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Sisältö

• Taustaa: Aalto-yliopistossa tehtävä tutkimus
• Ojituksen ympäristövaikutukset
• Ympäristöystävällinen vesirakentaminen
• Kaksitasouomat
• Tuloksia Sipoon Ritobäckenin kaksitasouomasta
• Uutta tutkimus- ja kehitystyötä ravinnekulkeuman 

hallitsemiseksi 



Luonnonvesien hydrauliikka ja ympäristöystävällinen 
vesirakentaminen Aalto-yliopistossa

• Tutkimuksemme pyrkii lisäämään tietämystä veden 
virtauksesta ja siihen kytkeytyvästä aineiden kulkeutumisesta 
niin luonnonuomissa kuin rakennetussa ympäristössäkin
– joet, ojat, kosteikot ja kaupunkivedet osana valuma-aluekokonaisuutta
– kasvillisuuden hydraulisten vaikutusten mallintaminen sekä 

kiintoaineen, ravinteiden ja haitta-aineiden kulkeutuminen ja 
pidättyminen

• Päämääränämme on kehittää vesirakentamista, tulvien ja 
hulevesien hallintaa sekä maankuivatusta ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväksi

• TkT Juha Järvelä, TkT Kaisa Västilä, tohtorikoulutettava 
Walter Box + vierailevat tutkijat



Suomenkielistä materiaalia

• https://people.aalto.fi/kaisa_vastila
• http://builtenv.aalto.fi/fi/research/water_and_environment

al_engineering/water_resources_management/environm
ental_hydraulics/

Västilä, K. & Järvelä, J. 2015. Vesitalous 6(2015): 27–31. 
Kaksitasouomien mahdollisuudet pyrittäessä
ympäristöystävällisempään maankuivatukseen.

Järvelä, J. & Västilä, K. 2016. Luonnonmukaisen 
vesirakentaminen. Teoksessa: Paasonen-Kivekäs, M. (ed) 
Sven Hallinin tutkimussäätiö 70 vuotta. 

https://people.aalto.fi/kaisa_vastila
http://builtenv.aalto.fi/fi/research/water_and_environmental_engineering/water_resources_management/environmental_hydraulics/


Maanviljelys ja peruskuivatus vaikuttavat 
vesistöihin

• Kuormitus 
• Rakenteellinen tila
• Elinympäristöt ja kulkumahdollisuudet 
• Virtaamat ja vedenkorkeudet 
• Eroosio, kiintoaineksen kasautuminen



Tarve uudenlaisille 
maankuivatusratkaisuille
• Suomen joki- ja rannikkovesien ekologinen tila on laajalti 

tyydyttävä tai heikko 
– eliöstön tila 
– veden laatu

• Korjausvelka
• Ilmastonmuutos
• Valuma-alueella tehtävät toimet, kosteikot ja 

suojakaistat eivät ole riittävästi alentaneet typpi- ja 
fosforikuormitusta sisävesistöihimme ja Itämereen



Maatalousuomat ovat ekologisesti tärkeitä

• Moni valtaoja on alunperin ollut luonnontilainen noro/puro
• Kaivetutkin valtaojat voivat kehittyä luonnontilaisen 

kaltaisiksi
• Etelä-Suomen puroista luonnontilaisia 2%, luonnontilaisia 

tai luonnontilaisen kaltaisia 2-7%
• Natura-luontotyyppi: pienet joet ja purot
• Kalataloudellinen merkitys 
• Vaikuttavat suoraan alapuolisiin vesistöihin



Uomaekosysteemin kannalta tärkeää 
• Monipuoliset elinympäristöt (virtapaikat-suvannot, monipuolinen 

pohja-aines, syvyysvaihtelu, vaihteleva uomageometria, 
kasvillisuus, kuollut puuaines)

• Dynaamisuus (ali-/ylivirtaamat, sedimenttiprosessit)
• Veden laatu (kiintoaine, ravinteet, torjunta-aineet ym.)

Ritobäckenin latvoilta

Ritobäcken 
Sipoonkorven 
kansallispuistossa



Ihmistoiminta on muuttanut uomien morfologiaa, 
virtausta ja aineiden kulkeutumista

• Uomien perkaaminen > vesistöjen 
rakenteellinen yksipuolistuminen;
virtausnopeuden, vedenkorkeuksien ja 
tulvadynamiikan muuttuminen

• Tehokas paikalliskuivatus (maa- ja 
metsätalous, taajamat) -> uomien 
alivirtaamien ja ylivirtaamien 
äärevöityminen

• Maankäytön muutokset (maa- ja 
metsätalous, kaupungistuminen) -> 
muutokset valuma-alueelta tulevassa 
ainekuormassa



