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Kunnostusojituksen vaikutus 
pintavesien kuormituksiin

• Perustuu Tapion (Samuli Joensuu) keräämiin aineistoihin

• Tapiolla 40 havaintoaseman verkosto

• Kaikilta alueilta pitkät aikasarjat 
vedenlaatumittauksia

• KUNNOS-mallissa jo mukana 
kiintoainepitoisuuden ennustaminen

• Pilvipalveluun lisätty MEPO-projektissa muita muuttujia



2) SYKEn pienet valuma-alueet
• SYKEllä on pienten valuma-

alueiden verkosto

• KUNNOS-mallin lähtötiedoiksi on 
tallennettu n. 60 alueen tiedot

• Näiltä alueilta on riittävän pitkät 
(>20 v) valunnan aikasarjat

• Vasen kuva: pienten valuma-
alueiden sijainti

• Oikeanpuoleinen kuva: Tapion 
koealueet

• Pienten valuma-alueiden 
maankäytön jakauma otetaan 
CORINE-aineistosta



SYKEn pienten valuma-alueiden aineistot:
Missä sovelluksissa ja miten käytetään?

A) Kunnostusojituksen vaikutus pintavesien kuormituksiin
• Muuttujat: kiintoaine, PO4-P, P-tot, NH4-N, NO3-N, N-tot, TOC, sähkönjohtokyky, pH, 

alumiini ja rauta

• Lasketaan ojavirtaamien pitoisuusmuutokset 20 v jaksolle: tarvitaan 20 v aikasarja virtaamia

• Ojien vedet purkautuvat alapuoliseen vesistöön
* käytetään SYKEn kolmannen jakovaiheen vesistöjä purkautumisvesistönä
* lasketaan ojitusten aiheuttama muutos purkuvesistössä/jokivedet jos

vertailuarvo löytyy

B) Metsätalouden kaksitasouoman laskenta
• Kaksitasouoman mitoitus

• Arviot siitä kuinka suuren osan ajasta vedenpinta uomassa on korkeammalla kuin 
kaksitasouoman kynnys

C)  Lähteiden ennallistaminen

• Tarvitaan uomalli, jolla arvioidaan vedenkorkeudet ennallistettavan uoman purkupisteessä

• Ennallistettavan uoman mahdollinen lisäpadotus ja sen kynnyskorkeuden suunnittelu

D)  Muut metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet

• Kosteikot, pintavalutuskentät, ym: tarvitaan mitoitusvirtaamat



1+2) Kunnostusojitusten vaikutus pintavesien laatuun
• Kunnostusojitusten vaikutusten arviointi tehdään 

yhdistämällä Tapion vedenlaatudatat ja valunnat 
pieniltä alueilta

• Arvio tehdään 20 v eteenpäin

• Ojitusalueen maalajijakauman avulla etsitään viisi 
parhaiten sopivaa aluetta Tapion datasta

• Ojitusalueen koordinaattien (X,Y-EUREF) avulla 
etsitään viisi lähintä pientä valuma-aluetta, joilta 
löytyy vähintään 20 vuoden yhtäjaksoinen valunnan 
aikasarja
* mukana otetaan ne alueet, joilla metsäalueiden 

%-osuus on vähintään 80 %

• Tapion datojen ja SYKEn valuntadatojen avulla 
lasketaan 25 kuormitusennustetta
* 5x5 yhdistelmää



1) Tapion aineistot
• Tapiolla on 40 havaintoaseman 

verkosto

• Kaikilta alueilta pitkät aikasarjat 
vedenlaatumittauksia

• KUNNOS-mallissa jo aiemmin 
kiintoainepitoisuuden 
ennustaminen

• Mukana 10 muuttujaa 
kiintoaineen lisäksi
* PO4-P, P-tot, NH4-N, NO3-N,

N-tot, TOC, sähkönjohtokyky,
pH, alumiini ja rauta



Kunnostusojituksen vaikutus kuormitusten muutoksiin 
alapuolisessa purkuvesistössä.   Mitä lähtötietoja tarvitaan?

• Ojitusalueiden purkupisteiden paikat ja tiedot ojituksen syventämisestä, ym.

• Jos käyttäjä ei anna maalajitietoja, niin ne otetaan Metsäkeskuksen ja LUKEn
aineistoista



Kunnostusojituksen vaikutus kuormitusten muutoksiin 
alapuolisessa purkuvesistössä.   Mitä lähtötietoja tarvitaan?

• Ojitusalueiden purkupisteiden paikat ja tiedot ojituksen syventämisestä, ym.

• Jos käyttäjä ei anna maalajitietoja, niin ne otetaan Metsäkeskuksen ja LUKEn
aineistoista



Kunnostusojituksen vaikutus kuormitusten muutoksiin 
alapuolisessa purkuvesistössä.   Mitä lähtötietoja tarvitaan?

• Ojitusalueiden rajaukset ja vesiensuojelurakenteiden pinta-alat



Milloin tarvitaan tarkennettu malli? Mitä tarkoittaa käytännössä?

• Ojitusalueet sijaitsevat luokiteltujen 
pohjavesialueiden ulkopuolella
* pilvipalvelun maalajiaineisto 

on puutteellisempaa 
pohjavesialueiden ulkopuolella

• Halutaan käyttää MML:n 
tarkempaa korkeusmallia 
2x2 m2 resoluutiossa

• Suunnittelua varten tarvitaan 
virtaamat eri osissa aluetta

• Alueen suunnittelun 
apuvälineenä halutaan 
käyttää uomamallia 
(esitellään myöhemmin 
kaksitasouoman yhteydessä)



Kunnostusojituksen vaikutus kuormitusten 
muutoksiin alapuolisessa purkuvesistössä.

Tulostusmahdollisuudet?



Rokua

• a



Hyypän alue: kahdeksan luokiteltua esiintymää



Karhukankaan alue: neljä luokiteltua esiintymää



Patamäki

• Sijaitsee Kokkolan kaupungin alueella



Säkylänharju-Virttaankangas
• Turun kaupungin tekopohjavesialue



Uitonnummi

• Pieni alue Salon kaupungin alueella

• Ei mittauksia



Esimerkkejä muuttujien pitoisuuksilta kahdelta ojitusalueelta



Esimerkkejä muuttujien pitoisuuksilta kahdelta ojitusalueelta



Esimerkkejä muuttujien pitoisuuksilta kahdelta ojitusalueelta



Esimerkkejä muuttujien pitoisuuksilta kahdelta ojitusalueelta



Kunnostusojitusten vaikutus purkautuvan 
pintaveden kuormituksiin
• Tulostuksia tulee hyvin paljon: on sovittava Tapio kanssa mitä 

niistä oikeasti tarvitaan

• Kaikille 11 muuttujalle pystyttäisiin
laskemaan viereiset tulokset


