
Automaattinen veden laadun mittaus 
kannattaa

Pasi Valkama
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
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Esityksen sisältö

• Automaattinen veden laadun seuranta 
hajakuormituksen arvioinnissa

• Mittaukset Klenkon kosteikolla

– Padon kunnostus

– Seurannan tavoitteet

• LOHKO II-hankkeen esittely

– Automaattimittausten hyödyntäminen kuormitusmallien 
tarkentamiseksi

– Esimerkki salaojamittauksista
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- Hajakuormituksen mittaaminen on haastavaa!
- Suurin osa kuormituksesta kasvukauden ulkopuolella, 
kevät- ja syystulvan aikana nopeina pulsseina

- Uusia mittausmenetelmiä tarvitaan
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Automaattimittausten hyöty kuormitusseurannassa
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Pistekuorma

Hajakuorma
- pintavalunta
- salaojavalunta

Mittausasema
- Veden laatu ja määrä

Miten näkyy anturidatassa?

KA, P, N

Valuma-alue
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Ravinnekuorman muodostuminen
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Ravinnekuorma = pitoisuus vedessä X virtaama

Mitä suurempi virtaama, sitä suurempi kuorma
Mitä suurempi pitoisuus, sitä suurempi kuorma
Molemmat suuria  hyvin suuri kuorma
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Pellolla tehtävillä toimenpiteillä
voidaan vaikuttaa pelloilta 
huuhtoutuvan veden pitoisuuteen



Automaattimittauksia hyödyntävän seurannan 
suunnittelu

• Seurantakohteen valinta ja seurannan tavoitteet

– Mitä seurannalta halutaan ja mitä etua 
automaattiseurannalla saavutetaan?

– Toimenpiteen vaikutusten mittaaminen
• Ennen/jälkeen toimenpiteen

• Toimenpidealue/vertailualue

• Mittaus toimenpidealueen ylä- ja alapuolella

– Hyvän mittauspaikan valinta
• Asennuspaikan vaatimukset lähtevät hyvän 

virtaamanmittauspaikan ehtojen täyttymisestä

– Mittapato, siivikointi, padotus, kasvillisuus, jäätilanne?
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Klenkon padon kunnostus
- edellytyksenä luotettavalle 

kuormitusseurannalle
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Klenkon padon kunnostus
- edellytyksenä luotettavalle 

kuormitusseurannalle

• Uusi säännöllisen muotoinen
mittapato mahdollistaa luotettavan   
virtaaman mittaamisen

• Automaattinen veden laadun ja   
määrän seuranta  tarkempi arvio 
ravinnekuormasta mahdollista 
arvioida kuormituksessa tapahtuvia 
muutoksia
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LOHKO II

Lohkon ominaispiirteet huomioiva 

ravinnekuormitusmallinnus ja sen 

kehittäminen -hankkeen jatkohanke



Hankkeen toiminta ja tavoitteet
• Tavoitteena on tarkentaa vedenlaatumallia (VEMALA/ICECREAM), 

jolla arvioidaan koko Suomen alueella vesistöjen ravinnekuormitusta 
ja asetetaan kuormitusvähennystavoitteita

• Kerätään lohkokohtaista aineistoa peltojen ominaisuuksista, 
viljelymenetelmistä, lannoitustasoista, P-luvuista ym.

• Mitataan automaattiantureilla jatkuvatoimisesti veden laatua viidellä 
erilaisella valuma-alueella salaojista jokiympäristöön

• Hankkeessa mukana olevat tilat saavat käyttöönsä omaa tilaa 
koskevat mittaustulokset sekä peltolohkokohtaiset tiedot eri 
viljelyvaihtoehtojen vaikutuksesta eroosioon ja ravinnehuuhtoumaan

• Tieto eri toimenpiteiden kustannusvaikutuksista tiloille

• Mitkä ovat kunkin alueen ja tilan kannalta kustannustehokkaimmat 
toimenpiteet, joilla kuormitusta voidaan vähentää
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Mittaukset Uudenmaan alueella

21.4.2017 14

• Lepsämänjoen yläosan valuma-alue 23 km2

(Nurmijärvi)

• Laurinojan valuma-alue 1,24 km2 (Vihti)

• Salaojavesien mittaukset, neljä vierekkäistä
lohkoa (Espoo) 
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Salaojamittauskohde

• Luomuviljelyssä olevat pellot salaojitettu 1990-luvulla

• Viljelykasvina mallasohra ja härkäpapu sekä aluskasvina 
Italianraiheinä

• 2014 syksyllä 2 lohkoista kevytmuokattiin, 2 jätettiin 
muokkaamatta

• 2015 syksyllä 2 lohkoista kevytmuokattiin, 2 jankkuroitiin

• Jankkurointisyvyys noin 20 cm, kevytmuokkaus lautasäkeellä
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Muokkaus vs. kasvipeitteisyys



Muokkauksen vaikutus salaojien kautta huuhtoutuvaan kuormitukseen syksy 2014



Muokkauksen vaikutus salaojien kautta huuhtoutuvaan kuormitukseen kevät 2015

LOHKO I

LOHKO III

LOHKO II

LOHKO IV
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Muokkauksen vaikutus salaojien kautta huuhtoutuvaan kuormitukseen kevät 2015
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Muokkaus vs. jankkurointi:
syksy 2015+kevät 2016
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Muokkaus vs. jankkurointi:
syksy 2015+kevät 2016
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käsittely KA (kg/ha) TP (kg/ha) NO23-N (kg/ha)

kasvipeite 28 0,03 1,4

muokkaus 82 0,10 2,6

2,9 2,9 1,9

käsittely KA (kg/ha) TP (kg/ha) NO23-N (kg/ha)

muokkaus 110 0,11 7,1

jankkurointi 117 0,11 2,5

1,1 1,0 2,9

Käsittelyjen vaikutukset keskimäärin • Kevytmuokkaus lisäsi salaojien kautta 
huuhtoutuvaa kiintoaine- ja 
fosforikuormitusta noin 3-kertaiseksi ja 
typpikuormitusta  2-kertaiseksi 
verrattuna kasvipeitteisyyteen

• Jankkurointi lisäsi lyhytaikaisesti 
kiintoaine- ja fosforihuuhtoumia vs. 
kevytmuokkaus mutta syksy+kevät eroa 
ei ollut

• Kevytmuokkaus lisäsi nitraattitypen 
huuhtoumaa 3-kertaiseksi verrattuna 
jankkurointiin

 Pellon pinnalla tehtävät toimet vaikuttavat myös 
salaojien kautta huuhtoutuvaan kuormitukseen
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Kiitos!


