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ALKUSANAT

Maatalouden ravinnepäästöjen pienentäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista
pyrittäessä ekologisesti ja myös taloudellisesti kestävään maataloustuotantoon.
Ilmastossamme tapahtuu poikkeuksetta valuntaa sadannan ylittäessä vuosittain
haihdunnan määrän. Virtaava vesi vie mennessään reitilleen osuvan vesiliukoi-
sen sekä irtonaisen, kiinteän aineen, kuten pellon liukoiset ravinteet ja eroosio-
herkän maa-aineksen. Peltoviljelyssä panoksina käytettävien kasvinravinteiden
sekä pellon maa-aineksen paikka on kuitenkin pellossa lisäämässä sen sadon-
tuottokykyä, eikä vesistöissä vesikasvillisuuden tai levän kasvuvoimana. Valu-
ma-alue -mittakaavan tarkastelu, kattaen vedenvirtailureittien määrittämisen,
valunnan jakaantumisen pinta- ja pohjavesivalunnan kesken sekä vedenvirtaus-
nopeudet eri puolilla valuma-aluetta, on hyvä lähtökohta suunniteltaessa paik-
kakohtaisia toimia ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Valuma-aluetarkastelun
pohjalta voidaan kohdentaa tarkennetut ja perustellut poimenpiteet havaittuihin
ongelmakohtiin, esimerkiksi yksittäisen maatilan tasolla.

1  TAUSTAA

Peltoviljelyn fosfori- ja typpikuormitus vesistöihin yritetään puolittaa vesien-
suojelun tavoiteohjelman mukaisesti vuoden 1993 tasosta vuoteen 2005 men-
nessä. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä viljelytekniikkaa ja peltojen vesita-
loutta, tarkentamalla kasviravinteiden käyttöä sekä soveltamalla erilaisia valu-
mavesien suodatusmenetelmiä. (Ympäristöministeriö 1998.)

Peltojen ravinnepäästöjen järkevä pienentäminen edellyttää valuma-alue-
kohtaista tilannekartoitusta, jotta osataan valita oikeat toimenpiteet ja kohden-
taa ne oikeisiin paikkoihin. Tämän projektin tavoitteena oli hyödyntää olemas-
sa olevaa paikkatietoa valuma-aluekohtaisen suunnittelun perustana. Etenkin
haluttiin kehittää numeeristetun salaojakartta-aineiston käyttöä suunnittelutyös-
sä. Sala- ja valtaojathan muodostavat verkoston, jota pitkin valumavedet joh-
detaan vesistöihin.

Tässä projektissa yhdistettiin eri tekniikoita lähtien paikkatiedon digitoin-
nista ja käsittelystä paikkatietoanalyysiin ja aina veden virtauksen matemaatti-
seen mallintamiseen. Lopuksi tuotettua tietoa sovellettiin alueen ravinnepääs-
töjen pienentämistä koskevien toimenpiteiden suunnitteluun ja mahdollisten
valumavesien puhdistamopaikkojen määrittelyyn.

Tällä hetkellä on kehitteillä erilaisia teknisiä ratkaisuja valumavesien puh-
distamiseksi. Suojavyöhykkeitä ja kalkkisuodinojia valtaojien ja vesistöjen
varsille, kosteikkopuhdistamoja ja laskeutusaltaita, samoin kuin kalkkihiekka-
suotimia ja valumavesien kemikaalikäsittelyjä on parasta aikaa koekäytössä
useissa vesiensuojeluhankkeissa eri puolella Suomea. Myös uusia vesienpuh-
distusmenetelmiä on kehitteillä, joten puhdistustekniikan kirjo tulee kasvamaan
lähitulevaisuudessa.

Vantaanjoen valuma-alueelta on kerätty paljon vesitaloutta ja ympäristöä
koskevaa tietoa. Jokialueen maankäyttö on erittäin intensiivistä ja alueella kil-
pailevat keskenään maatalous, virkistyskäyttö ja rakentaminen. Projektin koh-



5

dealueeksi valittiin tällä alueella, Tuusulanjärven rannalla, sijaitseva Hankki-
janojan valuma-alue. Lähes kaikki alueen pellot on salaojitettu ja alueen kat-
sottiin olevan sopivan kokoinen tähän menetelmäkehitystyöhön. Alueen viljeli-
jöiden kanssa keskusteltiin hankkeesta ja sen toteutuksesta projektin kuluessa.
Tämänkaltaisissa projekteissa paikallistuntemus on tärkeää.

2 MENETELMÄT JA TULOKSET TYÖVAIHEITTAIN

2.1 Salaojakarttojen skannaaminen mikrofilmeiltä

Salaojakartat on arkistoitu paperikarttoina ja niistä tehtyinä mikrofilmikopioi-
na. Jotta karttoja voidaan hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoissa (GIS-ohjelmis-
toissa), ne on skannattava digitaaliseen muotoon. Salaojakartat ovat mustaval-
koisia 1:2 000 mittakaavaisia karttoja, joiden koko paperilla on alkaen A4-
koosta A2-kokoon. Yksittäisellä karttalehdellä voi olla useampi ojastokoko-
naisuus. Joissakin kartoissa yksittäinen suunnitelma saattaa olla eri suunnassa
pohjoiseen nähden. Näin on saatu useampi alue samalle karttalehdelle (kuva
1a). Katso esimerkki seuraavalla sivulla, jonka vuoksi kartta-alue täytyy ’lei-
kata’ siinä vaiheessa, kun kartta-alue otetaan käyttöön GIS-ohjelmassa.

Kuva 1a. Salaojakartta

Salaojakarttojen skannauksen voi tehdä joko alkuperäiseltä kartalta tai
mikrofilmiltä. Tässä työssä salaojakartat skannattiin mikrofilmeiltä musta-
valkoskannauksena. Skannaustarkkuus oli 200 pistettä tuumalla. Työn suoritti
yritys nimeltä Monikko. Kartat olivat skannautuneet siististi, ja niistä näkyi
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esimerkiksi korkeusarvoja esittävät numerot selkeästi (kuva 7 kohdassa ”Kor-
keuskäyrien digitointi”). Skannaamista oli vaikeuttanut se, että mikrofilmien
suojaksi on aikanaan laitettu erillinen läpinäkyvä muovi filmin molemmin puo-
lin. Tämä näkyi paikoin myös lopputuloksessa suurempana epätarkkuutena (kuva
1b.)

Skannattujen mikrofilmien koko oli 200…500 kB, jollaisena ne sopivat
esimerkiksi Internet-jakeluun tai sähköpostin liitetiedostoksi. Vastaava skan-
naustiedosto olisi esimerkiksi JPEG -tiedostomuodossa 5–10 MB, mikä johtuu
siitä, että JPEG-pakkausmuoto käsittelee kuvaa aina värikuvana.

Seuraavaksi skannattujen karttojen ojastot leikattiin erillisiksi leikkeiksi
ja käännettiin pohjoisnuolen mukaisesti pohjois-eteläsuuntaan. Tiedostot nimettiin
seuraavasti: toimitusnumero_ojastonumero, esimerkiksi 108_14-18.tif (tila 108,
jonka ojastot 14,15,16,17,18). Työ tehtiin CorellDraw -ohjelmalla (Corel Cor-
poration), mutta sen voisi tehdä myös MicroStationilla (Bentley Systems Inc.).

2.2  Salaojakarttojen asemointi x- ja y-tasossa

Salaojakartat ovat kukin omassa koordinaatistossaan, joten eri karttojen tieto-
jen yhdistämiseksi ne on ensin asemoitava samaan koordinaatistojärjestelmään.
Työssä käytettiin Tuusulan kunnan käyttämää vvj-koordinaatistoa. Salaojakar-
toista tehdyt rasterimuotoiset Ieikkeet paikannettiin Hankkijanojan alueen or-
toilmakuvan (sijaintitarkka ilmakuva) ja Tuusulasta saadun digitaalisen kartta-
aineiston päällä, mittakaava 1:5000 (Kuva 5). Salaojakarttojen paikantaminen
vie pelkän ortoilmakuvan perusteella runsaasti aikaa. Siksi peruskartta, jossa
näkyvät, maatilojen rajat, on työssä suureksi avuksi. Aina parempi, mikäli kart-
tojen paikantamisessa on käytettävissä myös paikallistuntemusta.

Tosin rutinoituminen nopeuttaa työtä. Varsin pian ortoilmakuvasta alkaa
hakea minkä tahansa peltokuvion sijasta peltoja, jotka on salaojitettu, sillä avo-
ojat erottuvat ilmakuvista hyvin (kuva 2).

Varsinainen salaojakartan asemointi tehtiin salaojakartasta ja ortoilmaku-
vasta määriteltyjen vastinpisteiden avulla. Vastinpisteitä tarvitaan vähintään 3
karttaleikettä kohti, ja niiden tulisi peittää koko alue mahdollisimman tasaises-
ti.  Tätä nk. affiinista perusmuunnosta monipuolisemmissa muunnoksissa pis-

Kuva 1b. Skannaustiedostot tallennettiin TIFF-tiedostomuotoon CCITT4 -pak-
kauksella. Tämä pakkausmuoto voi tuottaa pieniä tiedostokokoja mustavalkoi-
sista kuvista.
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Kuva 2. Salaojitetut peltoalueet erottuvat ilmakuvissa avo-ojitetuista alueista. 
 
 
teitä joudutaan määrittämään enemmän: 3–10 riippuen asemoinnin perustana käytetystä 
matemaattisesta mallista. 

Käytännössä salaojakarttojen kiintopisteitä voi olla vaikeaa löytää, koska salaoja-
karttojen ja vertailuaineistojen välillä voi olla pitkä aikaero. Salaojakartat ovat osittain 
1940-luvulta, minkä jälkeen selvästi tunnistettavien rakennusten ja teiden koko tai sijainti 
on voinut muuttua.  

Nyrkkisääntönä voitaneen pitää, että jos kartta on onnistunut, sen muunnos on line-
aarinen (affiininen), jolloin kartta asemoidaan muuttamalla se mm. haluttuun mitta-
kaavaan (scale) ja tarvittaessa korjataan sen kiertymistä (esim. skannatessa kartta ei ole 
ollut pohjois-eteläsuunnassa, kuva 3). 

 
 

Skew 

 

Sceeze   

  Rotate 

 

Scale   

  
Kuva 3. Karttojen asemoinnissa mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. 
 

Esimerkiksi MicroStationissa kartta voidaan halutessa myös asemoida  
(warpata) siten, että määritellään halutut pisteet, jotka pysyvät paikallaan ja kaikki 
muut kartan pisteet siirtyvät. Riippuen käytettävästä mallista alaojakarttaa 
voidaan asemoida halutulla tavalla. Tässä voidaan siis tehdä myös vir- 
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heellinen asemointi, jos kiintopisteiden määritys on tapahtunut virheellisesti ja
kartta ’väännetään’ uuteen uskoon virheellisesti määriteltyjen korkeuspisteiden
avulla (kuva 4).

Kuva 4. Malli korjauksesta, johon korkeamman asteen muunnoksilla pyritään.

