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Turveojitukset suomessa

Turvemaat muodostavat 33.5 % 
(10,4 Mha) Suomen
kokonaispinta-alasta , josta noin
2/3 on kuivatettu.

Maankäyttö: 

Metsätalous, Tiet, Maatalous, 
Turvetuotanto

Ongelma:
Huonosti tehty vesiensuojelu
joillakin alueilla

Vaikutus
• Hydrologia
• Ravinteiden kulkeutuminen
• Kiintoaine ja sedimentti



Metsäojituksien vaikutus pieniin luonnonpuroihin

Lisääntynyt ravinteiden ja 
kiintoaineen 
kulkeutuminen, ja niiden 
kerääntyminen 
uomastoon

Vähentynyt habitaatti

Vaikutuksia ruokaketjuun 
ja populaatioihin



Metsätalouden merkitys vesistöille?
• Kiintoaineksen irtoaminen on merkittävin metsätaloustoimista johtuva 

riski

• Ravinteiden osalta metsätalouden osuus kokonaiskuormituksesta on 5-
8% 

• Vaikutukset voivat olla merkittäviä latvavesistöissä ja pienvesissä
– Latvavesistön valuma-alue voi olla kokonaisuudessaan metsätalouden 

vaikutuksen alaisena

• Kunnostusojituksen vesiensuojelun tavoitteet:
– ojaeroosiota tapahtuu mahdollisimman vähän
– veden mukana kulkevasta kiintoaineksesta saadaan 70-90 % 

pysäytetyksi ennen kuin vedet virtaavat vesistöön
– kunnostusojituksen aiheuttamaa ravinnekuormitusta vähennetään 

käytettävillä vesiensuojelumenetelmillä. 



Ongelma!

• Vesiensuojeluratkaisujen toimivuus heikko 
suurien virtaamien aikana jolloin suurin osa 
vuotuisesta kiintoaine ja 
ravinnekuormituksesta huuhtoutuu vesistöihin 

– Kevät tulvat, rankka sateet ja syksyn sateet

– Ilmaston muutoksen myötä mm. rankkasateet 
tulevat yleistymään

• Asettaa uusia haasteita vesiensuojeluun



Mistä kiintoaine on peräisin?



Kiintoaineen ja sedimentin lähteet
ojitusalueilla ja latvavesissä.

Ojaeroosio Törmäeroosio

Tieojien eroosio

Ojitusoperaatio

Tulvatasanne

Virtaamapiikkien 
välinen varasto 

uomassa

Varasto 
uomassa





Orgaanisen turvesedimentin 
rooli 

• Uomaan kerrostuneella sedimentillä 
suuri rooli kiintoaineen kulkeutumiseen 

virtaamanpiikkien aikana

Marttila, H & Klöve, B. 2008. Erosion and delivery of deposited peat sediment, Water Resources Research, 44

Marttila H & Klöve B Dynamics of erosion and suspended sediment transport from drained peatland forestry, Submitted to Journal of hydrology.



• Kesäisten virtaamahuippujen rooli on suuri 
vuosittaisessa kiintoaineen kulkeumassa

Marttila, H & Klöve, B. 2008. Erosion and delivery of deposited peat sediment, Water Resources Research, 44

Marttila H & Klöve B  Dynamics of erosion and suspended sediment transport from drained peatland forestry, Submitted to Journal of hydrology.



Yhteenveto

– Lisääntynyt sedimentin saatavuus

– Muutokset virtaamissa – huippukkuus

• Muutoksia uomien sedimentissä ja kulkeuksessa

– Lisääntynyt hydraulinen yhteys ja uomien määrä

– Ojitusalueelta tulevan kiintoaine kulkeuman
hallintaan avainasemassa on uoman
pohjasedimentti

– Virtaamahuippujen hallinta tärkeää



Menetelmiä virtaaman hallintaan 



Virtaamaan vaikuttavat rakenteet 

• Settipadot

• Säätöpadot

• Putkipadot

• Tarkoituksena vaikuttaa tulva-aikaiseen vesimäärään – pienennetään 
eroosiovaaraa
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Virtaamansäätö 
turvemetsä-
taloudessa

Marttila, H & Kløve, B. 2009. Retention of sediment and nutrient loads with peak runoff control. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 

Vol. 134(2), 210-216.

Marttila H, Vuori K-M, Hökkä H, Jämsen J & Klöve B Design and application of peak runoff control method for water quality management in peatland forestry. 

Submitted to Journal of environmental quality.

