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JOHDANTO

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE

Maatalouden aiheuttaman vesistöjen hajakuormituksen merki
tystä on viime aikoina korostettu. Teollisuuden ja yhdyskun
tien pistekuormitusta on kyetty 1970 -luvulla pienentämään
ja vesiensuojelun painopiste on siirtymässä hajakuormituksen
suuntaan.

Maatalouden kuormituksen osuus on suhteellisesti kasvanut.
Myös lannoituksen lisääminen, nurmialan vähentyminen sekä
peltomaan rakenteen heikentyminen ovat kasvattaneet ravinne
kuormitusta. Intensiivisen maatalouden alueilla on todettu
vesien rehevöitymistä. Vantaanjoen ja Aurajoen valuma
alueilla peltoviljelyn ravinnekuormitusta pidetään merkittä
vimpänä kuormittaja (Aurajokityöryhmän mietintö 1987,
Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys 1986).

Kaupin (1984) mukaan maatalouden aiheuttama vesistöjen
fosforikuormitus Suomessa on keskimäärin 0,57 Icg ha1 a1
eli yhteensä n. 1400 t a’, mikä on lähes yhtä paljon kuin
teollisuuden ja yhdyskuntien yhteensä. Fosfori on usein
merkittävin rehevöitymistä aiheuttava ravinne Suomessa.

Fosfori joutuu vesiin pääasiassa kiintoainekseen sitoutunee
na. Älliaisessa pH:ssa fosfori pidättyy hienojakoiseen
kiintoainekseen voimakkaasti, mutta vesistössä olosuhteet
suosivat fosforin irtoamista kiintoaineesta. Täten kunto-
aineksen mukana vesiin joutuva fosfori voi lisätä levänkas
vua vesistössä aiheuttaen varsinkin vedenhankintavesissä
maku- ja hajuhaittoja.

Lannoitteissa maahan lisätään fosforia, josta pieni osa on
kasvien käyttämässä liukoisessa muodossa pääosan sitoutuessa
kiintoainekseen, varsinkin savimineraaleihin. Siksi fosfo
rilannoitteita levitetään maahan enemmän kuin kasvit käyttä
vät hyväkseen. Fosforia siis rikastuu peltomaan muokkaus
kerroksen kiintoainekseen. Sen kulkeutuminen vesiin eli
kiintoaine-eroosio riippuu voimakkaasti valumista.

Hallituksen ympäristöpoliittisessa selonteossa keväällä
1988 kiinnitettiin erityistä huomiota maatalouden ravinne
kuormitukseen ja edellytettiin fosforipäästöjen puolittamis
ta vuoteen 1995 mennessä.

Jokivarsien ja valtaojien varsille on esitetty perustetta
vaksi suoj avyöliykkeitä estämään kiintoaine-eroos jota.
Esimerkiksi Varsinais-Suomen seutukaavaliitto on esittänyt
seutukaavaluonnoksen, jossa Aurajoen varteen perustettaisiin
n. 250 metrin levyinen suojavyöliyke.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kiintoaine-eroosiota Savi
joen valuma-alueella Aurajoen vesistössä. Työn tarkoituksena
oli tutkia tiheällä virtaamapainotteisella näytteenotolla,
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mikä on kiintoaine-eroosion suuruus Lounais-Suomessa melko
tasaisella valuma-alueella, jolla harjoitetaan voimakasta
maataloutta. Työssä pyrittiin selvittämään sademäärien,
kasvukauden, valuma-alueen maankäytön sekä viljelytekniikan
vaikutusta kiintoaine-eroosioon.

2 KIRJÄLLISUUSOSA

2.1 KIINTOÄINE-EROOSIO PELTOALUEILLÄ JA UOMISSÄ

Kiintoaine-eroosiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kunto
aineksenen siirtymistä paikasta toiseen virtaavan veden
vaikutuksesta. Bruttoeroosiolla tarkoitetaan sitä kunto
ainesmäärää, joka kulkeutuu tarkasteltavalla alueella
paikasta toiseen - esimerkiksi peltoalueella ylärinteeltä
alarinteelle - ja nettoeroosiolla vastaavasti sitä kunto
ainesmäärää, joka kulkeutuu tämän tarkasteltavan alueen -

esimerkiksi tietyn valuma-alueen - ulkopuolelle. Nettoeroo
sio on bruttoeroosiota pienempi, koska osa kiintoaineksesta
sedimentoituu joko pysyvästi tai tilapäisesti veden kulkeu
tumisreitille.

Kiintoaineksen irtoaminen ja veden kuljetuskyky säätelevät
veden mukana kulkevan kiintoaineksen määrää. Näihin vaikut
tavien tekijöiden - topografian, maalajin, kasvillisuuden,
sateen voimakkuuden ja valuman - merkitys vaihtelee vuo
denajan ja sadekuurojen välillä ja jopa sadekuurojen aikana.
Sateen voimakkuus, valuman määrä ja huippuvirtaaman suuruus
ovat liydrologisesti tärkeimmät kiintoaineksen irtoamiseen
sekä kuljetuskykyyn vaikuttavat tekijät. Vedessä voi olla
suspendoituneena tietyn kokoisia partikkeleita enemmän
kuin kul.jetuskyky edellyttäisi, jolloin osa kiintoaineksesta
sedimentoituu. Vastaavasti tietyn kokoisia partikkeleita voi
samaan aikaan olla veden kuljetuskykyä vähemmän (Knisel
1980).

Vesiin joutuu kiintoainesta myös maanvieremien, maaperän
hitaan valumisen (engi. creep) yms. prosessien vaikutukses
ta. Nämä prosessit vaikuttavat myös toisiinsa: esimerkiksi
maanvieremän jättämä vieremäarpi erodoituu helposti. Vastaa
vasti eroosioherkillä rinteillä maanvieremät ovat tavalli
sia.

Sadepisaroiden kineettinen energia irrottaa materiaalia,
jota sadepisaroiden roiske ja pintavirtaus kuljettavat.
Veden pintavirtaus alkaa sateen aikana maaperän huokostilo
jen täyttyessä. Riittävän suuren vesimäärän liikkuessa
kaltevalla alustalla pintavirtauksen nopeus kasvaa ja
virtaus leikkautuu maahan pieninä noroina (engl. riil).
Noroissa virtauksen aikaansaama veden pyörteisyys kuluttaa
maata alustan maalajin eroosioherkkyyden mukaan.

Virtaavan veden maata kuluttava vaikutus kohdistuu helpoim
min irtoavaan ainekseen. Veden mukana voi saviainesta sekä
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orgaanista ainesta kulkeutua suhteellisesti moninkertainen
määrä lähtömateriaaliin nahden. Kiintoaine-eroosio valikoi
savimineraaleistakin hienojakoisimmat - ja parhaiten ravin
teita pidättävät - mineraalit.

Kijntoaine-eroosion haitallisuus korostuu sen valikoivan
luonteen myötä. Kiintoaine-eroosion vuoksi maaperän ravin
teidenpidätyskyky heikkenee orgaanisen aineksen ja hienon
lajitteen vähetessä; varsinkin kationimuotoisille ravin
teille humuksen fulvohappofraktiot ja savimineraalien
hilavälit ovat tärkeitä sitoutumispaikkoja (Hartikainen ja
Niskanen 1986).

Kiintoaine-eroosion haitallisuus vesistöille perustuu
Suomessa pääasiassa veden mukana kulkeutuviin ravinteisiin,
erityisesti fosforiin. Vesistöissä kiintoainekseen sitoutu
neet ravinteet voivat aiheuttaa rehevöitymistä. Kiintoainek
seen adsorboituu herkästi myös raskasmetalleja, radioaktii
visia aineita ja torjunta-aineita. Lisääntynyt sameus
muuttaa vesieliöstöä ja lisää käsittelykustannuksia veden
hankintavesissä.

Maalajin ominaisuuksista veden suotautumisnopeus, sen
läpäisevyys, vedenpidätyskyky ja maamurujen kestävyys ovat
kiintoaine-eroosiossa tärkeitä. Humuksen vähentyessä pehmei
den, kestävien maamurujen määrä laskee ja samalla huokosti
lavuus alenee. Maanmuokkauksessa syntyvät murut särkyvät
helposti sadepisaroiden vaikutuksesta, jolloin maa tiivistyy
uudelleen (Hartikainen ja Niskanen 1986). Humuksen säilymi
nen maassa edellyttää jatkuvaa orgaanisen aineksen lisäämis
tä.

Vertaillessaan USA:ssa, Englannissa, Kanadassa ja Intiassa
tehtyjä eroosiotutkimuksia on Evans (1980) todennut, että
herkimmin erodoituvilla peltoalueilla savipitoisuus on
melko alhainen. 87,5 %:lla eroosioherkistä alueista maalajin
savipitoisuus vailiteli g - 35 %:iin. Savipitoisuuden kasva
essa yli 35 %:n saviaineksen koheesio esti laminaarivirtauk
sen tehokasta eroosiota. Savialueilla noroutumisen aiheutta
ma kiintoaine-eroosio oli tehokkaampaa kuin pintavirtauksen
aiheuttama kiintoaine-eroosio. Hiekkamailla veden nopea
suotautuminen esti pintavirtausten syntymistä. Voimakkaimmin
erodoituvia maalajeja olivat siten ne suhteellisen niuk
kasaviset hieta- ja hiesumaat, joilla suotautuminen oli
hidasta ja maa-aineksen koheesio alhainen.

Veden liike-energia kasvaa alustan kaltevuuden ja kasvipeit
teen vähäisyyden myötä. Elwell ja Stocking (1976) ovat
todenneet, että pintavirtauksen aiheuttama kiintoaine
eroosio vähenee selvästi vasta kun kasvillisuus peittää yli
30 % maanpinnasta. Siten esimerkiksi lyhyt viljanoras ei
kykenisi tehokkaasti estämään eroosiota, mikäli sateen
intensiteetti kasvaa suureksi.

Piest et al. (1975) ovat kuvanneet raviini- ja uomaeroosiota
paksuilla lössimailla Länsi-Iowassa ja Luoteis-Missourissa.
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He ovat arvioineet, että jäätymisen ja sulamisen sekä
kuivumisen ja vettymisen vuorottelu raviinien törmissä
aiheutti massaliikuntojen vuoksi uomaeroosion voimistumista
veden kulutustyön tehostuessa. Uomaeroosion osuudeksi
kiintoaineskuormasta he arvioivat tutkimusalueellaan n. 50
%. Piest et.al. (1975) päättelivät, että kiihtynyt uoma
eroosio oli osittain seurausta myös viljelyn tehostumisen
aiheuttamasta valumien kasvusta.