Käytettävä asemointimalli valittiin salaojakartassa mahdollisesti esiinty-
neiden virheiden tai ortoilmakuvan ja kartan välisten yhteensopimattomuuksien
luonteesta riippuen. Perusperiaate oli, että muunnoksena käytetään joko

- affiinista mallia, kun kartta on yhteensopiva ortoilmakuvan kanssa (kuva
3) tai

- projektiivista tai polynomimallia, kun kartassa oletettiin esiintyvän pie-
ni virhe, joka aiheutui esim. salaojakartan pinta-alan mittaamisesta maa-
ta

- pitkin etenkin mäkisessä maastossa, jolloin salaojakartta venyy verrattu-
na ortoilmakuvaan (kuva 4).

Työn aikana ei saatu vastausta kysymykseen, mikä kartan asemointimalli
on paras salaojakarttojen koordinaatistomuunnoksissa. Mahdollisesti eri alu-
eilla eri malli olisi paras tai vaihtoehtoisesti eri mallien mahdolliset virheet
ovat niin pieniä, että ne eivät olennaisesti heikennä kartoista saatava tietoa.
Mallia tärkeämpi ongelma lienee löytää sopivia kiintopisteitä, joiden avulla
salaojakartta voidaan kiinnittää muuhun GIS-aineistoon.

Mitä enemmän tarkkoja, koko alueelle tasaisesti jakautuneita vastinpistei-
tä on käytettävissä, sitä parempi asemointitulos on. Hyviä vastinpisteitä oli
vaikea löytää riittävästi ortoilmakuvasta. Lisäksi on otettava huomioon, että
ortoilmakuvan erottelutarkkuus on yksi metri, joka on siten myös vastinpistei-
den määritystarkkuus x,y -tasossa. Tässä työssä vastinpisteitä voitiin  määrittää
myös Tuusulan kunnan digitoimasta aineistosta, esimerkiksi kiinteistörajatie-
doista, rakennuksista, kaivoista jne. Kuvassa 5 on osa salaojakarttaa asemoitu-
na ortoilmakuvan päällä. Kuvassa 6 on puolestaan asemointityön lopputulos,
yhtenäinen karttamosaiikki.
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Kuva 5. Ortoilmakuvan päälle asemoituja salaojakarttoja. Kuvassa näkyy myös
Tuusulan kunnalta saatua aineistoa (vaalealla sävyllä merkityt korkeuskäyrät).



10

Kuva 6. Hankkijanojan alueen salaojakartat asemoituna x,y -tasoon.

2.3  Korkeuskäyrien digitointi

X- ja Y-suunnassa tapahtuneen asemoinnin jälkeen voitiin todeta, että salaoja-
karttojen korkeuskäyrät olivat hyvin samanlaiset Tuusulan aineiston korkeus-
käyrien kanssa. Korkeuskäyrien digitointi tehtiin MicroStation -ohjelmalla.

Ensin määriteltiin Tuusulan kunnan digitoiman aineiston korkeuskäyrien
korkeusarvot, koska saamassamme aineistossa määrityksiä ei oltu tehty. Kor-
keuskäyrät oli Tuusulassa kyllä digitoitu, mutta korkeustieto (z-arvo) ei ollut
siirtynyt tiedostojensiirrossa, kun Tuusulan kunta vaihtoi paikkatieto-ohjelmaan-
sa. Myöhemmin tätä Tuusulan kunnasta saatua korjattua korkeuskäyrästöä käy-
tettiin myös hydrologiseen mallinnukseen niillä alueilla, joita salaojasuunnitel-
mat eivät kattaneet (metsät, salaojittamattomat pellot ja muut vastaavat alueet).
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Tämän jälkeen Tuusulan aineiston avulla määritettiin korkeusarvot salaojakart-
tojen kiintopisteille. Korkeusmääritys tehtiin jokaiselle salaojakartalle erik-
seen. Salaojakarttojen käyrät on sidottu salaojakartan oman kiintopisteen kor-
keustietoon.

Kuva 7. Salaojakartan koordinaatistoa.

Kiintopiste on sijoitettu kuvassa 7 talon nurkkaan. Jos sen korkeus maas-
tossa korkeusjärjestelmässä N63 olisi esim. 40 m merenpinnan yläpuolella,
niin silloin ojaston suuaukon (merkintä  ’=O’ luoteeseen talosta, arvo salaoja-
kartan koordinaatistossa 140) arvo olisi  = 40 m - (324 - 140)/100 = 38,16 m.

Salaojaputki sijaitsee ojan pohjalla, siksi näin suuri korkeusero. Salaoja-
karttojen korkeuskäyrät ovat pääsääntöisesti 0,25 m välein.

Kiintopisteille saadun vvj-koordinaatistossa ja N63-korkeusjärjestelmäs-
sä olevan korkeusarvon perusteella laskettiin salaojakarttojen korkeuskäyrien
vvj- ja N63-arvot, mihin korkeuteen  ne sitten digitoitiin.

Koska kukin yksittäinen ojastokokonaisuus digitoitiin erillisistä salaoja-
karttalähteistä, joiden sijainnin tarkkuuden määritys tehtiin jokaiselle yksilölli-
sesti erikseen, niillä jokaisella on myös oma sijaintivirheensä. Vierekkäisten
karttojen rajalle saattoi muodostua korkeuseroja johtuen digitoinnista (n. 1 m
korkea “porras”). Mosaiikissa olisi siis ollut jyrkänne eri karttojen rajalla,
mikä voisi vaikuttaa virheellisesti esimerkiksi hydrologisen mallintamisen lop-
putulokseen. Lyhentämällä korkeuskäyriä ojastokokonaisuuden rajojen tuntu-
massa (käyrien päät kauempana toisistaan) porras saadaan tasoitettua pinta-
mallinnuksen interpolointivaiheessa.

Seuraavaksi kaikki salaojakartat pyrittiin saattamaan samaan korkeusta-
soon käyttäen hyväksi Tuusulan kunnan aineistoa. Todettiin, että korkeuskäyri-
en digitointitarkkuus riippuu paitsi asemoinnin onnistumisesta, myös siitä, mi-
ten tarkkaan kiintopisteiden korkeus maastossa voidaan määrittää.

Osalla kartoista oli useampi kuin yksi kiintopiste. Näiden pisteiden mää-
rittelemä korkeustieto saattoi joissakin tapauksissa olla Tuusulan kunnan ai-
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neistoon verrattuna keskenään ristiriitainen. Tällaisessa tapauksessa digitoin-
nissa käytettiin kiintopisteelle sitä korkeustietoa, mikä Tuusulan kunnan digi-
toinnin mukaan tuntui lähinnä oikealta.

Kiintopisteen korkeusarvon perusteella määriteltiin siis sekä salaojien
kokoojaojien laskuaukkojen että  salaojakarttojen korkeuskäyrien korkeus. Mitä
tarkemmin kiintopisteiden korkeus oli määritelty, sitä tarkempi ojasto ja korke-
uskäyrätieto saatiin muodostettua. Korkeusarvon virhettä korjattiin salaojatek-
nikoiden keräämillä uusilla karttojen kiintopisteiden korkeustiedoilla. Yleis-
vaikutelmaksi saatiin, että  kiintopisteiden määrittelytarkkuus oli ± 0,5 m, sillä
tämä oli erotus salaojateknikon mittauksen ja kartalta (Tuusulan kunnan digitoi-
ma aineisto) poimitun korkeustiedon välillä.

2.4 Pintamalli ja pintavesireitistö

Pintamallin tekemistä varten digitoitu aineisto (Tuusulan kunnan aineisto, josta
oli leikattu salaojakarttojen kattaman alueen korkeustiedot pois, salaojakartto-
jen korkeusaineisto ja kokoojaojien laskuaukkojen x,y,z -tiedot) siirrettiin Micro-
soft Excel -tiedostoina database-tiedostomuodossa ArcView GIS 3.2 -paikka-
tieto-ohjelmaan (Environmenta l Systems Research Institute, Inc.) (kuva 8).

Aineistosta muodostettiin ensin kolmioverkkomalli eli TIN-malli (Trian-
gulated Irregular Network) Arc View GIS:n 3D Analyst -laajennusta käyttäen.
Korkeuskäyrien harvan sijainnin vuoksi käytettiin 150 metrin suuruista interpo-

Kuva 8. Digitoitu korkeusaineisto ortoilmakuvan päällä.



13

lointisädettä. Pienemmällä interpolointisäteellä malliin olisi jäänyt ”reikiä”.
Mitä pienempää interpolointiväliä voidaan käyttää, sitä yksityiskohtaisempi
maaston pintamalli saadaan muodostettua. TIN-mallin pohjalta muodostettiin
kuvan 9 rasterimuotoinen pintamalli, jossa gridin eli rasteriristikon ruudun koko
on 10 kertaa 10 metriä. Gridin suuruus määräytyi käytössä olleiden laitteisto-
jen laskentakapasiteetin mukaan. Maaston korkeuserot on esitetty 4,4 metrin
luokkavälein, kukin luokka eri sävyssä (kuva 9).

Seuraavaksi korkeusaineistoon lisättiin valtaojatiedot ArcInfo -ympäris-
tössä (Environmental Systems Research Institute, Inc.). Työhön tarvittavat val-
taojan sijaintitiedot tasossa eli x- ja y -arvot määritettiin laatimalla valtaojaa

Kuva 9. Hankkijanojan valuma-alueen pintamalli, veden pintavirtailureitistöt,
valtaoja sekä hydrologisessa mallinnuksessa käytetyt tarkkailupisteet.
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kuvaava rasteritiedosto ortoilmakuvan päällä (kuva 10). 2 metriä syvä valtaoja
syövytettiin pintamalliin vähentämällä kuvan 9 rasteritiedostosta valtaojaa ku-
vaava rasteritiedosto, jonka korkeusarvot olivat valtaojan osalta 2 metriä, muu-
toin 0 metriä. Gridin suuruus oli 10 metriä. Näin korkeusmalliin muodostui 2
metriä syvä ja 10 metriä leveä, pinnan muotoja seuraava oja. Todellisuudessa
Hankkijanoja on 4 m leveä ja 1,5 m syvä. Ojan kuvaustarkkuus edustaa koko
mallin kuvaustarkkuutta.

Kuva 10. Valtaojan sijainti valuma-alueella sekä salaojien kokoojaojien las-
kuaukkojen sijainnit valtaojassa.

Seuraavaksi muodostettiin pintamalliin perustuvat  alavaluma-alueet (kuva
11) ja reittiverkostot valumaveden virtaukselle (kuva 9 ja11). Tavoitteena oli
saada kokonaisvaltainen käsitys siitä, kuinka veden virtaus jakautuu alueella ja
missä kohtaa tietyn alueen vedet saavuttavat valtaojan. Työhön käytettiin
ArcView GIS:n ja sen Spatial Analyst -laajennusosan päällä toimivaa CRWR-
PrePro -ohjelmaa (Olivera ja Maidment 1999), joka on kehitetty Texasin yli-
opistossa (Center for Research in Water Resources at the University of Texas
at Austin). Rasterimuotoisessa pintamallissa jokaisella rasterin ruudulla on kor-
keusarvo kuvaamassa sen korkeusasemaa maastossa. Näiden arvojen perus-
teella CRWR-PrePro -ohjelma laskee jokaiselle ruudulle suunnan, naapuriruu-
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dun, johon vesi lähtee virtaamaan. Vesi virtaa aina pienimmän korkeusarvon
omaavaan naapuriruutuun päin.

