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Syyskuussa järjestettiin kymmenes kansainvälinen kuivatussymposium Minneapolisissa Minnesotan
osavaltiossa. Tapahtumapaikkana oli The Commons Hotel, joka sijaitsi Minnesotan yliopiston
kampusalueella. Tapahtuman pääjärjestäjinä olivat Minnesotan yliopisto ja ASABE (American
Society of Agricultural and Biological Engineers). Symposiumia on järjestetty eri puolilla PohjoisAmerikkaan kuuden vuoden välein. Tällä kertaa mukana oli yli 130 esitystä ja yli 200 osallistujaa.
Suurin osa osallistujista oli Yhdysvalloista, mutta mukana oli Suomen lisäksi osallistujia muun
muassa Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Liettuasta sekä Hollannista. Suomesta lähteneeseen
edustusryhmään kuului Heidi Salo Aalto-yliopistosta, Seija Virtanen Salaojituksen Tukisäätiöstä ja
Helena Äijö Salaojayhdistyksestä.
Kansainvälinen kuivatussymposium sai alkunsa 50 vuotta sitten, kun Jan van Schilfgaarde ja Herman
Bouwer järjestivät ensimmäinen kuivatussymposium (ASAE Conference) Chicagossa 1965.
Symposiumin teemana oli tuolloin Kuivatus tehokkaalle kasvintuotannolle (Drainage for efficient
crop production) ja mukana oli 28 esitystä. Kokoontuminen on sittemmin jatkunut kuuden vuoden
välein eri puolilla Pohjois-Amerikkaa keräten kasvavaa osallistujajoukkoa. Symposiumista onkin
tullut kansainvälinen foorumi, joka mahdollistaa viimeisimpien ja käynnissä olevien
kuivatustutkimusten ja -hankkeiden esittelemisen, niistä keskustelemisen ja yhteistyön luomisen eri
maiden edustajien välillä.
Kymmenennen kansainvälisen kuivatussymposiumin teemana olivat maataloustuotannon
mahdollisuudet ja haasteet heikosti kuivatetuilla alueilla. Teeman taustalla oli ajatus, että tarvitaan
teknistä, ekonomista ja yhteiskunnallista ajattelua sekä yhteistyötä, kun halutaan vastata
ruoantuotannon kasvavaan tarpeeseen sekä maataloustuotannon lisääntymiseen muuttuvassa
ilmastossa unohtamatta veden laatuun ja määrään liittyviä huolia. Symposium keräsi yhteen eri alojen
toimijoita tutkijoista yritysten edustajiin ja tarjosi mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja ajatuksia
ongelmista sekä tarvittavista menetelmistä. Tapahtuma koostui kahdesta esityspäivästä sekä
opastetusta päiväretkestä yliopiston käynnissä oleviin tutkimuskohteisiin. Symposiumin suunnittelusta
vastasi kansainvälinen komitea, jota johti Jane Frankenberger Purduen ylipistosta ja Gary Sands
Minnesotan yliopistosta.

DRAINMOD workshop
Helena Äijö ja Seija Virtanen osallistuivat Symposiumin avauspäivänä DRAINMOD aiheiseen
työpajaa. Päivä aikana tutustuttiin DRAINMOD mallin toimintaan sekä sovellusmahdollisuuksiin
tekemällä erilaisia mallinnusharjoituksia ohjatusti. Työpajaan osallistui noin 20 Symposiumiin tullutta
vierailijaa. Työpajaa ohjasi Mohammed Youssef Pohjois-Carolinan yliopistosta, josta DRAINMOD
on ponnistanut maailmalle, kun Wayne Skaggs 1980-luvulla kehitti ensimmäisen version mallista,
jolla tutkittiin veden virtausta yksiulotteisessa maaprofiilissa. Myöhemmin malliin on lisätty
esimerkiksi typen kiertoa kuvaava malli sekä mallin eri versioita on sovellettu metsäalueilla ja
valuma-aluetasolla.Salaojitussymposium
DRAINMOD työpajan jälkeen Symposium alkoi tervetuliaistilaisuudella, jonka yhteydessä oli
mahdollisuus tutustua mukana olleisiin posteriesityksiin sekä tapahtuman sponsoreihin ja
näytteilleasettajiin. Mukana oli kaikkiaan 27 posteriesitystä ja suuri osa oli jo tervetuliaistilaisuudessa
mukana esittelemässä tutkimustaan kiinnostuneille osallistujille. Posteri TOSKA-hankkeeseen
kuuluvasta salaojakonetutkimuksesta Sievin koekentällä sai huomiota, koska tutkimusmenetelmää
pidettiin kiinnostavana. Palautetta annettiin kuitenkin lyhyestä havaintojaksosta ja toivottiin
mittausten jatkamista koekentällä useamman vuoden ajan ojitustöiden jälkeen, jotta johtopäätökset
salaojituskoneiden eroista eivät rajoitu vain asennustöiden jälkeiseen vuoteen vaan myös aikaa, jolloin
maaperä on ehtinyt toipua ojitustöistä aiheutuneesta häirinnästä.