Eroosiota pyritään estämään pintavalumia vähentämällä mm.
maanpinnan muotoilun, korkeuskäyrien suuntaisen viljelyn,
suojaavien kasvilajien valinnan ja vähennetyn muokkauksen
avulla. Eroosioherkille alueille vesiuomien varteen on
kaavailtu myös suojavyöhykkeitä. Näillä alueilla viljelystä
tulisi luopua joko kokonaan tai osittain ja tilalle istutet
taisiin esimerkiksi jalopuita (ks. Malmi 1986).

Crowder & Young (1987) ovat tutkineet viljelymenetelmien
vaikutusta kiintoaine-eroosioon mallitarkasteluna. Heidän
mukaansa Pennsylvaniassa siirtyminen tavallisesta maissin
rivivilj elystä korkeuskäyrän suuntaiseen kuviovilj elyyn
vähentäisi kiintoaine-eroosiota 39 %. Vastaavasti syysvil
joihin siirtyminen pienentäisi kiintoaine-eroosiota 14 % ja
muokkauksen minimointi yhdistettynä syysviljoihin siirty
miseen 44 %. Erityisesti maissinkylvöön kehitetyn, mahdolli
simman vähän pintamaata rikkovan, laikuttaisen kylvön käyttö
yhdistettynä syysviljan viljelyyn alentaisi kiintoaine
eroosiota 68 %. Mikäli menetelmiä edelleen yhdistettäisiin
lisäämällä em. menetelmiin terassien käyttö, voitaisiin
kiintoaine-eroosiota vähentää jopa 80 %.

Myös Wendt & Eurwell (1985) ovat todenneet syysviljanvilje
lyn välientävän merkittävästi (n. 50 %) kiintoaine-eroosiota
maissinviljelykierrossa, kun vaihtoehtona oli maissinvilje
ly ilman syysviljaa talviaikaan.

2.2 KIINTOÄINE-EROOSIO SUOMESSA

Eroosiotutkimusta on Suomessa tehty melko vähän. Kunto
aineskuormia pieniltä valuma-alueilta ovat tutkineet mm.
Kauppi (1979), Maasilta ym. (1980), Kolionen (1982) ja
Tikkanen ym. (1985). Mansikkaniemi (1982) on tutkinut
peltovaltaisia valuma-alueita Lounais-Suomessa. Tutkimuksis
sa kiintoaineskuorma on laskettu mittaamalla virtaama joko
siivikoimalla tai mittapadon avulla ja kiintoainepitoisuus
suodattamalla vesinäytteitä valuma-alueilta kulkeutuvasta
vedestä. Tulokset kuvaavat siten lähinnä nettoeroosion
määrää (taulukko 1). Yllämainittujen tutkimusten vertailu on
hankalaa, koska eroosio kohdistuu eri alueilla erilaisiin
kohteisiin. Mansikkaniemen (1982) mukaan kiintoaines on
hänen tutkimallaan alueella peräisin pääosin peltoalueilta,
kun Tikkasen ym. (1985) mukaan huomattava osa tulva-aikana
vesiin joutuvasta kiintoaineksesta on heidän tutkimallaan
alueella peräisin uomien törmistä ja ojien reunoista sekä
talven aikana uoman pohjalle kertyneestä materiaalista.
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Taulukko 1. Suomessa tehtyjen eroosiotutkimusten kiintoaine
kuormia.

pinta- kiintoainetta suoda- peltoa
alue ala keskimäärin tin

km2 kg ha1a’ um

‘Kurinkrotti 1,7 1860 0,45 51,2
1Vainionoja 4,2 1350 0,45 63,3
1Kotkoja 4,2 1050 0,45 53,8
‘Suolanoja 3,2 730 0,45 32,2
1Pajaoja 2,6 670 0,45 65,8
‘Kuukkalanoja 2,5 530 0,45 67,9
2) Siuntionjoki

-alue 1 4,2 200 n. 1 7
-alue 2 0,85 147 n. 1 40

3Koiranoja 1 1,12 212 n. 1 21
“ 2 5,18 148 n. 1 22

3Löyttynoja 1 2,31 55 n. 1 4
“ 2 5,53 116 n. 1 14

4Hovi 0,12 140 n. 1 100
4Yli-Knuutila 0,07 87 n. 1 0

1) Mansikkaniemi (1982); Paimionjokilaakso 1977-1979
2Maasilta et al. (1980); Siuntionjoki 1977 - 1979
3Tikkanen et al. (1985); Lammi 1981-1982
4Kohonen (1980); Viliti 1968 ja 1974

Kiintoaineskuormat vaihtelevat samallakin alueella vuodesta
toiseen suuresti. Sateisena vuonna saattaa Lounais-Suomen
savipitoisilta peltoalueilta erodoitua jopa 6200 kg ha’a’
kun samalla alueella kuivempana vuonna kiintoaineskuorma
voi jäädä alle 1500 kg lia’a’ (Mansikkaniemi 1982).

Mansikkaniemen (1982) mukaan kiintoaine-eroosio on nopeaa
Lounais-Suomessa. Tätä tukevat myös alueen suurten jokien
kuljettamat kiintoainesmäärät (taulukko 2) sekä jokivarsien
morfologia (Aartolahti 1975). Valuma-alueen koon kasvaessa
kiintoaineskulkeuma yleensä pienenee pinta-alayksikköä
kohti.
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Taulukko 2. Eräiden jokien valuma-alueilta kulkeutuvat
kiintoainemäärät hehtaaria kohden.

pinta-ala kiintoainetta peltoa
keskimäärin

km2 kg ha1a’

O 1)Uskelanjoki 593 500 36
1Paimionjoki 1080 280 41
2Paimionjoki 1080 250 41
1)Halikonjoki 299 250 38
5Porvoonjoki 1270 165 -

5Vantaanjoki 1690 160 -

3Vantaanjoki 1680 146 29
‘Aurajoki 860 130 41
4Aurajoki 860 105 41
5Mustijoki 785 121 -

5Koskenky1änjoki 890 105 -

5Virojoki 360 50 -

5Karjaanjoki 2050 16 -

5Kymijoki 37200 15 -

1Isota1o (1975) 4Lunden (1974)
2Mansikkaniemi (1982) 5Pitkänen et al. (1988)
3Grönlund (1988)

Wartiovaaran (1975) esittämät kiintoainekuormat ovat
Paimionjoen ja Aurajoen osalta lähes samat, mutta poikkeavat
Vantaanjoen osalta (173 kg ha’a’). Uskelanjoen kiintoaine
kuormaksi Wartiovaara esittää vain 178 kg ha’a1 . Kauppi
ja Pitkänen (1986) esittävät pienempiä kiintoaineen kulje
tusmääriä rannikkojokien osalle (51-110 kg lia’a1). Suurin
ta kuljetus olisi kuitenkin Saaristomereen laskevissa
joissa.

Verrattaessa Uskelanj oen kiintoaineskuormaa Paimionj oen
vastaavaan on mahdollista, että Uskelanjokivarren joenuoman
läheisiltä jyrkiltä peltoalueilta kiintoaine-eroosio saattaa
olla sateisena vuonna vielä Mansikkaniemen (1982) esittämiä
arvoja suurempi (vrt, taulukko 2).

Kaupin (1979) esittämät arvot kiintoaineseroosion määrästä
vesi- ja ympäristöhallituksen pienillä valuma-alueilla ovat
melko pieniä (taulukko 3). Tuloksia ei kuitenkaan voi
suoraan verrata toisiinsa, koska käytetyt suodatusmenetelmät
ovat poikenneet toisistaan. Merkillepantavaa on Pohjanmaan
suhteellisesti korkea arvo muuhun Suomeen nähden.
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Taulukko 3. Vesi- ja ympäristöhallituksen pieniltä valuma
alueilta laskettuja kiintoainekuormia.’ Luvut ovat kes
kiarvoj a.

pinta-ala kiintoainetta peltoa alueita
km2 kg ha’a’ % kpl

1. 19.4 126 26.3 5
2. 20.3 83 8.1 8
3. 26.5 199 20.0 10
4. 11.9 84 5.9 3
5. 15.0 47 1.1 8
6. 20.1 112 6.6 34

1. Etelä-ja Lounais-Suomi 4. Pohjois-Karjala
2. Keski-ja Itä-Suomi 5. Kainuu ja Itä-Lappi
3. Pohjanmaa 6. Koko maa

‘ Lähde: Kauppi (1975).

Sallantaus (1983) on tutkinut peruskuivatuksen aiheuttamaa
kiintoainekuormaa polttoturvetuotantoalueilla ja todennut,
että ojituksen jälkeisinä kolmena ensimmäisena vuonna
orgaanisen kiintoaineksen huuhtoutuminen voi olla n. 300
kg ha ‘a’ . Orgaanisen aineksen tilavuuspaino voi olla
pienimmillään vain muutamia prosentteja kivennäisaineksen
tilavuuspainosta, joten sen liettävä vaikutus on suurempi
kuin kivennäisaineksella (Sallantaus 1983). Seunan (1987)
mukaan Ylijoen valuma-alueella (56,3 km2 ) kiintoainekuorma
kasvoi metsäojituksen myötä 61,6 - 104,8 kg ha’a’’. Ojitet
tua aluetta kohti laskettuna kiintoainekuorma oli siten n.
500 kg lia’a’. Metsäojituksen jälkeen 91 % kiintoainekuor
masta tuli kevättulvan aikana, kun ennen ojitusta kevättul
van mukana oli tullut vain 45 % kiintoainekuormasta.

Hynninen ja Sepponen (1983) ovat tutkineet kahdeksaa metsä
ojitusaluetta Kiiminkijoella. Kolmella alueella kunto
ainekuorma vaihteli 40 - 83 kg lia’a’. Syväojan alueella
kivennäismaan osuus pinta-alasta oli suurin (56 %). Tämän
alueen kiintoainekuormitus olisi ojitushehtaaria kohti
laskettuna Sallantauksen (1986) mukaan jopa 4500 kg
ha ‘ a

Metsäojituksen aiheuttama kiintoainekuormitus yleensä
vähenee muutaman vuoden kuluessa kasvillisuuden kehittyes
sä uomiin, kun taas peltoalueiden eroosioherkkyys säilyy
vuodesta toiseen. Myös turvetuotantoalueilla kiintoainekuor
mitus jatkuu jopa kymmeniä vuosia (Metsä- ja turvetalouden
vesiensuojelutoimikunnan mietintö 1988).

2.3 KIINTOAINE-EROOSIO ULKOMAILLA

Ulkomaisten tutkimustulosten soveltaminen suomalaisiin
olosuhteisiin on vaikeaa, jopa mahdotonta. Suomessa ilmas
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to, lumipeite ja maan routaantuminen sekä kevättulva luovat
hyvin erilaiset olosuhteet kiintoaine-eroosiolle. Maalajit
ja pellon käyttö ovat myös ratkaisevasti erilaisia Suomessa
kuin ulkomailla. Kuitenkin kiintoaine-eroosion tuntemisen
vuoksi on välttämätöntä olla selvillä myös ulkomailla
tehtävästä tutkimuksesta.