Aikaansaatu reittiverkosto on karkea esitys vedenvirtailusta alueella, eikä
siten vastaa täysin todellisuutta. Tämä seikka huomioon ottaen valittiin hydro-
logisessa mallinnuksessa käytettävät tarkkailupisteet valtaojassa. Tarkkailupis-
teet toimivat hydrologisessa mallissa pisteinä, joissa tietyn alueen vedet lisä-
tään valtaojan virtaukseen. Tarkkailupisteiksi valittiin kohdat, joiden virtaa-
matietojen avulla saadaan kokonaisvaltainen käsitys alueesta.

Pintakerrosvirtailun dynaamista mallintamista varten pelto- ja metsäalu-
eet erotettiin toisistaan. Jokainen alavaluma-alue jaettiin 100 m:n levyisiin kais-
taleisiin käyttäen joko samankeskisiä ympyränkaaria tai suoraa viivaa, riippu-
en tavasta, jolla vesi virtaa valtaojaan (kuva 12). Tarkkailupisteet, jotka ovat
pääsääntöisesti myös pintavirtailuvesireittien tulokohtia valtaojaan, valittiin
mahdollisten ympyräkaarien keskipisteiksi. Seuraavaksi määritettiin muodos-
tuneiden kaistalealueiden pinta-alat käyttäen ArcView GIS:n mittaustoiminto-
ja. Hankkijanojaan laskevan valuma-alueen kokonaispinta-alaksi saatiin 289
ha, josta peltoa on 139 ha.

Kuva 11. Pintavalumavesien reittiverkosto ja alavaluma-alueet.
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2.5  Dynaaminen vedenvirtausmalli

Veden virtailun dynaaminen mallintaminen tehtiin Stella Research 5.0 –simu-
lointiohjelmalla (High Performance Systems, Inc.). Tavoitteena oli rakentaa
malli, jonka avulla voidaan tarkastella valumavesien virtausta Hankkijanojan
eri osissa huippuvirtaaman aikana. Malli on pyritty tekemään sellaisella tasol-
la, jossa on mukana tavoitteeseen nähden kaikki oleelliset tekijät. Toisaalta on
varottu rakentamasta mallia liian yksityiskohtaiseksi, sillä yksilöllisen, alueen
olosuhteita, mm. maaperän rakennetta kuvaavan datan puuttuminen ei anna oi-
keutusta tarkan mallin tekemiseen.  Liian yksityiskohtainen mallintaminen epä-
tarkalla datalla saattaa johtaa suuriin virheisiin lopputuloksissa.

Malli koostuu valtaojamallista, joka kuvaa veden virtausta valtaojassa sekä

Kuva 12. Ala-valuma-alueiden jako ”kaistaleisiin”.  Juovitetut ja pilkulliset
alueet ovat metsää, loput peltoa.
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alavaluma-alueiden valuntamallista, joka kuvaa valuntaa alavaluma-alueilta
valtaojaan. Alavaluma-aluemallit jakaantuivat edelleen pelto- ja metsämallei-
hin, joista peltoalueen osalta mallinnetaan pintakerrosvalunta ja salaojavalunta
sekä  metsäalueilta valtaojaan tuleva pintakerrosvalunta ja valunta pohjaveteen
(kuva 13). Valunta pelto- ja metsäaloilta on mallinnettu alavaluma-alueittain
(kuva 12). Pintakerrosvalunta ja valunta maan läpi joko salaojiin tai pohjave-
teen on mallinnettu kaistale kaistaleelta siten, että saadaan selville valtaojaan
päätyvän veden määrä aikajakaumana. Valunnan määräksi on valittu tässä työs-
sä 50 mm, joka jakautuu tasan kolmen päivän ajalle.

Kuva 13. Kaavio hydraulisen mallin rakenteesta. Malli koostuu valtaojamal-
lista, jonka tarkkailupisteisiin (TP) vesi virtaa alavaluma-alueilta (AVA). Ala-
valuma-alueiden valunnan mallinnus käsittää  peltojen pintakerros- ja salaoja-
valunnan sekä metsävalunnan. Nuolet kuvaavat veden virtaussuuntaa.

2.5.1  Pellon pintakerrosvalunta

Maan pintakerrokseksi käsitetään tässä mallissa pellolla maan muokkausker-
ros, joka on yleensä n. 20 cm:n paksu, ja metsässä n. 10 cm vahvuinen karike-
ja multakerros. Mallissa on oletettu maan olevan veden suhteen lähes kylläi-
sessä tilassa, mikä kuvaa maan kosteusolosuhteita kevätvalunnan aikana sekä
myöhään syksyllä runsaiden sateiden jälkeen. Jokaiselle ”kaistaleelle” tuleva
valunta lähtee liikkeelle vedenvirtaussuunnassa kohti seuraavaa kaistaletta no-
peudella, joka määräytyy maan hydraulisen johtavuuden, maan suurten huokos-
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ten määrän ja maan kaltevuuden mukaan:
v = K

1 
s (1)

v = virtausnopeus [m/s]
s = kaltevuus
K

1
 = maan hydraulinen johtavuus pintakerroksessa [m/s], joka saadaan

kaavasta (Messing 1993):
K = B  qn (2)
q = makrohuokosten osuus maan tilavuudesta [m3/m3]
B = 9,447?10-3

n = 2,81
Hydraulisen johtavuuden kaava soveltaa Carmanin ja Kozenyn yhtälöä maassa
tapahtuvaan veden virtauseen. B ja n ovat empiirisesti määritettyjä lukuarvoja
savimaalle, jonka savespitoisuus on 25 –40 % (Messing 1993). Hankkijanojan
alueella pellon maalaji on joko hiue- tai hietasavea. Tämän kaavan mukaisesti
maan kyllästyneen maan hydraulinen johtavuus voidaan määrittää maan makro-
huokostilavuuden perusteella. Makrohuokosten määrä on tätä kaavaa käytettä-
essä mitattu vähentämällä kokonaishuokostilavuudesta maan vesipitoisuus  30
kPa:n alipainekäsittelyn jälkeen.

Tässä työssä mallinnetaan sekä tyypillistä kevätvaluntaa että myöhäissyk-
syn valuntaa. Maa on yleensä kevätvalunnan  alkaessa ja lumien sulaessa vielä
jäässä, mutta sulaa vähitellen valunnan aikana. Maan ollessa jäässä pintaker-
rosvalunta tapahtuu pintavaluntana. Maan pintakerroksen ajatellaan kasvavan
lähes nollasta maan ollessa jäässä muokkaussyvyyteen maan sulaessa. Tämän
vuoksi veden etenemisnopeuteen maan pintakerroksessa vaikuttava makrohuo-
kosten osuus (q) pienenee jäätyneen maan arvosta valunnan muodostumisen
aikana 0,8 (vesi kulkee jään pinnalla lumisohjossa) sulan maan arvoon 0,1.
Maan pintakerroksen sulamisen arvioidaan tässä mallissa vievän viikon, jona
aikana huokoisuuden arvot saavuttavat valunnan muodostumisen lakattua line-
aarisesti sulan maan arvot. Mallinnettaessa syysvaluntaa pintakerroksen huo-
kostilavuus on muutoin sulan maan arvo 0,1, mutta on valunnan muodostumisen
aikana 0,3, mikä kuvaa lievää lätäkön muodostumista maan pintakerrokseen.

Pintakerrosvalunnan nopeuteen vaikuttava kaistaleen kaltevuus määräytyy
paikan mukaan ja määritetään paikkatietokantaohjelmassa laaditun pintamallin
avulla . Valunta tulee kaistaleelle ilmasta (sade, lumen sulaminen) ja/tai edelli-
seltä kaistaleelta. Kaistaleiden välinen etäisyys on 100 m (= kaistaleen leve-
ys). Pintakerrosvalunta päätyy lopulta valtaojaan (kuva 14).
Veden virtaus (Q) pintakerroksessa lasketaan siten vesitilavuuden (V),  maan
hydraulisen johtavuuden (K), kaltevuuden (s) ja kaistaleen poikittaisen pituu-
den (l) mukaan seuraavasti:

Q = VlK s/l (3)
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Kuva 14. Peltoalueelta muodostuvaa pintakerros- ja salaojavaluntaa kuvaava
simulointimallin osa Stella-grafiikkana.

2.5.2  Salaojavalunta

Osa maan pintakerroksessa olevasta vedestä kulkeutuu syvempiin maakerrok-
siin ja päätyy lopulta salaojiin. Tätä infiltraatiota tapahtuu aina, kun maan pin-
takerroksessa on valuntavettä. Infiltraationopeus vaihtelee etenkin savipitoisil-
la mailla maan kuivumis- ja kastumisrytmien sekä jäätymis- ja sulamistilan
mukaan. Tässä mallissa vesitilavuus (V) infiltroituu vedestä kylläisessä maas-
sa maan hydraulisen johtavuuden mukaisesti. Hydraulinen johtavuus (K) laske-
taan Messingin kaavan (2) mukaisesti pohjamaan makrohuokostilavuuden ol-
lessa koko simulointijakson aikana vakio arvo 0,04. Tämä arvo edustaa tyypil-
listä hieman tiivistyneen savisen pohjamaan makrohuokostilavuutta (Aura 1994,
Turtola ja Paajanen 1995, Pesonen et al 2000). Salaojien oletetaan olevan yh-
den metrin syvyydessä (l), joka matka veden täytyy kulkea pohjamaan läpi.
Veden virtaus (Q) pohjamaan läpi lasketaan siten seuraavasti:

Q = V�K/l (4)
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Mikäli samalta alavaluma-alueelta vedet kerätään kahteen eri kokooja-

ojaan, infiltroituva vesimäärä jaetaan näiden salaojitusalueiden suhteessa.
Infiltroitunut vesi päätyy salaojaputkistoon ja kokoojaojaa pitkin valtaojaan.
Tässä mallissa maan oletetaan lähtötilanteessa olevan lähes kylläisessä tilas-
sa, joten valumavesien salaojista valtaojaan oletetaan alkavan purkautua välit-
tömästi infiltraation alettua.

2.5.3  Metsävalunta

Metsäalueen valuntamalli on muutoin rakenteeltaan samanlainen kuin peltoalu-
een malli (kuva 15), mutta salaojien sijaan infiltroitunut vesi päätyy pohjave-
teen, eikä siis valtaojaan. Tässä työssä metsämaalle on käytetty samoja hydrau-
lisen johtavuuden ja huokoisuuden arvoja kuin peltomaallekin.

Kuva 15.  Metsäalueelta muodostuvaa pintakerros- ja pohjavesivaluntaa ku-
vaava simulointimallin osa Stella-grafiikkana.
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2.5.4  Veden virtaus valtaojassa

Valtaojaan kertyvää vettä tarkastellaan 16 tarkkailupisteessä. Pisteet valittiin
siten, että saadaan käsitys koko ojaston vedenvirtauksen kehittymisestä valun-
nan aikana (Kuva 9 ja 12).

Tarkkailupisteeseen lasketaan tulevaksi kaikki edellisen tarkkailupisteen
jälkeen valtaojassa virtaava vesi, valtaojaan tulevat pintavaluntareitistön ulos-
tulojen ja kokoojaojien laskuaukojen vedet mentäessä valtaojaa myötävirtaan.
Lisäksi malliin lisätään vielä alueen alavalla peltoalueella pohjaveden nousu
ojan pohjalle nopeudella 0,5 l/s/ha.