Yksi mielenkiintoisimmista ja keskustelua herättäneistä postereista käsitteli suojavyöhykkeiden
kasvihuonekaasupäästöjä. Morgan Davis Iowan yliopistosta on tutkinut suojavyöhykkeiden käyttöä
typen poistossa, mutta esitteli nyt viimeisimpiä tutkimustuloksia kahdelta kasvillisuudeltaan erilaiselta
kosteikolta, jossa dityppioksiduulin ja hiilidioksidin muodostumista oli seurattu kahden vuoden ajan.
Tutkimuksessa verrattiin suojavyöhykkeiden kasvihuonekaasupäästöjä kyllästyneissä ja
kyllästymättömissä oloissa. Morgan Davis esitteli posterin mittaustulosten osoittavan, että
dityppioksiduulipäästöt olivat suurempia saturoituneilla suojavyöhykkeillä, mutta huomautti, että vain
noin viidesosa suojavyöhykkeiden kasvihuonekaasupäästöistä aiheutui dityppioksiduulista, suuriosa

oli hiilidioksidia. He eivät olleet vielä valmistelleet arvioita, kuinka paljon suojavyöhykkeet olivat
vaikuttaneet typen poistoon. Tutkija keskusteli posteriyleisön kanssa, kuinka poistetun typen ja
kasvihuonekaasupäästöjen välinen yhteys tulisi ottaa huomioon, kun arvioidaan toimenpiteiden
vaikutusta ympäristön- ja vesiensuojelun näkökulmasta. Tutkimuksessa jatketaan kasvihuonekaasujen
muodostumisen seuraamista ja tulevana tavoitteena on verrata pellolta tulevia päästöjä
suojavyöhykkeiden muodostamiin päästöihin.