Coote et. al. (1982) ovat tutkineet 10 maatalousalueen eroo
siota Etelä-Ontariossa ja todenneet, että valuma-alueilta,
joiden pinta-alat vaihtelivat 19,9 - 79,1 km2 :iin, erodoi
tuu kiintoainetta keskimäärin 315 kg ha a’. Kiintoaine
eroosion määrä vaihteli välillä 60 - 961 kg ha’a1 alueel
la, jonka peltoprosentti oli keskimäärin 52,2 ja savipitoi
suus keskimäärin 21 %. Etelä-Kanadan oloissa kolme nel
jäsosaa kiintoaineesta kulkeutuu vesiin kevätaikana.

Morganin (1985) mukaan Iso-Britannian savipitoisilta 6 -

10 astetta kaltevilta kevätvilja-alueilta erodoituu kunto-
ainetta keskimäärin 300 - 700 kg ha1a’, mutta paikalliset
vaihtelut ovat erittäin suuria. Kalkki- tai hiekkapitoisil
ta alueilta eroosio voi sateisena vuonna viedä kiintoainet
ta 20 000 kg ha1a’, vaikka alueella viljeltäisiin syysveh
nää. Kasvipeitteettömältä alueelta voi Morganin mukaan
erodoitua kiintoainetta jopa 45 000 kg ha1a1. Suurimmat
kiintoaine-eroosiomäärät perustuvat rill- ja gully-eroosi
oon.

Dendy & Bolton (1976) ovat selvittäneet kiintoaineksen
kertymistä sedimenttialtaisiin yhteensä 405 valuma-alueella
eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Valuma-alueiden koot vaihte
livat 2,87 - 23,2 km2. He arvioivat altaisiin kertyvän
sedimentin määrän vastaavan jopa 28 200 - 51 300 kg:n
kiintoaine-eroosiota ha’a1 . Altaiden ja valuma-alueiden
kokojen suhteen perusteella lie päättelivät altaisiin kerty
vän n. 85 % vedessä kulkeutuvasta materiaalista. Mainittuun
aineskertymään nähden Suomessa tapahtuva kiintoaine-eroosio
vaikuttaa vaatimattomalta.

Vertailun vuoksi on taulukossa 4 esitetty valikoitujen
tutkimusten tuloksia eri maista.

Taulukko 4. Peltoalueiden kiintoaine-eroosiotuloksia eräissä
maissa.

kiintoaine-eroosio
kg ha1 v’

Kiina 150 000 - 200 000
USA 5 000 - 17 000
Norsunluurannikko 100 - 90 000
Nigeria 100 - 35 000
Intia 300 - 20 000
Belgia 3 000 - 30 000
Iso-Eritannia 100 - 3 000

(1 Lähde: Morgan (1985).
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Ylläkuvattu karkea vertailu eroosiosta eri maissa osoittaa,
että kiintoaine-eroosio on Suomessa kansainvälisen vertai
lun mukaan vähäistä. Suurimmat kiintoaine-eroosiotulokset
ulkomailla perustuvat raviinien nopeaan kehittymiseen
peltoalueille, mikä ei Suomessa liene kovin tavallista
muutoin kuin kynnetyillä rinnepelloilla suurten valumien
aikaan.

2.4 KIINTOÄINE-EROOSION TUTKIMUSMENETELMÄT JA NIIDEN VERTAILTÄVUUS

Eroosiotutkimukset voidaan karkeasti jakaa netto- ja brut
toeroosiomittauksiin ja veden mukana kulkeutuvan kunto-
aineksen jäljittämistutkimuksiin. Tässä yhteydessä ei
käsitellä mallitarkastelujen avulla tehtävää eroosiotutki
musta.

Bruttoeroosion mittaamiseen käytetään mm.

- erilaisia kerääjiä pienialaisilla koeruuduilla (mm.
Dressing et. al. 1987)

- huuhtoutumiskenttiä, joissa pienillä, rajtuilla pelto-
alueilla kerätään koko valumavesimäärä talteen (mm.
Ulen 1986)

- eroosiosauvoja, joita sijoitetaan kohtisuoraan rinnettä
vastaan ja maanpinnan kuluminen mitataan paljastuvan
sauvan avulla esim. kuukauden välein (mm. Millington
1981)

- rill-mittareita, joiden kampamaisten piikkien korkeus
vaihtelu maaston kuluneisuuden mukaan voidaan kuvata
ja muodostuman tilavuus laskea valokuvasta (mm. McCool
et. al. 1981)

- toistuvia vaaituksia (mm. Leeks 1981)
- 137Cs -aktiivisuutta pintamaassa, joka perustuu pääosin
1960 -luvun alussa tehtyjen ydinkokeiden ‘37Cs -laskeu
man adsorboitumiseen pintamaahan, jonka erodoitunei
suutta siten voi mitata säteilyaktiivisuuden suhteessa
(mm. McHenry & Ritchie 1977) tai mittaamalla erodoitu
neen kiintoaineksen suhdetta sedimenttiaineksen sätei
lyaktiivisuuteen (mm. Walling et. al. 186)

Suomessa bruttoeroosion mittausta kehitellään (Salo, P.;
rili -mittaukset ja kerääjät ja Puustinen, M,.; huuhtoutu
miskentät, suullinen tiedonanto 1988).

Kun virtaama tunnetaan, voidaan nettoeroosiota mitata
tutkimalla:

- uomien pohjakuljetusta erilaisilla kerääjillä (esim.
Emmet 1981)

- sedimentaation määrää altaissa, delta-alueilla yms.
(mm. Heikkilä 1985, Mansikkaniemi 1974)

- liuenneen ja suspensioaineksen pitoisuutta vedessä
käsi- tai automaattinäytteestä (mm. Kauppi & Pitkänen
1986, Mansikkaniemi 1982 ja Tikkanen et. al. 1985)

- sameutta jatkuvasti rekisteröivällä turbiditeettimit
tarilla, jossa kiintoainepitoisuus havainnoidaan
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veden valonläpäisykyvyn suhteessa (mm. Grobier &
Weaver 1981, Brabben 1981) tai gammasädetekniikalla
erityisen suurissa (>5 g 1-1) kiintoainepitoisuuksis
sa (mm. Tazioli 1981)

Suomalaisten nettoeroosiotutkimusten näytteenottotavat
eivät ole poikenneet merkittävästi toisistaan. Kevättulvaa
ja kuurosateita on pyritty painottamaan, mutta näytteenoton
osuminen kiintoainepitoisuuden kannalta edustaviin hetkiin
on kuitenkin ollut sattumanvaraista. Kiintoainekuormat
ovat todennäköisesti olleet todellisuudessa suurempia kuin
lasketut kuormat. Vesinäytteen suodatusmenetelmä on vaikut
tanut tuloksiin. Mansikkaniemen (1982) käyttämä 0,45 um
kalvosuodatin antaa 22 % suurempia kiintoainepitoisuuksia
Vantaanjoen vedellä kuin n. 1 um lasikuitusuodatin (Hirvi
kallio ym. 1979). Ekholmin (1986) mukaan kyseisten suodatti
mien ero Paimionjoen vedellä on jopa kaksinkertainen.
Suodattimien väliset erot ovat siten erilaisia eri vesis
töissä johtuen kiintoaineksen kokojakauman eroista.

Kiintoainekuorman laskemisessa käytetyt menetelmät on
useissa yhteyksissä todettu epävarmoiksi (Dickinson 1981,
Walling & Webb 1981, Ferguson 1986). Virtaaman ja kunto
ainepitoisuuden riippuvuuskäyrää käytettäessä laskettu
kiintoainekuorma saattaa aliarvioida todellista kuormaa
jopa 50 %. Laskentamenetelmien aiheuttamat virheet johtuvat
pääosin näytteenottomenetelmästä ja ovat samansuuntaisia.
Käsinäytteenotossa on todennäköistä, että hyvin lyhyen
aikaa vallitsevat huippupitoisuudet jäävät näytteenottoker
tojen väliin. Kiintoainekuormasta saattaa jopa 50 % kulkeu
tua jaksoina, jotka ovat vain 0,75 % ajasta. Todellisen
kuorman laskeminen edellyttää kiintoainepitoisuuden jatku
vaa seurantaa esimerkiksi turbiditeettimittarin avulla
(vrt. Walling & Webb 1981).

Veden mukana kukeutuvan kiintoaineksen lähtömateriaalin
jäljittäminen on herättänyt kiinnostusta, kun on todettu
kiintoaineksen mukanaan kuljettamien ravinteiden vesiä
kuormittava vaikutus. Kiintoaineksen jäljittäminen voi
perustua:

- magneettisen herkkyyden mittaamiseen (Walling et.
al. 1979)

- ‘37Cs -aktiivisuuteen (Loughran et. al. 1982, Wise
1980)

- rauta-, kokonaisfosfori-, typpi- ja mangaanioksidi
pitoisuuteen tai orgaanisen huilen pitoisuuden mää
rittämiseen ja näiden ominaisuuksien keskinäisten
suhteiden selvittämiseen (Peart & Walling 1986)

Uomamateriaalin ja peltomateriaalin jäljittäminen suspen
sioaineksesta on luotettavinta 137Cs-tekniikan avulla,
joskin sen haittapuolena on suuri tarvittavan vesinäytteen
tilavuus. Hienojen partikkeleiden rikastuminen valikoivan
eroosion vuoksi on mahdollista ottaa huomioon rajoittamalla
analyysi lähtöaineksissa hienoihin lajitteisiin. Magneetti
sen herkkyyden mittaaminen on mahdollista suodatinkalvoon
tarttuneiden hiukkasten avulla. Menetelmä kykenee erotta
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maan lähtöainesten erodoitumisaj ankohdan virtaamahuippuun
nähden sekä hiukkasten tyypin, koon ja muodon (Peart &
Walling 1986).

Vesiensuojelun kannalta olennaisinta on kiintoaineksen
mukana kulkeutuvien ravinteiden määrä ja laatu. Täten
peltoalueilta vesistöihin joutuvan ravinnepitoisen kunto
aineksen jäljittäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Suspen
sioaineksen 137Cs-aktiivisuuteen tai magneettisiin ominai
suuksiin perustuvan jäljitysmenetelmän käyttö olisi perus
teltua, jotta peltoalueilta erodoituvan materiaalin suhteel
unen osuus voitaisiin selvittää. Kuitenkin vasta useamman
rinnakkaisen menetelmän käytöllä voidaan päästä luotetta
viin tuloksiin.

