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SuomeSSa keStäVän viljelyn perusedellytys 
on peltomaiden tehokas kuivatus. Ilman 
toimivaa ojitusta viljelymaiden rakenne 
uhkaa heikentyä, satotaso ei nouse ja anne-
tut lannoitepanokset tulevat huonosti hyö-
dynnettyä. Huono kehitystrendi on ollut 
erityisen selvä viime vuosina. Kuivatuksen 
vaikutukset maan rakenteen ylläpitoon ta-
pahtuvat muun muassa seuraavasti:

• Ojituksen kunnossapito estää maan ra-
kenteen huononemista ja luo edellytyk-
set sen parantamiselle. Tiivistymisriski 
pienenee.

• Hyvärakenteinen maa tuottaa suurempia 
satoja pienemmillä lannoitepanoksilla.

• Pintavalunnan vähentyminen pienen-
tää eroosioriskiä ja fosforihuuhtoumaa 
pintavalunnassa.

• Pohjavedenpinnan säätelyllä voidaan 
rajoittaa happamien sulfaattimaiden va-
lunnoissa esiintyviä happamuuspiikke-
jä ja metallipäästöjä.

Peltomaiden kuivatustilan parantamisen 
vaikuttaa olennaisesti ympäristökuormi-
tusriskiin sekä rehevöitymisen että hap-
pamien päästöjen osalta. 

MAANVILJELYS SUOMESSA 
EDELLYTTÄÄ MAAN KUIVATUSTA

Suomen hydrologiset olosuhteet, maan-
pinnan tasaisuus ja tiivis maaperä edel-
lyttävät peltojen kuivatusta. Kasvit tar-
vitsevat tiettyä kuivatussyvyyttä ja pellon 
kantavuus on edellytys peltotöiden suorit-
tamiselle oikeaan aikaan.

maankuivatus ja ympäristö

Hydrologiset olosuhteet ovat Suomes-
sa sellaiset että maanviljelystä ei voi har-
joittaa ilman peltojen kuivatusta. Suuret 
sademäärät suhteessa haihduntaan syksyi-
sin ja lumen sulaminen keväällä johtavat 
suuriin valumiin (kuva 1). Etelä-Suomes-
sa vuosittainen sadanta on keskimäärin 
noin 700 mm, haihdunta 400 mm ja valun-
ta 300 mm. Pohjois-Suomessa vuosittai-
nen sadanta on vastaavasti 550 mm, haih-
dunta 250 mm ja valunta 300 mm.

Historiamme pahimmat katojaksot eri 
vuosisadoilla ovat olleet pääosin kylmyy-
den ja liiallisen märkyyden aiheuttamia. 
Kolme neljästä pahimmasta viime vuosi-
kymmenen kadosta aiheutui viileistä ja 
sateisista kasvukausista (Peltonen-Sainio 
ja Niemi 2012).

On ennustettu, että ilmastonmuutok-
sen seurauksena talvet muuttuvat leudom-
miksi, kesät lämpimimmiksi ja sateiden 
rankkuus sekä määrä kasvavat. Tämä lisää 
entisestään maan vesitalouden hallinnan 
merkitystä. Ellei pellon kuivatus ole kun-
nossa, eroosio ja huuhtoutumat saattavat 
kasvaa pintavalunnan osuuden lisääntyes-
sä. Keväällä on myös entistä tärkeämpää 
päästä pellolle mahdollisimman aikaisin, 
jotta kasvit saavat hyödynnettyä lämpöti-
lan nousun ja maassa olevan kosteuden. 
Leudommat talvet merkitsevät routimisen 
vähentymistä, mikä lisää maan tiivistymi-
sen riskiä varsinkin savimailla. 

Maanpinnan tasaisuuden takia vesi 
valuu viljelyn kannalta usein liian hitaasti 
pois pelloilta pinta vesistöihin ja edelleen 
mereen, jos pellolla ei ole kuivatusta.

Maatalouden tukia valmistellessa keskusteluun nousivat ojituksen 
ympäristövaikutukset. Oheinen artikkeli on koottu valmistelutyön 

taustatiedoksi.

