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  MAANKUIVATUS

P
eruskuivatushankkeissa pieniä virta-
vesiä on voitu muuttaa varsin voi-
makkaasti riippumatta niiden mah-

dollisista ekologisista arvoista. Niistä on 
poistettu luontaiset mutkat, kasvillisuus ja 
kivet sekä tasattu vaihteleva pohjan muoto 
uoman vedenjohtokyvyn varmistamiseksi. 
Nykyisin yksi keskeisiä näkökohtia on kai-
vutapa, jossa uoma kaivetaan poikkileik-
kaukseltaan vaihtelevaksi. 

Kaksitasouomien toimintaperiaatteena 
on, että alivesiuomassa säilyy kohtuullinen 
vesisyvyys pienemmilläkin virtaamilla, kun 
taas tulvatilanteissa vesi voi hallitusti nous-
ta joko toiselle tai molemmille puolille kai-
vetuille tulvatasanteille (Kuva 1). Kaksita-
sopoikkileikkauksessa virtausnopeuden 
pitäisi säilyä alivirtaamilla pääuomassa 
riittävänä estämään liettymistä, jolloin täl-
laisten uomien odotetaan tarvitsevan vä-
hemmän ylläpitoa trapetsimaisiin uomiin 
nähden. Hienon kiintoaineen mahdollinen 
kasautuminen tulvatasanteelle parantaa ve-
denlaatua, mutta tasanteen korkeusaseman 
merkittävä nousu voi heikentää tulvakapa-
siteettia. Kaksitasouomien odotetaan ole-
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Perinteinen tapa kuivatusuomien rakentamisessa ja ylläpidossa on sään-

nölliseen trapetsipoikkileikkaukseen perustuva malli. Uudempana ym-

päristöystävällisempänä ratkaisuna on esitetty pääuomasta ja tulva-

tasanteesta muodostuvia kaksitasouomia, joiden avulla kuivatus- ja 

ympäristönäkökohdat saataisiin paremmin yhteen sovitettua. Aalto-yli-

opiston tutkimuksissa on saatu näyttöä, että kaksitasouoman geometrialla 

ja tulvatasanteen kasvillisuuden ominaisuuksien säätelyllä voidaan vaikut-

taa hienojakoisen sedimentin kulkeutumiseen ja kasautumiseen. Tulosten 

perusteella tulvatasanteen sopivasti hoidettu kasvillisuus voi parantaa ve-

denlaatua etenkin ylivirtaamien aikaan alentamalla hienon koheesiivisen 

sedimentin pitoisuushuippuja. 

van luonnon monimuotoisuuden kannalta 
perinteisiä rakennettuja uomia parempia, 
tulvatasanteen mm. toimiessa ekologisena 
käytävänä. 

Suomessa kaksitasouomia on kokeil-
tu niin jokiympäristössä (esim. Päntä-
neenjoki ja Tuusulanjoki) kuin valtaojissa 
(esim. Juottimenoja, Ritobäcken ja Leppi-
oja). Tieteellisesti tutkittua tietoa hankkei-
den toimivuudesta on kuitenkin niukasti 
Päntäneenjokea ja Ritobäckeniä lukuun 
ottamatta.  Kaksitasoisten uomien sovel-
tamisesta maatalousympäristössä on kan-
sainvälisestikin vielä verraten vähän oh-
jeistusta (USDA 2007), sillä suurin osa 
kokemuksista on peräisin tulvanhallintaa 
varten rakennetuista kaksitasouomista. Yh-
dysvaltain Keskilännessä on kuitenkin ra-
kennettu koekohteita, joiden perusteella 
on laadittu suunnitteluohjeita maatalou-
den kuivatuksen näkökulmasta (Powell 
ym. 2007). Ennen kuin näitä uomasuun-
nitteluperiaatteita voidaan alkaa sovel-
taa Suomessa, tarvitaan lisää tutkimustie-
toa hienon sedimentin ominaisuuksista ja 
vaikutuksista kaksitasouoman kulkeutu-
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mis- ja kasautumisprosesseihin (Västilä ym. 2011). Aihe-
piirin tutkimusta on Suomessa suorittanut Aalto-yliopisto 
Ritobäckenin koekohteessa Sipoossa vuodesta 2010 alkaen 
(Västilä ja Järvelä 2011). Ritobäckenillä on havaittu esimer-
kiksi, että kiintoainepartikkeleiden aggregoituminen eli si-
toutuminen suuremmiksi lokeiksi vaikuttaa merkittävästi 
hienoaineksen kulkeutumiseen ja kasautumiseen (Siitonen 
ym. 2013). Lisäksi on todettu tulvatasannekasvillisuuden ole-
van tärkeä virtausoloja säätelevä tekijä valtaoja-kokoluokan 
uomassa (Västilä ym. 2015, Västilä 2016). Monimuotoisen 
tulvatasannekasvillisuuden kuvaus virtausolojen mallintamis-
ta varten on vaikeaa, kun taas esimerkiksi uomageometri-
an vaikutukset tunnetaan paremmin (esim. Knight ja Shi-
ono 1996).

