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Koeala-aineiston koko oli 147 koealaa, ja se sisälsi vaihtelua sekä RUSLE- että 
TWI-aineiston osalta. Testien tulosten perusteella voidaan todeta, että TWI-
aineistolla on tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus suositeltavan 
maanmuokkausmenetelmän valinnassa. Lisäksi myös koealoilta kerätyistä 
tunnuksista maalajin routivuuden todettiin vaikuttavan valintaan. RUSLE-
aineiston vaikutusta suositellun maanmuokkausmenetelmän valinnassa ei 
pystytty testien pohjalta osoittamaan. 
 
Tutkimuksen perusteella saatu tulos TWI-aineiston ja maalajin routivuuden 
vaikutuksesta suositellun maanmuokkaustavan valintaan antaa mahdollisuuden 
kehittää tulevaisuudessa työkalua maanmuokkauksen etukäteissuunnitteluun. 
Esimerkiksi kosteusindeksiaineiston ja maalajitiedon sisältävä teemakartta 
antaisi maanmuokkauksen suunnitteluun paljon informaatiota sekä jo etukäteen 
tietoa mahdollisista alueen riskikohteista, joissa kosteus on esimerkiksi liian 
suurta muokkaamisen toteuttamiseksi ilman riskejä maaperän vaurioista tai 
vesistökuormituksesta. Mahdollisesti RUSLE-aineiston sisältämästä tiedostakin 
voisi olla hyötyä riskikohteiden kartoittamiseen, jos asiaa tutkittaisiin erityisesti 
sen aineiston ominaisuuksiin perehtyen. 

  

Asiasanat: metsänuudistus, maanmuokkaus, teemakartat 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree programme in Forestry 
 
LILJA, AKU: 
Utilising RUSLE And TWI Thematic Maps in Soil Cultivation Planning 
 
Bachelor's thesis 51 pages, appendices 7 pages 
April 2019 

The aim of the thesis was to investigate the possibility of utilising two soil char-
acterization materials, the RUSLE erosion model and the TWI (Topographical 
Wetness Index) map in the planning of soil cultivation. The thesis was commis-
sioned by Metsä Group. In order to test RUSLE and TWI, test material was col-
lected from places that were regenerated in 2018 by Metsä Group. Based on 
the results of test material, both materials were tested by mathematical tests. 
 
The size of test material was 147 sample plots and it contained variation for 
both RUSLE and TWI. Based on the results of tests, it can be stated that TWI 
has a statistically significant effect in the selection of a recommendable tillage 
method. In addition, from the figures collected from the sample plots, the frost 
heaving of the soil was also found to affect to the selection of a method. The im-
pact of the RUSLE material on the choice of the recommended soil cultivation 
method could not be proved on the grounds of the tests. 
 
Based on the study, the result of the impact of TWI data and frost heaving of the 
soil on the choice of recommended soil cultivation method will provide an oppor-
tunity to develop a tool for planning soil cultivation in the future. For example, a 
thematic map which includes TWI material and soil information would provide a 
lot of information in the planning of the tillage, as well as beforehand information 
about potential risk destinations in the area that have for example soil moisture 
too high for carrying out the soil cultivation without the risk of soil damage or 
water pollution. Possibly also the information contained in the RUSLE erosion 
model could be useful for surveying the risk spots, especially if the subject were 
researched in the future concentrating especially in the features of the RUSLE 
material. 

Key words: forest regeneration, soil cultivation, thematic map 
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1 JOHDANTO 

 

 

Metsän uudistamisen yhteydessä tehtävä maanmuokkaus on perusedellytys 

onnistuneelle istutustyölle. Maanmuokkauksen tarkoituksena on parantaa 

taimien kasvuolosuhteita parantuneiden lämpöolojen ja vesitalouden avulla, sekä 

pienentää tuholaisriskiä, kuten esimerkiksi tukkimiehentäin aiheuttamia tuhoja 

paljastamalla kivennäismaata istutuskohdasta ja sen ympäriltä. 

Maanmuokkausmenetelmän valintaan vaikuttavat esimerkiksi uudistuskohteen 

maalaji, maaperän kivisyys, uudistettava puulaji ja kohteen vesitaloudellinen 

tilanne. 

 

Jotta maanmuokkauksella päästäisiin optimaalisiin istutusolosuhteisiin, tulee työ 

suunnitella etukäteen. Olosuhteet saattavat vaihdella yhdenkin muokattavan 

kuvion alueella merkittävästi, ja muokkaustyössä tulee ottaa huomioon 

muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset. Muokkaustyötä suunniteltaessa 

merkittävimmät huomioitavat seikat ovat maaston topografia, vesitalous, sekä 

maalaji. Onnistunut maanmuokkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän eroosiota 

maastoon sekä muutoksia maisemaan, eikä tuota ympärillään oleviin vesistöihin 

ylimääräistä kiintoaine- tai ravinnekuormitusta. 

 

Sain tämän opinnäytetyön aiheen Metsä Groupin toimeksiannosta kesän 2018 

aikana Tampereen piirillä suorittamani neljän kuukauden mittaisen 

toimihenkilöharjoittelun päätteeksi. Heillä oli kiinnostus tutkia mahdollisuutta 

maaperän vesitaloutta mallintavan TWI-kosteusindeksiaineiston (Topographical 

Wetness Index), sekä maaperän eroosioherkkyyttä kuvaavan RUSLE-kartta-

aineiston (Revised Universal Soil Loss Equation) hyödyntämisestä 

maanmuokkauksen etukäteissuunnittelussa. Haluttiin tietää, voitaisiinko näiden 

kahden teemakartan pohjalta jo etukäteen määritellä muokkausalalla tarvittavia 

muokkausmenetelmiä, sekä mahdollisia muokkauksen ulkopuolelle jätettäviä 

riskialueita, joilla maaperän liiallinen kosteus, tai maa-ainesten huuhtoumariski 

on liian korkea. 
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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan QGIS- paikkatieto-ohjelman ja Excel-

taulukkolaskentaohjelman avulla TWI-kosteusindeksikarttaa sekä RUSLE-

aineistoa. Näiden aineistojen hyödynnettävyyden selvittämiseksi kerättiin syksyn 

2018 aikana koeala-aineisto Metsä Groupin aliurakoitsijoiden vuoden 2018 

aikana toteuttamilta maanmuokkauskohteilta Pirkanmaan alueella. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tilastollisen riippuvuusanalyysin avulla selvittää, voidaanko TWI- 

ja RUSLE-aineistojen perusteella osoittaa uudistusalalle sopiva 

maanmuokkausmenetelmä, ja mahdollisesti kehittää tulevaisuudessa työkalua 

maanmuokkauksen etukäteissuunnitteluun. 

 



 

8 

 

2 MAANMUOKKAUS 

 

 

2.1. Maanmuokkauksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Maanmuokkauksella tarkoitetaan työlajia, jossa tavallisesti kaivinkoneen avulla, 

tai äestäen paljastetaan kivennäismaata ennen uuden puusukupolven 

istuttamista tai kylvämistä. Sen tarkoituksena on turvata uudelle puustolle 

mahdollisimman suotuisat kasvuolosuhteet. Maanmuokkaus vähentää taimien 

alkuvaiheen tuhojen todennäköisyyttä, helpottaa istuttamista, sekä parantaa 

taimien lämpö- ja vesitaloudellisia olosuhteita. (Luoranen, Saksa, Finér & 

Tamminen. 2007, 7.) Maanmuokkausmenetelmäksi valitaan kullekin 

uudistamisalalle esimerkiksi maalajin ja vesitalouden, sekä muiden vaikuttavien 

tekijöiden mukaan parhaiten sopiva menetelmä siten, että halutun pääpuulajin 

kasvatus saadaan mahdollisimman tehokkaasti vauhtiin ilman taimien 

alkukehitystä haittaavaa pintakasvillisuutta tai juuristokilpailua (Valkonen, 

Ruuska, Kolström, & Kubin. 2001, 124&125). 

 

Liiallista kivennäismaan paljastumista tulee muokkauksen yhteydessä pyrkiä 

välttämään, sillä tämä lisää merkittävästi vesakoitumista, ja nostaa kustannuksia 

varhaisperkauksen ja taimikonhoitotyön osalta. Myöskään liian suuria mättäitä ei 

tule tehdä, sillä tällöin mättään pintaan jäävä kivennäismaa tulee kaivetuksi 

syvemmältä, ja on sen myötä vähäravinteisempaa. Tämä saattaa aiheuttaa 

taimelle hitaamman alkukehityksen ja juromista. (Harstela. 2004, 36.)  