Valtaojamallissa lasketaan yhteen tarkkailupisteeseen tulevien vesien vir-
taukset. Tarkkailupisteestä lähtevän veden virtaus (m3/s) saadaan sovittamalla
pisteen tulovirtaus valtaojan kyseisessä kohdassa oleviin ojan ominaisuuksiin,
kuten ojan poikkileikkaukseen ja ojan pinnan karheuteen.  Sovittaminen teh-
dään alamallilla, jonka syöttöarvoina ovat tuleva tilavuusvirtaus, sen nopeus
sekä ojan ominaisuustiedot. Tuloksena saadaan vesitilavuuden tarvitsema aika
ojaosuuden läpi kulkemiseen.

Kuva 16. Valtaojaan tulevaa valuntaa kuvaava mallin osa Stella-grafiikkana.
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Tilavuusvirta Q [m3/s] valtaojassa määritellään seuraavasti:
Q = vA
 v = virtausnopeus [m/s] (5)

A = by+tan jy 2    = veden poikkipinta-ala ojassa [m2] (6)
y = vedenpinnan korkeus [m]
b = ojan pohjan leveys [m]
j = ojan sivujen kaltevuuskulma [rad]

Valtaojavirtausta voidaan pitää lievästi epätasaisena virtauksena, jolloin sen
määrittämisessä käytetään Bernoullin energiayhtälöä:

p+½rv2+rgh = vakio (7)
p = ilmanpaine, jätetään huomiotta
r = veden tiheys [kg/m3]
g = maan vetovoima [m/s2]
h = korkeus [m]
v = virtausnopeus [m/s]

Valtaojamallissa on tärkeää tietää, millaiseksi virtausnopeus ja vedenpinnan
korkeus muodostuvat ojan loppupäässä, kun ojan pituus, kaltevuus, veden mää-
rä sekä sen nopeus ja vedenkorkeus ojan alkupäässä tunnetaan. Tähän voidaan
soveltaa Bernoullin yhtälön mukaista kaavaa:

y
1
 = y

2
+c(v

2
2/2g –v

1
2/2g)+hf (8)

josta
v

2
 = (v

1
2-hf2g/c+(y

1
-y

2
)2g/c)1/2 (9)

y
1
 = y

1a 
+ h

1 
=

 
ojan jakson ylävirran puoleisen pään pinnan korkeus [m]

y
1a

 = veden korkeus ojan ylävirran päässä [m]
h

1
 = ojan pohjan korkeus ojan ylävirran päässä [m]

y
2
 = y

2a 
+ h

2 
=

 
ojan jakson alavirran puoleisen pään pinnan korkeus [m]

y
2a

 = veden korkeus ojan alavirran päässä [m]
h

2
 = ojan pohjan korkeus ojan alavirran päässä [m]

c = virtausnopeuden epätasaisesta jakautumisesta johtuva kerroin
v

1
, v

2
 = keskimääräinen virtausnopeus loppu ja alkupään poikkileikkauk-

       sissa [m/s]
g = painovoiman kiihtyvyys [m/s2]
hf = kitkahäviö [m]
c saa turbulenttisissa virtauksissa arvon 1 ja laminaarisissa arvon 2. Ho-

sian (1980) mukaan kerroin c saa epätasaisessa virtauksessa arvon 1-1,2. Täs-
sä mallinnuksessa c:n arvona on käytetty arvoa 1,2.
Kitkahäviö hf lasketaan puolestaan Manningin kaavan mukaan:

hf = á2 l v2/R4/3 (10)
á = karheusluku
l = ojan pituus [m]
v = virtausnopeus [m/s], tässä v = v

1

R = A/P = ojan hydraulinen halkaisija [m]
P = b+2y/cos j = veden poikkipinta-alan märkä piiri [m]
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Tässä mallissa kitkahäviö saa arvon 0 kun ojan hydraulinen halkaisija R on
pienempi kuin 0,1. Pienemmillä R:n arvoilla kitkahäviö kasvaisi niin suureksi,
että virtaus tyrehtyisi käytetyillä karheusluvun arvoilla.
Karheusluku on täysin empiirisesti määritettävä arvo. Kaivetuille kanaville
kerroin saa arvoja 0,01–0,15 (Hosia 1980). Tässä mallissa käytetään kuitenkin
arvoa 0,005. Virtauksen muuttuessa dynaamisesti nollasta suurimmillaan jopa
180 l/s, suurempien karheuslukujen käyttö tyrehdyttää virtauksen dynaamisen
muutoksen laskennassa käytettäessä edellä esitettyä laskentatapaa.

Mikäli kaava (9) kirjoitetaan muotoon:
v

2
 = (v

1
2-hf2g/c+(y

1a
-y

2a
+h

1
-h

2
)2g/c)1/2 (11)

Merkitään, h
1
-h

2 
= Äh

y
1a

-y
2a 

= -âÄh

Koska valtaojassa on kyseessä ns. verkasvirtaus,   y
1a

-y
2a 

saa negatiivisen ar-
von eli veden korkeus alavirtauksen päässä ojaa on suurempi kuin ylävirran
päässä. Mitä hitaampi virtaus, sitä lähempänä y

1a
-y

2a 
:n arvo on Äh:n arvoa.

Tässä mallissa â:n suuruudeksi on oletettu 0,99. Virtauksen nopeuden laskemi-
seksi valtaojaosuuden loppupäässä kaava (9) saa muodon:

v
2
 = (v

1
2-(hf2g/c)+(1-â)(2gÄh/c))1/2 (12)

Ojan alkupää on risteyskohta, jossa valtaojaan lisätään vettä. Risteyskohdat
käsitellään mallissa ns. T-risteyksinä, jolloin lisättävä vesi saapuu valtaojaan
kohtisuoraan valtaojaan nähden.  Ojan alkupään virtausnopeuden määrittämi-
sessä sovelletaan liikemäärän säilymisen lakia seuraavasti:

m
1
v

1
 + m

2
v

2
 = v(m

1
+m

2
) (13)

m
1
 = lähtevän valtaojan suuntaisesti tulevan vesitilavuuden massa [kg]

m
2
 = kohtisuoraan valtaojaan saapuvan vesitilavuuden massa [kg]

v
1
 = nopeusvektori lähtevän ojan suunnassa [m/s]

v
2
 = nopeusvektori kohtisuoraan lähtevää ojaa vastaan [m/s]

v = nopeusvektorien summa [m/s]

T-risteykseen kohtisuoraan tuleva virtaus menettää nopeutensa ja hidastaa vir-
tausta. T-risteyksen jälkeen virtausnopeus on seuraava:

v = v
1
m

1
/(m

1
+m

2
) (14)

Valtaojaosuuden alkupäähän kerääntyneen vesitilavuudelta tarkkailupisteiden
väliseen matkaan (ojaosuuteen) kuluva aika saadaan jakamalla matka ojaosuu-
den alkupään ja loppupään keskiarvonopeudella.  Saatu aika syötetään alamal-
lista varsinaiseen malliin, jolloin saadaan aikaan purkautuminen tiettynä tila-
vuusvirtana seuraavan ojaosuuden alkuun (kuva 16). Valtaojan vedet ohjautu-
vat lopuksi järveen.
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Kuva 17. Alamallin osat.

2.5.5  Mallin toimivuus

Mallin validoinnissa on käytetty vuoden 1996 mittaushavaintoja. Käytettävissä
oli mm. lumen sulamisen aikaan mitattuja virtaamatietoja Hankkijanojan suulta
sekä kyseisen vuoden sadanta ja haihduntatiedot. Lisäksi kevään 2001 aikan
alueelta on tehty muutamia havaintoja mm. vesipinnan korkeudesta ja virtaus-
nopeuksista eripuolilla valtaojaa kevätvalunnan aikaan. Myös simulointiarvo-
jen valinnassa on käytetty havaintoaineistoa menneiltä vuosilta. Näin on saatu
karkea käsitys mallin toimivuudesta.

Mallille tehtiin myös herkkyysanalyysi, jolla testattiin mallin käyttäyty-
mistä  tärkeimpien ja niiden todellisten arvojen kannalta epävarmimpien para-
metrien suhteen. Kyseisiä parametreja olivat maan hydraulisen johtavuuden
määräävät Messingin kaavan (2) parametrit B ja n sekä makrohuokosten määrä
(q), ja valtaojavirtausta säätelevät ojan pinnan karkeusluku (á) ja virtausvas-
tuskerroin (â). Herkkyysanalyysissä jokaisen parametrin arvoa muutettiin vuo-
rotellen ±10 % ja seurattiin mallin antamaa vastetta. Tässä tarkastelun kohtee-
na oli muutoksen vaste valunnan jakautumiseen pellon pintavalunnan, salaoja-
valunnan ja metsävalunnan kesken, sekä vaikutukset virtaaman maksimiarvoi-
hin.

Kaikkein herkimmiksi parametreiksi osoittautuivat n ja maan makrohuo-
kosten määrä. n:n pienentäminen 10 % vähensi pinta- ja metsävesien määrää
10–17 % ja lisäsi salaojavesien virtausnopeuden kaksinkertaiseksi. Sitä vas-
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toin n:n suurentaminen 10 % lisäsi pinta- ja metsävesien määrää ainoastaan
noin 3 %, mutta pienensi salaojavesien virtausnopeuden puoleen. 10 %:n muu-
tos n:ssä vaikutti valtaoja virtaamaan 20–30 %.

Maan pintakerroksen makrohuokosten määrän vähentäminen 10 % vähensi
pinta- ja metsävalunnan määrää 25 % ja makrohuokosten määrän lisääminen
puolestaan kasvatti pinta- ja metsävalunnan määrää 31 %. Pohjamaan makro-
huokosten määrän muuttaminen 10% vaikutti salaojavesien virtausnopeuteen
samansuuntaisesti noin 23 %.

n:n pienentäminen 10 % lisäsi veden korkeutta valtaojassa 16–23 % ja
vastaavasti n:n kasvattaminen vähensi korkeutta 9–15 %. Virtausvastuskerroin
(â) oli herkkä valtaojavirtauksen nopeuden ja korkeuden suhteen siten, että 10
% muutos â:n arvossa aiheutti 11–33 %:n muutoksen valtaojaveden nopeudes-
sa tai korkeudessa. Muiden parametrien osalta 10 prosentin muutos näkyi alle
10 %:n muutoksena edellä mainituissa vasteissa.

Malli on siis herkkä maan hydraulista johtavuutta kuvaavan Messingin kaa-
van (2) parametreille n ja makrohuokosten määrä. Messingin (1993) mukaan n
saa arvon 2 rakenteellisilla savimailla, 3 karkeilla mailla ja 4 hiesuisilla savi-
mailla. Tätä taustaa vasten herkkyysanalyysissä käytetyt 10 %:n muutosarvot
2,529 ja 3,091 kuvaavat varsin suurta muutosta maan rakenteessa. Tässä mak-
rohuokosten määrä on arvioitu kirjallisuuden perusteella ja sekä pelto- että
metsäalueilla on käytetty samoja vakioarvoja. Todellinen paikkakohtainen tie-
to maan rakenteesta auttaisi tarkentamaan simulointituloksia.