3 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUS-
MENETELMÄT

3.1 TAUSTÄTIEDOT

Vesi-ja ympäristöhallitus rakensi mittapadon Savijoelle
1970 -luvun alussa. Tutkimusjakson hydrologisia oloja on
siten voitu vertailla jaksoon 1971-1984. Valumaa on mitattu
jatkuvasti mittapadon ja sen yläpuolella olevan limnigrafin
avulla. Valumatiedot on saatu Hydrologisesta vuosikirjasta
vuosilta 1976 - 1984. Valumista laadittiin vertailujakson
keskiarvojen mukainen ‘normaalivuosi’, johon vuoden 1987
valumia on vertailtu.

Sääolosuhteita on sademäärien osalta verrattu vastaavasti
jakson 1972 -1986 kuukausisademääriin (Suomen Meteorologinen
vuosikirja 73-86). Sadehavainnot on tehty valuma-alueen
keskellä sijaitsevalla Tarvasjoen Liedonperän havainto
asemalla. Lämpötila-arvoina on käytetty Turun lentoaseman
kuukausikeskiarvoja jaksolta 1971-1986 (Suomen Meteorologi
nen vuosikirja 71-86), jotka edustanevat valuma-alueen
tilannetta melko hyvin, koska mittauspaikka sijaitsee n.
26 km valuma-alueen keskikohdasta lounaaseen. Vuodelta 1987
osalta on käytetty myös vuorokausilämpötiloja.

Valuma-alueen maankäyttö ja maalajien pinta-alat on selvi
tetty peruskartalta (lehti 202202 Aura) ja maaperäkartalta
(lehti 202202 Aura) digimetrin avulla (Ushikata X-pian
360) sekä maastokäynneillä. Maankäytön ja viljelymenetelmi
en selvittämiseksi suoritettiin valuma-alueella tilakohtai
nen haastattelu kesäkuulla 1988. Valuma-alueen kaikkien
maatilojen viljelykasvit, lannoitus, muokkaustekniikka
jne. selvitettiin jokaisen peltolohkon osalta vuosilta
1986-1988. Saman haastattelun yhteydessä tiloilta selvi
tettiin maaperän laatua ja muita tarpeelliseksi katsottuja
tietoja mahdollisten jatkotutkimusten varalta (liite 1).

Maalajien selvittämiseksi ja maaperäkartan täydentämiseksi
valuma-alueelta otettiin 38 kpl maaperänäytteitä. Näytepis
teet valittiin satunnaisotannalla laaditun satunnaismuuttu
jaohjelman mukaan siten, että peltolohkon numero osoitti
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näytepisteen paikan. Uomien sivuista otettiin 3 näytettä
lähinnä karttatietojen vertailun vuoksi ja yksi sediment
tinäyte tilustien patoamasta sedimenttialtaasta.

Kutakin peltolohkoa kohti otettiin 5 osanäytettä muokkaus
kerroksesta siten, että karikekerros ja mahdollinen jankko
osa poistettiin ja osanäytteet yhdistettiin. Näytteistä
analysoitiin maalaji ja humuspitoisuus vesi- ja ympäristö-
hallituksen maaperälaboratoriossa.

3.2 NÄYTTEENOTTO

Vesinäytteet on kerätty Savijoen mittapadolta automaat
tisella näytteenottimella (SAM 100). Laite reagoi virtaa-
maan paineanturin avulla vedenkorkeuden mukaan, jolloin
näytteenotto tihenee suurilla valumilla ja harvenee pienil
lä valumilla. Laitteen vesinäytteen imuletku on sijainnut
mittapadon alapuolella siten, että padon ylisyöksystä
tuleva vesi sekoittuu ennen näytteenottoa.

Näytteenottohetkellä laite imee vesinäytteen n. 0,5 litran
näytepulloon laitteen kylmäkaappiin. Näytteet on haettu
analysoitavaksi Turun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta
keskimäärin kerran viikossa, mutta tarvittaessa useammin
km Laitteeseen sopii kerralla 24 vesinäytettä. Vesinäyt
teistä on analysoitu kiintoaine Whatman GF/C
lasikuitusuodattimella, jonka huokoskoko on n. 1 um. Ve
sinäytteitä otettiin yhteensä 258 kpl.

Näytteenotossa oli joitakin katkoksia näytteenottolaitteen
häiriöiden vuoksi. Niistä pisin oli syksyllä 16. syyskuuta
-16. lokakuuta. Tällöin valumassa oli kolme selvää huippua,
joista vesinäytteitä ei saatu, joten jakson kiintoaine
kuormat jouduttin arvioimaan. Samoin meneteltiin muulloin
km, mikäli näytejakson pituus ylitti 5 vrk, koska oletet
tiin, että tällöin yksittäinen näyte ei edusta jaksoa
riittävän hyvin. Arviointi suoritettiin siten, että valuma
piikkiä verrattiin saman vuodenajan samanmuotoiseen, tunne
tun kiintoainekuorman, valumapiikkiin ja oletettiin, että
kiintoainekuorma olisi valumapiikeillä ollut arvioitavissa.

3.3 KIINTOAINEKUORMAN LASKEMINEN

Kiintoainekuorma on laskettu siten, että kunkin suodatetun
vesinäytteen kiintoainepitoisuus edusti oman jaksonsa
kiintoainepitoisuutta. Jaksot jaettiin näytteidenottoaj an
kohtien puolivälien mukaan, jolloin saatiin eripituisia
näytejaksoja, joilla oli hyvin vaihtelevat virtaamat.
Näytejaksoille laskettiin keskivirtaamat vesi- ja ympäristö
hallituksen liydrologian toimistossa digitoidusta virtaama
aineistosta, joka oli saatu mittapadon jatkuvatoimisesta
limnigrafista.

Kun jakson pituus ja keskivirtaama tunnetaan ja oletetaan,
että jaksolla otettu kiintoainenäyte edustaa koko jakson
kiintoainepitoisuutta, voidaan kiintoainekuorma laskea
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kaavasta

n

= Q * t *

1=1

________________
_______

(1)

1000 000

jossa L0 = kiintoainekuorma (kg)
= näytejakson i keskivirtaama (1 s’)

t = näytejakson i pituus (s)
C = näytejaksoa i edustavan näytteen kiintoaine

pitoisuus (mg 1-’)

Vertailun vuoksi laskettiin kiintoainekuorma myös koko
tutkimusjakson keskimääräisillä arvoilla, jolloin

*t*C
L0

= m
‘(2)

1000 000

jossa L0 = kokonaiskuorma (kg)
= keskivirtaama koko jaksolle (1s’)

t = jakson pituus (s)
Cm = kiintoainepitoisuus kaikkien näytteiden kes

kiarvona

Kiintoainekuormia ei ole pyritty arvioimaan kevättalven
vähäisen valuman ajalle (1.1. - 25.3.) eikä joulukuun
loppupuolelle (12.12. - 31.12), koska näinä aikoina näyttei
tä ei otettu. Näinä jaksoina valumat olivat kuitenkin
vähäisiä: ensinmainitun osalta alle 0,5 1 s’km2 vuoro
kaudessa ja jälkimmäisen osalta alle 4 1 s’km2 vuoro
kaudessa, joten kiintoainekuorman kannalta näiden jaksojen
merkitys on vähäinen.
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4 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS

4.1 SÄVIJOEN VÄLUMA-ÄLUEEN SIJAINTI, PINTA-ALA JA KORKEUS-SUHTEET

Kuva 1. Valuma-alueen sijainti Aurajoen vesistöalueella.

Savijoen valuma-alueesta yli puolet on kuusivaltaista
metsää, mihin on luettu myös avokallion osuus. Peltopinta
alan osuus on selvästi suurempi kuin Suomessa keskimäärin
(taulukko 5).

Tutkimusalue sijaitsee Aurajoen valuma-alueella n. 30 km
Turusta koilliseen. Suunnilleen puolet alueesta sijaitsee
Auran ja puolet Tarvasjoen kuntien alueella mittapadon
sijaitessa Tarvasjoen Liedonperässä. Savijoki virtaa alueel
ta etelään yhtyen Aurajokeen Liedon taajaman eteläpuolella
(kuva 1).

Savijoen valuma

alue

TURKU

?

J
]

-

0 S
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Taulukko 5. Savijoen valuma-alueen eri osien pinta-alat.

Kokonaisala peltoa metsää suota tontteja, teitä yms.

ha 1540 584 830 54 72

% 100 38 54 3,5 4,5

Tutkimusalueen luoteisosassa sijaitseva Lietvuori kohoaa
92,5 metrin korkeuteen. Kun mittapato sijaitsee noin 50
metrin korkeudella, suhteelliseksi maksimikorkeuseroksi jää
42,5 metriä. Korkeusvaihteluista kuitenkin pääosa rajoittuu
peltoalueen ja kalliohuippujen väliin. Peltoalue on tasan-
koe, jota yksittäiset metsäsaarekkeet pirstovat. Pääosa
peltoalueista sijoittuu 50 ja 60 metrin korkeustasojen
väliin (kuva 2).

Kallioperä on vaikuttanut peltoalueiden maalajien kerros
paksuuteen aineksen kerrostuessa alueelle. Maaperän kerros
paksuus on suurimmillaan 27,7 m Raholanojan ja Tyllinojan
yhtymäkohdassa keskellä valuma-aluetta (Haavisto-Hyvärinen
1983), mistä maapeite ohenee valuma-alueen reunoja kohden
(kuva 2). Pääosin graniittinen kallioperä muodostaa kunto
aine-eroosion kannalta tärkeän kynnyksen mittapadon kohdal
la. Se estää Savijokea erodoimasta alustaansa nykyistä
tasoa olennaisesti syvemmälle. Maastossa kalliokynnyksen
vaikutus näkyy selvästi; kalliopaljastuman jälkeinen uoma
mittapadon alapuolella on kulunut syvälle savikkoon.
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Kuva 2. Valuma-alueen korkeussuhteet

4.2 MAAPERÄ

Maaperäkartan (kuva 3) pohjana on käytetty maanmittaus
hallituksen maaperäkarttaa ja analysoidut maanäytteet on
kuvattu pylväinä. Maanmittaushallituksen julkaiseman maape
räkartan mukaan peltoalueiden maaperä on hiesusavea yli 30
cm:n syvyydeltä. Joidenkin peltolohkojen maaperänäytteissä
oli kuitenkin savea huomattavan runsaasti (kuva 3 pylväät).

<50m

227E
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Kuva 3. Valuma-alueen maaperä. Pylväät osoittavat erillisten
maanäytteiden tulokset ja kartan pohjarasteri osoittaa
maanmittausliallituksen j ulkaiseman maaperäkartan tiedot.
Sedimenttinäyte (S) ja uomanluiskanäytteet (U) olivat
selvästi erilaista materiaalia kuin pintanäytteet.

EJ Saviatue

LJ HIekkasQviaLue

Moreenlatue

Suo
Sora
Jkja
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Uomanluiskanäytteissä (kuva 3) saviainesta oli paikoin yli
60 %, joten maalaji olisi aitosavea. Uomien törmissa saattaa
tietenkin olla myös materiaalia, jota eroosio on lajitellut,
mutta oli mahdollista, että myös peltoalueiden maaperä
muokkauskerroksen alapuolella olisi varsin hienojakoista.