Suomen maaperä on hyvin tiivis, kos-
ka se on pääosin syntynyt jääkaudella tai 
se on kerrostunut veden alle sen jälkeen. 
Etelä-Suomessa vallitsevia mineraalimai-
ta ovat tiiviit savimaat, Keski- ja Itä-Suo-
messa hietamaat ja erityisesti Pohjan-
lahden rannikoilla esiintyy ympäristön 
kannalta ongelmallisia happamia sulfaat-
timaita. Maamme ovat muutenkin ylei-
sesti happamia. 

Riittävän kuivatuksen myönteiset vai-
kutukset satotasoon perustuvat maan kui-
vumiseen ajoissa kylvökuntoon ja kylvön 
aikaistumiseen, ilmavuuteen ja hyvään 
itämiseen, orastumiseen ja kasvuun, maan 
kantavuuteen sekä kasvualustan hyvään 
kuntoon. Riittävä pellon kantavuus kevään 
viljely toimia ja syksyn sadon korjuuta var-
ten varmistavat koko kasvukauden mah-
dollisimman tehokkaan hyödyntämisen. 
Myöhäisen kylvön aiheuttamaa menetys-
tä ei juuri voi muilla toimenpiteillä korva-

ta. Kasvukauden lopussa lämpötila alkaa 
rajoittaa useimpien kasvien kasvua, joten 
kylvön aikaisuudella on merkittävä vaiku-
tus sadon määrään.

PELTOMAAN KUIVATUS ON 
YMPÄRISTÖLLE EDUKSI

Vesi on keskeinen kasvutekijä. Ylimää-
räinen vesi on johdettava pois pelloilta ja 
toisaalta vettä on oltava riittävästi kasvi-
en käytettävissä. Hyväkuntoinen maa pi-
dättää riittävästi vettä kasvin tarpeita var-
ten. Parasta on, jos pystytään säätämään 
maan kosteutta kuivattamalla ja kastele-
malla tarpeen mukaan. Maan kasvukun-
toon vaikuttavat vesitalouden, ilmavuu-
den ja maan rakenteen lisäksi ravinteet 
ja pH. Hyvässä kasvukunnossa olevalla 
pellolla kasvit käyttävät tehokkaasti ra-
vinteita hyväkseen, jolloin ravinteiden, 
kiintoaineiden ja torjunta-aineiden huuh-
toutuminen vesistöihin vähenee. Samoin 

Kuva 1. Suomen ilmasto asettaa suuret vaatimukset peltojen kuivatukselle. Keväällä lumen runsaat 
sulamisvedet ja routa vaikeuttavat pellolle pääsyä ja syksyllä sateet voivat haitata sadonkorjuuta. Ku-
va on laadittu Jokioisten pitkän ajan keskiarvojen perusteella.

120

100

     80

60

40

20

0

-200

-400

-600

-800
m

m

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Valunta + varasto

Routa

Sadannan vajaus

Lumen vesiarvo

Haihdunta

Sadanta



19SALAOJAYHDISTYS 201318 SALAOJAYHDISTYS 2013

hyviä satoja voidaan tuottaa pienemmällä 
lannoituksella. Lisäksi hyvä kasvillisuus 
haihduttaa paljon vettä, jolloin kokonais-
valunta ja ravinnepäästöt vähenevät.

Hyvä maan rakenne on kestävän vil-
jelyn perusta, mutta vastavuoroisesti vil-
jely vaikuttaa maan rakenteen muodos-
tumiseen ja ylläpitoon (kuva 2). Rakenne 
vaikuttaa kaikkiin maan omaisuuksiin, 
jotka ovat keskeisiä maan viljeltävyyden, 
sadon ja peltoviljelyn ympäristökuormi-
tuksen kannalta. Maan rakenne on hyvä, 
kun vesi imeytyy pinnasta syvemmälle 
nopeasti, mururakenne on vettä kestävä ja 
kasvit kasvavat hyvin sekä kuivina että sa-
teisina kasvukausina. (Alakukku 2009)

Maan kuivuminen on etenkin savi-
maissa muru- ja huokosrakenteen muo-

dostumisen perusedellytys. Viljelymaiden 
maannostumista ja maannoksia tutkittaes-
sa on havaittu, että salaojitus on vaikutta-
nut ratkaisevasti suomalaisten savimaiden 
kehitykseen kuivattaessaan maata syvem-
mältä kuin se luonnontilaisessa savimaas-
sa olisi tapahtunut eli noin metrin syvyy-
teen. Jäykkiin savimaihin on muodostunut 
prismamainen rakenne kuivumisen ja siitä 
seuranneen kutistumisen myötä. Ojituk-
sen on todettu myös vaikuttavan kastelie-
rojen esiintymiseen savimaassa ja maan 
makrohuokosten tilavuusosuuteen (Ala-
kukku 2009, Alakukku ja Turtola 2010).