Ritobäckenin kaksitasouoman maastotutkimus 
2010-2013

Ritobäckenin kaksitasouomalla suoritetun tutkimuksen pää-
tavoitteena oli selvittää tulvatasannekasvillisuuden vaiku-
tuksia virtausoloihin sekä hienoaineksen kasautumiseen ja 
eroosioon. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti edistämään 
kasvillisuuden parametrisointia helposti mitattavien, fysikaa-
lisperusteisten ominaisuuksien avulla. 

Ritobäckenille talvella 2010 rakennetulta yhteensä 850 
m pitkältä kaksitasouomalta valittiin tutkimusta varten 190 
m pituinen uomajakso. Tämän tutkimusalueen noin 5 m le-
veälle tulvatasanteelle perustettiin keväällä 2010 neljä 20 m 
pituista, erilaista ruoho- ja puuvartista kasvillisuutta sisäl-
tävää koealaa sekä kasvittomana pidetty vertailuala. Tutki-
musuomajakson ylä- ja alapuolella mitattiin jatkuvatoimi-

silla antureilla sameutta ja vedenkorkeutta viiden minuutin 
välein kolmen vuoden ajan. Sameudet muutettiin kiintoai-
nepitoisuuksiksi ja vedenkorkeudet virtaamiksi (Västilä ym. 
2015), ja näiden avulla laskettiin yläpuolisen 10 km2 laajui-
sen valuma-alueen kiintoainekuorma sekä selvitettiin milloin 
ja millaisilla pitoisuuksilla kiintoainetta kasautui. Ritobäcke-
nin pääuoma on erittäin loiva (kaltevuus 0,002), ja tutki-
musuomajakson keskimääräiset virtausnopeudet ovat suu-
ruusluokkaa 0,1-0,3 m/s. Kaksitasouoman kokonaissyvyys 
on noin 1.2 m. 

Kunkin koealan kasvillisuuden kehittymistä seurattiin 
syksyisin ja keväisin määrittämällä mm. keskimääräinen kui-
vamassa, märkämassa ja korkeus. Laskentamalleissa paramet-
rina käytettävä kasvillisuuden aiheuttama poikkileikkauksen 
peittävyys (ns. blockage factor) määritettiin eri vedenkorke-
uksille jakamalla kasvillisuuden poikkileikkauksesta peittä-
mä pinta-ala veden peittämällä pinta-alalla (Kuva 2). Kusta-
kin koealasta mitattiin kahden poikkileikkauksen geometria 
20-40 cm välein keskimäärin  ± 6 mm tarkkuudella.  Poik-
kileikkausmittaukset tehtiin samoista kohdista kolmena ke-
sänä maan ollessa kuiva, ja niiden erotuksesta laskettiin kun-
kin koealan keskimääräinen vuotuinen nettokasautuminen. 
Kulkeutuvan ja koealoille kasautuvan sedimentin raekokoja-
kaumaa ja aggregoitumista selvitettiin laserperusteisella par-
tikkelianalysaattorilla ja areometrimittauksilla (Siitonen ym. 
2013, Västilä ym. 2015).

