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Koko Eurajoen vesistöalueella on 
vesienhoidon pitkäaikainen 

perusrahoitus! 



Vesienhoidon teemat
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Eurajoen vesistöalueella aktiivista
valuma-aluetyötä jo kolmella
vuosikymmenellä

 Vesienhoidon tarpeet ja menetelmät 
muuttuneet matkan varrella:
 Jos suuri osa kuormituksesta tulee kasvukauden 

ulkopuolella, biologiset ja uomissa toteutettavat 
menetelmät ovat yksinään riittämättömiä

 Laadullisen hallinnan ohella myös veden määrä 
noussut keskiöön

→ Eurajoen ja Pyhäjärven vesiensuojelutyössä
painopiste siirretty yhä enemmän maaperään
ja siellä tapahtuviin prosesseihin

→ Valuma-aluekohtainen suunnittelu
(vesienhallinta)

Helmikuu 2020

Kuvat: Lauri Anttila
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Ilmastonmuutos ja sään

ääri-ilmiöt yhteinen

haaste
Maa- ja metsätalous Vesienhoito

Maatalous
• Kuivuus

• Märkyys

• Peltomaan

tiivistyminen ja

köyhtyminen

• Eroosio

Mitä? Miten? Miksi? • Liiallinen

ravinnekuormitus
• Rehevöityminen

• Tummuminen

• Valunnan vaihtelut ja

epätasapaino
• eroosio →

kiintoainekuormitus

• pH-piikit (HASU-maiden 

hallinta)

• vesistöjen

pinnankorkeuden

vaihtelut→

ekosysteemin

sopeutuminen ja

muuttuminen

• Pintavesien lämpötilojen

nousu

Metsätalous

• Kuivuus

• Märkyys

• Myrskytuhot

• Eroosio

Yhteinen tavoite:

• Vettä sopivasti kaikkina vuoden

aikoina

• Ravinteet pysyy pellossa / metsässä

turvaamassa kasvua

• Pelto- ja metsämaan maan rakenne ja kasvukunto

- Kyky pidättää vettä

- Ravinteet kasvien käyttöön

- Viljelyn ja metsätalouden käytännöt 

(maanparannusaineet, säätösalaojitus, jatkuvakasvatus 

yms.)

• Kasteluvesien varastointi, laatu

• Ravinteiden kierrätys → resurssitehokkuus



Alkutuottajayhteistyö Pyhäjärvi-instituutin
vesienhoitotyössä

Pyhäjärvi-instituutti

Pyhäjärven suojeluohjelma

JOKIohjelma

Alkutuotannon kasvu- ja

vastuullisuusohjelma

Älykkäät kastelumenetelmät

alkutuotannossa (Kasteluvesi)

BioEväät
Maan kasvukuntoa

ja vesitaloutta

parantavat

menetelmät

Tulevaisuuden alkutuotannon 

menestystekijät Lounais-Suomessa

PeltoAI
Tehtyjen

käytäntöjen

tutkimus

Hyvä maan kasvukunto –

viljelijän ja vesistöjen etu

Rakennekalkki maatalouden

vesiensuojelukeinona

VesiKestävä –

Ympäristökestävyyttä

metsätalouden

vesienhallinnalla

KÄTEVÄ- Käytännön toimilla kohti

Eurajoen vesistöalueen

vaikuttavampaa vesienhallintaa

HAPPASU – Happamien

sulfaattimaiden parempaa

vesienhallintaa Eurajoen

valuma-alueella

Kuidun ja rakennekalkin 

vesiensuojeluvaikutukset 

(RAKENNE-KUITU)



Kokemuksia kentältä:
 Viljelijät vastuullisia ja ympäristötietoisia

 Pelkkä ympäristöhyöty ei kuitenkaan monesti riittävä
motivaattori

 hyöty viljelijälle/metsänomistajalle tulee olla perusteltavissa

 ympäristötukijärjestelmän korvaukset (CAP27)