Ihmistoiminnan vaikuttavat uomien tilaan ja 
maankuivatuksen toimintaan

• Vesistöjen rakenteellinen yksipuolistuminen -> tulvien 
lisääntyminen alajuoksulla, elinympäristöjen häviäminen

• Tulvadynamiikan muuttuminen -> veden ja aineiden 
pidättyminen vähenee, ekol. monimuotoisuus heikkenee

• Ali- ja ylivirtaamien äärevöityminen, virtausolojen 
muutokset -> elinolosuhteiden heikkeneminen, uomien 
eroosio/liettyminen, ainekuormitus

• Muutokset valuma-alueelta tulevassa ainekuormassa -> 
rehevöityminen, haitta-aineet, liettyminen



Maatalousuomien tyypillisiä 
teknisiä ongelmia

Umpeenkasvu, liettyminen

Uudelleen perkaus Luiskien ja pohjan eroosio



Vesistöjen tilan parantamiseksi 
tarvitaan…
• laaja-alaisesti sovellettavissa olevia ja 

kustannustehokkaita menetelmiä
• laaja-alaista vaikuttavuutta hyödyntäen luonnon 

prosesseja
• yhteiskunnan kannustusta ympäristön kannalta 

toimivimpiin ratkaisuihin: esim. EU:n maatalouden 
ympäristötukiohjelman kautta



Ympäristöystävällinen vesirakentaminen  

• vähentää ihmistoiminnan haitallisia vaikutuksia veden 
luontaiseen kiertokulkuun ja kunnostaa syntyneitä 
ympäristövaurioita
– turvaa vesivarojen käytön ja hallinnan siten että 

vesistövaikutukset ovat mahdollisimman pienet

• Aalto-yliopistossa päämääränä kehittää 
vesirakentamista, maankuivatusta sekä tulvien ja 
hulevesien hallintaa ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestäväksi



Ympäristöystävällisen vesirakentamisen 
perusteita
• Uomien linjaus -> suoristamisen välttäminen, mutkittelu
• Monipuoliset poikkileikkaukset -> syvyys- ja 

leveysvaihtelu
• Kasvillisuus – ylläpito
• Liiallisen eroosion/kasautumisen hallinta
• Sopiva luiskakaltevuus riippuu maaperästä
• Monipuoliset materiaalit
• Elinympäristöjen palauttaminen



Uudelleenperkauksesta ekologisempiin 
kuivatustilaa ylläpitäviin ratkaisuihin 
• Kun luonnontilainen uoma (A) perataan ja levennetään (B), se 

tyypillisesti liettyy ja umpeenkasvaa ajan kuluessa (C) -> 
vedenjohtokykyä voidaan uudelleenperkaamisen sijaan parantaa 
kaivamalla uoman reunaan tulvatasanne (D) tai kaivamalla uusi 
alivesiuoma umpeenkasvaneeseen pohjaan

(Kuva: Näreaho ym. 
2006)



Tulvatasanteelliset kaksitasouomat

• yhdistävät tehokkaan maankuivatuksen, vesistökuormituksen 
hallinnan ja uomien ekologisen tilan parantamisen

• yleensä rakennetaan olemassa olevan valtaojan toiseen 
luiskaan tulvatasanne 



Kaksitasouomat: etuja verrattuna 
puolisuunnikkaanmuotoisiin uomiin

• Vesisyvyys ja virtausnopeus pysyvät kohtalaisina
• Eroosion ja kasautumisen hallinta -> vähemmän 

ylläpitoa, pitkäikäisempi
• Monimuotoisemmat elinympäristöt ja mahdollisuus 

elinympäristökunnostuksiin
• Potentiaalia vedenlaadun parantamiseen 
• Tasanteelle laskevien salaojavesien käsittely



Kaksitasouomiin liittyviä haasteita 
verrattuna tavanomaiseen perkaukseen
• Rakentaminen vaatii enemmän kaivutyötä - pidempi 

elinkaari tasaa kustannuksia 
• Peltopinta-alan väheneminen – tasanteen 

hyväksyminen pientareeksi/suojakaistaksi tasaisi 
tilannetta

• Kasvien juuret tukkivat salaojaputket – umpiputket 
tasanteelle

• Uomien optimaalinen suunnittelu ja toteutus 
vaativampaa – tutkimus- ja kehitystyö, hyvien 
toteutustapojen dokumentointi, eri tahojen yhteistyö



Porinatuokio

• Mitkä ovat kokemuksienne mukaan suurimmat esteet 
ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöön?

• Millaisia toimia vaadittaisiin, jotta ympäristöystävälliset 
ratkaisut tulisivat valtavirtaisiksi? 