Kasvillisuuden vaikutus virtausoloihin

Tulvatasannekasvillisuuden kehittyminen vaikutti huomatta-
vasti uoman virtausoloihin. Esimerkkinä vaikutuksista kuva 
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Kuva 2. Mitattua virtaamaa 

vastaava vedenpinnan kor-

keus tutkimusuomajakson 

yläpuolella vaihteli voimak-

kaasti vuodenaikojen välillä 

johtuen kasvillisuuden muu-

toksista. Selitteessä on kun-

kin vuodenajan keskimääräi-

nen kasvillisuuden korkeus 

(H) sekä vaihteluvälit kasvilli-

suuden peittämälle osuudel-

le poikkileikkauksesta (BX) ja 

Manningin virtausvastusker-

toimelle (n).  

Kuva 1. Kaksitasouomassa vesi voi hallitus-

ti nousta tulvatasanteelle, joka voi olla yksi- 

tai molemminpuolisesti kaivettu. Pienessä 

pääuomassa säilyy kohtuullinen vesisyvyys 

myös pienemmillä virtaamilla.  
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2 näyttää, kuinka vedenpinnan korkeus 190 m pitkän uoma-
jakson yläpuolella riippui virtaamasta kolmena vuodenaika-
na, joina kasvillisuuden keskimääräiset ominaisuudet erosivat 
toisistaan. Tutkituista kasvillisuusominaisuuksista keskimää-
räinen korkeus ja poikkileikkauksen peittävyys selittivät par-
haiten kasvillisuuden vaikutusta virtaukseen (ks. Västilä ym. 
2015, Västilä 2016). Kuvan 2 alin pistejoukko esittää tilan-
netta, kun kaivettu tulvatasanne oli vielä kasviton. Tällöin 
uomajakson yläpuolinen vedenkorkeus ja uoman vedenpin-
nan kaltevuus olivat alhaisia, ja virtausvastuskerroin (lasken-
takaava esitetty kuvassa 2) siten matala. 

Kasvillisuuden kehittyminen vaikutti siten, että tietyl-
lä virtaamalla vedenkorkeus ja vedenpinnan kaltevuus oli-
vat sitä suurempia, mitä runsaampaa kasvillisuus oli. Ylim-
män ja alimman pistejoukon vertaileminen havainnollistaa, 
että kasvukauden loppupuolella 0,55 m korkuinen tiheä ruo-
hopeite nosti vedenkorkeutta 190 m matkalla jopa yli 0,2 
m enemmän kuin paljas tulvatasanne. Keskimmäinen pis-
tejoukko esittää tilannetta seuraavana keväänä lumen sulan-
nan aikaan. Tällöin uomajakson yläpuolinen vedenkorkeus 
oli edellistä syksyä alhaisempi, koska ruohovartinen kasvilli-
suus oli taipunut lähemmäs maanpintaa ja puuvartiset kas-
vit olivat lehdettömiä. 

Uomien suunnittelun ja ylläpidon kannalta on keskeistä 
pystyä ennustamaan kasvillisuuden vaikutus virtausolosuh-
teisiin tietyillä mitoitusvirtaamilla, jottei uomista tehdä liian 
suuria tai liian pieniä, ja että uomat toimivat suunnitellulla 
tavalla. Tavanomaiset menetelmät yksinkertaistetusti mallin-
tavat vaikutuksia kirjallisuusarvojen perusteella tai maasto-
havainnoista kalibroimalla. Luotettavampi tapa olisi käyttää 
mitattaviin, fysikaalisperusteisiin ominaisuuksiin pohjautu-
vaa kasvillisuuden parametrisointia. Tätä varten testasimme, 
kuinka alunperin laikuittaiselle vesikasvillisuudelle kehitetty 
prosessiperusteinen virtausmalli (Luhar ja Nepf 2013) ennus-
ti Ritobäckenin kaksitasouoman virtausvastuksen verrattuna 

mitattuihin arvoihin. Malli termeineen ja parametreineen on 
esitelty kuvassa 3. 

