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Tausta ja tavoitteet
Ojitettujen turvemaiden ilmasto- ja 
vesistövaikutukset ovat huomattavia, minkä vuoksi 
esimerkiksi turvepeltojen päästövähennyksistä 
toivotaan apua ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. 
Yksi keino alentaa turvepeltojen 
kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöt) on 
pohjaveden pinnankorkeuden nostaminen (esim. 
Regina ym. 2015), mikä voi kuitenkin kasvattaa 
ravinnehuuhtoumaa ja vaikeuttaa 
viljelystoimenpiteitä. Esimerkiksi Pohjois-
Pohjanmaalla turvepellot muodostavat merkittävän 
osuuden viljelysmaasta ja paikoin viljelyn 
lopettaminen tai siirtäminen kivennäismaalle onkin 
sopivien maiden saatavuuden ja viljelyn 
kannattavuuden näkökulmasta haastavaa. Siksi 
tarvitaan tutkimustietoa ilmasto- ja vesistöpäästöjen 
yhtäaikaiseen kontrolliin turvemailla.  Mahdollisten 
maankäytön muutosten hyödyllisyyden ja 
päästövaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tutkia 
myös muiden turvemaan käyttömuotojen vesistö- ja 
ilmastopäästöjen dynamiikkaa. 

Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on löytää 
keinoja ojitettujen turvemaiden vesistö- ja 
ilmastopäästöjen yhtäaikaiseen hillintään.

Selvitän vesitalouden hallinnan vaikutuksia 
turvemaiden KHK-päästöihin ja 
fosforihuuhtoumaan ja kasvillisuuden 
funktionaalisen diversiteetin vaikutusta 
turvemaiden KHK-päästöihin. 
Tutkin eri turvemaan käyttömuodoilla:

1. Fosforin huuhtoutumisriskiä

2. Kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden suhdetta 
funktionaaliseen kasvillisuusdiversiteettiin

3. Erilaisten pohjavesiolosuhteiden yhtäaikaisia 
vaikutuksia fosforihuuhtoumaan ja KHK-
päästöihin.

Tutkimusalueet ja toteutus
Tutkimusalueemme ovat turvepelto, turvemetsä, 
hylätty pelto ja luonnontilainen suo. Turvepelto 
sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoella 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruukin 
toimipisteessä ja muut maankäyttömuodot sen 
läheisyydessä. Ruukin aineistoa täydentää Vaalan 
Pelsosta eri turvemaan käyttömuodoilta tuotettu 
aineisto, mikä mahdollistaa fosforihuuhtoumariskin 
vertailuja ohutturpeisten (Ruukki) ja 
paksumpiturpeisten (Pelso) turvemaiden välillä.

Teemme tutkimusta kenttämittauksilla ja 
laboratoriokokeilla yhteistyössä Luken kanssa. 
Tutkimme maaperäuutoilla fosforin 
huuhtoutumisherkkyyttä eri turvemailla. Olemme 
tehneet laboratorio-oloissa turveprofiileilla 
kolonnikokeen, josta olemme saaneet aineistoa 
KHK-päästöjen ja ravinnehuuhtouman 
yhtäaikaisista vasteista pohjaveden 
pinnankorkeuden muutoksiin. KHK-päästöt ja 
biodiversiteetin yhdistävää aineistoa on kerätty 
valokuvaseurannalla kasvukaudelta 2020 lähtien 
Luken seurannoissa ja teemme tulevina kahtena 
kesänä pysyvillä KHK-mittauspisteillä 
kasvillisuuden peittävyysanalyysejä. Luke ja 
Ilmatieteen laitos seuraavat Ruukin 
säätösalaojitetun pellon KHK-päästöjä, 
ravinnehuuhtoumaa ja ympäristömuuttujia 
aktiivisesti ja Luke kerää KHK-aineistoa myös 
muilta turvemaan käyttömuodoilta. 
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