Symposiumin avaus ja ensimmäinen esityspäivä
Jane Frankenberger avasi tilaisuuden toivottamalla paikalla olijat lämpimästi tervetulleeksi ja
pyytämällä muutamia osallistujia eri maista kertomaan odotuksiaan tuleville päiville. Symposiumin
tulevat esitykset herättivät toiveita uusista ajatuksista ja neuvoista peltokuivatuksen haasteisiin
vastaamisessa ja uusien menetelmien kehittämisessä.
Ennen Symposiumin avajaistilaisuuden pääpuheenvuoroa järjestäjät kertoivat tämän kertaisen
Symposium olevan omistettu James Foussille, joka oli ollut järjestämässä jo ensimmäistä
kuivatussymposiumia. Symposiumin avaustilaisuudessa pääpuhujana oli Wayne Skaggs, joka kertoi
esityksessään kuivatussymposiumin historiaa ja kehityssuuntia aina ensimmäisestä kokoontumisesta
tämän kertaiseen kokoontumiseen. Hänen esityksessään tuli ilmi, miten symposiumin teemat olivat
kehittyneet kasvin tuotannosta vesien laadun tarkkailuun ja mallinnuksen yleistymiseen
peltokuivatukseen liittyvässä tutkimuksessa.
Avajaistilaisuuden jälkeen ohjelma jatkui tutkimusesityksillä, joita oli kolmessa rinnakkaissessiossa.
Heidi Salo esitteli FLUSH-mallisimulaatioita Nummelan koekentältä ensimmäisten esitysten joukossa
sessiossa, jonka teemana oli kuivatettujen alueiden hydrologinen mallinnus. Salon esitys käsitteli
salaojakaivantojen ja täydennysojituksen vaikutusta salaojitetun savipellon vesitaseeseen ja
kuivatukseen.
Aamupäivän mallinnus-sessiossa johti Srinivasulu Ale Teksasin yliopistosta. Sessiossa oli kaikkiaan
viisi esitystä. Ensimmäisenä Brandon Sloan Minnesota yliopistosta kertoi DRAINMOD-mallilla
tehdystä valuma-alue tarkastelusta, jossa tutkittiin, kuinka maaperä, sadanta ja ojaväli kontrolloivat
ojituksen hydrologisia vaikutuksia. Valuma-aluemittakaavassa salaojitus lisäsi pienten
valuntatapahtumien kokonaisvalumaa, mutta vähensi suurten valuntapiikkien kokonaisvalumaa. Sloan
ym. käyttivät tutkimuksessaan Flashiness Index –muuttujaa, jonka avulla arvioitiin muutoksia alueen
hydrologisessa käyttäytymisessä. Mallinnussessiossa oli mukana myös Kelsey Kolars Pohjois
Dakotan osavaltion yliopistosta. Hän esitteli tutkimustuloksiaan Checkbook–menetelmän käytöstä
peltokastelun suunnittelussa ja ajoittamisessa. Menetelmä oli suunnattu suoraan viljelijöille
käytettäväksi, jotta kastelun tarvetta voisi arvioida peltoalueella toteutetun seurannan perusteella.
Menetelmä käsitti muun muassa maan vesitaseen arvioinnin.
Aamupäivän esitysten jälkeen lounastauon puhujana oli Ingrid Wesström Ruotsin
maatalousyliopistosta. Hänen puheensa käsitteli vesien hallintaa ruuantuotannossa muuttuvassa
ilmastossa. Esitys herätteli kuulijoita havahtumaan ruuantuotannon kasvavaan tarpeeseen ja pyrkiä
löytämään ekonomisesti kestäviä ratkaisuja ympäristöä unohtamatta. Tähänastisessa kehityksessä
ruuantuotanto on määräytynyt käytössä olevien alueiden mukaan ja tuotannon kasvu on vaatinut myös
tuotantoon käytettävien alueiden pinta-alan kasvua. Tässä vaiheessa tulisi kiinnittää huomiota, kuinka
paljon pinta-alaa ja vettä on käytettävä, jotta väestö saadaan ruokittua vielä 50 vuoden päästä.

Tutkimusesitykset jatkuivat lounaan jälkeen neljässä rinnakkaissessiossa, joiden teemoina olivat (1)
Pellolla tehtyjen toimenpiteiden vaikutus kuivatusveden laatuun, (2) Hydrologinen mallinnus, (3)
Kuivatusvesien hallinta ja toiminta sekä (4) Kuivatuksen vaikutus kasviin ja vesitalouteen.
Päivän viimeiset tutkimusesitykset alkoivat iltapäivällä. Rinnakkaissessioita oli jälleen neljä ja ne
käsittelivät (1) Ojituksen suunnittelun, säätösalaojituksen ja pystyojien vaikutusta veden laatuun, (2)
Mallinnus ojituksen vaikutuksesta typen kiertoon, (3) Hydrologia peltomittakaavasta valumaaluemittakaavaan ja (4) Ojituksen infrastruktuuri ja suunnittelu. Ojituksen vaikutus veden laatuun –
sessiossa oli kaksi suomalaisesitystä. Helena Äijö kertoi salaojitetun savipellon täydennysojituksen
vaikutuksesta valuntaan ja ravinnepäästöihin. Esityksessä kuvattiin Nummelan koekentän
tutkimusmenetelmä, jossa täydennysojitetun lohkon valuntaa sekä ravinnekuormitusta verrattiin
referenssi peltolohkoon. Seija Virtanen piti päivän viimeisen esityksen, jossa kuvattiin
säätösalaojituksen mahdollisuuksia hallita pohjaveden pintaa happamilla sulfaattimailla. Kumpaakin
esitystä oli kuuntelemassa useampi kymmentä kuulijaa.
Symposiumin ensimmäinen päivä toi mukanaan runsaan annoksen uutta tieteellistä tietoa sekä useita
uusia tutkijakollegoita. Oli hienoa huomata, että symposiumin osallistujat koostuivat sekä vanhoista ja
kokeneista tieteilijöistä, mutta myös nuorista ja uusista tutkijanaluista. Useampi osanottaja oli lähtenyt
mukaan niin sanotusti kuunteluoppilaana, keräämään uutta tietoa kotiin viemiseksi.