Mallissa kasvillisuuden vaikutus virtausvastukseen para-
metrisoidaan pääasiassa poikkileikkauksen peittävyydellä. 
Kuva 3 osoittaa, että malli pystyi melko luotettavasti ennus-
tamaan 190 m pitkän kaksitasoisen uomajakson virtausvas-
tuksen eri vuosina, vuodenaikoina ja tulvatasanteen vesisy-
vyyksillä (0,1-0,7 m), vaikka kasvillisuuden keskimääräinen 
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Kuva 3. Kaksitasouoman virtausvastuskerroin (n) eri vuodenaikoina ja vuosina pystyttiin luotettavasti ennustamaan pro-

sessiperusteisella virtausmallilla, jonka rakenne on esitelty oikealla.

Kuva 4. Maastomittausten perusteella kiintoaineen kasautu-

minen tulvatasanteen sisäosaan lisääntyi kasvillisuuden kor-

keuden kasvaessa. Esimerkiksi 10 mm/a nettokasautuminen 

200 m pitkällä ja 5 m leveällä tulvatasanteella vähentää ala-

virtaan kulkeutuvaa sedimenttikuormaa 7,3 tonnilla. 
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korkeus vaihteli välillä 0,07-0,55 m ja peittävyys välillä 0,15-
0,53. Mallinnusta varten kalibroitiin lähinnä uoman pohjan 
ja seinämien vastuksesta riippuva kerroin C* yhdellä kevätvir-
taamalla (C*=0.034) ja yhdellä syysvirtaamalla (C*=0.079), 
jotka vastasivat vuodenajan alhaisinta kasvillisuuden peittä-
vyyttä. n-arvoiksi muutettuna C*-arvot olivat hieman kor-
keampia (n=0,036-0,048) kuin uomalle mitattu arvo, kun 
tasanne oli kasviton (n=0,029). 

Hienoaineksen eroosio ja kasautuminen 
tulvatasanteella

Tulvatasanteen ja kaivetun luiskan kasvillisuuden ominaisuu-
det vaikuttivat merkittävästi hienoaineksen kasautumiseen ja 
eroosioon Ritobäckenillä. Kuva 4 näyttää, kuinka vuotuinen 
nettokasautuminen tulvatasanteen sisäosaan (lukuunotta-
matta 1,2 m levyistä siirtymävyöhykettä pääuoman ja tasan-
teen välillä) riippui koealan huippuylivirtaamilla vedenpei-
tossa olevan kasvillisuuden korkeudesta. Koealojen kahden 
poikkileikkauksen keskiarvoja tarkastelemalla havaittiin, et-
tä nettoeroosiota tapahtui, kun kasvillisuus oli matalaa (kor-
keus <~0,07 m). Huomioimalla kasvillisuuden ominaisuudet 
koko tutkimusuomajaksolla saatiin mittaustuloksista lasket-
tua, että kahden vuoden aikana tulvatasanteelle kasautui se-
dimenttiä keskimäärin 7 mm/a kasvillisuuden korkeuden ol-
lessa keskimäärin 0,25 m. Laskennallisesti 190 m pitkälle 
tulvatasanteelle kasautui kahden vuoden aikana 5,5 prosent-
tia uomajaksolle tulevasta kokonaiskiintoainekuormasta (11 
t/km2/a). Kasautuneesta sedimentistä 17 prosenttia oli savea 

ja loput valtaosin silttiä, koska suspensiona kulkeutuva kiin-
toaines on Ritobäckenillä savea ja silttiä (Siitonen ym. 2013).

Regressioanalyysien perusteella kasautuminen oli sitä suu-
rempaa, mitä korkeampaa kasvillisuus oli (Kuva 4). Saman-
lainen mutta vähemmän vahva yhteys havaittiin myös kas-
villisuuden kuivamassaan (Västilä ym. 2015). Pitkät tiheän 
tulvatasannekasvillisuuden osuudet kuitenkin rajoittivat ka-
sautumista, koska kiintoainetta pääsi tehokkaasti leviämään 
tasanteen sisäosiin vain sellaisissa kohdissa, joissa harva tai 
matala kasvillisuus aiheutti poikittaista virtausta pääuomas-
ta tulvatasanteelle. Mitatun kiintoainelokkien raekokojakau-
man perusteella laskettiin pisimmät uoman päävirtauksen 
suuntaiset matkat, joille erikokoiset lokit voivat kulkeutua 
tasannekasvillisuuden lomassa (Västilä ym. 2015). Laskelmi-
en mukaan esimerkiksi 40 m pitkän tasanneosuuden lopussa 
kolmannes sille tulleesta kiintoaineesta oli kasautunut, kun 
virtausnopeus kasvillisuuden lomassa oli 0,01 m/s ja vesisy-
vyys tasanteella 0,2 m. Kiintoaineen vähäisempi saatavuus ai-
heutti sen, että kasautuminen oli keskimäärin regressiosuo-
ran (Kuva 4) ennustamaa arvoa pienempää niillä koealoilla, 
jotka sijaitsivat kaukana kohdista, joissa pääuoman ja tulva-
tasanteen virtaukset sekoittuivat. 