Pienen kaltevuuden omaavassa peltomaassa alhaisen pohjamaan hydrauli-
sen johtavuuden vaikutuksesta valtaojan huippuvirtaama alenee, mutta valuntaa
jatkuu vastaavasti pidempään, eli huonosti vettä läpäisevä pelto kuivuu hitaam-
min. Mallissa valtaojaan tuleva valumaveden määrä ei siis muutu, ainoastaan
sen jakautuminen pintakerros- ja salaojavalunnan kesken. Todellisuudessa vas-
taavassa tilanteessa kuitenkin haihdunnan määrä kasvaisi, mikä vähentäisi val-
taojaan tulevan veden määrää. Metsän pohjamaan hydraulisen johtavuuden ar-
von alentamisella kasvatetaan valtaojaan päätyvän valumaveden määrää.

Valtaojan virtausnopeus ja vedenkorkeus ovat herkkiä parametrille â, joka
kuvaa vedenvirtausyhtälössä ojaosuuden ylä- ja alapään vesipintojen korkeus-
eroa, ja joka on ilmaistu osuutena ojan pohjan ylä- ja alapään korkeuserosta.
Virtausvastuskerroin (â) saa tässä mallissa vakioarvon 0,99. Tämä arvo ja sen
määrittelytapa onkin mallissa kaikkein kyseenalaisinta, sillä siihen ei ole kir-
jallisuudesta löytynyt valmiita arvoja, vaan on jouduttu käyttämään ns. valistu-
nutta arvausta. Asia kaipaa jatkotutkimusta.

2.5.6  Simulointi ja tulokset

Esimerkin omaisia simulointituloksia on esitetty kuvissa 18–21. Niissä on py-
ritty esittelemään sitä, millaisia asioita malli ottaa huomioon laskennassa. Si-
mulointiaika on kuusi viikkoa ja simuloinnin aikayksikkö dt on 120 sekuntia.
Simuloinnissa käytettiin lähtöarvona 50 mm valuntaa, joka jakautuu kolmen
päivän ajalle. Valuntajakauma on esitetty käyränä 1 kuvassa 18. Käyrä 2  kuvaa
jakauman kertymää.
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Taulukoihin 1–4 on koottu simuloimalla saatuja tuloksia, joita voidaan

käyttää hyödyksi suunniteltaessa ja mitoitettaessa peltoalueen valumavesien puh-
distamista. Taulukossa 1 on kevätvalunnan jakautuminen pellon pinta- ja sala-
ojavaluntaan sekä metsävaluntaan alavaluma-alueittain. Taulukossa 2 vastaa-
vat luvut on saatu simuloimalla syksyistä vastaavan suuruista valuntaa. Taulu-
kossa 3 on koottu salaojavesien maksimivirtausnopeuksia alavaluma-alueittain
ja taulukossa 4 on esitetty valtaojavirtauksen maksimiarvoja tarkkailupisteit-
täin.

Kuva 18. Valunnan jakauma ja kumuloituminen simuloinnin aikana (m), käyrät
1 ja 2. Vaaka-akselin yksiköt ovat sekunteja.
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16:12    13.7.2001
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Kuva 19. Tarkkailupisteen 1 pellon pelto- ja metsävalunnat (m3/s) simuloinnin  
kuluessa. 
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Kuva 20. Valtaojavirtaus (m3/s) kevätvalunnan aikana tarkkailupisteissä  1, 2, 5, 7  
ja 9 simuloinnin kuluessa. Tarkkailupiste 1 sijaitsee peltoalueella valtaojan latvaosalla  
ja tarkkailupiste 9 Hankkijanojan suulla. 
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Kuvan 20 tarkkailupisteiden 7 ja 9 välissä valtaojaan yhtyy eteläinen ojaston
haara. Huippuvirtaamaksi tarkkailupisteessä 9 muodostui 0,18 m3/s. Vastaa-
vasta paikasta mitattu virtaaman arvo heti lumien sulettua vuonna 1996 oli 0,15
m3/s. Havaintohetkellä huippuvirtaama oli kuitenkin jo ohitettu. Tällöin 60 mm:n
valunta oli jakautunut kolmelle päivälle. Tämä simulointitulos menee samaan
suuruusluokkaan.

Kuvassa 21 on esitetty valtaojasta helposti mitattavat mallin parametriar-
vot, veden virtausnopeus ja vesipinnan korkeus ojassa. Näiden avulla mallia
voidaan validoida ja parannella edelleen yhdessä sadanta- ja haihduntatietojen
kanssa. Mallin simulointitarkkuuden parantaminen edellyttäisi mm. paikkakoh-
taisen tiedon hankkimista maan rakenteesta ja sen vedenläpäisyominaisuuksis-
ta.

Kuva 21. Veden virtausnopeudet (m/s) ja vedenpinnan korkeudet (m) tarkkailu-
pisteissä 6 ja 9 simuloinnin kuluessa.
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Taulukko 1. Kolmen vuorokauden aikana tapahtuvan 50 mm suuruisen kevätva-
lunnan jakautuminen pintakerros- ja salaojavaluntaan peltoalueella alavaluma-
alueittain. Alueiden tunnukset on merkitty karttaan kuvassa 22.

Taulukko 2. Kolmen vuorokauden aikana tapahtuvan 50 mm suuruisen kevätva-
lunnan jakautuminen pelto- ja metsävaluntaan valuma-alueella tarkkailupisteit-
täin. Alueiden tunnukset on merkitty karttaan kuvassa 22.

Kevätvalunta peltoalueilta    
Alue Pintavalunta  Salaoja Yht. 

 ha m3 % m3 % m3 

1p 12,4 232 8,0 2680 92,0 2912 

1e 4,1 670 31,4 1465 68,6 2135 

2p 14,6 173 2,1 8112 97,9 8285 

2i 8,0 194 6,9 2618 93,1 2812 

3 9,0 2 0,0 4636 100,0 4638 

4 4,4 332 14,5 1960 85,5 2292 

5l 6,0 346 11,1 2762 88,9 3108 

5i 6,9 322 16,2 1668 83,8 1990 

6k 4,0 127 6,7 1776 93,3 1903 

6p 4,9 276 10,7 2293 89,3 2569 

6e 10,9 179 3,2 5469 96,8 5648 

7l 11,6 448 8,1 5096 91,9 5544 

7i 5,0 200 4,7 4061 95,3 4261 

9k 10,6 79 2,1 3686 97,9 3765 

9l 9,5 545 1,0 4395 89,0 4940 

9i 7,1 110 3,0 3550 97,0 3660 

11p 5,8 182 6,0 2827 94,0 3009 

11e 3,8 306 15,3 1692 84,7 1998 

Yht. 138,7 4723 7,2 60746 92,8 65469 

Kevätvalunta valuma-alueelta     
Alue Peltovalunta  Metsävalunta  Yhteensä 

 ha m3 % ha m3 % m3 

1 16,5 5047 76,7 9,8 1532 23,3 6579 

2 22,6 11097 97,4 7,8 293 2,6 11390 

3 9,0 4638 100,0 0 0 0,0 4638 

4 4,4 2292 71,0 2,2 934 29,0 3226 

5 12,9 5098 100,0 0 0 0,0 5098 

6 19,9 10120 85,1 13,1 1775 14,9 11895 

7 16,6 9805 100,0 0 0 0,0 9805 

9 27,2 12365 93,2 9,5 905 6,8 13270 

11 9,6 5007 96,8 2,2 163 3,2 5170 

Metsäpaikat 13,14 ja 15  46,7 1941  1941 

Metsäpaikat 16,17,18 ja 19  59,0 1792  1792 

Yht. 139 65469 87,5 150 9335 12,5 74804 
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Taulukko 3. Kolmen vuorokauden aikana tapahtuvan 50 mm suuruisen syysva-
lunnan jakautuminen pintakerros- ja salaojavaluntaan peltoalueella alavaluma-
alueittain. Alueiden tunnukset on merkitty karttaan kuvassa 22.

Taulukko 4. Kolmen vuorokauden aikana tapahtuvan 50 mm suuruisen syysva-
lunnan jakautuminen pelto- ja metsävaluntaan valuma-alueella tarkkailupisteit-
täin. Alueiden tunnukset on merkitty karttaan kuvassa 22.

Syysvalunta peltoalueilta    
Alue Pintavalunt

a 
 Salaoja Yht. 

 ha m3 % m3 % m3 

1p 12,4 14 0,5 2898 99,5 2912 

1e 4,1 55 2,6 2080 97,4 2135 

2p 14,6 11 0,1 8274 99,9 8285 

2i 8,0 14 0,5 2798 99,5 2812 

3 9,0 0 0,0 4638 100,0 4638 

4 4,4 22 1,0 2270 99,0 2292 

5l 6,0 22 0,7 3086 99,3 3108 

5i 6,9 18 0,9 1972 99,1 1990 

6k 4,0 8 0,4 1895 99,6 1903 

6p 4,9 18 0,7 2551 99,3 2569 

6e 10,9 12 0,2 5636 99,8 5648 

7l 11,6 33 0,6 5511 99,4 5544 

7i 5,0 13 0,3 4248 99,7 4261 

9k 10,6 5 0,1 3760 99,9 3765 

9l 9,5 37 0,7 4903 99,3 4940 

9i 7,1 7 0,2 3653 99,8 3660 

11p 5,8 12 0,4 2997 99,6 3009 

11e 3,8 23 1,2 1975 98,8 1998 

Yht. 138,7 324 0,5 65145 99,5 65469 

Syysvalunta valuma-alueelta     
Alue Peltovalunta  Metsävalunta  Yhteensä 

 ha m3 % ha m3 % m3 

1 16,5 5047 96,9 9,8 159 3,1 5206 

2 22,6 11097 99,9 7,8 16 0,1 11113 

3 9,0 4638 100,0 0 0 0,0 4638 

4 4,4 2292 96,7 2,2 77 3,3 2369 

5 12,9 5098 100,0 0 0 0,0 5098 

6 19,9 10120 97,7 13,1 238 2,3 10358 

7 16,6 9805 100,0 0 0 0,0 9805 

9 27,2 12365 99,5 9,5 65 0,5 12430 

11 9,6 5007 99,8 2,2 9 0,2 5016 

Metsäpaikat 13,14 ja 15  46,7 111  111 

Metsäpaikat 16,17,18 ja 19  59,0 102  102 

Yht. 139 65469 98,8 150 777 1,2 66246 
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Taulukko 5. Salaojavesien maksimivirtausnopeuksia alavaluma-alueittain.

Taulukko 6. Valtaojan virtauksen, virtausnopeuden ja vedenpinnan korkeuden
maksimiarvoja tarkkailupisteittäin sekä 50 mm kevätvalunnasta aiheutuva tark-
kailupisteiden läpi menevä vesimäärä.