Toinen esityspäivä
Toinen esityspäivä oli varattu kokonaan tutkimusesityksille neljässä rinnakkaisessa sessiossa.
Esitykset oli jaettu seuraaviin teemoihin: (1) bioreaktorien toiminta, (2) hydrologian, veden laadun ja
kasvuston kasvun mallintaminen kuivatetuilla mailla, (3) valuma-alueen veden laatu peltohavaintojen
perusteella ja (4) kuivatusta koskevat säädökset osa-valtio-, valuma-alue- ja maatasolla.
Mallinnussessiota johti Mohammed Youssef Pohjois-Carolinan yliopistosta ja hän avasi päivän
esittelemällä DRAINMOD mallin tuoreimpia kehityssuuntia. Myöhemmissä esityksissä tuli ilmi,
miten DRAINMOD-mallia on sovellettu laajasti erilaisiin tutkimusongelmiin. Yksi viimeisimmistä
mallin kehityssuunnista oli fosforin kulkeutuminen kuivatetuilla maatalous alueilla. Esityksessä
Manal Askar Pohjois-Carolinan yliopistosta esitteli, kuinka fosforin kulkeutumista kuvaavassa
mallissa huomioidaan makrohuokosten aiheuttama oikovirtaus pellon pinnalta salaojiin.
Aamupäivän viimeisen esityksen mallinnus-sessiossa piti Margaret Kalcic Ohion yliopistosta. Tuore
apulaisprofessori esitteli SWAT-mallisovellusta, jossa selvitettiin peltokuivatuksen ja
viljelytoimenpiteiden vaikutusta veden laatuun Maumee-joen valuma-alueella. Esityksensä lopuksi
hän keräsi runsaasti kommentteja ja kehitysehdotuksia tutkimussovelluksen ja –menetelmän
kehittämiseksi. SWAT-malli on laajasti käytetty Yhdysvalloissa, mutta myös muualla maailmassa, ja
sen on todettu soveltuvan pienten valuma-alueiden pinta- ja pohjaveden määrän mallintamiseen sekä
maankäytön ja ilmastonmuutoksen ympäristövaikutusten ennustamiseen. Esityksen yhtenä tavoitteena
oli herättää keskustelua yleisön kanssa sekä innostaa kuulijoita yhteistyöhön mallin käytettävyyden
parantamiseksi.
Lounastauon esiintyjänä oli tällä kertaa Bruce Wilson Minnesotan yliopistosta. Hänen esityksensä
käsitteli maankuivatuksen historiaa. Tarkemmin historiakatsaus keskittyi Yhdysvaltojen pohjoiseen
keskilänteen, josta hänellä oli myös omakohtaista kokemusta.
Iltapäivän tutkimusesitykset jatkuivat jälleen neljässä rinnakkaissessiossa, joiden teemat olivat (1)
kosteikot ja suojavyöhykkeet, (2) erilaiset menetelmät kuivatuksen hydrologiaan ja veden laatuun