 

Kaikkia maanmuokkauksessa käytössä olevia menetelmiä yhdistää tavoite 

kivennäismaan paljastamisesta viljelytuloksen parantamiseksi, sekä maaperän 

lämpöolojen parantamisesta, paljastuneen kivennäismaan lämmetessä 

tehokkaammin, kuin kasvillisuuden ja humuskerroksen peittämä maaperä. Myös 

maan tiiviyden pienentäminen on merkittävä maanmuokkauksen tavoite, jonka 

myötä maan huokostila kasvaa tiiviyden pienentyessä, jolloin istutettavan 

puuston juuret saavat paremmin happea, sekä pystyvät kiinnittymään maaperään 

tehokkaammin, kuin sen ollessa äärimmäisen tiivis. Toisaalta muokkausjälki ei 
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saa olla myöskään liian löyhä, jottei taimien juurtuminen heikkene. (Luoranen ym. 

2007, 21.) 

 

Taimikon alkuvaiheen tuhojen riski pienenee maanmuokkauksen myötä 

merkittävästi. Vähintään 15 cm säteinen yhtenäinen kivennäismaa-alue taimen 

ympärillä vähentää merkittävästi tukkimiehentäin aiheuttamien tuhojen riskiä. 

Kohoumia muodostavilla maanmuokkausmenetelmillä, kuten kääntömätästys, 

voidaan vähentää lievien hallojen aiheuttamia tuhoja, kun kylmä ilma valuu 

maaston painanteisiin, ja koholla olevaan muokkausjälkeen istutettu taimi saattaa 

täten välttyä hallavaikutukselta. (Luoranen ym. 2007, 24&25.)  

 

 

2.2. Yleisimmät käytössä olevat maanmuokkausmenetelmät 

 

Tavallisimmista käytössä olevista maanmuokkausmenetelmistä laikutus, sekä 

mätästyksen eri työlajit toteutetaan kaivinkoneella tarkoitukseen sopivalla 

kauhalla. Äestys toteutetaan tavallisesti metsätraktoriin liitettävän äkeen avulla. 

Topografialtaan vaihtelevilla maanmuokkauskohteilla voidaan käyttää useampaa 

kuin yhtä maanmuokkausmenetelmää per kohde, riippuen maa-aineksen 

raekoosta ja maaperän vesitaloustilanteesta (Rantala. 2014, 94). 

 

Oikean maanmuokkausmenetelmän valinta on erittäin tärkeää, sillä kohteelle 

epäsopiva muokkausmenetelmä saattaa aiheuttaa kasvutappioita kasvatettavan 

puulajin taimille ja lisätä taimikon vesakoitumisen riskiä. Maanmuokkaus 

aiheuttaa myös kuormitusta uudistusalan ympäristön vesistöihin, ja tämän takia 

muokkaus tulisi aina tehdä olosuhteisiin nähden mahdollisimman kevyesti ja 

vähän maanpintaa rikkoen. (Luoranen, Saksa & Uotila. 2012, 72&82.) 

 

 

2.2.1  Äestys 

 

Ravinteisuudeltaan karuilla, ja raekooltaan karkeilla tai keskikarkeilla 

kivennäismailla voidaan käyttää äestystä maanmuokkausmenetelmänä. Tällöin 

uudistettavana puulajina on tavallisesti mänty, ja uudistusmenetelmänä 
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luontainen uudistaminen, kylvö, tai istutus. Jos uudistusmenetelmänä on 

luontainen uudistaminen tai kylvö, jätetään muokkausjälkeen hieman humusta, 

kun taas istutettavilla kohteilla pyritään äesvaon keskelle jättämään kohta, jossa 

taimi pystytään istuttamaan paljaaseen kivennäismaahan tukkimiehentäin 

tuhojen välttämiseksi. Vesitalouden tulee olla kunnossa äestyskohteilla. Äestys 

toteutetaan metsätraktoriin liitettävällä äkeellä, jossa olevat, säädettävät lautaset 

jättävät traktorin liikkuessa jälkeensä halutun syvyistä ja levyistä jatkuvaa 

äesvakoa. Äesvaon leveys on tavallisesti 60-80 cm, ja sitä tulee tehdä 4000-5000 

m hehtaarille. (Luoranen ym. 2012, 78 & 79.) 

 

 

2.2.2  Laikutus 

 

Toinen kivennäismaata runsaasti paljastava muokkausmenetelmä on laikutus. 

Sen tavoitteena on poistaa tehtävien laikkujen alueelta humuskerros kokonaan 

tai suurimmalta osin. Laikkujen koko on leveys- ja pituussuunnassa noin 50-70 

cm. Laikutusta käytetään äestyksen tapaan keskikarkeilla ja karkeilla 

kivennäismailla, joilla vesitalous on kunnossa, mutta myös kuivatusolosuhteiltaan 

kunnossa olevilla turvemailla. Turvemaille laikkuja tehdessä poistetaan turpeen 

päältä elävä sammalkasvusto, sekä valtaosa raakahumuksesta, ja jätetään 

pintaan taimettumisen kannalta otollinen turvepinta. Laikkuja tulee olla vähintään 

sama määrä, kuin taimikon perustamistiheys, ja kylvöä sekä luontaista 

uudistamista käytettäessä 4000-5000 kpl/ha. Kuvassa 1 on esitetty 

havainnollistava kuva äestyksen ja laikutuksen lopputuloksesta, jossa 

kivennäismaa paljastetaan taimen istuttamispaikan ympäriltä. Erona näillä 

menetelmillä se, että äesvako on jatkuvaa koko uudistamisalalla, mutta laikkuja 

tehdään vain uudistamismenetelmästä riippuen suositeltu määrä. (Rantala. 2014, 

94&95.) 
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KUVA 1. Havainnekuva laikutuksen ja äestyksen lopputuloksesta (Valkonen ym, 

2001. 126) 

 

 

2.2.3  Laikkumätästys 

 

Laikkumätästys on mätästysmenetelmä, jota käytetään maalajiltaan 

keskikarkeiden ja hienojen maiden kohteilla lähinnä kuusen tai koivun 

istutuksessa. Tässä muokkausmenetelmässä kaivurin tekemästä kuopasta 

käännetty kivennäismaa käännetään kuopan viereen ylösalaisin siten, että 

kivennäismaakerros, jonka optimaalinen paksuus on 5-10 cm, jää pinnalle, ja sen 

alle tulee kaksinkertainen humuskerros. Laikkumättään suositeltava korkeus on 

korkeintaan 20 cm. Laikkumättääseen istutettu taimi pääsee maanpinnan 

pintakasvillisuuden kilpailua ajatellen parempaan kasvupaikkaan niin 

lämpöolojen, maaperän ilmavuuden, kuin ravinteisuudenkin suhteen. (Valkonen 

ym, 2001, 126 & Rantala. 2014, 95.) Sopiva koko laikkumättäälle on noin 50 x 60 

cm (Äijälä ym, 2014, 136).  Kuvassa 2 on esitetty periaatekuva laikkumättäästä, 

jossa taimen alla oleva vihreä alue kuvastaa kivennäismaan alle käännettyä 

kaksinkertaista humuskerrosta. 
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KUVA 2. Laikkumätäs ja taimen optimaalinen istutuspaikka (Metsä Forest 2018) 

 

 

2.2.4  Kääntömätästys 

 

Kääntömätästystä käytetään muokkausmenetelmänä tavallisimmin 

keskikarkeiden kivennäismaiden ja turvemaiden muokkauksessa, jossa 

kivennäismaa tai turvemaa käännetään ylösalaisin kuoppaan, josta se kaivettiin. 

Tällöin mättään pintaan jää kivennäismaakerros, tai turvemailla syvempien 

maakerrosten osittain maatunut turve. Lopputuloksena on mätäs, joka on hieman 

laikkumätästä matalampi, ja siten hieman vähemmän maisemaan vaikuttava. 

Kääntömätästystä käytetään tavallisimmin kuusen ja koivun istutuskohteilla. 

Mättään tavoitteellinen koko on noin 50 x 60 cm. Vesitalouden on oltava 

kunnossa, mikäli kääntömätästystä käytetään, sillä muokkaus itsessään ei 

muodosta merkittäviä kohoumia. (Äijälä ym. 2014, 137 & Valkonen ym. 2001, 

127).  
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KUVA 3. Kääntömätäs ja taimen suositeltu istutuspaikka (Metsä Forest 2018) 

 

Kuvassa 3 on esitetty havainnollistava kuva kääntömättäästä (Metsä Forest). 

Taimi istutetaan mättääseen siten, että sen ympärille jää vähintään 15 cm 

yhtenäinen kivennäismaa-alue, ja riittävän syvälle, jotta paakun alareuna yltää 

humukseen saakka. Metsä Group suosittelee kääntömätästystä olosuhteiden 

ollessa siihen sopivat. Kääntömätästys on oikein toteutettuna 

ympäristöystävällinen maanmuokkaustapa, joka luo taimille hyvät 

kasvuolosuhteet, pienentäen samalla taimikon varhaisperkauksen sekä 

taimikonhoidon kustannuksia. (Metsä Forest 2018.) 

 

 

2.2.5  Naveromätästys 

 

Naveromätästys sopii maanmuokkausmenetelmäksi hienojakoisille ja veden 

vaivaamille kivennäismaille, sekä kaikkein viljavimmille turvemaille. 