Kasvullisen metsämaan osuus alueen pinta-alasta on hiekka
ja hietamoreenin peittämää (Haavisto-Hyvärinen 1983).
Moreenimuodostumia alueelta ei kuitenkaan tavattu, joskin
muutamien kalliokumpareiden suojasivun materiaali on drum
liinimaisesti suuntautunutta. Etelä- ja länsiosien peltololi
koilla tavataan hiekkaa ja hietaa saven päällä pienialaisina
kerrostumina. Tämä materiaali on todennäköisesti huuhtounut
läheisiltä kalliokumpareilta Äncylus-vaiheen aikana noin
9200 - 7500 eKr. (kuva 3) (vrt. Haavisto-Hyvärinen 1983).

Korkeustasoilla 60 - 70 m olevat hiekka- ja karkean hiedan
kerrostumat ovat jäänteitä Äncylus-vailieen rantakerrostumis
ta. Rantavoimat ovat huuhdelleet hietaa juoniksi kalliokum
pareiden välisille pienialaisille peltololikoille ja levittä
neet hietaa ja hiesua keskiosan peltoaukean saven joukkoon,
jolloin on syntynyt peltoviljelyn kannalta liyvälaaatuista
heta- ja hiesusavea.

Kokonaispinta-alasta hiesua ja hiesusavea on 37,7 $ (tauluk
ko 6). Jankon alapuolisen savikon alaosa on kerrostunut
Yoldia-mereen ja yläosa Äncylus-järveen. Litorina-savikoita
alueelle ei ole ehtinyt kehittyä maanpinnan kohottua veden-
pinnan yläpuolelle nykyisen mittapadon paikalla noin 5000
eKr. (Haavisto-Hyvärinen 1983).

Taulukko 6. Valuma-alueen maalajien pinta-alaosuudet.

moreenia hiekkaa ja hiesua ja turvetta
hietaa hiesusavea

ha 914 34 581 11

% 59,4 2,2 37,7 0,7

4.3 ILMASTO

Vuoden 1987 tammikuu oli kylmin (keskilämpötila -16,7 °C)
vähintään 15 vuoteen (kuva 4). Kuukauden alkupuolella
vallinneen kylmän jakson aikana alin lämpötila oli peräti -

34,1 °C. Helmi- ja maaliskuullakin oli erityisen kylmiä
jaksoja, joiden välillä päivälämpötilat tosin kohosivat
nollan yläpuolelle (vrt, kuva 6). Kylmän alkuvuoden johdosta
vuoden keskilämpotila jäi vain 2,8 °C:een kun se vertailu
jaksolla oli 4,9 °C.
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Kuva 4. Kuukausilämpötilat ‘normaalivuonna’ ja vuonna 1987.
Ylinnä on yhtenäisellä viivalla kuvattu maksimilämpötilojen,
keskellä keskilämpötilojen ja alinna minimilämpötilojen
keskiarvot kuukausittain vuosina 1972-1986. Vuoden 1987
kuukausiläinpötilat on esitetty katkoviivalla.

‘Normaalivuoden’ keskilämpötila Turun lentoasemalla jaksolla
1971-1986 oli 4,9 °C. Kuukausikeskilämpötilat pysyivät
neljä kuukautta - joulukuusta huhtikuuhun - nollan alapuo
lella helmikuun oltua kylmintä aikaa (‘normaalivuoden’
helmikuun keskiarvo oli -6.5 °C). Kesä-, heinä- ja elokuut
olivat melko lämpimiä (keskilämpötilat 14-16 °C), mutta
vielä syyskuullakin keskilämpötila oli kymmenen asteen
tuntumassa, joten syksy tavallisesti jatkui leutona melko
pitkään.

Vuotuiset poikkeamat olivat talvilämpötiloissa melkoisia:
esim. vertailujakson kylmimmän ja lämpimimmän tammikuun
keskilämpötilat poikkeavat lähes 14 °C. Kesälämpötilojen
poikkeamat ovat selvästi pienempiä kylmimpienkin kesäkuu
kausien keskilämpötilojen ollessa yli 12 °C ja maksimi
sekä minimiarvojen välin ollessa vain 5 °C (kuva 4).

Vuoden 1987 sademäärät poikkesivat normaalista monessa
suhteessa: huhtikuussa satoi harvinaisen vähän (kuva 5),
kun taas kesäkuussa ja elokuussa sadetta tuli ennätysmäärä
vertailujakson 1972 - 1986 vastaavina kuukausina.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Kuva 5. Kuukausisademäärät ‘normaalivuonna’ ja vuonna 1987.
Ylinnä on yhtenäisellä viivalla kuvattu maksimisademääri
en, keskellä keskisademäärien ja alinna minimisademäärien
kuukausikeskiarvot vuosina 1972-1986. Vuoden 1987 kuukausi
sademäärät on kuvattu katkoviivalla.

Savijoella satoi ‘normaalivuonna’ keskimäärin 664,5 mm
vuodessa.. Kevätpuoli oli yleensä vähäsateista aikaa helmi
kuun - toukokuun sademäärien jäädessä alle 40 mm (kuva 5).
Tammikuulla satoi hieman enemmän, n. 50 mm, mikä oletetta
vasti johtui pitkään jatkuvista syystalven lauhoista säistä
lounaisrannikon läheisyydessä. Loppukesä ja syksy olivat
yleensä sateisia.

Erityisen sateisina vuosina heinäkuulla saattoi sataa yli
180 mm, kuten vuonna 1979. Poikkeuksellisen kuivina keväinä
saattoi sademäärä puolestaan jäädä alle 9 mm kk1 (vuosien
1974 ja 181 huhtikuut).

Kevääntulo oli vuonna 1987 melko normaalia huhtikuun lopulle
saakka vaikka sadetta tulikin poikkeuksellisen vähän (huhti
kuun sademäärä vain 4,7 mm kk’ ). Lumen sulaminen alkoi
Savijoella maaliskuun lopun vesisateiden aikaan (vrt, kuva
6). Peltoalueet olivat lumesta paljaina 5. huhtikuuta
mennessä, mutta metsäalueilla lumen sulaminen jatkui huhti
kuun lopulle (Rekolainen 1988).

Toukokuu oli kolea yölämpötilojen pysytellessä nollan
tuntumassa. Jopa hallaa esiintyi vielä 25. ja 26. touko
kuuta. Toukokuun puolivälissä satoi melko rankasti. Kovia
ukkossateita sattui kesäkuun puolivälissä ja elokuun alku
puolella. Kesäkuukaudet jäivät keskiarvoihin nähden viileik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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si. Loppukesän sää oli hyvin sateinen: kuvaavinta lienee
pitkien yhtenäisten sadejaksojen toistuminen. Esimerkiksi
heinäkuun 24. päivä alkanut sadejakso kesti yhteensä 18
vrk, jolloin ei ollut yhtään sateetonta päivää eikä syys
kuullakaan ollut 3 vrk:ta pidempää poutajaksoa. Lokakuulta
alkaen syksy oli sekä sademäärien että lämpötilojen suhteen
lähellä vertailuj akson keskiarvoj a.

Kuva 6. Havaintojakson vuorokautiset maksimi- (ylin käyrä)
keski- ja minimilämpötilat (alin käyrä) sekä sademäärä
(pylväät).

Kevään virtaamat jäivät vähäisistä sateista johtuen alhai
siksi vuonna 1987. Lumipeite oli myös normaalia ohuempi
(Rekolainen 1988). Savijoen valuma-alueen läheisten maata
louskoeasemien (Jokioinen ja Yltöinen) routahavaintojen
perusteella roudan sulaminen alkoi keväällä 1987 Savijoella
huhtikuun alkupäivinä, jolloin muutaman cm:n valivuinen
pintakerros oli sulana ja helposti erodoituvana. Roudan
sulaminen jatkui savikerrostumissa aina kesäkuuliun saakka
(Rekolainen 1988).

Kevätaikainen ensimmäinen virtaamahuippu (maksimi 780
ls’ ) huhtikuun alussa johtui peltoalueiden lumensulamisesta
ja toinen (maksimi 844 1 s1 ) metsäalueiden lumensulamisesta
huhtikuun puolivälissä (kuva 7).
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Kuva 7. Virtaamat v. 1987 ja näytteenottohetket. Virtaama
on kuvattu yhtenäisellä viivalla ja näytteenottolietket
tähdillä.

Virtaama pysyi lumensulamisen jälkeen aihaisena ja vasta
toukokuun. puolivälin aikaan tullut sadejakso, jonka päät
teeksi satoi 17,9 mm kosteaan maahan, aiheutti suuren
virtaaman (yli 2200 1 s -‘ ).

Kesän 1987 huippuvirtaamat kesäkuun puolivälissä ja elokuun
alussa johtuivat epätavallisen kovista sateista: 16. kesä
kuuta satoi peräti 60,7 mm (yli koko kesäkuun normaalin
sademäärän) ja 7. elokuuta vettä tuli 50,7 mm. Virtaamahui
put näiden sateiden aikaan ovat tyypillisiä pienille valuma
alueille. Kun virtaama esim. 16.6. klo 22 oli 407 1 s,
kohosi se jo 17.6. klo 01:een mennessä yli 5000:een 1 s’,
ja vuorokauden keskivalumakin oli 17.6. 255 1 s’knr2.
Vastaavasti elokuun huippuvirtaama kohosi jopa yli 7700:aan
1 s’ (kuva 7), jolloin vuorokauden keskivaluma oli jopa
303 ls1krn2.

Syyskuun 8. päivän jälkeen alati toistuvat sadejaksot
pitivät virtaaman perustason yläpuolella, joskaan edellä
mainitun kaltaisia huippuvirtaamia ei esiintynyt. Syksyn
suurin valuma-arvo (97,25 1 s’km2 ) saavutettiin 25.
syyskuuta. Lokakuullakin valumahuippu kohosi vielä yli 50
1 s’km2 (18.10.) mutta marraskuussa ja joulukuussa
valumat pysyivät alle 5 1 s’km2 johtuen normaalia pienem
mästä sademäärästä.
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Virtaama kohoaa valuma-alueella jyrkästi, mikäli sateen
intensiteetti on suuri. Melko pitkäkään tasaisen ja vaimean
sateen jakso ei vielä riitä kohottamaan virtaamia merkittä
västi, kuten kesäkuun lopun sadejakso osoittaa.