Pellon hyvä kantavuus varmistaa, että 
viljelytoimet eivät vaurioita maan raken-
netta. Maan rakenteen ylläpito ja kuiva-
tus vaikuttavat toisiinsa. Suomen savipel-
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Kuva 2. Viljelyssä tehtyjen valintojen vaikutus maan rakenteen muodostumiseen ja ylläpitoon (Ala-
kukku, 2009).

loilla maan tiivistyminen on ongelma ja 
sen vaikutukset maassa voivat olla hyvin 
pitkäaikaisia. Suomalaisessa savimaassa 
pohjamaan tiivistymä on säilynyt mitat-
tavana 20 vuotta peltoajon aiheuttaman 
tiivistymisen jälkeen (Alakukku 2009). 
Raskaat maatalouskoneet, yksipuolinen 
viljely ja maan puutteellinen kuivatus ai-
heuttavat maan tiivistymistä. Savipelto-
jen vedenläpäisevyys riippuu erityisesti 
makrohuokosista, joita ovat kasvien juur-
ten ja lierojen tekemät reiät sekä roudan ja 
kuivumisen aiheuttamat halkea mat. Teh-
tyjen havaintojen mukaan jankon yläosa 
tiivistyy kuivatuksen kannalta epäsuotui-
saksi jo varsin kevyiden koneiden vaiku-
tuksesta, mikäli ne liikkuvat pellolla sen 
ollessa märkä.

Euroopan unionissa on myös tiedostettu 
maaperän merkitys. Vuonna 2006 hyväk-
syttiin strategia maaperän suojelemiseksi 
(EU 2006) ja työn alla on myös maape-
rän puitedirektiivi (EU 2006). Strategian 

täytäntöönpanosta on tämän vuoden alus-
sa ilmestynyt raportti (EU 2012). ja se si-
sältää muun muassa tavoitteita eroosion ja 
maan tiivistymisen vähentämiseksi.

Vesi on aineiden kuljettaja ja siten 
sen liikkeet ovat erittäin tärkeitä maan 
ravinteiden ja kiinto aineiden huuhtou-
tumisessa. Suomen ympäristökeskuksen 
arvioiden mukaan maatalouden osuus ih-
mistoiminnan aiheuttamasta vesistöihin 
huuhtoutuvasta fosforista on lähes 70 % 
ja typestä noin 57 %. Maatalousmaiden 
huuhtoutumien on keskimäärin arvioitu 
olevan vuosittain fosforia 1,1 kg /ha ja 
typpeä 15 kg/ha. Luonnonhuuhtouman ta-
soksi on arvioitu fosforille 0,07 kg/ha ja 
typelle 1 kg/ha (Vuorenmaa ym. 2002). 
Vesistöjen kannalta fosforin kuormituk-
sen vähentäminen on ensi arvoisen tärke-
ää, sillä se on useimmiten rehevöitymistä 
säätelevä ravinne. 

Yksittäisiltä peltoalueilta tuleva kuor-
mitus vaihtelee edellä esitettyä laajem-
missa rajoissa maalajista, maan raken-
teesta, ojituksesta, lannoituksesta (määrä, 
tyyppi ja ajankohta), muokkausmenetel-
mästä, viljelykasvista ja sääoloista riippu-
en. Esimerkiksi pieniin valuma-alueisiin 
kuuluvalla Hovin peltoalueella vuotuinen 
typpikuormitus on vaihdellut välillä 5–30 
kg/ha (Vuorenmaa ym., 2002).