Kivennäismailla kuivatustarpeen tulee olla ainoastaan lievää, ja turvemailla 

edellytetään, että kuivatus on perustasoltaan kunnossa, eikä naveroita käytetä 

kuivatusmenetelmänä. (Äijälä ym. 2014, 137). Kuvassa 4 on uudistusalan 

kosteaan kohtaan veden keräämiseksi kaivettu navero ja sen ympärille tehtyjä 

mättäitä. 
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KUVA 4. Naveromätästystä Metsä Groupin uudistusalalla (Lilja 2018) 

 

Muokkausta tehtäessä veden vaivaamalle alueelle kaivetaan pituudeltaan 

vaihtelevia, noin 30-50 cm syviä naveroita, joiden tarkoitus on kerätä vesiä 

istutusalueelta, johtamatta niitä kuitenkaan eteenpäin. Kaivetuista naveroista 

kerääntyneestä maasta tehdään naveroiden ympärille mättäitä pudottamalla 

kivennäismaa-ainesta koskemattoman maan päälle. Kaltevilla alueilla naveroita 

ei suositella kaivettavaksi rinteen suuntaisesti, sen aiheuttaman eroosioriskin 

vuoksi. Naveroiden tehtävänä on pintavesien ohjaaminen ja raaka-aineen 

tarjoaminen mättäiden tekemiseen. Ne eivät ole varsinainen kuivatusmenetelmä, 

eikä niiden avulla pyritä pohjavesipinnan laskemiseen. Naveromätästystä tulee 

käyttää ainoastaan niissä osissa uudistusaloja, jossa sille on välttämätön, tai 

perusteltu tarve. (Äijälä ym. 2014, 137&138 & Luoranen ym. 2007. 36.) 
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2.2.6  Ojitusmätästys 

 

Kohteilla, joissa tarvitaan vesitalouden parantamista ja uudistamiseen liittyvä 

maanmuokkaus, voidaan käyttää ojitusmätästystä. Tavallisesti nämä ovat 

turvemaita tai hienojakoisia kivennäismaita. Alueelle kaivettavan ojaverkoston 

tarkoitus on johtaa vedet pois uudistamisalalta esimerkiksi pintavalutuskentän 

kautta, jolloin vältytään liialliselta eroosiolta. Ojien pintamaasta tehdään mättäitä 

kuten naveromätästyksessäkin, mutta ojien pohjalta tuleva vähäravinteinen maa 

ei ole suositeltava alusta mättäiden tekoon eikä taimien istuttamiseen. Ojien 

lisäksi uudistusalalle kaivetaan tavallisesti myös naveroita, jotta mättäiden 

tekemiseksi saadaan tarvittava määrä sopivaa maa-ainesta. (Luoranen ym. 

2007. 38 & Äijälä ym. 2014, 138.) 

 

Ojitusmätästystä tehtäessä ojien kaivuussa tulee huomioida vesistönsuojelu 

tekemällä ojiin vähintään 50 m välein lietekuoppia, ja kaivuukatkoja, sekä 

jättämällä niihin mahdollisuuksien mukaan kiviä tai muita veden virtausta 

hidastavia esteitä. Myös naveroihin tulee tehdä kaivuukatkoja, eikä niitä saa 

yhdistää ojaverkostoon. Myöskään mahdollisesti alueella valmiiksi olevia 

kuivatustarkoitukseen tehtyjä ojia ei tule perata, ellei se ole tarpeellista. (Äijälä 

ym. 2014, 138.) 

 

 

2.3. Maanmuokkauksen ympäristövaikutukset ja eroosio 

 

Maanmuokkaus vaikuttaa aina maisemaan. Paitsi vesakoitumisen välttämiseksi, 

myös kauko- ja lähimaiseman tarpeettoman suuren muuttumisen ehkäisemiseksi 

tulee maanmuokkaus tehdä aina mahdollisimman vähän maanpintaa rikkoen. 

Muokkausjäljet suunnataan rinteissä pääkaltevuutta vastaan joko kohtisuorasti 

tai vinottain. Rinteen ollessa niin jyrkkä, ettei siinä voi kaivinkoneella tai 

metsätraktorilla ajaa korkeuskäyrien suuntaisesti, tehdään muokkausjäljet 

rinteen kaltevuuden suuntaisesti, mutta niihin jätetään katkoksia. Näillä tavoin 

paitsi vähennetään eroosiovaikutusta, mutta myös lievennetään muokkauksen 

näkyvyyttä kaukomaisemassa. (Luoranen ym. 2007. 65&66.) Eroosiota tapahtuu 

aina, mutta maanmuokkaustoimenpiteet voivat suunnittelemattomasti 
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toteutettuina aiheuttaa sen tarpeetonta lisääntymistä. Eroosiolla tarkoitetaan 

maanpinnan kulumista, eli maa-aineksen kulkeutumista, huuhtoutumista ja 

kasaantumista vesivirtojen mukana. Maanmuokkauksessa tehtävä 

kivennäismaan paljastaminen lisää aina eroosion määrää, kun taas vastaavasti 

muokkausta seuraavien vuosien aikana tapahtuva pintakasvillisuuden kehitys 

sitoo kivennäismaata ja pienentää täten eroosion riskiä. (Joensuu, Kauppila, 

Lindén & Tenhola, 2012, 8.) 

 

Uudistusalan maanmuokkausta suunniteltaessa tulee huomioida maaston 

muodot, maalajin, sekä vesitalouden vaihtelu uudistusalan sisällä. Nämä seikat 

huomioiden pyritään kussakin uudistusalan kohdassa hyödyntämään siihen 

parhaiten sopivaa muokkausmenetelmää, joka tuottaa taimiainekselle 

mahdollisimman otolliset kasvuolosuhteet muokkaamatta ympäristön olosuhteita 

tarpeettoman paljon. (Joensuu, Kauppila, Lindén & Tenhola, 2012, 33.)  

 

 

2.4.  Maanmuokkauksen vaikutukset vesistöihin 

 

Maanmuokkausta tehtäessä ja kivennäismaata paljastettaessa aiheutuu 

ravinteiden huuhtoutumista. Tämä jatkuu myös muokkauksen jälkeen, ja 

aiheuttaa ravinnekuormitusta aluetta ympäröiviin vesistöihin. Tämä on 

väistämätöntä, ja verrattain lyhytaikaista, sillä ravinnehuuhtoumien riski vähentyy 

merkittävästi pintakasvillisuuden kehittyessä. Maanmuokkauksen voimakkuus 

vaikuttaa huomattavasti siihen, paljonko ravinnehuuhtoumaa syntyy. Kun 

muokataan täsmällisesti vain istutuskohdat, kuten mätästyksessä tehdään, 

pystytään ravinnehuuhtoumaa rajoittamaan kivennäismaan paljastuessa 

ainoastaan istutuskohdista. Maaperän kulumisen ehkäisemiseksi rinteiden 

suuntaisten naveroiden tai äesvakojen tekemistä vältetään, jotta vesi ei 

virratessaan veisi kiintoainesta ja sen myötä ravinteita mukanaan. Vesistöjen 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla maanmuokkauskohteilla on erityisen 

tärkeää jättää muokkaamaton suojavyöhyke, joka toimii pintavalutuskenttänä, 

pidättää ravinteita, ja tämän myötä vähentää vesistön rehevöitymistä. (Valkonen 

ym. 2001, 128.) 
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Mitä jyrkempi on muokkausalueen topografia, ja mitä enemmän kivennäismaata 

on paljastunut muokkauksen yhteydessä, sitä leveämmät suojavyöhykkeet tulee 

kohteen ja mahdollisen läheisyydessä sijaitsevan vesistön väliin jättää. 

Muokkausalueilta tulevia valumavesiä ei myöskään tule johtaa suoraan 

metsälakikohteisiin tai monimuotoisuudeltaan arvokkaisiin ympäristöihin. 

(Joensuu ym. 2012, 33.) Kohteilla, joissa uudistusalalla tehdään ojitusta tai 

avataan vanhoja ojia, on ojiin tehtävä kaivukatkoja, pohjapatoja ja lietekuoppia, 

ja lopuksi ohjattava vedet pois uudistusalalta esimerkiksi laskeutusaltaan tai 

pintavalutuskentän kautta vesiuomaan (Rantala. 2014, 97). 