Vuoden 1987 alusta maaliskuun loppuun saakka valuma oli
hyvin vähäistä ja jäi vielä kevättulvan aikaankin normaa
harvojen alapuolelle (kuva 8). Touko- ja kesäkuun sekä
elo- ja syyskuun aikana valuma puolestaan oli ennätyksel
lisen suuri. Heinäkuussa satoi normaalia vähemmän. ‘Normaa
livuoden’ kuukausivaluma-arvoja voisikin luonnehtia miltei
päinvastaiseksi tutkimusjaksoon nähden, vaikka keskivaluma
vuonna 1987 (10,9 1 s’km2) olikin lähellä normaalia.
Kesäkuun ja elokuun korkeat keskivalumat johtuivat yksittäi
sistä huippuvalumajaksoista; kesäkuussakin vain 7 vrk:n
aikana valuma ylitti 10 1 s ‘km- 2

‘Normaalivuoden’ vuosikeskivaluma on 10,5 1 s1km2. Huhti
kuussa valuma on suurin, keskimäärin 40,2 1 s’km2. Touko
kuussa valuma yleensä pienenee jyrkästi, ja kesäkuussa
valuma saattaa ajoittain loppua. Syksyn valumahuippu ajoit
tuu normaalisti vasta marraskuuhun valuman pudotessa talvi
aikaiseen perustasoonsa vasta helmikuussa. Tammikuun suh
teellisen suuri valuma ilmeisesti purkaa syystalven aikana
varastoitunutta pohjavettä, joskin vesisateita sattuu tammi
kuussakin yleisesti (kuva 8).
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Kuva 8. Kuukausivalumat ‘normaalivuonna’ ja v. 1987.
Ylinnä on ylitenäisellä viivalla kuvattu maksimivalumien,
keskellä keskivalumien ja alinna minimivalumien kuukausi
keskiarvot vuosina 1971-1984. Vuoden 1987 kuukausivalumat
on kuvattu katkoviivalla.
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Valuma-alueen uomasto on savikkoalueelle tyypillisen lyhyt.
Vaikka uomien kaltevuus onkin melko pieni (kuva 9), virtaama
kohoaa mittapadolla voimakkaan sadekuuron jälkeen nopeasti.
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Kuva 9. Valuma-alueen uomien pituusprofiilit ja kaltevuudet.

Valuma-alueen kolme tärkeintä uomaa saavat alkunsa kal
liokumpareiden välisiltä moreenialueilta. Uomat eivät
peltoalueillakaan ole leikkautuneet savikkoon, joten uomien
läheisyydessäkin peltoalueet ovat melko tasaisia.

4.5 VILJELYMENETELMÄT

Savijoen valuma-alueella sijaitsee 38 maataloutta harjoitta
vaa maatilaa tai perikuntaa. Eri tavoin viljeltyjä peltoloh
koja oli v. 1986 - 1988 139 kpl. Todellinen peltolohkojen
määrä on jonkin verran suurempi, koska samalla tavoin
viljeltyjä lohkoja on yhdistetty tulosten tarkastelussa.

Enimmäkseen Savijoen valuma-alue on viljanviljelyaluetta,
jossa aikaisemmin yleisen lypsykarjatalouden vähentyminen
ja keskittyminen suurempiin yksiköihin sekä osittainen
korvaantuminen kana- ja sikataloudella on vähentänyt nurmi
viljelyä. Lypsykarjasta luopuminen on valuma-alueella
edelleen ajankohtaista nykyisin maksettavien luopumiskor
vausten vuoksi.

Tutkimusalueella kevätviljojen viljely oli selvästi yleisin
tä. Syysviljojen tuotantoala oli vähäinen (kuva 10).
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Kuva 10. Kasvinviljely Savijoen valuma-alueella 1987.
Rasterin tummuus kuvastaa alueen eroosiolierkkyyttä.

Suuri kevätviljojen pinta-ala johtaa savimailla suureen
syyskyntöjen alaan. Käytännössä nämä pinta-alat ovat lähes
yhtä suuret: 1986 - 1988 kynnettiin keskimäärin 84 % pelto
alasta (vrt, taulukko 7).
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Taulukko 7. Viljelykasvien pinta-alaosuudet vuosina 1986 -

1988 sekä hehtaarisadot 1987.

1986 1987 1988 sato 1987
$ $ kgha1

Savijoki koko maat1

Kevätvehnä 25,2 28,5 13,3 1438 1970
Ohra 41,5 32,6 48,6 2581 1870
Rypsi 7,0 6,6 9,5 1172 -

Kaura 13,1 15,0 11,8 2650 1970
Syysvelinä 1,4 1,8 0,4 2986 2510
Ruis 0,2 0,7 2,2 — 1970
Nurmi 10,6 8,3 10,6 5486
Kesanto 1,0 6,5 3,6

Lähde: Maataloustuottajain Keskusliitto (1988).

Kevätvehnän sato jäi vuonna 1987 erityisen heikoksi, koska
huomattava osa siitä jäi korjaamatta sateisen syksyn vuoksi.

Tutkimusalueella oli tyypillistä, että pellot kynnettiin
syksyisin, jolloin keväällä peltojen kylvömuokkaus tehtiin
kolmella ajokerralla; tasausäestyksen jälkeen tarvittiin
yleensä kaksi muokkausäestystä. Kylvömuokkauksen muokkaussy
vyys oli poikkeuksetta 3-6 cm. Maan muokkauksella pyrittiin
viljan hyvään orastumiseen tasaisen ja hienomuruisen kylvö
alustan avulla. Käytetty muokkaustekniikka oli kuitenkin
melko raskasta. Toisaalta käytettiin suuria työleveyksiä,
jolloin tarvittiin vähemmän ajokertoja. Paripyörien käyttö
alensi renkaiden pintapainetta. Erjalan (1987) mukaan
tällainen kylvötekniikka kuitenkin lisää koko muokkaus
kerroksen tiiviyttä jankkoon asti.

Maan tiivistyessä sen huokostilavuus alenee, mikä alentaa
vedenläpäisyä ja ilmavuutta. Tiiviissä maassa kasvien
juuristo jää matalaksi ja maan C02 -pitoisuus kasvaa, mikä
heikentää kasvustoja. Viljakasvuston juuriston laadulla on
merkitystä ravinteiden hyödyntämisessä: voimakasj uurinen
kasvusto ottaa maahan sijoitetut ravinteet tehokkaasti
talteen ja ravinteiden otto tapahtuu syvemmältä, jolloin
esimerkiksi lielppoliukoinen nitraattityppi ei joudu niin
helposti salaojia pitkin vesistöihin. Sateisina vuosina
tiivistyneiden maiden huono orastuminen oletettavasti lisää
eroosioherkkyyttä kevätkesällä samalla kun pintavalumat
lisääntyvät vedenläpäisykyvyn alennuttua. Vuonna 1987
tutkimusalueen satotaso jäi aihaiseksi, mikä johtui osittain
kylmistä säistä ja vaikeista korjuuoloista märillä pelloilla
(taulukko 7).

Savijoen valuma-alueella 97,2 % peltoalasta on salaoji
tettu. Salaojitus on tehty pääosin 1960-luvulla, jolloin
käytettiin savimailla yleisesti 18 metrin ojaväliä. Useilla
peltolohkoilla - varsinkin valuma-alueen keskiosassa - on
todettu, että maaperän vedenläpäisy on hyvin hidasta, mikä
vaikeuttaa sekä kevät- että syystöitä pelloilla.
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Tutkimusjaksolla kevätkylvöt viivästyivät lähes kaksi
viikkoa myöhäisen kevään vuoksi ja viljojen orastuminen
oli hidasta. Kasvustot kehittyivät täyteen mittaansa vasta
heinäkuun puolella. Puintiajat jäivät vastaavasti syyskuun
lopulle ja jopa lokakuun alkuun erittäin sateisen syksyn
vuoksi. Osittain sato jäi korjaamatta.

5 TUTKIMUSTULOKSET

5.1 KIINTOAINEPITOISUUS JA VALUMA

Näytejaksojen keskipituus oli 18 tuntia 10 minuuttia.
Suurimpien valumien aikaan näytejaksot olivat lyhimmillään
tunnin mittaisia ja vähäisten valumien aikaan useiden vuoro
kausien mittaisia.

Näytejaksot jaettiin kausiin valuman, kasvukauden ja vii
jelytoimenpiteiden mukaan siten, että ensimmäinen kausi
käsitti kevätjakson viljojen pensastumisvaiheeseen saakka.
Toinen kausi päättyi syyskyntöihin. Kolmas kausi alkoi
syyskynnöistä jatkuen havaintokauden loppuun. Kausien
väliset rajat eivät olleet kovin selviä, koska muutokset
maankäytössä ja kasvustoissa tapahtuivat asteittain, mutta
kaudet olivat kuitenkin selvästi erilaisia kiintoaine
eroosion kannalta. Kausien valumille ja näytteiden kunto
ainepitoisuuksille laskettiin korrelaatiot ja niiden merkit
sevyydet (taulukko 8).

Taulukko 8. Kausittainen kiintoainepitoisuuden ja valuman
riippuvuus ja merkitsevyys.

kausi näytteiden määrä korrelaatio

25.3. — 15.6. 136 0.60**

16.6. — 10.10 93 0.50**

11.10. - 12.12. 29 Q7Q**

Kevätkaudella peltoalueet olivat kynnöksellä tai muokat
tuina. Uomien sekä ojien luiskat olivat vettyneitä ja
melko helposti erodoituvia. Vesinäytteiden kiintoainepi
toisuus kohosi kauden aikana voimakkaasti valuman kasvaessa.

Kesäkaudella kiintoainepitoisuuden ja valuman korrelaatio
oli suhteellisen alhainen, vaikka kauden alussa, kesäkuun
puolivälissä, rankka ukkossade (>60 mm vrk1) kohotti
kiintoainepitoisuuden hetkellisesti jopa 1000:een mg l’.
Kasvuston kehityttyä täysikasvuiseksi ei voimakaskaan
sadejakso kyennyt erodoimaan kiintoainetta. Vaikka sademäärä
kohosi esimerkiksi elokuun alussa ennätyksellisen suureksi
(ks. kuva 6), ei kiintoainepitoisuus suurillakaan valumilla
kohonnut kovin korkealle.

Syksyllä peltojen kyntöajan jälkeen kiintoainepitoisuus
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korreloi valuman kanssa melko hyvin (taulukko 8). Syksyn
kiintoainepitoisuudet eivät kuitenkaan kohonneet alkukesän
tasolle.

5.2 KIINTOAINEKUORMA

Näytejaksojen lasketut kiintoainekuormat vaihtelivat muuta
masta grammasta yli 29 kg:aan kiintoainetta ha1 . Muutamien
huippuvalumien aikana kulkeutui varsin suuria kiintoainemää
riä lyhyessä ajassa (vrt, taulukko 10).

Laskettujen näytejaksojen avulla (kaava (1)) saatiin kunto
ainekuormaksi 550 tonnia vuonna 1987. Puuttuvien jaksojen
kiintoainekuormaksi arvioitiin 55 - 85 tonnia, joten kunto-
aineksen kokonaiskulkeumaksi saatiin 605 - 635 tonnia.
Valuma-alueen kokonaispinta-alaa kohti tämä tarkoittaa n.
390 - 410 kg ha’ a’ . Puuttuvien jaksojen osuus kokonais
kiintoainekuormasta oli siten 9,4 - 14 %.