kohdistuvien vaikutusten arviointiin, (3) Suolat ja kastelu ja (4) kuivatuskäytäntöjen hallinnointi.
Kuivatuksen vaikutusten arviointiin keskittyvää sessiota johti Chip Chescheir Pohjois-Carolinan
yliopistosta. Esitykset kuvasivat erilaisia tapoja, miten mallinnuksessa käytettäviä menetelmiä
voidaan hyödyntää ojituskäytännön vaikutusten arviointiin ja ennustamiseen. Mohammed Youssef
esitteli DRAINMOD-malliin pohjautuvaa regressioyhtälöä, jota voitaisiin hyödyntää arvioitaessa
vuosittaista salaojavaluntaa ja typpihäviöitä kuivatetuilta viljapelloilta. Vaikka menetelmä oli
kehitetty Yhdysvaltojen keskilännen olosuhteisiin, tutkijoiden mukaan se olisi yleistettävissä ja
sovellettavissa myös muualla. Viimeinen tutkimusesitys tuli niin ikää Pohjois-Carolinan yliopistosta.
Tässä Yousef AbdalAal kertoi DRAINMOD-mallinnustutkimuksesta, jossa tarkasteltiin
säätösalaojituksen vaikutusta veden laadulle kuivatetulla viljapellolla Pohjois-Carolinassa.
Tutkimuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa mainittiin, että säätösalaojitus tulisi olla yhtenä
päästövähennyksiin tähtäävänä menetelmänä. Tulosten mukaan säätösalaojitus lisäsi denitrifikaatiota
sekä kasvintypenottoa tutkimuskohteessa. Myös viljasato hyötyi säätösalaojituksesta, kun
kosteuspitoisuus juuristokerroksessa pysyi kasvukauden aikana kasville suotuisana.
Tutkimusesitysten päätyttyä Symposiumin osallistujat kerääntyivät kuuntelemaan päätösseremoniaa,
jossa Henk Ritzeman keynote-puhe käsitteli kuivatuksen hyötyjä. Pääesiintyjää edelsi Jane
Frankenbergin kiitospuhe, joka oli suunnattu symposiumin osallistujille ja esitysten pitäjille sekä
ennen kaikkea symposiumissa työskenteleville vapaaehtoisille. Symposiumin päätössessiossa Jane
Frankenberger oli pyytänyt muutamia eri maiden osallistujia mainitsemaan muutaman sanan, mitä
Symposiumista oli jäänyt kotiin viemiseksi. Seija Virtanen esitti Suomen delegaation mietteitä
päättyvästä Symposiumista kiittäen Symposiumin esitystarjontaa ja uusia ajatuksia peltokuivatuksen
haasteisiin sopeutumiseksi. Saman suuntaisia mietteitä kuultiin myös muilta osallistujilta heidän
’Closing thoughts’ –puheissaan, joita kuultiin Illinoisin yliopiston professoreilta sekä Iowan Soybean
yhdistyksestä. Lopuksi Jane Frankenberger esitti osallistujille haasteen löytää tapoja jatkaa hyvin
alkaneita keskusteluita myös Symposiumin jälkeenkin vaikka osallistujat suuntaavatkin eri puolille
maailmaa tapahtuman jälkeen. Esillä oli muun muassa virtuaalisia kokouksia ja esityksiä,
osallistumista ICIDin kansainväliseen järjestötoimintaan ja keskustelufoorumeihin.
Päivän päätteeksi Symposiumin vieraille oli järjestetty illallisristeily Mississippi-joella. Ohjelmassa
oli rentoa yhdessä oloa ja tutustumista uusiin kollegoihin sekä upeita jokimaisemia ja vaikuttavia
vesiteitä. Risteily aluksi vieraat pääsivät näkemään jokisulun toiminnan, kun risteilylaiva ohitti
kanavan jokisulun avulla. Risteilyn jatkuessa Missisippi joen alavirtaan vuorossa oli
amerikkalaishenkinen illallinen ja vapaamuotoista yhdessä oloa Symposiumin vieraiden kesken.

Kuva 1. Symposiumin vieraat odottavat risteilyn alkua ja illallista Missisippi-joella.

Kuva 2. Matkalla kohti jokisulkua Missisippi-joella Minneapolisissa Downtownin kohdalla.

Kuva 3. Aurinko laski pian risteilyn jatkuessa Missisippi-joen alavirtaan.