 

Maanmuokkaus vähentää entisestään päätehakkuun jälkeen jäljellä olevan 

pintakasvillisuuden määrää. Tästä aiheutuu ravinnehuuhtoumia muokkausta 

seuraavina vuosina, kun esimerkiksi typpi ja fosfori eivät pääse sitoutumaan 

pintakasvillisuuteen, vaan ne huuhtoutuvat sadevesien mukana eteenpäin ja 

kohti ympäröiviä vesistöjä. Myös puuston puuttuminen raviteiden 

pidätyskykyineen aiheuttaa kuormitusta ympäröiviin vesistöihin, samoin kuin 

oksien, juurten ja kantojen hajoaminen, joka hitaasti vapauttaa ravinteita 

ympäristöön. (Piirainen 2007.) 
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3 TYÖSSÄ KÄYTETYT AINEISTOT 

 

 

3.1. TWI-kosteusindeksikartta 

 

Työssä käytetty TWI-kosteusindeksikartta mallintaa maanpinnan kosteutta 16 m 

x16 m kokoisten hilojen tarkkuudella. Kyseisen aineiston on tehnyt Suomen 

Metsäkeskus, ja se perustuu Luonnonvarakeskuksen inventoinneissaan 

tuottamaan aineistoon. Kosteusindeksiaineisto kattaa koko Suomen, ja sen 

laskennassa on käytetty siltä osin, kuin saatavissa on ollut, 2 m x 2 m 

resoluutiotarkkuuden pintamallia, ja muilta osin 10 m x 10 m rasterikokoon 

pohjautuvaa pintamalliaineistoa. Myös vesistöjen valuma-alueiden tiedot 

sisältävää aineistoa on hyödynnetty TWI:n tuottamisessa. Aineiston laskennan 

yhteydessä saadun kosteusindeksiaineiston arvot kerrottiin aineiston 

tuottamisvaiheessa 1000:lla, jotta aineiston arvojen muuttaminen 

kokonaisluvuiksi ei heikentäisi olennaisesti indeksin tarkkuutta. 

Kosteusindeksiaineisto on vapaasti saatavilla oleva kartta-aineisto. TWI-

aineiston saa ladattua WMS-rajapintapalvelun avulla tasoksi paikkatieto-

ohjelmistoon Metsäkeskuksen Internet-sivulta Luonnonhoidon 

paikkatietoaineistot-välilehdeltä. (Metsäteho 2013 & Metsäkeskus.)  TWI-aineisto 

kuvaa maaperän kosteusoloja sinisen värin eri sävyin. Mitä korkeampi 

kosteusindeksin arvo on, sitä tummempi on sininen kartta-aineistossa. 

Koealapisteiden TWI-arvot vaihtelivat QGIS-karttaohjelmiston tasolla välillä 4400 

– 12400. Kuvassa 5 on kuvakaappaus TWI-kartta-aineistosta Metsäkeskuksen 

karttapalvelusta. Karttapalvelussa käytettävän aineiston arvoille ei ole suoritettu 

edellä mainittua 1000:lla kertomista, ja sen vuoksi ne ovat eri kokoluokassa kuin 

koeala-aineiston TWI-arvot. 
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KUVA 5. Kuvakaappaus TWI-aineistosta (Karttapalvelu, Metsäkeskus 2019) 

 

TWI-aineisto perustuu digitaalisen korkeusmallin pohjalta suoritettuun 

laskentaan ja kuvaa veden kertymistä maastoon suhteessa maanpinnan 

korkeuden vaihteluun. Laskenta on toteutettu valuma-alueittain, ja sillä kuvataan 

veden liikkumista maastossa. Kosteusindeksi perustuu siihen oletukseen, että 

topografia vaikuttaa merkittävästi veden kulkuun ja kertymiseen eri paikkoihin 

maastossa. Tämän lisäksi veden liikkumiseen vaikuttavat maalaji sekä 

kasvillisuus. Kosteusindeksikartan perusoletuksiin kuuluu se, että alueella olevat 

pisteet ovat jatkuvasti kontaktissa yläpuoliseen valuma-alueeseensa, eikä se 

täten huomioi vuodenaikojen välistä kosteusvaihtelua, joka käytännössä muuttaa 

pisteelle vettä kerryttävän valuma-alueen kokoa. Kosteusindeksikartta ei 

myöskään huomioi tietyn pisteen alapuolisen valuma-alueen vaikutusta pisteen 

kosteusoloihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että veden ei oleteta kertyvän 

aineiston soluihin, vaikka sitä todellisuudessa tapahtuu varsinkin kosteina 

vuodenaikoina merkittävän paljon. (Metsäteho 2013.) Tämän myötä maaston 

painanteet saattavat kerätä vedestä täyttyviä altaita keväisin ja syksyisin, ja nämä 

vaikuttavat pahimmissa tapauksissa useankin TWI-hilan kosteusolosuhteisiin. 

(Metsäteho 2013.)  
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3.2. RUSLE-eroosiomalli 

 

Suomen Metsäkeskuksen tuottama RUSLE-eroosiomalli on toinen tässä 

opinnäytetyössä käytetty tietoaineisto. Mallin laskemisessa on käytetty Euroopan 

komission yhteistutkimuskeskuksen aineistoja, maannostietokanta-aineistoa, 

sekä laserkeilauksen pohjalta tuotettua 2 m x 2 m kokoiselle hilalle laskettua 

maanpinnan pintamallia. (Metsäkeskus 2019.) Näiden ominaisuudet on 

huomioitu maaperän topografian ja maalajin suhteen, ja niiden avulla on laskettu 

maaperän eroosioherkkyyttä kuvaava aineisto. 

 

RUSLE-malli esittää uudistuskohteen laskennallisen vesistökuormituksen 

määrää ensimmäisenä vuonna maanmuokkauksen suorittamisesta, jolloin 

esimerkiksi pintakasvillisuuden kehitystä ei jouduta vielä huomioimaan. RUSLE-

mallin yksikkönä on kg/ha/a. Aineiston laskenta on toteutettu laskemalla 

eroosioriskin suuruus viiden tekijän tulona. Nämä tekijät ovat sadetekijä, 

maaperätekijä, pinnanmuototekijä, kasvipeitteisyys ja maanmuokkaustekniikka, 

sekä ihmisen toimet eroosion estämiseksi (Jämsén & Leinonen 2018.) 

Käytännössä aineiston kuvaama vesistökuormitus syntyy esimerkiksi sade- ja 

sulamisvesien mukanaan kuljettamista maa-aineksista, jotka päätyvät 

vesistöihin, ja tuovat niihin ei-toivottua ravinne- ja kiintoaineskuormaa. RUSLE-

aineiston tarkkuus on melko korkea, sillä se on laskettu pikselikooltaan 2 m x 2 

m rasterille. (Metsäkeskus.)  

 

Mitä suurempi arvo pikselillä RUSLE-mallissa on, sitä alttiimpi alue on eroosiolle 

ja sen myötä aiheutuvalle vesistökuormitukselle. RUSLE-aineiston esitys 

eroosioherkkyydestä etenee vaalean keltaisesta tumman punaiseen maaperän 

eroosioherkkyyden kasvaessa. Koeala-aineiston RUSLE-arvot vaihtelivat välillä 

0-1184 kg/ha/a. Kuvassa 6 on kuvakaappaus RUSLE-eroosiomallista, joka on 

otettu Metsäkeskuksen karttapalvelusta. 
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KUVA 6. Kuvakaappaus RUSLE-aineistosta (Karttapalvelu, Metsäkeskus 2019) 

 

RUSLE-aineisto on vapaan lähdekoodin kartta-aineisto, jonka peittävyys 

parantuu koko ajan. Tällä hetkellä RUSLE-malli kattaa jo yli puolet Suomen pinta-

alasta. RUSLE-malli on TWI-aineiston tapaan tarkasteltavissa Internet-selaimella 

Metsäkeskuksen Luonnonhoidon paikkatietoaineistot-aineistopalvelusta. 

RUSLE-mallin saa ladattua tasoksi paikkatieto-ohjelmistoon WMS-

rajapintapalvelun kautta. 
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4 AINEISTO 

 

 

4.1. Koealaotanta 

 

Jotta TWI- ja RUSLE-aineistojen mahdollista hyödynnettävyyttä 

maanmuokkauksen etukäteissuunnittelussa pystyttiin testaamaan, kerättiin 

muokkauskohteilta koeala-aineisto, joka sisälsi vaihtelua sekä TWI-aineiston, 

että RUSLE-aineiston suhteen. Samalla pystyttiin arvioimaan tehdyn 

maanmuokkauksen onnistumista, ja pohtimaan, mitä kohteella olisi mahdollisesti 

ollut suositeltavaa tehdä toisin. Kerätyn aineiston avulla voitiin verrata koealojen 

TWI- ja RUSLE-arvojen, ja suositeltavaksi nähdyn maanmuokkausmenetelmän 

mahdollisia vastaavuuksia. 

 

Koealamittauksia suunniteltaessa todettiin, että koealojen satunnainen sijoittelu 

valittujen kuvioiden alueelle ei välttämättä anna kovinkaan informatiivista tulosta 

tutkittavien suureiden vaikutuksesta maanmuokkausmenetelmän valintaan. 

Tarkoituksena oli saada koealamittausten tuloksiin mahdollisimman vaihtelevia 

kohteita niin maaperän kosteuden, kuin eroosioherkkyydenkin osalta. Tästä 

syystä koealakohteiden suunnittelussa päädyttiin käyttämään ositetun otannan 

menetelmää. 