Alue 
Maksimi salaojavirtaus 

l/s 
 kevät syksy 
1p 4,1  4,2 

1e 1,5  1,9 

2p 5,8  5,8 

2i 2,5  2,6 

3 4,3  4,3 

4 1,9  2,1 

5l 2,7  2,9 

5i 2,6  2,8 

6k 1,7  1,7 

6p 2,2  2,4 

6e 5,1  5,3 

7l 4,8  4,8 

7i 2,3  2,4 

9k 3,4  3,4 

9l 2,2  4,6 

9i 3,3  3,4 

11p 2,7  2,8 

11e 1,7  1,8 

 Maksimiarvoja Hankkijanojassa kevätvalunnan aikana 

Paikka Virtaus  Keskim, nopeus Veden korkeus Vettä paikan läpi 

 m3/s m/s m m3 
1 0,03 0,22 0,17 8520 

2 0,05 0,17 0,30 19910 

3 0,06 0,27 0,23 24548 

4 0,01 0,34 0,04 27774 

5 0,08 0,23 0,34 32872 

6 0,03 0,16 0,23 13687 

7 0,11 0,23 0,40 42677 

9 0,18 0,27 0,59 61534 

11 0,04 0,24 0,21 18857 
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Taulukoihin 1–4 kootuista tuloksista nähdään, että 90 % alueen peltovalu-

mista keväällä ja ja 99 % syksyllä kulkeutuu salaojien kautta (vaihteluvälit 68–
100 % ja 97–100 %). Paikassa 1e kevätvalunnan aikana pintakerrosvalunnan
osuus yltää 30 %:iin, paikoissa 4, 5l ja 11e päästään 15 %:iin, paikoissa 5i, 6p
ja 9l 10 %:iin ja lopuissa paikoissa jäädään alle 10 %:n. Syysvaluntojen aika-
na pintakerrosvalunnan osuus jää mitättömäksi kaikilla peltoalueilla. Simuloin-
titulokset ovat samansuuntaisia kuin Jokioisten savimaan huuhtoutumakentällä,
jonka kaltevuus vaihtelee 1–4 %. Kyseisellä kentällä salaojavalunnan osuus
vuotuisesta kokonaisvalunnasta oli ennen salaojituksen parantamista 15–35 %:n
ja salaojituksen parantamisen jälkeen 80–90 % (Turtola 1999).

Simulointituloksien mukaan metsävalunnan osuus on vähäistä, varsinkin
syysvaluntojen aikana. Keväällä jäisen maan aikana tapahtuvassa valunnassa
näkyy metsäalueiden suuremmat maastonkaltevuudet suhteessa suurempina va-
luntoina kuin syksyllä sulan maan aikana tapahtuvassa valunnassa. Niinpä ala-
valuma-alueilla 1, 4 ja 6 metsävesien osuus kokonaisvalunnasta kohoaakin ke-
vätvalunnan yhteydessä 15–30 %:iin.

Taulukon 5 salaojavesien virtausnopeustietoja voidaan hyödyntää suunni-
teltaessa ja mitoitettaessa puhdistimia salaojavesille. Mallin antama salaoja-
vesien virtaus n. 0,5 l/s/ha. Taulukkoon 6 on puolestaan koottu tietoja, joita
tarvitaan, mikäli valtaojaan aiotaan rakentaa esimerkiksi patoava puhdistuslai-
tos tai mittausjärjestelmiä. Valtaojavirtaus on verkasta, mikä mahdollistaa puh-
distamojen sijoittamisen melko vapaasti haluttuihin kohteisiin.

Epävarmuus käytettyjen lähtöparametrien edustavuudesta tulee ottaa huo-
mioon puhdistimien suunnittelussa varmuuskertoimin tai esimerkiksi huippu-
virtaamien aikaisin ohijuoksutuksin. Esimerkiksi, mikäli pohjamaan makrohuo-
kosten määrä onkin 4 %:n sijaan 5 %, vedenvirtausnopeudet salaojissa kasva-
vat todennäköisesti noin 40 %. Vastaavasti prosentin vähennys makrohuokos-
ten määrässä pienentää salaojavitauksen nopeutta noin 50 %. Sen sijaan valun-
nan  jakautumiseen pintakerros-, salaoja- ja metsävesien kesken vastaavilla
makrohuokosten määrän muutoksilla ole merkittävää vaikutusta. Pintakerros-
valunnan määrä muuttuisi noin 10 %. Virtaama valtaojassa muuttuisi vastaa-
vasti 15 %. Pohjamaan makrohuokosten määrän pieneneminen lisää kuitenkin
valunnan ajallista kestoa.

3  VEDENLAATUMÄÄRITYS

Hankkijanojan suulta otettiin vesinäyte 14.4.2001 vedenlaatumääritystä varten.
Näytteenottoajankohta oli huippuvirtaaman jälkeen, roudan sulettua, jolloin
valumaveden ravinnepitoisuudet ovat runsaimmillaan. Näyte analysoitiin Maa-
ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) Jokioisilla. Analyysitulok-
sen perusteella vesinäyte sisälsi kokonaisfosforia 0,131 mg/l, liukoista fosfo-
ria 0,03 mg/l, nitraattia 1,66 mg/l, ammoniumia 0,15 mg/l. Ihmissilmään same-
utena erottuvia maahiukkasia näytteessä oli vähän, mutta sitäkin runsaammin
pienempiä kolloideja hiukkasia. Aiempina vuosina Hankkijanojasta vastaavaan
aikaan mitatut arvot ovat samaa luokkaa fosforin osalta, keväällä 1996 koko-
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naisfosfori vaihteli 0,06–0,14 mg/l liukoinen fosfori oli 0,082 mg/l. Typestä on
aiemmin määritetty lähinnä kokonaistyppi, minkä pitoisuus vaihteli keväällä
1996 1,5–5,1 mg/l. Vastaavaan aikaan keväällä 1996 myös Tuusulanjärveen
laskevien Sarsalanojan ja Mäyränojan vesinäytteet sisälsivät kokonaisfosforia
luokkaa 0,08–0,11 mg/l ja kokonaistyppeä 1,7–5,3 mg/l.

Salaojavedestä ei otettu erillistä näytettä Hankkijanojan alueelta. Salaoja-
vesien kokonaisfosforipitoisuus vaihtelee yleensä välillä 0,01–1 mg/l. Liukoi-
sen fosfaattifosforin pitoisuus on yleensä salaojavedessä alle 0,5 mg/l  ja har-
voin yli 0,1 mg/l. Pitoisuudet voivat kohota hetkellisesti hyvinkin korkeiksi,
mikäli valuntaa tapahtuu pian lannoituksen jälkeen (Peltovuori 2000).

Puustisen (1999) mittauksissa Aurajoen rannalla sijaitsevalla koealueella
pellon pintakerroksen valumavesien liukoisen fosforin pitoisuudet vaihtelivat
viljelymenetelmästä, vuodesta ja vuodenajasta riippuen 0,12–0,71 keskimää-
räisen pitoisuuden ollessa hieman yli 0,2 mg/l. Partikkelifosforia oli vastaa-
vasti 0,13–3,67 mg/l keskimääräisen pitoisuuden ollessa 1–2 mg/l. Pintaker-
rosvalunnan pitoisuudet voivat siis olla fosforin osalta kymmen- tai jopa sata-
kertaisia salaojavesien pitoisuuksiin verrattuna.
Typen osalta pitoisuudet olivat edellä mainituissa Aurajoen kokeissa vastaa-
vasti nitraatin osalta 0,15–17,7 mg/l keskimääräisen pitoisuuden ollessa 1–3
mg/l ja kokonaistypen osalta 0,75–14,96 keskimääräisen pitoisuuden ollessa
3–4 mg/l. Kirkkonummen Sjökullassa tehdyissä kenttäkokeissa savimaan sala-
ojavesissä liukoisen typen pitoisuus on keskimäärin 4,5–9,6 mg/l (Paasonen-
Kivekäs et al. 2000). Lannoituksen jälkeen keväällä sattuneiden rankkasatei-
den yhteydessä salaojavesien kokonaistyppipitoisuus kohosi jopa 70 mg:aan
litrassa. Typen osalta pintakerros- ja salaojavaluntojen pitoisuudet ovat samaa
luokkaa. Valunnasta suurin osa, n. 70–90 %, on nitraattityppeä (mm. Turtola ja
Paajanen 1995, Paasonen-Kivekäs et al. 2000).

4  VALUMAVESIEN PUHDISTAMOTYYPEISTÄ

Peltojen valumavesien puhdistamiseen ei markkinoilla ole tällä hetkellä vielä
yhtään täysin valmista ratkaisua. Sen sijaan kehitteillä on mm. erilaisia valu-
mavesien suodatukseen soveltuvia suodatinmateriaaleja, kuten Nordkalkin kalk-
kihiekka, Norsk Lecan Filtralite ja Helsingin yliopiston kalkkikevytsora liu-
koisen fosforin suodatukseen. Peltojen valumavesien suodatinmateriaalien ke-
hittely on tällä hetkellä parasta aikaa meneillään, eikä niistä ole vielä saatavil-
la tutkimusraportteja.

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että puhdistusmenetelmien tavoitteena
on poistaa vähintään 50 % puhdistuksen kohteena olevasta aineesta. Kapasi-
teetti pyritään mitoittamaan siten, että suodattimen vaihtoväli olisi vähintään
yksi vuosi. Periaatteena on, että käytetty suodatinmateriaali olisi joko uudel-
leen aktivoitavaa tai kierrätettävää joko pellolle tai esimerkiksi rakennusmate-
riaaleiksi.

Materiaalien vedenläpäisykyky riippuu sen huokoskoosta ja -tilavuudesta.
Useimpia suodatinmateriaaleja voidaan valmistaa eri huokosrakenteella. Ra-
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keisen materiaalin ollessa kyseessä huokostilavuutta voidaan muuttaa vaihta-
malla materiaalin raekokoa. Puhdistustehon kannalta usein kriittisintä on saa-
vuttaa veden virtaukselle riittävä viipymä suodatinmateriaalissa. Viipymään
voidaan vaikuttaa suodattimen mekaanisella rakenteella. Suurilla vedenvirtaus-
nopeuksilla riittävän viipymän saavuttaminen voi tosin olla haastavaa. Raken-
teeltaan tällainen suodatin voi olla suodatinaineella täytetty maahan kaivettu
allas, oja tai kaivo, josta valumavesi kulkeutuu läpi joko paineistettuna tai va-
paasti. Suodatin voi olla myös erillinen liikuteltava suodatinmateriaalilla täy-
tetty, esimerkiksi lieriön muotoinen patruuna, johon  valumavesi johdetaan put-
kistoja pitkin. Käytännössä suodattimet voidaan suunnitella ja rakentaa melko
joustavasti erityyppisiin paikkoihin  olosuhteiden vaatimusten mukaisesti.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos (MTT) on kehittänyt menetel-
män, jolla liukoisen fosforin lisäksi valumavedestä saadaan poistettua myöskin
savihiukkaset. Menetelmä perustuu savihiukkasten flokkulointiin alumiinihyd-
roksipolymeeri -käsittelyllä, minkä jälkeen muodostuneet savimurut vajoavat
sekoitusta seuraavan laskeutusaltaan pohjalle (Aura 2000). Menetelmä vaatii
laskeutusaltaan kemikaalilisäyksen jälkeen. Laskeutusaltaana voi toimia ala-
päästään padotettu osa ojaa, jonka virtaama on muuttunut lähes laminaariseksi
ja siten flokkuloinnissa muodostuvat savimurut vajoavat ojan pohjalle. Laskeu-

Kuva 22. Peltoalueen alavaluma-alueet tunnuksineen.
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tusaltaan pohjalle muodostuva liete täytyy poistaa aina altaan täyttyessä. Mene-
telmän puhdistustehoa ja sitä, kuinka suuri osa savihiukkasista ja kuinka suuri
osa liukoisesta fosforista poistetaan, voidaan säätää muuttamalla kemikaalian-
nostusta. Menetelmän kehittäminen jatkuu edelleen, ja siitä on parasta aikaa
kehitteillä erilaisiin kohteisiin, mm. salaojakaivoihin soveltuvia, käyttäjän kan-
nalta nykyistä helppohoitoisempia versioita.