Keskivirtaaman ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon avulla
(kaava (2)) laskettuna kiintoainekuormaksi saatiin 570
tonnia eli 370 kg ha1, mikä on 5,9 - 10 % vähemmän kuin
edellälaskettu arvo. Tämä johtuu siitä, että kiintoainepi
toisuuden keskiarvossa painottuvat alhaisten valumien arvot
suhteellisesti enemmän kuin laskettaessa kiintoainekuorma
yksittäisten jaksojen summana.

Kuten kuvasta 11 havaitaan, painottuivat suuret kunto
ainekuormat vuonna 1987 alkukesään. Toukokuulla ja kesäkuul
la sattuneiden rankkasateiden aikana erodoitui kiintoaine
kuormasta huomattava osa.
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Kuva 11. Jaksottaiset kiintoainekuormat 25.3. -12.12.
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Kausittain tarkasteltuna on poikkeuksellista, että suurin
osa kiintoainekuormasta kulkeutuu kesäkaudella, kun kesätul
van ja syystulvan aikana on normaalisti suurimmat valumat
(taulukko 9).

Taulukko 9. Kiintoainekuormat kausittain ja vuonna 1987
yhteensä.

kausi jaksoja kiintoainekuorma
kpl t kg ha1 % kokonais

kuormasta

25.3. - 15.6. 136 194 122 n. 31
16.6. -10.10. 93 355— 230— 57—

384 250 63
11.10.—12.12. 29 57 37 n. 9

yhteensä 258 605- 390- 100
635 410

Kesäkauden alkuun sattunut sadejakso on korostanut kesäkau
den kiintoainekulkeumaa, mutta voimakas sadejakso kykeni
siis erodoimaan suuren määrän kiintoainetta vielä vii]a
kasvusto]en pensastumisvaiheen aikana. Mikäli vastaava
sadejakso olisi sattunut aikaisemmin keväällä, olisi kunto
aine-eroosio voinut olla jonkin verran voimakkaampaa.

5.3 KIINTOAINEKUORMAT HUIPPUVALUMIEN AIKANA

Tutkimusaikana oli Savijoella kolme selvää huippuvaluma
jaksoa, joiden aikana erodoitui pääosa kokonaiskiinto
ainekuormasta. Huhtikuun valumat jäivat ‘normaalivuoteen’
nähden hyvin pieniksi, joten kevättulvaa ei vuonna 1987
käytännöllisesti katsoen ollut lainkaan. Kesäaikaiset
sateet olivat sen sijaan ‘normaalivuoteen’ nähden hyvin
runsaita.

Taulukossa 10 on esitetty ne jaksot, joiden aikana pääosa
kiintoainekuormasta kulkeutui vuoden 1987 aikana. Vertailun
vuoksi on laskettu kiintoainekuorma myös huhtikuulle.

Taulukko 10. Kiintoainekuormat huippuvalumien aikana ja
huhtikuulla v. 1987.

j akso kiintoainekuorma kokonaiskuormasta

t kgha’ %

13.— 16.5. 85,3 55,4 14
16.— 21.6. 190,2 123,5 31
6.- 9.8. 82,7 53,7 13

huhtikuu 88,1 57,2 14
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Toukokuun puolivälissä satoi sadejakson päätteeksi 19 mm
vettä liettyneeseen ja kylvömuokkausta vailla olleeseen
maahan, jolloin kiintoainetta erodoitui vesiin sademäärään
nähden suhteellisesti eniten koko tutkimusjakson aikana
(kuva 12).
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Kuva 12. Kiintoainekuormat toukokuun valumahuipun
aikana. Valuma kuvattu katkoviivalla.

Kesäkuun puolivälissä ukkossateen (ks. kuva 6) aiheuttama
valumahuippu kohosi erityisen nopeasti ja samalla kunto
ainepitoisuus kasvoi rajusti. Kun kiintoainepitoisuus oli
illalla 16. kesäkuuta vain 110 mg l’ oli se jo kuusi
tuntia myöhemmin 1000 mg 1-1. Valumahuippujen nousuvaihe
oli hyvin jyrkkä ja myös kiintoainepitoisuus nousi hyvin
jyrkästi. Kiintoainepitoisuus laski hieman nopeammin kuin
valuma, jolloin kiintoainekuormat pienenivät vaikka valuma
pysyi samalla tasolla (kuva 13).
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Kuva 13. Kiintoainekuormat kesäkuun valumahuipun aikana.
Valuma kuvattu katkoviivalla.

Elokuun alun erittäin rankan sadejakson aikana erodoitui
vain vähän kiintoainesta. Kiintoainekuormat kohosivat vain
lievästi vaikka valuma kohosi erittäin nopeasti ja korkealle
(kuva 14).

Kiintoainepitoisuus - ja samalla kiintoainekuorma - laskee
siis rankan sadekuuron jälkeen nopeammin kuin valuma. Tämä
voi johtua siitä, että helposti erodoituva materiaali ehtyy
uomista ja peltojen pinnoilta ja osittain myös siksi, että
sateen intensiteetti usein vähenee ajan myötä. Sadekuuron
alussa sadepisaroiden iskuvoima on usein suurin. Uomien
pohjalle vähäisen aikana kerrostunut materiaali lähtee myös
liikkeelle virtausnopeuden äkisti kasvaessa.
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Kuva 14. Kiintoainekuormat elokuun valumahuipun aikana.
Valuma kuvattu katkoviivalla.

Kiintoaineen vähäinen erodoituminen elokuulla johtuu osit
tain hyvin suojaavasta kasvustosta, jolloin sadepisarat
eivät voineet iskeytyä suoraan maanpintaan (kuva 14).
Uomien pohjalle ei myöskään ollut kerrostunut helposti
liikkeelle lähtevää materiaalia kovin runsaasti, koska
heinäkuun virtaamat olivat hyvin pienet (vrt, kuva 7).
Uomiin kehittyy kesän aikana rehevää vesikasvillisuutta,
joka suojaa uoman luiskia erodoitumasta loppukesän aikana.

6 TULOSTEN TÄRKÄSTELU

6.1. VÄLUMÄ-ALUEEN KIINTOÄINE-EROOSIO

Savijoen valuma—alueella kiintoaine-eroosio ei ole kovin
voimakasta. Kiintoaine-eroosio keskittyy voimakkaasti
huippuvalumiin, joiden aikana pääosa materiaalista kulkeu
tuu. Huippuvalumien välisenä aikana savisamennusta aiheuttaa
lähinnä uomaeroosio, koska pintavalumat ovat tällöin vähäi
siä. Myös uomien pohjalle huippuvalumien aikana kertynyttä
materiaalia kulkeutuu virtauksen mukana. Huippuvalumien
alussa tämä uomanpohjamateriaali lähtee kuitenkin herkästi
liikkeelle.

Merkittävä eroosiota hidastava tekijä alueella on kalliokyn
nys, joka estää uomaeroosiota leikkautumasta syvälle savik
koon, kuten on tapahtunut välittömästi mittapadon alapuoli
sessa uomassa. Mikäli kalliokynnystä ei olisi, uoman läheis
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ten peltojen kaltevuus olisi nykyistä merkittävästi suurempi
ja vastaavasti myös kiintoaine-eroosio niillä nopeampaa
kuin nykyisin. Luonnollisesti alueen tasaisuus ja melko
suuri metsäpinta-ala hillitsevät myös kiintoaine-eroosiota.

Terävät valumahuiput lisäävät kiintoaine-eroosiota valuma
alueella. Ilman muutamia huippuvalumia olisi kiintoaine
eroosio vuonna 1987 ollut hyvin vähäistä. Valumien huipuk
kuuteen on useita syitä. Peltoalueiden maaperä läpäisee
vettä huonosti, joten voimakkaiden sateiden aikana vesi ei
ehdi imeytyä maaperään vaan muodostaa lammikoita ja aiheut
taa pintavaluntaa. Lisäksi käytetty maanmuokkaustekniikka
tiivistää maata entisestään, eikä alueen salaojitus tästä
syystä toimi riittävän hyvin.

Metsäalueiden ojitus terävöittää huippuvalumaa. Ohuehkon
moreenimaapeitteen vuoksi vettä pidättyy metsäisille alueil
le niukasti ja pohjavesivarat ovat niissä pienentyneet
ojituksen vuoksi, jolloin alivalumat ovat entistä vähäisem
piä.

Kesäiset ukkoskuurot ovat alueelle tyypillisiä. Nämä rank
kasateet kohottavat valumia nopeasti, jolloin tasaisillakin
alueilla eroosioriski on merkittävä. Valumahuippu kuluttaa
myös ojien ja uomien törmiä tehokkaasti ja niistä erodoituu
materiaalia helposti vedenpinnan kohotessa kuivien tör
mänosien korkeudelle. Valumahuipun aikana kiintoainepitoi
suus laskee nopeasti helposti irtoavan materiaalin ehtyessä
ja maaperän kostuessa paremmin eroosiota kestäväksi.

Valuma-alueen uomasto on savikkoalueelle tyypillisen lyhyt,
jolloin valumahuippu saapuu pääuomaan nopeasti. Virtausno
peuden kasvaessa veden kuljetuskyky kohoaa eksponentiaali
sesti, joten hetkellisesti kiintoainesta voi kulkeutua hyvin
suuria määriä, kuten tulokset osoittavat.

Tutkimustulosten perustella ei voitu arvioida mikä osa
kiintoainekuormasta tuli pelloilta. Oli kuitenkin ilmeis
tä, että kevätviljojen viljely loi kiintoaine-eroosiolle
otolliset olosuhteet. Yksipuolinen viljanviljely vaikutti
kiintoaine-eroosioon myös peltomaan tiivistymisen kautta.
Tiivistyneessä maassa myös kasvien juuristo kehittyy mata
lammaksi kuin tiivistymättömässä maassa (ks. Erjala 1987),
joten ravinteista saattoi suurempi osa joutua kasvien
juuristovyöhykkeen ulottumattomiin.

6.2 KIINTOAINE-EROOSIO ERI KAUSINÄ

Savijoen valuma-alueella kiintoaine-eroosio riippui hyvin
selvästi sateen rankkuudesta kevät- ja syyskausina; valuman
kohotessa yli 100 1 s1km2 kiintoaine-eroosio voimistui
selvästi. Eroosioalttius oli erityisen suuri keväällä ja
kevätkesällä ennen viljanoraiden kehittymistä ja vielä
jonkin aikaa tämän jälkeenkin kunnes oraat pensomisvaiheen
lopulla estivät sadepisaroita iskeytymästä suoraan maanpin
taan. Lyhyt kasvusto ei estänyt kiintoaine-eroosiota, kun
sademäärä kohosi yli 20 mm vrk1 ja sade tuli lyhyen ajan
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kuluessa.