 Viime vuodet toimineet monelle herätyksenä

 vanhat kuivatus- ja viljelykäytännöt eivät välttämättä ainoa ja
paras toimintatapa → vesistöystävälliset menetelmät voivat
palvella myös viljelijää

 Esimerkkien voimaa ei voi aliarvioida:

 Pellonpientareella kokemuksia mm. maanparannusaineista, 
säätösalaojituksesta, syväkuohkeutuksesta…

 Välillä kuitenkin edelleen valloilla ajatus veden
mahdollisimman nopean pois johtamisen olevan
ainoa oikea toimintatapa

“ märkyys vaihtuu yllättävän pian liialliseen kuivuuteen ”

→ Monitasoinen vesienhallinta tarpeen Maan rakenteen tarkastelua Pellonpiennar-

tilaisuudessa kesäkuussa 2021 (Kuva: Lauri Anttila)



Monitasoinen vesienhallinta
 Maaperä (maanrakenne, vedenläpäisevyys, varastointikyky, maa- ja 

metsätalouden menetelmät)

 Piiri- ja salaojat (paikalliskuivatus, kastelun huomiointi, ojituskäytännöt)

 Valtaojat ja purot (luonnonmukainen peruskuivatus, 
vedenpidättäminen valuma-aluetasolla)

 Joet

 Järvet

 Eurajoen vesistöalueella käynnissä kolme maa- ja metsätalouden 
vesienhallinnan avustuksista rahoitettua hanketta 

 KÄTEVÄ (Käytännöntoimilla kohti Eurajoen vesistöalueen 
vaikuttavampaa vesienhallintaa)

 HAPPASU (Happamien sulfaattimaiden parempaa vesienhallintaa 
Eurajoen valuma-alueella)

 VesiKestävä (Ympäristökestävyyttä metsätalouden vesienhallinnalla)

https://pyhajarvi-instituutti.fi/hankkeet/

https://pyhajarvi-instituutti.fi/hankkeet/
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Ulkoisen kuormituksen hallinta
 Vesienhoidossa laaja paletti toimenpiteitä

→ tarpeen ja tilanteen mukaan poimittava
toimivimmat

- laskeutusaltaat

- kosteikot

- lohkokohtaiset vesitaloustoimenpiteet (säätösalaojitus jne.)

- kaivuukatkot

- patoketjut

- suojavyöhykkeet

- suodattimet

- kaksitasouomat

- maanparannusaineet (rakennekalkki, kuidut, kipsi)

- kasvipeitteisyys

- jatkuvapeitteinen metsänkasvatus rehevillä turvemailla jne.

→ Ei yhtä autuaaksi tekevää toimenpidettä, vaan
kokonaisuus ratkaisee
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Kuva: Jari Yli-HeikkiläKuva: Lauri Anttila

Kuva: Sauli Jaakkola

Kuva: Sauli Jaakkola



Mitä ajatuksia tulevaisuudesta?
 Tutkimus toimenpiteiden vaikuttavuudesta tärkeää

 kohdentaminen ja oikeiden toimenpiteiden valinta 

 onnistumiset motivoivat myös maanomistajaa

 vedenlaatuvaikutusten lisäksi tärkeää tuottaa tietoa viljelijän / 

maanomistajan kannalta oleellisista muuttujista (satovaikutukset, 

kustannushyödyt yms.)

 Uusia tutkitusti toimivia menetelmiä tulisi saada tehokkaasti 
käytäntöön
 tukipolitiikan sudenkuopista päästävä

 tiedonvälitys ja neuvonta

 Menetelmien jatkuva kehittyminen tärkeää, mutta 
vanhoillakin paikkansa
 moniulotteinen katsominen tärkeää (vesienhallinta, monimuotoisuus, 

ravinteiden pidätys)
https://pyhajarvi-

instituutti.fi/julkaisu/kipsi-kuitu-ja-

rakennekalkki-opas-viljelijoille/

https://pyhajarvi-instituutti.fi/julkaisu/kipsi-kuitu-ja-rakennekalkki-opas-viljelijoille/


Kiitos!
lauri.anttila@pji.fi

mailto:lauri.anttila@pji.fi