 

Ositettu otanta on suositeltava menetelmä siinä tapauksessa, kun otannan 

perusjoukko on heterogeeninen, mutta voidaan toisaalta jakaa pienempiin 

osajoukkoihin, jotka ovat tasaisempia rakenteeltaan (Heikkilä. 2008, 39). Tässä 

tapauksessa perusjoukon heterogeenisyydellä kuvataan TWI-aineiston, sekä 

RUSLE-mallin vaihtelevuutta esimerkiksi maaston topografian suhteen. Ositettua 

otantaa käyttämällä varmistettiin, että koealamittauksiin saatiin riittävästi 

materiaalia esimerkiksi korkean TWI-arvon kohdilta, eli esimerkiksi hyvin 

kosteista painanteista maastossa. Näiden kohteiden osuminen koealoille olisi 

ollut esimerkiksi satunnaisotannan menetelmää käytettäessä hyvin 

epätodennäköistä ja edellyttänyt huomattavan suurta koealojen määrää. 
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Koealojen sijoittelu suunniteltiin alustavasti tutkimalla TWI-aineistoa sekä 

RUSLE-teemakarttaa työhön valittujen kuvioiden osalta. Koealat pyrittiin 

sijoittamaan alueille, joilla oli korkeita TWI-arvoja tai korkeita RUSLE-arvoja, sekä 

mahdollisuuksien mukaan molempia edellä mainituista. Myös matalan TWI-arvon 

ja RUSLE-arvon kohdista otettiin muutamia koealoja. Tavoitteena oli saada 

koeala-aineistoon mahdollisimman paljon vaihtelevuutta ja erilaisia olosuhteita. 

 

Koeala-aineisto kerättiin syksyn 2018 aikana. TWI-aineisto, jota käytettiin työssä 

oli koko Suomen kattava, mutta RUSLE-aineistot saatiin Metsäkeskuksen 

toimittamina karttarastereina kahdelta eri alueelta itäiseltä ja keskiseltä 

Pirkanmaalta. RUSLE-aineiston alueilla sijainneilta vuonna 2018 tehdyiltä 

maanmuokkaustyömailta valittiin olosuhteiltaan työhön parhaimmin soveltuvat 

kohteet, joilta koeala-aineisto kerättiin. Työhön parhaimmin sopivilla olosuhteilla 

tarkoitetaan alueita, joissa oli mahdollisimman runsaasti vaihtelevuutta RUSLE- 

ja TWI-aineistojen suhteen. Koska tutkimuksessa pyrittiin selvittämään 

mahdollisuutta maanmuokkauksen etukäteissuunnitteluun esimerkiksi 

muokkausmenetelmän valinnan avulla, pyrittiin koealoja löytämään riittävä määrä 

muokkaustapojen raja-alueilta, kuten esimerkiksi alueilta, joissa muokkaustavan 

valintaa joudutaan pohtimaan kääntö- ja naveromätästyksen väliltä. Tällä pyrittiin 

siihen, että testausvaiheessa voisi olla mahdollisuus löytää esimerkiksi joitakin 

aineistojen raja-arvoja suositeltujen muokkaustapojen välille. 

 

Kaikkiaan koealoja kerättiin yhdeltätoista kuviolta yhteensä 147 kpl. Aineiston 

keruuta vaikeutti sopivien kohteiden rajallisuus. Kuten yllä on todettu, RUSLE-

aineisto oli saatavilla rajoitetusti Pirkanmaan alueelta, ja työhön kelpuutettiin 

ainoastaan vuoden 2018 aikana muokatut kuviot, jotta pintakasvillisuuden kehitys 

ja olosuhteiden muuttuminen eivät vaikuttaisi mittausten ja arvioinnin 

luotettavuuteen. Myöskin vaatimus RUSLE- ja TWI-arvojen vaihtelusta kuvion 

sisällä rajasi jonkin verran potentiaalisia kuvioita pois. Aineiston keräämisen 

aikana käytössä olivat Metsä Groupin Haukka- paikkatietojärjestelmä sekä 

työmaaohjelmat, joista saatiin käyttöön esimerkiksi kuviotiedot, kuten kuvion 

koko ja pinta-ala, tiedot suoritetusta muokkauksesta ajankohtineen, sekä muut 

mahdolliset huomioitavat seikat. Koeala-aineisto on esitetty taulukkomuodossa 

liitteessä 1. 
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4.2 Koealojen paikantaminen ja maastossa tehdyt mittaukset 

 

Koealoja mitattaessa ensimmäiseksi tallennettiin tieto koealan sijainnista Garmin 

Gpsmap 62 s -paikanninlaitteeseen. Laite numeroi koealat juoksevasti, ja loi 

koealapisteen sijainnin ja järjestysnumeron myötä koeala-aineiston, jota saatiin 

myöhemmin käsiteltyä Excelillä, ja lisättyä siihen haluttuja tietoja mittauksista. 

Kun koealapiste oli lisätty GPS-laitteeseen, merkittiin koealalomakkeeseen 

kyseisellä koealalla käytetty maanmuokkausmenetelmä, tai sen puuttuessa tieto 

siitä, että kohdetta ei ollut muokattu. Lisäksi koealan maalaji arvioitiin sillä 

tarkkuudella, että onko se routiva vai ei. Tämän jälkeen 3,99 m säteisen 

ympyräkoealan alueelta arvioitiin silmämääräisesti muokkaustyön yhteydessä 

paljastuneen kivennäismaan määrä 10 % tarkkuudella. 

 

Maastotöiden toteuttamisen kannalta keskeisessä asemassa oli koealapisteiden 

ominaisuustietojen keräämisen ohella niiden linkittäminen koealan sijaintiin 

kartalla, jotta pystyttäisiin myöhemmin määrittämään koealapisteiden tarkat TWI- 

ja RUSLE-arvot paikkatieto-ohjelman avulla. Tähän käytettiin avuksi 

satelliittipaikannusta. Tässä menetelmässä paikannin, joka tässä tapauksessa oli 

Garminin valmistama GPSmap 62 s -laite, peilaa sijaintinsa maapalloa kiertävältä 

24 jatkuvassa käytössä olevalta satelliitilta yleensä 5-10 m, mutta parhaimmillaan 

jopa yhden metrin tarkkuudella (Miettinen. 2006, 12&33).  

 

Garmin Gpsmap 62 s on langaton paikannuslaite, joka on vedenkestävä ja täten 

maastotyöhön soveltuva. Laitteessa on myös kolmiakselinen kompassi, 

korkeusmittari, sekä valmiina laitteeseen ladattu maailmanlaajuinen peruskartta 

(Garmin). Maastotöitä tehdessä hyödynnettiin laitteen Reittipisteet-toimintoa, 

joka tallentaa käyttäjän sijaintipisteen halutusta kohdasta muistiinsa. Sijainnin 

lisäksi laite tallentaa reittipisteeseen automaattisesti järjestysnumeron, 

reittipisteen tallennusajan, sekä pisteen korkeuden merenpinnasta. Kun koeala-

aineisto oli kokonaisuudessaan kerätty, reittipisteet siirrettiin USB-kaapelin 

välityksellä GPS-laitteesta tietokoneelle ja QGIS-ohjelman karttaprojektiin. 
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5 MENETELMÄT 

 

 

5.1. QGIS- paikkatieto-ohjelmisto 

 

Koeala-aineiston käsittelyssä hyödynnettiin QGIS-paikkatieto-ohjelmaa. Se on 

avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelma ja tukee esimerkiksi vektori- ja 

rasterimuodoissa olevaa tietoa. Se tukee esimerkiksi erilaisissa 

tiedostomuodoissa olevia valokuvatiedostoja, ja siinä pystyy luomaan ja 

käsittelemään esimerkiksi taulukkomuodoissa olevaa tietoa. (QGIS 2018.) 

Ohjelma sallii useiden eri tiedostotyyppien käsittelyn ja muokkaamisen ilman 

tiedoston alkuperäisen formaatin muokkaamista. QGIS tukee myös esimerkiksi 

GPX-muotoista dataa, ja tätä ominaisuutta hyödynnettiin työn toteutuksessa, kun 

Garmin-paikannuslaitteeseen tallennetut koealojen sijaintitiedot siirrettiin 

tietokoneelle. (QGIS user guide.) 

 

QGIS: iin ladattiin karttatasoina TWI-kosteusindeksikartta, sekä RUSLE-

eroosiomalli. Garmin-paikannuslaitteen sisältämät koealapisteet siirrettiin USB-

kaapelilla tietokoneelle, ja lisättiin sen jälkeen omana tasonaan QGIS: iin. 

Prosessointityökalujen ”add raster values to points”- työkalun avulla 

koealapisteille laskettiin arvot niin TWI-aineiston, kuin RUSLE-mallinkin osalta, ja 

sen myötä jokainen koealapiste sai maastossa kerättyjen tietojen lisäksi myös 

kosteusindeksi- ja RUSLE-arvot. Tämä työn vaihe yhdisti TWI- ja RUSLE-

aineistot koeala-aineistoon. Tämän jälkeen koeala-aineisto pystyttiin siirtämään 

Excelin tukemaan tiedostomuotoon, ja siihen lisättiin maastossa ylös kirjatut 

ominaisuustiedot. Tämän myötä oli koossa tarvittavat tiedot sisältävä koeala-

aineisto, jota voitiin alkaa jatkossa käsitellä ja testata Excelissä. 

