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Turvemaiden maankäytön aiheuttamia 
muutoksia järvien sedimenttikertymään 
– täyttyvätkö Suomen järvet?

Valtioneuvosto antoi soiden ja turvemaiden kes-
tävää ja vastuullista käyttöä ja suojelua koske-

van periaatepäätöksen 30.8.2012. Tässä päätöksessä 
ja siihen liittyvässä taustaraportissa, ns. kansalli-
sessa suostrategiassa soiden ja turvemaiden käytön 
vesistövaikutusten kokonaisvaltainen tarkastelu on 
soiden luonnonarvoihin, suoluontoon sekä soiden 
kaasutaseiden tarkasteluun verrattuna vähäisemmäs-
sä asemassa. Julkisuudessa on kuitenkin viimeisen 
parin vuoden aikana noussut hyvin voimakkaasti 
esiin nimenomaan turvetuotannon vesistövaikutuk-
siin liittyviä kysymyksiä. Vaikka samaan aikaan on 
ollut käynnissä useitakin laajoja, eri maankäyttö-
muotojen vesistövaikutusten tutkimushankeko-
konaisuuksia (esim. Maha-hanke, Taso-hanke), ja 
toisaalta sekä metsäsektorin että turvetuotannon 
toimijat ovat merkittävästi tehostaneet käytännön 
vesiensuojelutoimia, julkisessa keskustelussa saa-
vutettujen tulosten katsotaan olevan riittämättömiä.

Suomessa on toteutettu joitakin yksittäisiä, turve-
tuotannon vesistövaikutuksiin liittyviä sedimentti-
tutkimuksia, mutta laaja, kymmeniä järviä kattava, 
nimenomaan tästä näkökulmasta asiaa tarkastele-
va aineisto meiltä toistaiseksi puuttuu. Olemassa 
olevista tutkimusaineistoista saadaan runsaasti ai-
heeseen liittyvää taustatietoa, mutta kohdennetun 
ja nimenomaan turvetuotannon ja soiden metsäta-
louskäytön vaikutuksia vertailevan uuden tutkimus-
tiedon tarve on selkeä.

Merkittävimmät kysymykset kohdistuvat alueille, 
joilla on tarpeen arvioida turvetuotannon ja metsäta-

louden vaikutuksesta kiihtyneen järvisedimentaation 
eroa. Kyse on siitä aiheuttavatko turvetuotanto ja 
sen vesistöpäästöt niin voimakkaan sedimentaation 
kiihtymisen, että se selkeästi on erotettavissa met-
sätalouden ojituksiin liittyvästä sedimentaatiomuu-
toksesta.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vetämä, 
vuoden 2013 aikana käynnistyvä tutkimushanke pyr-
kii ensivaiheessa keräämään kattavan ja alueellisen 
näyteaineiston suomalaisista järvistä. Tavoitteena 
on yhteensä 30 järviparin näyte- ja luotausaineiston 
kerääminen vuosina 2013 ja 2014. Tutkimusjärvet 
pyritään valitsemaan samalta valuma-alueelta siten, 
että toiseen tutkimusjärveen laskee turvetuotanto-
alueiden vesiä, ja toiseen, ns. vertailujärveen ei. 
Vaikka jokaista järviallasta tuleekin käsitellä omana, 
sedimentaatio-olosuhteiltaan ja dynamiikaltaan yk-
silöllisenä kokonaisuutena, tällä valintamenettelyllä 
pyritään helpottamaan tutkimuksen keskeistä haas-
tetta, turvetuotannon ja metsäojituksen vaikutusten 
erottamista toisistaan.

Mitä tutkimukseen valikoituneista järvistä sit-
ten tulisi selvittää? Mitkä tutkimusnäkökohdat ja 
menetelmät voivat tarjota parhaat mahdollisuudet 
todellisten sedimentaatiomuutosten selvittämiseen? 
Sedimentin paksuus ja sen alueellisen jakautuman 
selvittäminen, so. mihin osaan järveä kerrostumis-
ta merkittävimmin tapahtuu, on keskeinen kysymys 
koko näyteaineiston keräämisen kannalta. Nyky-
aikaisilla kaikuluotaus- ja maatutkaluotauslaitteis-
toilla työ on suhteellisen nopeaa ja tarkkaa. Näytteet 
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on mahdollista ottaa niiltä alueilta, joilta eheimmän 
kerrostumishistorian seuraaminen on mahdollista.