Koska puhdistamojen kehitystyö on vasta pääsemässä toden teolla käyn-
tiin ja käytännössä kokeiltavina ovat tällä hetkellä vasta ensimmäiset prototyy-
pit, ei ole tässä yhteydessä syytä esitellä niiden rakenteita ja toimintaa tarkem-
min.

5  YLEISSUUNNITELMA PELLOILTA TULEVIEN VALU-
MAVESIEN PUHDISTAMISEKSI

Hankkijanojan alueella voidaan soveltaa useita erilaisia valumavesien puhdis-
tusmenetelmiä vaihtoehtoisina tai rinnan. Eri toimenpiteiden järkevä kohdenta-
minen vaatii paikkakohtaisia vedenlaatunäytteitä ja esimerkiksi viljelymaan-
maan rakenteen tarkistamista mm. pohjamaan vedenjohtokyvyn suhteen. Tässä
on käsitelty yleisesti kyseeseen tulevia menetelmiä ja niiden toteutuksessa tä-
män työn pohjalta huomioon otettavia seikkoja.

5.1 Valtaojavedet

Valtaojavesien puhdistamiseen on viime aikoina rakennettu laskeutusaltaita ja
kosteikkoja. Vedenlaatumääritysten mukaan nämä menetelmät soveltuvat kui-
tenkin heikohkosti Hankkijanojan valumavesien puhdistukseen, sillä vesi sisäl-
tää vain vähän sellaisia maahiukkasia, jotka laskeutuvat hitaassa virtauksessa
altaan pohjalle. Vastaavasti veden runsaasti sisältämät kolloidiset hiukkaset
vaativat erittäin pitkän ajan laskeutuakseen, mikäli laskeutuvat ollenkaan. Va-
luma-alueen ollessa 300 ha, 1–2 %:n suuruinen kosteikko veisi alaa 3–6 ha.
Kuvasta 8 voidaan nähdä, ettei peltoalueen ulkopuolella, sen välittömässä lä-
heisyydessä ole tämän suuruista, maastonmuodoltaan luontaisesti kosteikko-
alueeksi soveltuvaa aluetta.

MTT:n kehittämän puhdistamon sijoittaminen Hankkijanojan suulle olisi
teknisesti mahdollista. Koska Hankkijanojan vesi sisältää runsaasti kolloideja
hiukkasia (ei silmin havaittavia) sen puhdistaminen kuluttaa erittäin runsaasti
reagenssia. Tämä kohottaa puhdistamon käyttökustannukset epärealistisen kor-
keiksi, noin 100–200 mk/ha, ajatellen koko valuma-alueen vesien puhdistamis-
ta. Esimerkiksi Jokioisille rakennetun vastaavan puhdistamon käyttökulut ovat
vain n. kymmenesosa, luokkaa 20 mk/ha, johtuen erilaisesta vedenlaadusta. Siellä
vesi sisältää vähemmän kolloideja hiukkasia, mutta vastaavasti runsaasti ve-
den sameutta lisääviä suurempia hiukkasia. MTT:llä kehitettyä puhdistusmene-
telmää voisi kuitenkin käyttää pienemmällä alueella, esimerkiksi puhdistamaan
vain runsaasti kuormittavien alavaluma-alueiden vedet. Teknisesti puhdistus-
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menetelmä voidaan soveltaa eri tavoin ja eri mittakaavoissa aina halutussa
paikassa valuma-aluetta. Ainoa huomioon otettava seikka on, että menetelmä
vaatii paikan ja laitteen, jossa reagenssi sekoitetaan veteen sekä veden virtauk-
seen hitaan, laminaarisen osuuden, jonka aikana flokkuloituva maa-aines voi
laskeutua ojan pohjalle. Hidas virtaus voidaan järjestää esimerkiksi padotuk-
sen avulla valtaojaan. Menetelmän kustannukset vaihtelevat 2–10 penniä/m3

puhdistettavaa vettä.
Myös ojan pohjalle laitettavaa kalkkihiekkakerrosta voidaan harkita joil-

lakin ojaosuuksilla. Ojanpohjasuodatus toimii parhaiten silloin, kun vesi voi
olla kosketuksissa kalkkihiekan kanssa noin puoli tuntia. Hankkijanojassa täl-
laisten olosuhteiden järjestäminen runsaiden valuntojen aikana on vaikeaa il-
man maanrakennustöitä vedenvirtausnopeuden ollessa luokkaa 0,3–0,6 m/s ja
vedenpinnan korkeuden 0,2–0,6 m ojaston alkupäästä loppupäähän. Tosin esi-
merkiksi keväisen valuntahuipun aikana lumien sulamisen yhteydessä vedestä
suuri osa on usein jäisen pellon pinnalla tapahtuvaa valuntaa tai peräisin met-
säalueilta, ja siten siis laimeampia, joten suodattimen ohi tapahtuva virtaus on
sallitumpaa. Ojanpohjasuodatus lienee kuitenkin parhaimmillaan pienillä, su-
lan maan aikana tapahtuvilla virtaamilla, kuten kesäsateiden yhteydessä, jol-
loin myös valumavesien ravinnepitoisuudet ovat yleensä korkeampia kuin ke-
väisen huippuvalunnan aikana.

5.2  Pintakerrosvalunta

Mikäli pintavesien kokonaisfosforipitoisuus on noin kymmenen kertaa suurem-
pi kuin salaojavesien fosforipitoisuus, yltää 10 %:n suuruinen pintavalunta-
osuus kuormitukseltaan samaan tasoon salaojavalunnan kanssa. Simulointitu-
losten mukaan 10 % pintavaluntaosuus ylittyy Hankkijanojan alueella useilla
ala-valuma-alueilla valunnan alkaessa maanpinnan ollessa yhä jäässä. Tällöin
pintavalunnan ravinnepitoisuudet ovat kuitenkin yleensä alhaisemmat kuin su-
lan maan aikana tapahtuvassa pintakerrosvalunnassa. Sitä vastoin sulanmaan
aikana tapahtuvaa valuntaa kuvaava syysvalunnan simulointi osoittaa pintaker-
rosvalunnan jäävän alle 3 %:n kaikilla alavaluma-alueilla. Tämä johtuu lähin-
nä maanpinnan pienestä kaltevuudesta, alle 0,5 %, valtaojan läheisyydessä.
Näyttää siis siltä, että pääpaino ravinnehuuhtoutumien vähentämisessä tulisi
Hankkijanojan alueella peltovesien osalta kohdistaa salaojavesiin. Mikäli kui-
tenkin pintavalunnan kuormitusvaikutusta halutaan pienentää, toimet tulisi koh-
dentaa sellaisiin paikkoihin valtaojan läheisyydessä, joissa maa on erityisen
ravinteikasta ja esimerkiksi maan P-luku korkea. Peltoalueella on avonaista
valtaojaa n. 3,5 km.

Keinoja pintakerrosvalunnan kuormitusvaikutuksen pienentämiseksi ovat
mm. piennar, suojakaista, suojavyöhyke, ravinteista köyhdytetty kaista sekä kalk-
kisuodinoja valtaojan välittömässä läheisyydessä. Vähintään yhden metrin le-
vyinen piennar valtaojan varrella kuuluu maatalouden ympäristötuen pakolli-
siin toimenpiteisiin. Vähintään keskimäärin kolme metriä leveä, nurmikasveja
kylvämällä perustettu suojakaista on puolestaan vapaaehtoinen valtaojan var-
rella, eikä sen perustamisesta saa ylimääräistä tukea. Mikäli pellot ovat CAP-
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tuen piirissä, yli kolme metriä leveästä suojakaistasta on muodostettava erilli-
nen kasvulohko. Sen sijaan, mikäli valtaojan reunaan perustetaan 15 metriä
leveä monivuotisista kasveja kasvava suojavyöhyke, sen perustamiseen ja hoi-
toon voi saada erityistukea. Viiden vuoden ja kymmenen vuoden sopimuksen
erityistuki voi olla enintään 2675 mk/ha/v. Tuen suuruus voi vaihdella perusta-
miseen ja hoitoon liittyvien kustannusten ja tulonmenetysten määrän mukaan.
Suojavyöhykesopimuksen alalle voidaan maksaa luonnonhaittakorvaus. Sen si-
jaan alalle ei makseta ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tukea. Joki-
oisilla vuosina 1991–1999 tehdyssä suojakaistakokeessa savimaalla, maan-
pinnan kaltevuuden ollessa 10–20 % ja kaistan leveyden 10 m, päästiin luon-
non- ja nurmikaistoilla kokonaisfosforin osalta 30–40 %:n ja typen osalta 40–
60 %:n puhdistustehoon. Hyvään puhdistustehoon pääsemiseksi kasvusto tulee
kerätä pois suojakaistalta kukinta- tai siemenvaiheessa (Uusi-Kämppä ja Kil-
pinen 2000).

On todennäköistä, että varsinkin sulan maan aikana Hankkijanojan alueel-
la pintakerrosvalunta on peräisin valtaojan välittömästä läheisyydestä. Viljeli-
jälle helppo tapa vähentää pintakerrosvalunnan kuormitusta alueella olisi siten
köyhdyttää maata valtaojan läheisyydessä, piennaralueen vieressä. Tämä olisi
mahdollista vähentämällä lannoitemäärää tai jättämällä lannoite pois esimer-
kiksi yhden tai kahden kylvöleveyden alalta valtaojan äärellä. Säästynyt lan-
noitemäärä voidaan käyttää lisälannoitteena kompensoimaan sadonmenetystä
turvallisemmalla alueella, kauempana valtaojasta saman kasvulohkon sisällä.
Sato korjataan alalta normaalisti. Samoin kuin suojakaistojen kohdalla, vaiku-
tukset alkavat näkyä hitaasti vuosien myötä maan köyhtyessä. Esimerkiksi pel-
toalueen kuormituslaskelmissa (ICECREAM-malli) käytetään tietoa, jonka
mukaan maan fosforiluvun pudotessa arvosta 50 mg/l arvoon 10 mg/l, fosfori-
kuormitus lähes puolittuu ohran viljelyssä (Palva et al. 2001).

Mikäli valtaojan reunaan halutaan sijoittaa kalkkisuodinojat, alueella riit-
täisi pintakerrosvalunnan pienestä virtausnopeudesta johtuen todennäköisesti
yksirivinen ojitus. Kalkkisuodinojalla voidaan saada poistetuksi yli 80 %  liu-
koista fosforia valumavedestä (Life-Lestijoki-projekti). Siitä kuinka monta vuotta
kalkkisuodinoja säilyttää tehonsa, ei ole vielä riittävästi kokemusta. Ohjelma-
kaudella 2000–2006 kalkkisuodinojitukseen voi saada erityistukea enintään 2560
mk/ha. Kevääseen 2001 saakka kertyneen kokemuksen mukaan kalkkisuodino-
jan kokonaiskustannus vaihtelee olosuhteista ja esimerkiksi salaojahiekan saa-
tavuudesta riippuen 20–30 mk/m, ollen keskimäärin 25 mk/m.