Marttila H & Klöve B Managing runoff, water quality and erosion in peatland forestry by peak runoff control. Submitted to Ecological engineering.



Varastoi virtaamahuippuja
väliaikaisesti ojituverkostoon

Periaatteet:
• Virtaamanhuiput leikkaantuvat
• Eroosio vähenee
• Pidentynyt viipymä mahdollistaa

kiintoaineen takaisin
laskeutumisen ojastoon
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• Keskimääräinen kiintoaineen reduction 82% Keski-
Suomen kohteilla

• Tehokkain virtaamahuippujen aikana, kuten suunniteltu



Virtaamansäätö turvetuotantoalueilla



Virtaamansäädön vaikutukset 
turveojitusalueilla

Pollutant

Removal rate (%) in peatland 

forestry(1),(2)

Removal rate (%) in peat 

harvesting sites(3),(4)

Suspended solids (SS) 54-86 61-95

Total Phosphorus (Ptot) 30-67 47-88

Total Nitrogen (Ntot) 65 45-91

(1) Marttila and Kløve, in press, (2) Amatya et al., 2003 (3) Marttila and Kløve,

2009, (4) Kløve, 2000.



Ohjeistus putkipatojen rakentamiseen

• Rakentaminen

• Mitoitus ohjeistus ja
suositukset
– Vuosi 2010

– Koulutus Keski-Suomen Metsäkeskuksen toimesta 

• Soveltuvuus erilaisille ojitus-
ja valuma-alueille



Virtaamansäädön toimivuus 
erilaisilla ojitusalueilla
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Virtaamansäätöpadon sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa tulee 
kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin

• valuma-alueen ja ojitusalueen pinta-alat ja niiden välinen suhde

• ojitusalueen pituuskaltevuus

• ojitusalueen ojaston potentiaalinen varastotilavuus

• ojitusalueen maaperä ja sen ominaisuudet

• vedenpidättämisen aiheuttamat riskit kohteella

• suurin mahdollinen vedenpidätyskorkeus

• eroosio riski ojitusalueella

• valuntahuippujen vähentämistarpeet ja mahdollisuudet

• alapuolisen padotuksen vaikutus mitoitukseen

• maanomistajan toiveet



Virtaaman säätö

Lietekuopat ojaverkostossa

Kaivukatkot ja pohjapadot

Kaltevilla paikoilla

Vesistöjen suojavyöhykkeet

Laskeutusaltaat Pintavaluntakentät ja 

kosteikot



Ojitusalueilta latvavesiin



• Kuinka virtaamaan voidaan vaikuttaa 
latvavesissä?

• Kuinka hyödynnetään luonnollisia virtauksia? 

• Kuinka ja kuinka kauan ojitusalueelta 
kulkeutunut kiintoaine vaikuttaa puroissa?

Kysymyksiä…
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Sedimentin kulkeutumisen dynamiikka latvavesissä
• Vaikuttavat tekijät

– Kulkeutuvan kiintoaineen/sedimentin määrä ja laatu

– Uoman kuljetuskapasiteetti: hydrologia,kaltevuus, vesimäärä, geomorfologia

– Paikalliset tekijät: kivet, puukappaleet,jne.

• Suuri vaikutus pienissä vesistöissä

Paikallinen tasapaino



Tulvatasanne yhteys



Orgaaninen turvesedimentti

• Decomposition 
processes

• Retention versus 
re-erosion



Latvapurojen ominaisuudet 
ja kunnostaminen

- Marttila H, Tammela S & Kløve B Impact of brook siltation on hydraulic sediment dynamics, and geomorphology: 

can brooks be restored after impacts from peatland forestry. Submitted to Boreal Environmental Research

- Tammela S, Marttila H, Dey S & Kløve B (in press) Effect and design of underminer structure. Journal of hydraulic research.

- Uoma morfologia

- Sedimentin kulkeutuminen ja pidättyminen

- Eroosio ojitusalueilla ja sedimentin lähteet

- Kunnostaminen puulla



Puulla kunnostaminen ja 
vaikuttaminen virtauksiin
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Tulossa olevia jatkotutkimuksia…

• Uudet hankkeet

– ModStream –Suomen Akatemia

– Myrklima

• Valuma-alue tasolla virtaamanhallinta

– Case-tutkimus Kivijärven valuma-alueella Keski-
Suomessa

• Putkipadot, pienten järvien vedenpinnan nosto

• MMM-rahoittama

– Tulvanhallinnan ja vesiensuojelun yhdistäminen
metsäisillä valuma-alueilla



KIITOS!

Thank you!