Tuloksia Sipoon Ritobäckenin
kaksitasouomalta



Ritobäcken: tulvatasanteellinen 
peruskuivatusuoma Sipoossa
• Valuma-alue 10 km2: 13% viljelyalueita
• Laskee Sipoonkorven kansallispuiston kautta Sipoonjokeen
• Maaperä pääosin savea ja silttiä
• Keskivirtaama n. 115 l/s
• Tulvatasanne keskivedenkorkeudella (Ympäristötekniikan insinööritoimisto 

Jami  Aho; lisätietoa mitoituksesta ja suunnittelusta: Särkelä ym. 2011)

Kaisa Västilä
Vesitekniikka
kaisa.vastila@aalto.fi

Ennen kaivua Kaivun jälkeen



Kaksitasopoikkileikkaus



Tulvatasanteen kaivu talvella 2010

Uudenmaan ELY-keskuksen Ritobäckenin 
kunnostuksesta tekemä esittelyvideo : 
http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Ravinnehuuhtoumien_hallinta/Video_luo
nnonmukaisesta_peruskuivatuksesta



Kasvillisuuden vaikutuksia sedimenttiprosesseihin 
tutkittiin tulvatasannekoealoilla

Luonnollisesti kehittyvä 
kasvillisuus

Laidunnurmiseos (englannin 
raiheinä, niittynurmikka, punanata, 
timotei)

Koripaju (pistokkaista) Kasviton vertailualue



2010, kevät, 
kasvillisuutta 
ei ollut vielä 
kylvetty

Kesä 2010 Syksy 2010

Kevät 2011

Alkusyksy 2011
Joulukuu 2011

Tasannekasvillisuuden kehitys



Ruohovartisen kasvillisuuden peittävyys ennustaa 
virtausta ja kiintoaineen kulkeutumista



Tulvatasannekasvillisuuden korkeus (H) ja 
peittävyys (Bx) vaikuttavat vedenkorkeuksiin 

16.3.2018
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• Vedenjohtokyky ollut 
pääosin riittävä

• Aalto-yliopisto kehittänyt 
menetelmiä kasvillisuuden 
vaikutusten arvioimiseksi 
uomien 
suunnitteluvaiheessa

(Järvelä & Västilä 2016)

H=0.55 m, Bx=0.34-0.53, n=0.109-0.141

H=0.24 m, Bx=0.25-0.38, n=0.068-0.080

H=0 m, Bx=0¨, n=0.027-0.037



Uomaeroosio ja -kasautuminen

• 1. keväänä kasviton tulvatasanne erodoitui n. 6 mm 
• Myöhemmin nettokasautumista, erityisesti syyssateilla (~ 10 mm/vuosi) 
• Valtaosa kiintoaineesta valuma-alueelta
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Kasvillisuuden korkeus sääteli kasautumista ja 
eroosiota

Kasvillisuuden korkeus (m)

K
as

au
tu

m
in

en
 (m

/a
)

Jo 5-10 cm korkuiseksi niitetty ruohovartinen 
kasvillisuus ehkäisee eroosiota

Kasautuminen 
poistaa myös 
kiintoaineeseen 
sitoutunutta fosforia

(Västilä ym. 2016)



Kiintoaineen ainetase Ritobäckenillä
190 m pitkällä uomajaksolla
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(Västilä & Järvelä 2017)



Havaintoja kaksitasouoman toimivuudesta: kaivu ja 
tulviminen

• Tulvatasanteen kaivussa pohjaan ei koskettu
-> Kaivun aikainen kiintoainekuorma oli hyvin pieni, vain 
2 % vuoden kokonaiskuormasta 
- pohjan säilyminen ennallaan

• Kaivun jälkeen kasvittomalta tasanteelta n. 6 mm 
eroosiota 

• Veden tulviminen uomasta pelloille väheni -> 
satotappiot vähenevät; tulva-aikainen ravinteiden 
kulkeutuminen pelloilta mahdollisesti vähenee



Havaintoja kaksitasoisten poikkileikkausten 
toimivuudesta: kiintoaine

• Kasvillisuuden kehittyminen tasanteelle lopetti eroosion 
ja aiheutti kiintoaineen kasautumista

• Tulvatasanteelle kasautui hienoakin kiintoainesta
-> alensi veden kiintoainepitoisuutta ja sameutta
sadantatapahtumien aikana 
- myös partikkelifosforipitoisuus todennäk. aleni



Käynnissä olevaa tutkimusta 
ravinteiden kulkeutumisen 
hallitsemiseksi



Nesslingin säätiön uusi tutkimushanke 
KASVIUOMA: tavoitteet

1. parantaa aineiden kulkeutumisen mallintamista kaksitasouomissa 
tarkentamalla kuvausta monimuotoisen 
tulvatasannekasvillisuuden ja pääuoman välisistä 
virtausprosesseista 