5.3  Salaojavedet

Kehitteillä olevista suodatinmateriaaleista, mm. liukoisen fosforin suodattami-
seen tarkoitetusta kalkkikevytsorasta, voidaan rakentaa ns. patruunasuodatti-
mia, jotka asennetaan salaojan kokoojaojan suulle puhdistamaan erillisesti sa-
laojista tulevaa vettä. Tällainen suodatin voisi tulla kyseeseen esimerkiksi sil-
loin, kun valtaojassa muutoin virtaa puhtaampaa vettä, esimerkiksi keväällä
metsäalueilta tulevaa vettä, ja vastaavasti salaojan kautta pellolta poistuu poik-
keuksellisen ravinnerikasta vettä. Sopivan kohteen löytäminen alueella edel-
lyttäisi ojastokohtaisia vedenlaatumäärityksiä. Hankkijanojaan laskee ainakin
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25 salaojastojen kokoojaojaa, todellinen luku on suurempi, sillä muutama alu-
een salaojakartta ei ollut käytettävissä (kuva 3). Valtaojaan laskevien ojastojen
koko vaihtelee välillä 0,55–9,34 ha keskimääräisen ojaston ollessa reilun 2
ha:n suuruinen.  Mikäli salaojien kautta poistuu 90 % alueen valunnasta, 250
mm:n valunnalla 2 ha:n ojastosta poistuu sen kokoojaojan kautta 4500 m3 vettä
vuodessa, mikä vaatii esimerkiksi kalkkikevytsoraa 1–1,5 m3. Veden virtaus-
nopeus on luokkaa 1 l/s.  Menetelmän kustannuksia ei vielä osata tarkkaan
arvioida, mutta ne asettunevat luokkaan 50–150 mk/ha/v tai 1–6 penniä/ m3.
Suodattimen käytännön toimivuudesta ja puhdistustehosta ei ole vielä koke-
musta. Laboratorio-olosuhteissa puhdistustehon on havaittu olevan kalkkisuo-
dinojan luokkaa liukoisen fosforin osalta. Käytetty suodatinmateriaali voidaan
levittää pellolle maanparannusaineeksi.

Tässä yhteydessä on muistettava, että erilaiset valumavesien puhdistus-
menetelmät ovat lähinnä oireen hoitamista, ja jatkossa tulisikin selvittää ne
syyt ja mekanismit, joilla ravinteet ja maahiukkaset poistuvat pellolta. Useim-
miten syynä on viljelymaan rakenne, joka voi olla luonnostaan altis huuhtoutu-
misille tai viljely on muuttanut sitä epäedulliseen suuntaan. Paras tapa vähen-
tää peltojen ravinnekuormitusta olisi viljelymaan ominaisuuksien parantami-
nen siten, että maahiukkasten erodoituminen vähenee ja maaperä toimii luon-
non suodattimena vähentäen liukoisten ravinteiden huuhtoutumista. Hyvä maan
rakenne palkitsee myös viljelijää mm. lisäämällä pellon viljelyvarmuutta. Maan
rakenteen parantaminen vaatii erilaisia viljelyteknisiä toimenpiteitä, jotka tuli-
si laatia yksilöllisesti tuotantosuunnan ja  kasvupaikan olosuhteiden mukaan.
Tämä edellyttää kuitenkin lisää tutkimustietoa ja kokeiluja erilaisista menetel-
mistä viljelymaan rakenteen parantamiseksi.

6  YHTEENVETO

Projektissa hyödynnettiin olemassa olevaa paikkatietoa suunnitelman perustak-
si peltoalueen ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Projektin aikana kehitettiin
menetelmä, jolla salaojakarttojen sisältämä paikkatieto, mm. korkeusdata voi-
daan muuntaa numeeriseen, yleisesti käyttökelpoiseen muotoon. Menetelmällä
luotu numeerinen korkeusaineisto osoittautui varsin käyttökelpoiseksi mm. hyd-
rologisen mallinnuksen tarpeisiin. Tällä hetkellä yhtä tarkan korkeusaineiston
hankkiminen mm. kaltevuustietojen osalta edellyttää erillisiä maastomittauk-
sia.

Eri lähteistä saadut paikkatietoaineistot yhdistettiin paikkatieto-ohjelmis-
sa. Paikkatieto-ohjelmilla tehdyn laskennan ja analyysin perusteella aineistosta
saatiin määritettyä parametreja, kuten pinta-alat, kaltevuudet ja etäisyydet, hyd-
rologisen mallinnuksen tarpeisiin. Hydrologinen malli käsitti Hankkijanojan
pelto- ja metsäalueilta tapahtuvan valunnan sekä veden virtaamisen valtaojas-
sa.

Paikkakohtaisen tiedon puuttuessa maan rakenteen osalta, simuloinnit hyd-
rologisella mallilla jouduttiin tekemään käyttäen keskimääräisiä savimaan ar-
voja. Mallin avulla saatiin kuitenkin käsitys valunnan luonteesta ja karkeita
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veden virtauksen lukuarvoja mitoitusperusteiksi valumavesien puhdistusmene-
telmille eri puolilla aluetta. Tulosten pohjalta erilaisia puhdistamoja voidaan
edelleen kehittää paikkakohtaisesti sopiviksi, jolloin teknisesti puhdistamot/
puhdistustoimenpiteet voidaan sovittaa ja sijoittaa Hankkijanojaan aina halut-
tuun paikkaan.

Seuraavaksi tulisi kartoittaa, millaisia pitoisuuksia ravinteita ja missä muo-
dossa valumavedet sisältävät. Myös mahdollisten asutuksesta tulevien harmai-
den vesien osuus kuormituksesta on hyvä selvittää. Tätä suunnitelmaa voidaan
käyttää pohjana suunniteltaessa  valumavesien ravinnepitoisuusmittauksia eri
puolilla aluetta.

Mikäli kuormitus on tasaista koko alueella, ja se jakautuu tasan pinta- ja
salaojavesien kesken, tulee harkita valtaojavesien puhdistamista keskitetysti.
Tällöin kyseeseen voisi tulla esimerkiksi  MTT:n kehittämä puhdistamo liukoi-
sen fosforin ja maapartikkeleiden poistamiseen, jonka sijoituspaikkana olisi
Hankkijanojan suu tarkkailupisteiden 9 ja 10 välimaastossa, ennen ojan liitty-
mistä järveen. Puhdistamon kustannukset olisivat luokkaa 30 000 mk/v (100–
200 mk/ha/v). Kustannuksia voidaan alentaa keskittämällä puhdistus ajallisesti
sellaisiin valuntajaksoihin, jolloin kuormitus on suurinta.

Mikäli kuormitus jakaantuu epätasaisesti alueella, kannattaa puhdistustoi-
menpiteet keskittää vain kuormittaviin kohteisiin. Tällöin voisi tulla kyseeseen
MTT:n menetelmä tai kalkkisuodinoja ojaston kuormittavaan haaraan, salaoja-
vesien suodatus kalkkikevytsorasuodattimella tai suojavyöhyke valtaojan var-
teen pintakerrosvalunnan pienentämiseksi, kuormituslähteestä riippuen. Veden
virtauksen simulointitulosten mukaan päähuomio tulisi kiinnittää salaojavesien
puhdistamiseen. Salaojavesien puhdistamopaikoiksi määräytyvät luonnollises-
ti kokoojaojien laskuaukkojen sijaintipaikat (kuvat 10 ja 22). Kustannukset ovat
luokkaa 50–150 mk/ha /v. Pintakerrosvesien puhdistamiseen kannattaa panos-
taa vain kohteissa, joissa mallin antamat simulointitulokset selvästi aliarvioi-
vat todellisen tilanteen ja maaveden ravinnepitoisuudet ovat erityisen korkeita.
Aina on myös harkittava, voidaanko kuormitusta pienentää muuttamalla vilje-
lykäytäntöä tai parantamalla viljelytekniikkaa.

Alueella tehtävät toimet ravinnepäästöjen vähentämiseksi tulee tehdä pit-
käjänteisesti yhteistyössä alueen viljelijöiden ja asukkaiden kanssa. Nyt on aika
harkita, onko alueelle aiheellista sijoittaa ”pienpuhdistamoja” siihen saakka,
kunnes ravinnepäästöjen paikkakohtaiset syyt ja syntymekanismit selvitetään ja
saadaan ongelma hallintaan  kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.
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7 SUMMARY

By 2005, we aim to reduce the phosphorus and nitrogen runoff from cultivated
fields into watercourses by 50% of the runoff level in 1993. This aim follows
the objective programme on water protection. The aim is to reach the objective
by developing cultivation techniques and the water economy in the fields, spe-
cifying the use of nutrients carefully, and filtering the leaching waters in vario-
us ways.

Various kinds of technical solutions are being developed for the treatment
of leaching waters. Such solutions include wetlands and sedimentation basins
as well as lime filter drainage, limestone sand filters and chemical treatments
of the leaching waters, and they are currently being tested within several water
protection projects in various parts of Finland.

In order to reach the planned reduction of the nutrient runoff from fields,
the catchment area must be carefully analysed so that the right measures can be
selected for appropriate targets. The aim of this project was to utilise existing
geographical information as the basis for catchment-area-specific planning. In
particular, we wanted to take drainage plans into a more efficient use. Sub-
surface drains and main ditches form a network leading the leaching waters
into watercourses.

Various techniques were combined in the project, from the digitizing and
handling of the geographical information to its analysis and the mathematical
simulation of the waterflow. The information thus gained was eventually used
to plan the measures concerning the reduction of the nutrient runoff in the area
as well as to determine possible leaching water treatment points. The most
important initial data were the drainage plans of the area. Both terrain surveys
and the map material of Tuusula municipality served as comparison data. The
numerical altitude data created within the project proved very useful, for instance
for hydrological simulation.

On the basis of calculation and analysis, various parameters were defined
from the material to be used for hydrological simulation, such as surface infor-
mation, sloping and distances. The hydrological model included leaching from
the Hankkijanoja field and forest areas as well as the waterflow of the main
ditch.

With the help of this model, we obtained an overview of the leaching type
as well as rough numerical values of the waterflow. On the basis of them, the
leaching water treatment methods were defined for various locations in the
area. Based on the results, various kinds of water treatment methods can be
further developed to suit the needs of a particular area.

Before the selection of the treatment method and location, the type and
form of nutrients in the leaching waters must be defined, as well as the pro-
portion of grey waters from residential sites. This plan can be used as the basis
for measuring the nutrient load in the leaching waters around the area.

If the nutrient load is evenly distributed in the area as well as in surface
and subsurface drain waters, one solution is to treat the main ditch waters in a
centralised manner. However, if the load is unevenly distributed in the area, it
is better to target the treatment measures only to the roots of the nutrient runoff.
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The general plan yields recommendations for the handling of the main

ditch waters, surface leaching waters, and subsurface drainage waters in the
Hankkijanoja area. These recommendations can also be used later on in the
future.

The Project Manager was Liisa Pesonen, M,Sc., from Metria. Anneli Pal-
men, M.A., from Metria was in charge of handling the map data. The
GIS-simulation was realised by Carlos Fondevila Alen from the Helsinki Uni-
versity Department of Agricultural Engineering and Household Technology /
Universitat de Lleida, and the hydrological simulation was made by Liisa Pe-
sonen.
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