Opastetut tekniset kierrokset
Symposiumin viimeisenä päivän ohjelmaan kuuluin kaksi erillistä teknistä ekskursiota, joista
osallistujat olivat saaneet valita mieluisensa. Koko päivälle mitoitetut ekskursiovaihtoehdot olivat (1)
Where the City meets the Farm–Managing, Storing & Treating Drainage Water ja (2) Community
Partnership to Meet Water Quality and Drainage Needs. Kaupungin ja farmin kohtaamiseen
tutustuttiin Willmarin kaupungissa, joka sijaitseen Minneapolisista länteen. Toinen eksursioista
suuntasi Minneapolisista etelään, Northfieldin, Mapletonin ja Blue Earthin kaupunkeihin, joissa
tutustuttiin yhteisöjen väliseen toimintaan veden laadun ja kuivatuksen tarpeisiin vastaamisessa.
Suomalainen ryhmä jakaantui molempiin retkiin, niin että Helena Äijö ja Heidi Salo osallistuivat
retkeen 1 ja Seija Virtanen retkeen 2.
Where the city meets the farm (Field tour 1)
Kaupungin ja farmin kohtaaminen alkoi Tom Wenzelin esityksellä Grass Lake – järven
kunnostusprojektista, joka on alkanut jo vuonna 1993 ja jatkuu edelleen. Yksi kunnostusprojektin
yhteistyöpartnereista on BWSR-järjestö (Board of Water and Soil Resources), jossa Tom Wenzelin
toimii vanhempana vesitalousinsinöörinä. Grass Lake oli aikoinaan 1800-luvun loppupuolella
kuivatettu kaupunkivesien poisjohtamista ja maatalousalueiden lisäämistä varten. Kunnostusprojektin
haasteena on hallita vesiä maatalouden ja kaupungin yhtymäkohdassa, jossa noin 480 hehtaarin
kokoinen kunnostusalue sijaitsee. Projektissa on otettu mukaan alueella olevat 15 yksityisomisteista
maatilaa, joita ilman kunnostushankkeen toteutus ei olisi mahdollista maanomistuksellisista syistä
johtuen. Tällä hetkellä suunnitelmissa on saattaa kunnostusprojekti loppuun sekä kehittää
pitkäaikainen hoitosuunnitelma, jossa tarkkailtaisiin veden laadun ja määrän kehittymistä.
Kunnostushankkeen esittelyn jälkeen matka jatkui kaupungista tulevien hulevesien purku- ja
monitorointipisteelle. Kaupunkialueelta kerätyt hulevedet johdetaan Grass Lake –järveen.
Tutkijatohtori Eshan Ghane Minnesotan yliopiston esitteli purkuvesien havainnointiin liittyvää

tutkimusta, jossa verrattiin maatalousalueiden kuivatusvesien laatua hulevesien laatuun. Hulevedet
olivat suurempi ammoniumtypen päästölähde, kun taas maatalous päihitti kaupunkialueelta tulevat
päästöt muiden veden laadun mittareiden kohdalla (nitraattityppi, fosfaattifosfori ja kiintoaine).
Päivän viimeinen pysähdys järjestettiin Goranin Discovery Farmilla, jossa Carl Rosen, Gary
Feyereinsen ja Eshan Ghane esittelivät tilalle asennettua maanalaista bioreaktoria, jonka tarkoitus oli
toimia pellon kuivatusvesien käsittelymenetelmänä nitraattitypen poistamisessa. Salaojavedet
maissipellolta kerättiin säiliöön, josta vesi johdettiin puulastutekniikkaa käyttävään maahan
asennettuun bioreaktoriin. Reaktorissa denitrifikaatio oli pääasiallinen nitraattia poistava prosessi,
jossa nitraatti muuttui typpikaasuksi bakteeritoiminnan ansiosta. Nitraattia denitrifoivien bakteerien
toiminnan ylläpitämiseksi bioreaktorissa tarvittiin suotuisa lämpötila ja anaerobiset elinolot. Kasvuun
tarvittavan hiilen bakteerit saivat reaktorin puulastuista. Tutkijat tarkkailivat sekä tulevan että
lähtevän veden laatua ja bakteerikannan kehittymistä. Tässä alkuvaiheessa olevassa peltomittakaavan
kokeessa bioreaktorin oli todettu parantavan veden laatua.
Tutkimuskohteessa Gary Feyereisen esitteli tuloksia bioreaktorin ja kosteikkojen typen poiston
tehokkuudesta. Tutkimuksessa oli verrattu eri menetelmien vaikutusta veden laatuun ja arvioitu
menetelmien reduktiokykyä fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Kahtena eri tarkastelujaksona (2012
ja 2013) bioreaktoreilla oli voitu poistaa 99% ja 58% nitraattitypestä, mutta eri vuosien välinen selvä
ero nitraattitypen reduktiossa on vielä selvityksessä. Kumpanakin tarkasteluvuotena reaktorit
käsittelivät alle viidesosan pellon salaojavalunnasta.

