kiintoainetta 
ja siihen sitoutunutta fosforia. 

Kuormituksen alueellisen tarkentamisen perusteella tehdyt 
havainnot vahvistavat käsitystä toimenpiteiden oikeanlaisen 
kohdentamisen merkityksestä. Mitä keinoja viljelijä sitten voi-
si ottaa käyttöönsä edellä kuvatunlaisessa tilanteessa?

Ravinteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen voitaisiin ot-
taa mallia luonnontilaisesta valuma-alueesta. Ravinteet ovat 
ekosysteemissä liian arvokas luonnonvara tuhlattavaksi. Riski 
liukoisten ravinteiden huuhtoutumisesta kasvaa syksyllä sa-
donkorjuun jälkeen, kun elävä kasvipeite korjataan pelloilta. 
Ravinteiden pidättämiseen on kuitenkin olemassa hyväksi ha-
vaittuja keinoja, joita myös RaHa-hankkeessa on kokeiltu.
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Lisätietoja hankkeesta: 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
www.ymparisto.fi/raha

Lisätietoja vedenlaadun seurannasta:

Pasi Valkama
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
ry, p. 044 767 1394, pasi.valkama@vesiensuojelu.fi

Toimenpiteitä fosforihuuhtoumien       
vähentämiseksi:

•	 talviaikainen kasvipeitteisyys

•	 kipsi tai rakennekalkki, jotka parantavat 
maan rakennetta sekä vähentävät eroo-
siota ja fosforin huuhtoutumista

•	 orgaaninen aines

•	 syväjuuriset, runsaasti biomassaa 
sisältävät kasvit

Toimenpiteitä typpihuuhtouman           
vähentämiseksi:

•	 kerääjä- ja aluskasvit

•	 jaettu typpilannoitus

•	 satotason mukainen lannoitus

•	 täsmäviljely eli lannoituksen säätö 
lohkon sisäisen satotason vaihtelun 
mukaan

miten kuormitukseen voi 
vaikuttaa?
Maanviljelijä voi vaikuttaa viljelytoimenpiteillä pelloilta 
huuhtoutuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrään. Pellolta 
valuvan veden reittiä voi ohjata. Maan veden ja ravinteiden 
pidätyskykyä voi tehostaa maan ominaisuuksia parantamalla. 
Taivaalta satavan veden määrään ja ajoittumiseen viljelijä ei 
sen sijaan voi vaikuttaa.

Jos valunta ja ravinnepitoisuudet ovat korkeita, syntyy    
yhtälöstä suuri kuorma. Jos valunta on suurta, mutta pitoisuu-
det pieniä, pienenee myös kuorma. Toisin sanoen menetelmät,  
jotka ovat tehokkaimpia juuri silloin, kun suurin osa valun-
nasta syntyy, tuottavat suurimman vesiensuojelullisen hyödyn. 

Teksti ja kuvat: Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Taitto: Hanna Aho, Uudenmaan ELY-keskus

viljelijä voi tehdä havaintoja veden laadusta tai kuormituksen alkuperästä esimerkiksi typpiliuskojen avulla tai silmämääräisesti seuraamalla        
samean veden alkuperää.