 

 

5.2. Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelma 

 

Microsoftin tuottamaan Office-ohjelmistopakettiin kuuluva Excel-

taulukkolaskentaohjelma on yksi maailman käytetyimmistä ohjelmistoista 

alallaan. Sillä pystytään käsittelemään suuria määriä dataa ja suorittamaan 
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laskutoimituksia nopeasti ja tehokkaasti. Myös esimerkiksi kaavojen tekeminen 

ja erilaisten graafisten esitysten, kuten diagramminen tai muiden kuvaajien 

luominen kuuluvat Excelin perusominaisuuksiin. (Walkenbach. 2015, 3 & 4.) 

 

Excel pystyy lukemaan useita eri tiedostomuotoja, ja tämä tehostaa sen 

käytettävyyttä monessa tilanteessa. Se tukee esimerkiksi CSV- ja TXT-tyyppisiä 

tekstitiedostoja, suurinta osaa HTML-tiedostoja, sekä XML-muodossa olevia 

tiedostoja. Työn toteutuksessa QGIS-ohjelmasta siirrettiin Excelin tukemaan 

.xlsx-tiedostomuotoon koeala-aineisto, joka sisälsi koealapisteiden sijaintitiedon, 

luontiajankohdan, korkeuden merenpinnasta, sekä TWI- ja RUSLE-arvot. Kun 

.xlsx-tiedosto saatiin Exceliin, koottiin siihen maastotöiden yhteydessä kerätyt 

muut koealojen ominaisuustiedot, jolloin saatiin kokonaisuudessaan 

käsiteltävissä oleva koeala-aineisto kaikkine kerättyine tietoineen. 

 

 

5.3. Tilastolliset menetelmät ja aineiston tulkinta 

 

Tilastolliset menetelmät ovat tilastotieteessä käytettäviä menetelmiä, joissa 

pyritään selittämään tutkittavia ilmiöitä määrällisten tai numeeristen tietojen 

perusteella tilanteissa, joissa on epävarmuutta tai satunnaisuutta. Tilastotiede ei 

ole matematiikan osa-alue, vaikka siinä käytettävät menetelmät ja mallit 

perustuvat todennäköisyyslaskentaan. Tilastollisten menetelmien avulla pyritään 

testaamaan esimerkiksi aineistojen riippuvuutta toisiinsa nähden, ja laskemaan 

todennäköisyyksiä päätelmien oikeellisuudelle. (Mellin. 2006, 5&6.) 

 

Työn tuloksia tarkasteltaessa käytettiin kolmea eri tilastomatematiikan 

testausmenetelmää. Käytetyt menetelmät olivat F-testi, t-testi ja Khiin neliötesti, 

josta käytetään myös nimeä χ2-testi. Testauksen tarkoituksena oli matematiikan 

keinoin osoittaa, että onko RUSLE- ja TWI-aineistoilla vaikutusta suositeltuun 

muokkausmenetelmään. Tämän jälkeen tutkittiin myös maalajin vaikutusta 

suositeltavaan muokkausmenetelmään, sillä tarkkuudella, että onko maalaji 

routiva vai ei. Testaus suoritettiin Microsoft Excelin data-analyysipakettia 

käyttäen. Koealoilta kerättyä, 10 % tarkkuudelle arvioitua maanmuokkauksen 

yhteydessä paljastuneen kivennäismaan määrän arviota päätettiin olla 
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käsittelemättä siksi, että aineisto itsessään pohjautuu silmämääräiselle 

arvioinnille, eikä sen sisältämää informaatiota voitu pitää riittävän luotettavana 

työssä käsiteltäväksi. 

 

 

5.3.1  Kuvaajan luominen 

 

Tarkasteltaessa visuaalisesti TWI- ja RUSLE-arvojen, sekä kohteille 

suositettujen muokkausmenetelmien mahdollista riippuvuutta keskenään, luotiin 

Excelissä kääntö- ja naveromätästykseen soveltuvien kohteiden kuvaaja. 

Kuvaajan x-akselille tulivat koeala-aineiston TWI-arvot, ja y-akselille RUSLE-

arvot. Koealapisteet värjättiin suositeltavan muokkausmenetelmän mukaan ja 

kuvaajaan otettiin mukaan ainoastaan ne koealapisteet, joille suositeltiin 

muokkausmenetelmäksi kääntö- tai naveromätästystä. Koealapisteet sijoittuvat 

kuvaajalle niiden ominaisuustietoihin kuuluvien TWI- ja RUSLE-arvojen 

perusteella (kuvio 1). 

 

 

KUVIO 1. Suositellut maanmuokkausmenetelmät ja kohteiden RUSLE- ja TWI-

arvot kuvaajalla. 
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5.3.2  F-testi 

 

Tulosten testaaminen aloitettiin suorittamalla koealapisteiden TWI- ja RUSLE-

arvoille F-testit. Arvojoukkoina olivat testissä kääntömätästyskohteet ja 

naveromätästyskohteet, joille suoritettiin F-testi sekä TWI-arvojen, että RUSLE-

arvojen suhteen. F-testin avulla testataan kahden arvojoukon varianssien 

yhtäsuuruutta. Varianssilla tarkoitetaan arvojoukon satunnaismuuttujien 

keskimääräistä poikkeamaa odotusarvosta. Mitä enemmän arvot poikkeavat 

odotusarvosta, sitä suurempi on varianssin arvo. Jos arvot taas ovat tiiviisti 

odotusarvon ympärillä, on varianssin arvo pieni. (Berenson ym. 2001, 357&358.) 

F-testissä nollahypoteesina on varianssien yhtäsuuruus, ja vastahypoteesina, 

että ne ovat erisuuret. Excelillä suoritettava F-testi antaa tuloksena p-arvon. 

Tämä arvo kertoo erehtymisen todennäköisyyden, jos nollahypoteesi päätetään 

hylätä. P-arvon ollessa alle 5%, voidaan nollahypoteesin hylkäämistä pitää 

riittävän luotettavana vaihtoehtona (Berenson ym. 2001, 362). Työssä käytettyjen 

testimenetelmien antamien p-arvojen merkitsevyystasot on esitetty taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. p-arvojen tilastollinen merkitsevyys (Heikkilä ym. 2014, 7) 

 

p-arvo Tilastollisen merkitsevyyden taso 

p ≤ 0,001 Erittäin merkitsevä 

0,001 ≤ p ≤ 0,01 Merkitsevä 

0,01 ≤ p ≤ 0,05 Melkein merkitsevä 

p ≥ 0,05 Ei tilastollista merkitsevyyttä 

 

 

F-testit suoritettiin kääntömätästyksen ja naveromätästyksen arvoja verraten 

koeala-aineiston TWI-arvoille ja RUSLE-arvoille. Testin aineistona käytettiin niitä 

koealoja, joilla suositeltu muokkausmenetelmä oli kääntömätästys tai 

naveromätästys. F-testissä saatujen tulosten pohjalta pystyttiin seuraavassa 

testauksessa, Studentin t-testissä, valitsemaan oikea t-testin menetelmä riippuen 

siitä, ovatko testattavan aineiston varianssit oletettavissa yhtä- vai erisuuriksi. 
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5.3.3  Studentin t-testi 

 

Studentin t-testin, tai lyhyemmin vain t-testin tavoitteena on selvittää, ovatko 

kahden eri arvojoukon arvojen erot toisiinsa nähden tilastollisesti merkitseviä 

(Heikkilä ym. 2014). Aineiston analysointia jatkettiin F-testin jälkeen tällä 

testausmenetelmällä. F-testin tuloksista riippuen käytettiin joko yhtä suuriksi 

todettujen varianssien t-testiä, tai erisuurten varianssien t-testiä. Studentin t-

testillä testattiin siis kahta aineistoparia, ensimmäisenä parina TWI-arvo ja 

kohteelle suositeltu muokkausmenetelmä. Toisena testattavana parina olivat 

koealapisteiden RUSLE-arvo ja kohteelle suositeltu muokkausmenetelmä. 

 

Nollahypoteesina 𝐻0 oli oletus, että TWI-aineisto tai RUSLE-aineisto eivät vaikuta 

maanmuokkaustavan valintaan. Tämän vastahypoteesi 𝐻1, puolestaan oli se, 

että aineistot vaikuttavat muokkaustavan valintaan. Studentin t-testin tuloksena 

saadaan p-arvo, jonka olleessa pienempi kuin 0,05, voidaan arvojoukkojen 

erojen todeta olevan tilastollisesti melkein merkitseviä, ja tämän myötä 

nollahypoteesi voidaan hylätä. Jos p-arvo on yli 0,05, arvojoukkojen erojen ei 

katsota olevan tilastollisesti merkitseviä. (Heikkilä ym. 2014.) Studentin t-testi 

toteutettiin kaksisuuntaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että nollahypoteesi hylätään 

kahdessa eri tapauksessa. Nämä ovat tilanteet, joissa 

maanmuokkausmenetelmiä tutkittaessa naveromätästyksen testattavien arvojen 

keskiarvot ovat riittävästi suuremmat kuin kääntömätästyksen, tai jos vastaavasti 

kääntömätästyksen arvot ovat riittävästi naveromätästyksen vastaavia arvoja 

suuremmat. 