Kuva 4. Grass Lake kunnostusprojektin maatalouden ja kaupungin yhtymäkohta. Kunnostusprojektia
esittelevät Tom Wenzel ja Gary Feyereisen.

Kuva 5. Gary Feyereisen esittelee puulastuista tehtyä maanalaista bioreaktoria ja reaktorin toiminnan
monitorointia.

Retki 2. Aluehallinto viljelijän tukena maatalouden peltokuivatuksessa ja sen ravinnepäästöjen
vähentämisessä, ”Community partnership, Field tour 2”
Toinen retki suuntautui Minnesotasta etelään ja sen ensimmäinen kohde oli kyllästetty
puskurivyöhyke Legvoldin tilalla Pohjois-Northfieldissä. Kyllästetyt puskurivyöhykkeet olivat paljon
esillä Symposiumissa ja se tuntui olevan yksi keskeinen tutkimuskohde salaojavesien typenpoistossa.
Symposiumissa sitä oli esitelty pienoismallin avulla sekä posteriesityksissä ja useassa suullisessa
esityksessä. Oli kiinnostavaa nähdä, kuinka kyllästetty puskurivyöhyke käytännössä toimii. Legvoldin
tilalla kyllästetty puskurivyöhyke oli perustettu maissipellon alimpaan kohtaan (kuva 6a), jossa
peltojen salaojat laskivat puroon. Ennen puroa salaojista tulevasta valumavedestä ohjattiin osa
puskurivyöhykkeelle säätökaivon avulla (kuva 6b). Puskurivyöhykkeellä vesi suotautuu maata pitkin
puroon ja tällä suotautumismatkalla vedessä olevan nitraatin pitoisuuden oletetaan vähenevän
denitrifikaation ja puskurivyöhykkeen kasvien typenoton seurauksena.

Kuva 6 a. Kyllästetty puskurivyöhyke sijaitsee maissipellon alareunassa ja kuvassa näkyvät puut ovat
osa sitä, ja b) säätökaivolla ohjataan osa valumavedestä puskurivyöhykkeelle.

Retken toisena kohteena oli Mapletonissa Pat Duncansonin tila, jossa salaojituksen tehostaminen ei
olisi onnistunut, jos suunnittelussa ja toteutuksessa ei olisi otettu huomioon naapuritilojen huolta
lisääntyvistä tulvimista. Kunta tuli mukaan suunnitteluun, koska samalla voitiin tehdä veden laatua
parantavia toimia sekä lisätä ympäristön biodiversiteettiä. Tehostettu kuivatus vaati valtaojien

syventämistä ja tämä toteutettiin kaksitaso-ojituksella. Näin oli saatu syvä ojitus ja sen lisäksi lisää
varastokapasiteettia tulva varten ylhäältä leveän uoman avulla (kuva 7). Viljelijälle tuli normaalia
leveämmästä uomasta haittaa viljelymaan menetyksenä, mutta näin hän sai pelloillensa paremman
kuivatuksen ja suuremman kokonaishyödyn. Tulvaa varten alueelle oli myös kaivettu kosteikkoallas,
josta poistuvan veden laatua seurattiin.

Kuva 7. Kaksitaso valtaoja Minnesotassa USA:ssa.
Kolmas retkikohde oli Faribaultin kunnan alueella toteutettu bioreaktori, jonka tarkoituksena oli
poistaa
peltoalueen
kuivatusvesistä
typpeä
denitrifikaation
avulla.
Bioreaktoreissa
denitrifikaatiobakteerien hiilen lähteinä kokeiltiin erilaisia hakemateriaaleja (kuva 9). Veden laatua
seurattiin mittakaivosta otettujen näytteiden avulla. Bioreaktorin loppuun oli järjestetty keinotekoinen
koski bioreaktoreista tulevan hapettoman veden hapettamiseksi ennen virtavesistöön laskemista.