2. selvittää kasvillisuuden ominaisuuksien (mm. alueellinen 
peittävyys, korkeus) vaikutus kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden 
ravinteiden pidättymiseen tulvatasanteelle 

3. määrittää kaksitasoisen uomageometrian mahdollisuudet fosforin 
ja typen pidättämiseen verrattuna tavanomaiseen 
yksitasouomageometriaan

16.3.2018
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Hankkeen odotetut tulokset

- tietoa vedenlaatu- ja uomaverkostomallinnukseen
- 2-tasouomien optimaalisen suunnittelun ja mitoituksen 

kehittäminen
- suosituksia uomien ylläpitotoimista vedenlaadun 

parantamiseksi
- tietoa käytännön sovellettavuudesta sekä 

ajatustenvaihtoa eri toimijoiden kesken

16.3.2018
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Maastokokeet: Hardombäcken



Aalto Environmental 
Hydraulics Flow Channel: 
uusi laboratoriovirtauskouru



Aineiden kulkeutuminen 
kaksitasoumissa: kourukokeet

- varioidaan virtausolosuhteita, 
kasvillisuuden ominaisuuksia (mm. tiheys, 
kesä- vs. talviolosuhteet, korkeus, 
peittävyys)

- lisänä mallinnus eri skenaarioista





Johtopäätökset

• Hyviä kokemuksia ympäristöystävällisistä menetelmistä 
useilta koekohteilta 

• Kaksitasouomat yhdistävät tehokkaan 
maankuivatuksen, vesistökuormituksen hallinnan ja 
uomien ekologisen tilan parantamisen

• Kaksitasouomat laajasti sovellettavissa erityyppisiin 
kohteisiin (maa- ja metsätalous, rakennettu ympäristö): 
kustannustehokkuutta luonnon prosessien hallitusta 
hyödyntämisestä

• Uomien suunnittelua, mitoitusta ja ylläpitoa voidaan 
kehittää hyvin suunnitellun tutkimuksen avulla



Lisätietoja 1/2
• Jormola, J., Harjula, H. & Sarvilinna, A. (toim.) 2003 Luonnomukainen vesirakentaminen – Uusia näkökulmia 

vesistösuunnitteluun. Suomen Ympäristö 631. 

• Järvelä, J. & Västilä, K. 2016. Luonnonmukaisen vesirakentaminen peruskuivatuksessa [Environmentally sound 
hydraulic engineering in land drainage]. In: Paasonen-Kivekäs, M. (ed) Sven Hallinin tutkimussäätiö 70 vuotta. Sven 
Hallinin tutkimussäätiö sr, Helsinki. p. 131–141. ISBN 978-952-93-8087-9. (in Finnish)

• Luhar, M., and Nepf, H. (2013). “From the blade scale to the reach scale: A characterization of aquatic vegetative 
drag.” Adv. Water Resour., 51, 305–316. doi:10.1016/j.advwatres.2012.02.002.

• Näreaho, T., Jormola, J., Laitinen, L. & Sarvilinna, A. 2006 Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen 
kunnossapito. Suomen Ympäristö 52/2006.

• Pajula, H. & Järvenpää, L. 2007 Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu - Työryhmän mietintö. Suomen 
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• Sarvilinna, A., Hjerppe, T., Arola, M., Hämäläinen, L. & Jormola, J. 2012 Kaupunkupuron kunnostaminen. 
Ympäristöopas 2012. Suomen ympäristökeskus.

• Siitonen, N., Västilä, K. & Järvelä J. 2014 Hienojakoisen sedimentin kulkeutuminen ja kasautuminen 
maatalousuomissa. Vesitalous 54(6): 30-34.

• Särkelä, A., Aulaskari, H. & Västilä, K. Luonnonmukaisen kuivatushankkeen vesistövaikutukset ja uomassa 
tapahtuvat muutokset. Loppuraportti. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=127683&lan=fi

• Västilä, K. 2015. Flow–plant–sediment interactions: Vegetative resistance modeling and cohesive sediment 
processes. Doctoral thesis, Aalto University School of Engineering, Espoo, Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
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• Västilä, K. & Järvelä, J. 2017. Characterizing natural riparian vegetation for modeling of flow and 
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• Västilä, K., Järvelä, J., and Koivusalo, H. 2016. Flow–Vegetation–Sediment Interaction in a 
Cohesive Compound Channel. J. Hydraul. Eng. , 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001058 , 
04015034.

• Västilä, K., Järvelä, J. & Rowiński, P.M. 2017. Flume measurements on the lateral diffusion of 
suspended sediment between flexible vegetation and open water. Proc. Hydraulic Measurements
and Experimental Methods Conference, 9-13 July 2017, Durham, NH, US. 6 pp.

http://dx.doi.org/10.1007/s11368-017-1776-3
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001058
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