Pintavalunnassa on eroosion vuok-
si paljon kiintoainesta. Koska fosfori on 

Kuva 3. Huonosti hoidettu kuivatus johtaa eroo-
sioon ja maan tiivistymiseen.
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pääosin maahiukkaseen kiinnittyneenä, 
myös fosforipitoisuus on pintavalunnassa 
suuri. Suomessa erityisesti savimailla teh-
dyissä kenttäkokeissa hyvän salaojituk-
sen on todettu vähentävän pintavalunnan 
määrää ja siinä tulevaa fosforikuormaa. 
Savimaissa kiintoaine- ja fosforikuormi-
tusta tulee myös salaojista. (Paasonen-Ki-
vekäs ym. 2008, Turtola ja Paajanen1995, 
Turtola 2000, Turtola ym. 2007, Uusitalo 
ym. 2001, Uusitalo ym. 2007, Vakkilai-
nen ym. 2010)

Säätösalaojituksella ja altakastelul-
la voidaan vähentää kokonaisvaluntaa 
ja siten kokonais ravinne huuhtoumia ve-
sistöihin (Evans ym. 1995, Faussey ym. 
2004, Skaggs ym. 2008, Paasonen-Kive-
käs ym. 2000, Wesström 2002). Happa-
milla sulfaattimailla happamuuden syn-
tyä ja metalliyhdisteiden vapautumista 
voidaan vähentää pitämällä pohjaveden 
pintaa korkealla säätösalaojituksen ja al-
takastelun avulla (Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö 2001, Virtanen 2012).

Toteutuneiden ja tulevien toimenpitei-
den vaikutusten arviointi edellyttää pit-
käaikaisia havaintoja, koska vuosittaiset 
kuormitusvaihtelut ovat suuret ja muutok-
set vesistöissä voivat näkyä vasta pitkän 
ajan kuluttua. Tehtyjen arvioiden mukaan 
maatalouden aiheuttama fosforikuor-
ma vesistöihin on pienentynyt vuoden 
1995 jälkeen (1995 - 2006) verrattuna si-
tä edeltävään aikaan (1983 - 1994) (Sjöb-
lom 2008, Aakkula ym. 2010). Toisaalta 
typpikuormitus näyttää hieman nousseen 
vastaavana ajankohtana.

KUIVATUS TOTEUTETAAN 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ 
MENETELMIÄ KÄYTTÄEN

Salaojituksen suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon monia asioita kuten maalaji, 
viljeltävä kasvi, mitoitusvirtaama, raudan 

ja sulfidien esiintyminen. Salaojituksen 
mitoitus tehdään sadon kannalta optimaa-
liseksi, mikä on yleensä myös ympäristöl-
le eduksi. Ojituksen toteutus pitää tehdä 
huolellisesti eikä sitä saa tehdä liian mä-
rissä olosuhteissa.

Säätösalaojitusta, altakastelua ja kui-
vatusvesien kierrätystä käyttäen voidaan 
säätää pellon kosteutta sekä vähentää ko-
konaisvaluntaa ja siten pienentää ravin-
nehuuhtoutumia. Säätö sala ojituksella ja 
altakastelulla voidaan lisäksi happamilla 
sulfaattimailla vähentää hapon muodostu-
mista sekä sen ja metallien huuhtoutu-
mista vesistöihin. Säätösalaojitus so-
veltuu tasaisille ja hyvin läpäiseville 
pelloille.

Peruskuivatus on aiemmin usein voi-
nut johtaa eliöiden elinympäristöjen yk-
sipuolistumiseen. Tämän vuoksi ojitus-
hankkeessa ympäristöasiat tulee ottaa 
huomioon niin suunnittelussa kuin myös 
toteuttamisessa. Nykyinen suuntaus on, 
että mahdollisimman laajasti tulisi so-
veltaa luonnon mukaisen vesirakentami-
sen periaatteita uomien rakentamisessa ja 
kunnossapidossa. Tavoitteina ovat kasvi- 
ja eläinlajiston monipuolistaminen ja ve-
sistökuormituksen pienentäminen. Uoma-
ekosysteemin kannalta tärkeitä tekijöitä 
ovat monipuoliset elinympäristöt (virta-
paikat, suvannot, monipuolinen pohja-
aines, veden syvyysvaihtelu, vaihteleva 
uomageometria, kasvillisuus, kuollut puu-
aines), dynaamisuus (ali-/ylivirtaamat, se-
dimenttiprosessit) ja veden laatu.

Kaivettujen maamassojen sijoittaminen 
edellyttää myös ympäristönäkökohtien 
huomioon ottamista. Työn ajankohdan 
valinta ja työjärjestelyt toteutetaan niin, 
että työstä aiheutuvat haitat ja häiriöt jää-
vät mahdollisimman vähäisiksi sekä työ-
alueella että sen ulkopuolella, varsinkin 
ojitusalueen alapuolisessa vesistössä. 
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