Käytetyn n. 1 um lasikuitusuodattimen vuoksi tulokset ovat
todennäköisesti liian pieniä verrattuna Mansikkaniemen
(1982) käyttämään 0,45 um kalvosuodattimeen (vrt. Ekholm
1986). Jos analyyseissä olisi käytetty em. kalvosuodatinta
olisivat tulokset saattaneet olla kaksinkertaisia.

Normaalisti melko huomattava osa kiintoainekuormasta kulkeu
tuu kevättulvan aikana. Vuoden 1987 poikkeuksellisista
oloista johtuen jaksolla 1.4.-30.4. kiintoainetta kulkeutui
yhteensä 88 tonnia, mikä oli vain 14 % koko vuoden kunto
ainekuormasta (taulukko 10). Vuoden 1987 suurimmat kunto
ainekuormat ajoittuivatkin alkukesään, jolloin valuma on
yleensä hyvin vähäistä (kuva 8).

Tutkimusvuosi oli kuitenkin normaalia sateisempi, joten
kiintoaine-eroosio on ilmeisesti ollut vähintään keskimää
räistä luokkaa. Havaitun kiintoaine-eroosion vähäisyys
viittaa siihen, että tasaisilla alueilla Lounais-Suomessa
erodoituisi sateisinakin vuosina alle 1000 kg kiintoainetta
hehtaaria kohden ja normaalisateisena vuonna selvästi
vähemmmän. Tasaisten alueiden osuus maapinta—alasta Lounais-
Suomessa on huomattavan suuri.

Savijoen valuma-alue oli kuitenkin keväällä varsin herkkää
eroosiolle. Vaikka toukokuun puolivälin valumahuippu oli
vain 29,5 % elokuun alkupuolen valumahuipusta, olivat
kiintoainekuormat samaa suuruusluokkaa (ks. taulukko 10 ja
kuvat 20,22). Keväisin pääosa peltoalueesta oli kevätvil
janviljelyn yleisyyden vuoksi paljaana. Myös uomien törmät
olivat löystyneet ja vettyneet eikä kasvipeite ollut niissä
kään kovin kehittynyttä ennen kesäkuun puoltaväliä.

Kehittynyt kasvusto esti tehokkaasti kiintoaine-eroosiota
loppukesällä: kiintoainepitoisuudet pysyivät aihaisina
vaikka sade jatkui useita vuorokausia. Tämä tehokkaasti
kiintoaine-eroosiolta suojaava kausi oli kuitenkin yllättä
vän lyhyt, joskin vuoden 1987 alkukesä oli viljojen kehitty
misen kannalta erityisen epäedullinen.

6.3 TUTKIMUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

Kiintoaineksen alkuperän selvittäminen olisi tärkeää pyrit
täessä kiintoaine-eroosion torjuntaan tai estämään fosforin
huuhtoutumista vesiin, jotta toimenpiteet osattaisiin
kohdistaa oikeille alueille. Jäljitystekniikka ei kuitenkaan
ole vielä kovin kehittynyttä. Sellaisilla valuma-alueilla,
joilla peltojen muokkauskerros ja uomien törmämateriaali
eroavat selvästi toisistaan, voisi olla mahdollista saada
kuva lähtömateriaalien suhteista pelkästään kulkeutuvan
aineksen kokojakauman perusteella kun lähtömateriaalit
tunnetaan.

Suspensioaineksen magnetoituvuusominaisuudet ovat spesi
fisiä lähtömateriaalin suhteen, mutta luotettavimman kuvan
lähtömateriaaleista saisi vertailemalla eri menetelmillä
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saatuja tuloksia- Menetelmien kehittäminen olisi tarpeen,
jotta yinmärrettäisiin paremmin nykyisen kiintoaine-eroosion
luonne.

6.4 KIINTOÄINE-EROOSION VÄHENTÄMINEN

Valtaojien luiskiin kohdistuu huippuvalumien aikana voimakas
kulutus. Valuma-alueilla, joissa peltoprosentti on suuri,
irtain maapeite tiivis sekä metsäojitus tehokasta, valumat
ovat hyvin ääreviä. Koska valumien äärevöityminen on erit
täin selvä uomaeroosiota lisäävä tekijä, olisi valtaojien
törmien vakiintuminen tärkeää. Jo melko vähäinenkin yhtenäi
nen kasvillisuus sitoo uomien sivut tehokkaasti. Savikkoalu
eella tämä ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan melko sit
keäjuuristoista pensaskasvillisuutta estämään törmien
sortuminen uomaan roudan sulamisen ja voimakkaan vettymisen
aikana. Mekaanisesti matalana pidettävä pensaskasvillisuus
ei merkittävästi haittaa peltoviljelyä, mutta sitoo juuris
tollaan törmät tehokkaasti ja saattaa siten alentaa kunto
ainepitoisuutta varsinkin huippuvalumien aikana. Valtaojien
törmien sortuminen johtuu usein liian lähelle uoman reunaa
tehdystä kyntövaosta, jolloin koneen tärinä tai routa
saattavat laukaista pienen maansortuman.

Rinnepeltojen kiintoaine-eroosiota voidaan estää vain
yhtenäisen kasvipeitteen avulla. Tällöin periaatteena
tulee olla eroosion estäminen pintavalumia vähentämällä.
Suomalaisissa olosuhteissa hyviä ratkaisuja on kovin vähän.
Syysviljojen viljelyä vuorotellen viherkesannon kanssa
kannattaisi harkita eroosioherkillä mailla, jollei
nurmiviljely tule kyseeseen.

Aurattoman viljelyn kehittäminen myös savikkoalueilla on
välttämätöntä menetelmän ongelmista huolimatta. Jos rinne-
pelto voitaisiin jättää kyntämättä syksyllä, kehittyisi
viljansängen sekaan jo syksyllä tehokkaasti eroosiota
suojaava oras- tai nurmikasvusto, mikä seuraavana keväänäkin
suojaisi maata lumensulamisvesiltä ennen kyntöä. Syksyllä
kehittyvät kasvustot sitoisivat myös ravinteita, jotka
normaalisti vapautuvat maassa mikrobien aiheuttaman minera
loitumisen vaikutuksesta varsin myöhään syksyllä.

Mikäli kaikille maatiloille asetetaan kesannointivelvoite,
tulisi tätä voida soveltaa eroosioherkillä alueilla siten,
että pyrittäisiin soveltamaan sellaisia muokkaus- ja kylvö
menetelmiä, joiden avulla kiintoaine-eroosiota voitaisiin
vähentää. Tällöin olisi viherkesannointi ja syysviljojen
viljely asetettava etusijalle.
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muu ha

kesantoa

________

nurmia

___________

ruista

_________

syysvehnää

_____

kevätvehnää_____
ohraa

________

kauraa

_________

rypsiä

__________

j uurikasta

_____

perunaa

________

emakkosikoj a

______

lihotussikoj a

____

kanoj a

________

lehmiä

______

hiehoja

______

lihakarj aa

______

vasikoita
(alle 6 kk)

______

päärakennus viemä
röity
kunnalliseeen
omaan
muuhun
verkostoon
sakokaivot

kaivo
vesijohto

yhteensä

_____

ha yhteensä

______

laidunnetaan välisenä aikana
lohkoilla

no
tilavuus levitetään levitetään 1ohkoi1le multaus

(kk)

____

(kk)

____

osuus osuus

kulj .pai

kuivike-
kyllä/ei t

lantala m2

liete
lantala

virtsa
säiliö

karjasuojan pesuvedet menevät

Säilörehua valmistetaan

____

t/v, raaka-aineet

tornisiiloon________ t/v, laakasiiloon t/v, aumaan t/v

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
lia

puristenestettä erottuu n. m3, joka johdetaan
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B. KONEET JA LAITTEET tila

rekno

Traktori 1.

_______________________

2.

renkaat

____________________________ ______________

(lev. x säde !f)

neliveto on / ei on / ei
paripyörät on / ei on / ei

Aurat:

________________

siipiä

_______

kpl, viiluleveys

_______

huonot olos.

_______

kpl,

_______

kyntösyvyys

_________

cm, luistonesto

________________________

siirretäänkö kyntö kevääseen huonoissa oloissa

______________________

Äkeet (lev., tyyppi)

_______________________________________

jyrsin

_________________________________________________

muokkaussyvyys

______

muokkausa] okertoj a

_______________________________________________________

Kylvölannoitin

________________________________

, kg max
(malli, leveys)

hinattava

______

, kevythinattava

______,

nostolaitesovitteinen

suorakylvömenetelmä käytössä: kyllä / ei

___________

Puimuri

____________________________________________

, kg
ym

_____________

taka-aks.___________ kg, etuaks. kg

Perävaunun kantavuus

______________,

teli on/ei

ajetaanko pellolla kuorman kanssa kyllä/ei

missä työvaiheessa

________________________
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C. LOHKOKOHTÄISET TIEDOT

Peltolohkon no.

______,

pinta-ala

_____

ha tila

__________
_________

rekno

__________
__________

_

piiriojat kaivettu v.

____,

syvyys cm Salaojitettu v.

ojaväli

______

m , täydennysojituksia

______

m tehty v.

_____

toimintahäiröitä on / ei, syy

____________________________________

haitta

Maalaji

_______________________________

humus%:

__________
________

Muokkautuvuus (1-5)

_____

(1 helppo, 5 vaikea), perustelu

__________

Kyntöaika -86

__________
,

-87

__________
__,

-88

Kylvöaika -87

__________
,

-88

__________
__

Puintiaika -87

__________
______,

-88

__________
_________

Viljavuustutkimus v. , tehdään v.

__________
__

Lannoitussuunnitelma v.

_____

v.

______

kuka tekee

Viljelykasvi 85:

__________
_____

lannoitus

_________________________

86

__________
______ ____________________________

87

__________
_____ ___________________________

88: “

Sato v. 87 kg/ha

_______________________

kg N:

______

kg P:

_______

Kalkitus v

_______

määrä

_________t/ha,

muu maanparannus

__________
______

Oljet korjataan talteen / kynnetään / poltetaan

__________
__________

_

Tiivistymisvaurioita ei / vähän / kohtal. / runsaasti

Kaltevuus haittaa viljelyä (1-5)

____

(1 vähän,5 huomattavasti)

Kaltevuusprosentti (kork.ero/pit.) m / m =

Lohkoa sadetetaan

__________
________

aikana

____

mm/vrk, yhteensä

_____

sadetettiin -87

__________
__ ____

mm/vrk, yhteensä

_____

Viljelyssä ongelmia ei lainkaan o
1/10 vuodessa o
2/5 “ o
4/5 0
joka vuosi o

Missä työvaiheess
a

__________
__________

__________
__________

__________
__
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