Näytesarjojen ajoitus on toinen koko tutkimuk-
sen kannalta tärkeä kokonaisuus. Merkittävä osa 
tutkimustarpeesta kohdistuu viimeisen 100–150 
vuoden aikaiseen sedimentaatioon, koska tarkas-
teltavien ympäristövaikutusten voidaan valtaosin 
katsoa ajoittuvan tälle ajanjaksolle. Nykyaikaisia 
sedimentin ajoitusmenetelmiä on useita, ja niitä 
tullaan käyttämään ristiin siten, että tuloksista voi-
daan arvioida mahdolliset virhelähteet ja menetel-
mien rajoitteet. Kokonaiskuvan saamiseksi joistakin 
altaista tarkastellaan myös järven koko elinkaaren 
aikaista sedimentaatiohistoriaa aina järven itsenäi-
seksi altaaksi kuroutumisesta lähtien. Sedimentaa-
tiohistorian tarkastelussa tärkeänä osana on selvittää 
tutkimusalueen maankäytön historia: mahdollinen 
maanviljelytoiminta, alueella mahdollisesti tehtyjen 
intensiivisten metsäojitusten toteuttamisaika ja vas-

taavasti turvetuotannon ja siihen liittyvien toimien 
aloittamisaika.

Järven valuma-alueella tapahtuneita muutoksia 
selvitetään sedimenttinäytteistä fysikaalisten ja 
osin kemiallisten perusominaisuuksien, kuten heh-
kutushäviön, sedimentin mineraaliaineksen magne-
toituman, tiheyden, mineraaliaineksen raekoon ja 
hiilipitoisuuden ja muutamien muiden perusalku-
ainepitoisuuksien avulla (kuva 1). Mikäli toiminta 
ei kuitenkaan ole aiheuttanut merkittäviä muutoksia 
järvialtaaseen sedimentoituvan aineksen laadussa, 
vaan ainoastaan määrässä, voi muutosten todenta-
minen pelkästään fysikaalis-kemiallisesti olla vaike-
aa. Tällaisissa tapauksissa käytetään biostratigrafian 
menetelmiä. Biostratigrafiassa sedimenttinäytteiden 
kerroksista erotettavien eliölajien jäänteiden tai nii-
den osien (piilevät, surviaissääsket, kuoriameebat 
ja vesikirput ) avulla selvitetään veden laadussa 
tapahtuneita muutoksia. Eliöiden populaatioissa 

Kuva 1. Sedimentin pH:n mittausta Limnos-näytteen-
ottimesta (Kuva: Samu Valpola).

Kuva 2. Jäädyttävällä sedimenttinäytteenottimella nos-
tettu sedimenttisarja (Kuva: Tommi Kauppila).
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ja niiden runsaussuhteissa tapahtuneet muutokset 
heijastavat veden laatua ja järven sedimentaatioke-
hityksen muutoksia (kuva 2). Nykyaikaisten, niin 
kutsuttujen kalibraatiomallien myötä on mahdollista 
muuttaa eliöyhteisöjen muutoksesta kertovat lajien 
runsaussuhteet myös suoraan veden laadusta ja sen 
muutoksista kertoviksi lukuarvoiksi. Näitä malleja 
on Suomessa viime vuosina kehitetty merkittävällä 
tavalla.

Suomalainen järvisedimenttitutkimus on kan-
sainvälisesti korkeatasoista ja tunnustettua, ja sitä 
tehdään useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitok-
sissa. Metsätalouden ja turvetuotannon järvisedi-
mentaatioon aiheuttamat vaikutukset ja niiden to-
dellisen laajuuden selvittäminen on haaste, johon 
vastaaminen asettaa merkittäviä vaatimuksia sekä 
tutkimuksen laajuudelle, tutkimusyhteistyölle että 
tulosten julkaisemiselle. Huolellisella ja laajalla 
tutkimusyhteistyöllä sekä riittävän monipuolisella 
lähestymistavalla saatavilla tuloksilla voidaan tuoda 
kriittinen taustatieto täydentämään kansallisen suo-
strategian asettaman päätöksentekotarpeen tueksi. 
Koska aihetta on julkisuudessa käsitelty tavattoman 
ristiriitaisesti, on ensiarvoisen tärkeätä, että hank-
keen tuottamat tulokset käyvät läpi kansainvälisen 
tiedeyhteisön vertaisarvioinnin. Vain tällä menette-
lyllä voidaan osoittaa tulosten todellinen painoarvo.

Vaikka samaan aikaan valtion sektoritutkimus-
laitosuudistus on käynnissä ja koko suomalainen 
tutkimusrahoituskokonaisuus on uudistumassa, on 
kuitenkin toivottavaa, että meillä on edelleen mah-
dollisuus toteuttaa tutkimushanke, jonka tulosten 
merkittävyys soiden ja turvemaiden monipuolisel-
le ja järkevälle käytölle myös tulevaisuudessa on 
kiistaton.
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