Laskelmien mukaan kasautuminen lisääntyy, kun kiinto-
aine leviää mahdollisimman tasaisesti tulvatasanteelle. Tätä 
voidaan tehostaa niittämällä tulvatasannekasvillisuutta lop-
pukesällä säännöllisin välimatkoin. Sopiva niiton pituus on 
alustavien arvioiden mukaan suuruusluokaltaan 3-4 kertaa 
tulvatasanteen leveys. Sopiva niittojen välimatka riippuu 
mm. kiintoaineen raekokojakaumasta ja tyypillisistä veden-
korkeuksista, mutta on suuruusluokaltaan arviolta noin 50 
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Kuva 5. Kaksitasouomien suunnitteluun ja ylläpitoon vaikuttavia keskeisiä näkökohtia sekä tutkimustarpeita.
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m Ritobäckenin kaltaisissa olosuhteissa.
Mikäli tulvatasanteelle halutaan kasautuvan sedimenttiä, 

on olennaista suunnitella tasanteen korkeusasema siten, et-
tä vesi leviää tasanteelle riittävän usein. Ritobäckenin tul-
vatasanne sijaitsee noin keskivedenkorkeudella, ja 78-92 
prosenttia uoman vuotuisesta kiintoainekuormasta kulkeu-
tui silloin, kun vedenpinta oli tasanteen tasoa korkeammal-
la (Västilä 2016). Jatkuvatoimiset mittaukset osoittivat, että 
kasautuminen oli huomattavinta sateiden aiheuttamien vir-
taushuippujen aikana, kun kiintoainepitoisuus oli 100-500 
mg/l ja vesisyvyys tasanteella oli kohtalainen tai suuri. Tällöin 
tulvatasannekasvillisuus kattoi jopa puolet uoman vedenpei-
tossa olevasta poikkipinta-alasta. 

Päätelmiä soveltamiskelpoisuudesta

Kolmivuotisen maastotutkimuksen perusteella maatalouden 
kaksitasouomat vaikuttavat hydraulisesti toimivalta ratkaisul-
ta, jolla myös hienon sedimentin eroosio ja kasautuminen py-
syvät hallittuina. Kuvassa 5 on yhteenvetona esitelty nykytie-
tämys kaksitosuomien suunnitteluun ja hoitoon vaikuttavista 
tekijöistä. Kasvillisuus on selvästi merkittävin virtausta sää-
televä tekijä Ritobäckenin kaltaisissa enintään muutamien 
metrien syvyisissä tulvatasanteellisissa uomissa. Ruohovar-
tisen kasvillisuuden virtausvastus voidaan arvioida kasvilli-
suuden aiheuttaman poikkileikkauksen peittävyyden avulla, 
ja saatua virtausvastuskerrointa käyttäen voidaan ennustaa 
uomien vedenkorkeudet yksinkertaisilla 1-dimensionaalisilla 
malleilla, esimerkkiksi HEC-RAS:illa. Vedenkorkeuksia sekä 
uomaeroosiota ja kasautumista voidaan säätää kasvillisuutta 
muokkaamalla, esimerkiksi paikoittaisella tai kattavalla niit-
tämisellä. Jatkotutkimuksessa tulisi selvittää kaksitasouomi-
en mahdollisuudet ravinteiden kulkeutumisen hallinnan sekä 
uomien ekologisen tilan parantamisen kannalta.  
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