 

 

5.3.4  Khiin neliötesti 

 

Kun F-testit ja t-testi oli suoritettu, oli tarve tutkia sitä, onko maalajilla 

routivuutensa mukaan jaoteltuna vaikutusta suositellun muokkaustavan 

valintaan. Koska maalajit oli muokkausmenetelmän tavoin koodattu kahteen eri 

luokkaan ilman, että ne sisältävät numeerista informaatiota, ei F- eikä t-testiä 

voitu käyttää. Aineiston käsittelemisessä hyödynnettiin khiin neliötestiä, jota 

kutsutaan myös nimellä χ2-testi, jonka avulla pystytään vertailemaan odotettujen 
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ja havaittujen frekvenssien eli lukumäärien välisiä eroja. Khiin neliötesti 

suoritettiin Excelillä. 

 

Khiin neliötestissä valitaan ensiksi riskitaso α, jolla testi suoritetaan. Tässä 

tapauksessa käytetään riskitason α arvona 0,05, jolloin Khiin neliötestin tulos on 

tilastollisesti melkein merkitsevä. Tätä riskitasoa pidetään tilastollisesti 

luotettavana. (Heikkilä ym. 2014.)  Riskitason valinnan jälkeen tehdään 

hypoteesit, eli odotukset tuloksista. Nollahypoteesi, 𝐻0 olettaa, että muuttujien 

välillä ei ole riippuvuutta. Tämän vastahypoteesi, 𝐻1, olettaa että muuttujat ovat 

riippuvaisia toisistaan. Testissä lasketaan havaittujen ja odotettujen muuttujien 

pohjalta testisuure. Saadun testisuureen pohjalta khiin neliön käänteisfunktio 

laskee riskitaso huomioiden kriittisen arvon testisuureelle. Khiin neliöfunktio 

laskee saadun testisuureen mukaisen p-arvon, jonka tulee kyseisellä valitulla 

riskitasolla olla <5%, jotta erehtymisen riskiä voidaan pitää riittävän pienenä 

nollahypoteesin hylkäämiseksi. (Berenson ym. 2001, 457, 474-475.)  

 

 

5.3.5  Pienimmän neliösumman menetelmä ja regressiosuora 

 

Aineistojen riippuvuuksien testaamisen jälkeen haluttiin tutkia 

muokkausmenetelmien korrelaatiota TWI-aineiston suhteen. Tähän 

sovellettavaksi menetelmäksi valikoitui pienimmän neliösumman menetelmä. 

Siinä selitettävää muuttujaa, y, pyritään selittämään x:n, eli selittävän muuttujan 

arvojen vaihtelun avulla. (Mellin. 2006, 287.) Kuvaajan Y-akselilla selitettävänä 

muuttujana käytettiin maanmuokkausmenetelmän prosentuaalista osuutta 

kunkin TWI-arvon kohdalla, ja selittävänä muuttujana X-akselilla TWI-arvoa. Jotta 

korrelaatio muuttujien välillä saatiin mahdollisimman realistiseksi, käytettiin 

muokkausmenetelmien prosentuaalisia osuuksia kaikista kyseisen TWI-arvon 

kohdalla olleista muokkaustapauksista sen sijaan, että olisi käytetty ainoastaan 

testattavana olevan muokkausmenetelmän lukumäärää kyseisen TWI-arvon 

kohdalla. 

 

Selittävän ja selitettävän muuttujan välille piirrettiin regressiosuora, joka kuvaa 

muuttujien välistä korrelaatiota ja sen voimakkuutta. Mitä enemmän suoran 



 

31 

 

kulmakertoimen arvo poikkeaa nollasta, sitä voimakkaampi korrelaatio muuttujien 

välillä vallitsee. Kulmakertoimen ollessa nolla, muuttujilla ei ole vaikutusta 

toisiinsa. Jos regressiosuoran kulmakerroin on negatiivinen, on muuttujien 

vaikutus toisiinsa negatiivinen, ja kulmakertoimen ollessa positiivinen, on myös 

muuttujien välinen korrelaatio positiivinen. Regressiosuoran yhtälön lisäksi 

muuttujien välistä yhteyttä toisiinsa kuvaa 𝑅2-luku, eli selittävyysaste, jonka 

suuruus vaihtelee nollan ja yhden välillä. Tämä luku osoittaa prosentuaalisen 

osuuden niistä selitettävistä muuttujista, jotka regressioanalyysin selittävä 

muuttuja pystyy selittämään. (Tampereen Yliopisto. 2008.) 
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6 TULOKSET 

 

Aineiston käsittely aloitettiin tutkimalla TWI- ja RUSLE-arvojen suhteita 

suositeltavaan muokkausmenetelmään, koska se muodostaa koko tutkimuksen 

rungon. Koeala-aineiston tilastollista käsittelyä suunniteltaessa jouduttiin 

toteamaan, että kääntömätästystä ja naveromätästystä lukuun ottamatta, muiden 

muokkausmenetelmien suositellut määrät ovat niin pieniä, että niiden tilastollinen 

käsittely ei ole järkevää. Muista menetelmistä laikkumätästystä oli suunniteltu 

neljälle, laikutusta kymmenelle, ja muokkaamatta jättämistä 13:lle 

koealapisteelle. Tämän myötä tilastollisia menetelmiä hyödynnettiin sille osalle 

koeala-aineistoa, jolle suositeltu maanmuokkausmenetelmä oli kääntömätästys 

(74 kpl) tai naveromätästys (46 kpl). 

 

 

6.1. F-testi TWI- ja RUSLE-aineistoille 

 

F-testi suoritettiin ensimmäiseksi TWI-aineistolle aineiston varianssien 

yhtäsuuruuden toteamiseksi. Testissä nollahypoteesina oli varianssien 

yhtäsuuruus ja vastahypoteesi tälle oli se, että ne ovat erisuuret. TWI-aineistolle 

suoritetun F-testin tulokset on esitetty taulukossa 2. 

  

TAULUKKO 2. TWI-aineistolle suoritetun F-testin tulokset. 

 

  Kääntömätästys Naveromätästys 

Keskiarvo 6904,121622 8253,804348 

Varianssi 2356087,999 2123394,828 

Kohteiden lukumäärä 74 46 

Vapausasteet 73 45 

F-arvo 1,109585447 
 

P-arvo 0,35816671 
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F-testin tuloksena saatiin p-arvo, joka kertoo väärän johtopäätöksen 

todennäköisyyden siinä tapauksessa, että nollahypoteesi päätettäisiin hylätä. 

TWI-aineistoa käsiteltäessä nollahypoteesin hylkäämisessä erehtymisen 

todennäköisyys on p-arvosta ilmenevä, lähes 36%. Tämän myötä 

nollahypoteesia ei hylätty ja testin tuloksena varianssit oletettiin yhtä suuriksi, ja 

t-testin menetelmä valittiin sen pohjalta. 

 

RUSLE-aineistolle suoritettiin vastaava F-testi aineiston varianssien 

yhtäsuuruuden testaamiseksi. F-testin tulokset on esitetty taulukossa 3. 

 

TAULUKKO 3. RUSLE-aineistolle suoritetun F-testin tulokset. 

 
 

Kääntömätästys Naveromätästys 

Keskiarvo 85,9966347 83,81536203 

Varianssi 11220,1007 21277,45895 

Kohteiden lukumäärä 74 46 

Vapausasteet 73 45 

F-arvo 0,527323339 
 

P-arvo 0,007353238 
 

 

 

RUSLE-aineiston testaaminen F-testillä tuotti tulokseksi p-arvon, jonka suuruus 

on noin 0,0074. Tämä tarkoittaa sitä, että nollahypoteesin hylkäämisen 

tapauksessa erehtymisen riskin todennäköisyys on n. 0,74%. P-arvon ollessa 

pienempi kuin 0,05, nollahypoteesi voidaan valitulla riskitasolla hylätä. 

Nollahypoteesin hylkäämisen myötä varianssit oletettiin erisuuriksi ja t-testin 

menetelmä valittiin sen pohjalta. F-testien tulokset ovat kuvattu 

kokonaisuudessaan liitteessä 2. 
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6.2. Studentin t-testi TWI- ja RUSLE-aineistoille 

 

TWI-aineistolle suoritettu F-testi antoi tuloksen, jonka pohjalta aineiston 

varianssit oletettiin yhtä suuriksi. Tämän pohjalta valittiin t-testin menetelmäksi 

yhtä suurten varianssien t-testi. Sen tulokset on esitetty taulukossa 4. 