Kuva 8. Bioreaktoreissa käytettäviä erilaisia hakemateriaaleja.
Automaattiohjatun salaojakoneen asennustarkkuuden seuranta RTK-GPS-vastaanottimella
Sympoosiumissa James L. Fouss esitti tutkimuksen ”Dual RTK-GPS Systems on Drainage Plows”, joka tehdään
University of Minnesota Water Resources Center ja American Society of Agricultural and Biological Engineers
välisenä yhteistyönä.
Yhdysvalloissa käytetään uusissa aurasalaojakoneissa GPS-ohjausta ja RTK-tukiasemaa. Salaojakoneen
ohjausjärjestelmä ja putken syvyyden säätö toimivat automaattisesti. Normaalissa GPS-ohjatussa järjestelmässä
käytetään kahta vastaanotinta, yhtä runkopalkissa auran terän kohdalla ja toista salaojakoneessa. Terän
yläpuolelle asennettu vastaanotin huolehtii asennussyvyyden ja putken kaltevuuden seurannasta. Toinen
vastaanotin pitää vetokoneen oikeassa ajolinjassa sekä seuraa pellon kaltevuutta.
Putken asennustarkkuuden tallentamista ja analysointia varten suoritettiin tutkimus, jossa salaojakoneen
putkikouruun, heti putken maahanlaskukohdan yläpuolelle, asennettiin kolmas RTK-GPS vastaanotin.
Tutkimuksessa seuratiin vastaanottimen toimintaa sekä sitä, miten tarkasti automaattiohjatulla
aurasalaojakoneella saadaan salaojaputki asennettua maahan. Kolmannen vastaanottimen tarkkuutta verrattiin
terän yläpuolella olevaan perusvastaanottimeen ja sitä, voiko perusvastaanottimen asennustarkkuutta
sellaisenaan käyttää asennuksen onnistumisen seurantaan. Jatkotutkimuksessa aiotaan selvittää sitä, kuinka
salaojakoneen ajonopeuden kasvattaminen vaikuttaa asennustarkkuuteen.
Tulosten mukaan salaojan asennustarkkuus oli riittävän hyvä ja se täytti kansalliset vaatimukset. Tutkimuksessa
ei tutkittu sitä, kuinka hyvin asennussyvyys seurasi salaojasuunnitelmassa määrättyä salaojasyvyyttä.
Tutkimuksessa kokeiltiin myös automaattiohjauksen reagointikykyä nopeisiin asennussyvyyden muutoksiin.
Järjestelmä kykeni vastaamaan riittävän nopeasti suunniteltuun syvyysmuutokseen. Tutkimus osoitti, että GPSohjausjärjestelmästä saa helposti asennustarkkuustiedot, jotka voi tallentaa esimerkiksi kartalle. Näin viljelijä
voi seurata jälkeenpäin miten salaojien asennus on onnistunut omalla pellolla.

Yhteenveto
Symposiumista jäi kaiken kaikkiaan positiivinen mieli vaikka päivät olivat pitkiä ja mielenkiintoista
tapahtumaa sekä kuultavaa olisi varmasti riittänyt vielä useammallekin päivälle. Järjestelyt sujuivat
erinomaisesti tiukasta aikataulusta huolimatta ja ohjelma oli monipuolinen sekä hyvin tasapainotettu
tieteellisen ohjelman ja kulttuuritapahtumien välillä. Tarkoituksensa mukaisesti Symposium tarjosi
mahdollisuuden vaihtaa viimeisimpiä tutkimustietoja ja keskustella sekä jakaa ajatuksia
tutkimusmetodeista ja tulevaisuuden innovaatioista kansainvälisessä seurassa. Symposiumiin
lähetetyistä esityksistä on mahdollista kirjoittaa artikkeli vertaisarvioituun tieteelliseen lehteen.
Symposiumin kotisivuilta https://cceevents.umn.edu/international-drainage-symposium löytyy mm.
konferenssijulkaisu ja pääpuhujien esitykset.