TAULUKKO 4. Yhtä suurten varianssien t-testin tulokset TWI-aineistolla. 

 

  Kääntömätästys Naveromätästys 

Keskiarvo 6904,121622 8253,804348 

Varianssi 2356087,999 2123394,828 

Kohteiden lukumäärä 74 46 

P-arvo 5,23E-06 
 

 

Kuten taulukosta 4 käy ilmi, TWI-aineiston arvoja kääntömätästyksen ja 

naveromätästyksen suhteen testattaessa saatiin p-arvoksi n. 5,2 ∙ 10−6. Tämän 

myötä päädyttäessä nollahypoteesin hylkäämiseen, on väärän johtopäätöksen 

todennäköisyys n. 0,0005 %.  Koska p-arvo alittaa selvästi valitun riskitason 

rajana pidetyn 0,05, voidaan aineistojen eroja pitää tilastollisesti erittäin 

merkitsevinä. TWI-aineistolla voidaan siis tämän testin perusteella todeta olevan 

merkitystä suositeltavan muokkaustavan valintaan.  

 

Studentin t-testi suoritettiin myös RUSLE-aineistolle. Kuten aiemmin suoritetun 

F-testin tuloksesta todettiin, RUSLE-aineiston varianssit oletettiin erisuuriksi, ja 

niille valittiin käytettäväksi erisuurten varianssien t-testi. Testin tulokset on esitetty 

taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 5. RUSLE-aineistolle suoritetun erisuurten varianssien t-testin tulos. 

 

  Kääntömätästys Naveromätästys 

Keskiarvo 85,9966347 83,81536203 

Varianssi 11220,1007 21277,45895 

Kohteiden lukumäärä 74 46 

P(T<=t) two-tail 0,930101432 
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Taulukon 5 mukaisesti, RUSLE-aineistoa testattaessa saatiin p-arvoksi n. 0,93. 

Tämä tarkoittaa sitä, että nollahypoteesin hylkäämiseen päädyttäessä väärän 

johtopäätöksen todennäköisyys on peräti 93%. Tämän myötä nollahypoteesia ei 

siis hylätä, ja johtopäätöksenä voidaan todeta, että arvojoukkojen erot eivät ole 

toisiinsa nähden tilastollisesti merkitseviä. RUSLE-aineiston vaikutusta 

suositeltavan muokkaustavan valintaan ei täten pystytä luotettavasti 

osoittamaan. Molempien t-testien suoritukset on esitetty liitteessä 3. 

 

 

6.3. Khiin neliötesti maalajin vaikutuksesta suositeltavan 

muokkausmenetelmän valintaan 

 

Kun TWI- ja RUSLE-aineistot oli testattu, jatkettiin testaamista siten, että 

selvitettiin, onko koealoilta kerätyllä maalajin routivuustiedolla riippuvuutta 

suositeltavaan maanmuokkausmenetelmään. Koska aineisto ei sisältänyt 

varsinaisia numeraalisia arvoja, vaan routivuus ja routimattomuus oli koodattu 

numeroille 1 ja 2, ei testaamismenetelmänä voitu käyttää F-testiä tai t-testiä. Sen 

sijaan Khiin neliötestin käyttäminen toimi kyseisellä aineistolla, ja sitä 

hyödynnettiin testaamismenetelmänä. Nollahypoteesina testissä oli se, että 

maalajilla ja suositeltavalla muokkausmenetelmällä ei ole vaikutusta toisiinsa, ja 

tämän vastahypoteesina se, että niillä on vaikutusta toisiinsa. 

 

Khiin neliötestissä laskettiin havaittujen ja odotettujen frekvenssien pohjalta 

testisuure, jonka avulla menetelmä tuottaa p-arvon, jonka tulee valitulla 

riskitasolla olla <0,05. 

 

Khiin neliötestin lopputuloksena saatu p-arvo, 0,000241 alitti suuruudeltaan 

valitun riskitason, sekä tilastollisesti erittäin merkitsevänä pidettävän tason (p 

<0,001). Tämän myötä voidaan todeta, että tulos on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä, jotta nollahypoteesi voidaan hylätä. Nollahypoteesi hylätään, ja 

todetaan, että maalajin routivuudella ja suositellulla muokkausmenetelmällä on 

tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus toisiinsa. Khiin neliötestin suoritus 

kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 4. 
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6.4. Khiin neliötesti ja ristiintaulukointi maalajille ja TWI-aineistolle  

  

Kun maalajin routivuuden ja suositellun muokkausmenetelmän välinen 

riippuvuus toisistaan oli testattu, testattiin vielä maalajin routivuuden ja TWI-

aineiston välistä riippuvuutta toistensa välillä. Tässäkin testauksessa käytettiin 

Khiin neliötestiä, mutta testattavat aineistot oli jaettu suositeltujen 

muokkausmenetelmien mukaan kahteen nelikenttään, joissa Y-akselilla olivat 

tiedot maalajin routivuudesta tai routimattomuudesta, ja X-akselilla 

koealapisteiden sijainti TWI-aineistossa sen mukaan, ylittivätkö vai alittivatko 

kyseiset pisteet TWI-aineiston mediaaniarvon. Testauksen nollahypoteesina oli 

oletus, että maalajin routivuudella ja TWI-aineistolla ei ole riippuvuutta toisiinsa 

nähden, ja tämän vastahypoteesina oletus, että niiden välillä vallitsee riippuvuus. 

 

Vaikka frekvenssejä olikin edellisiä Khiin neliötestejä useampia, suoritettiin 

testaus samalla periaatteella. Havaittujen ja odotettujen frekvenssien pohjalta 

laskettiin testisuureet, joiden summan avulla Khiin neliötestillä saatiin tuloksena 

p-arvo. Valitulla riskitasolla p-arvon tuli olla alle 0,05, jotta nollahypoteesi voitiin 

hylätä. Ristiintaulukointi ja Khiin neliötestin suoritus on esitetty liitteessä 5. 

 

Khiin neliötestin lopputuloksena saatu p-arvo, 0,00097 alittaa valitun riskitason 

lisäksi myös erittäin merkittävän riippuvuuden tason (p<0,001). Nollahypoteesi 

hylätään, ja voidaan todeta, että maalajin routivuudella ja TWI-aineistolla on 

erittäin merkittävä vaikutus suositellun muokkaustavan valintaan. 

 

 

6.5. Pienimmän neliösumman menetelmä ja regressiosuora 

 

Tutkittaessa suositeltujen muokkausmenetelmien ja TWI-aineiston välistä 

korrelaatiota, käytettiin pienimmän neliösumman menetelmää. Sen pohjalta 

kuvaajalle sijoittuneiden pisteiden väliin piirrettiin regressiosuora osoittamaan 

aineistojen välistä riippuvuutta. Kumpaakin suositelluista 
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maanmuokkausmenetelmistä, kääntö- ja naveromätästystä testattiin erikseen. 

Testausta varten TWI-aineisto luokiteltiin 2000 yksikön suuruisiin luokkiin. 

Havaintopisteet sijoittuivat luokkiin suuruutensa perusteella. Havaintopisteiden 

määrät luokittain on esitetty taulukossa 6.  

 

TAULUKKO 6. Havaintopisteiden määrät TWI-luokittain 

 

TWI-

luokk

a 

Kääntömätäst

ys 

Naveromätäst

ys 

Kääntömätästy

stä % 

Naveromätästy

stä % 

0-

2000 

0 0 0 0 

2000-

4000 

0 0 0 0 

4000-

6000 

23 0 100 0 

6000-

8000 

37 24 61 39 

8000-

1000

0 

12 17 41 59 

1000

0-

1200

0 

1 4 20 80 

1200

0-

1400

0 

1 1 50 50 

 

 

Suorien piirtämisessä käytettiin x-akselin pisteinä TWI-luokkien keskiarvoja. 

Kääntömätästyksen ja TWI-aineiston välinen kuvaaja on esitetty kuviossa 2, ja 

naveromätästyksen ja TWI-aineiston välinen kuvaaja kuviossa 3. 
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KUVIO 2. Kääntömätästyskohteiden osuus muokatuista kohteista TWI:n 

suhteen. 

 

 

KUVIO 3. Naveromätästyskohteiden osuus muokatuista kohteista TWI:n suhteen 
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Kuten molempien suorien yhtälöistä ja kulmakertoimista nähdään, suorat ovat 

käänteiset ja kohtisuorassa toisiaan vastaan. Kun TWI-arvo kasvaa, 

kääntömätästyskohteiden määrä laskee, ja taas vastaavasti TWI-arvon 

kasvaessa naveromätästyksen määrä nousee. Molemmissa tapauksissa 

selittävyysaste, 𝑅2, on 81,3%, eli selittävänä muuttujana oleva TWI-arvo pystyy 

selittämään 81,3 % selitettävän muuttujan, eli kunkin muokkaustavan 

prosentuaalisesta osuudesta kunkin TWI-arvon kohdalla.  

 

Suorien ääripäissä olevat poikkeamat selittyvät havaintokohteiden pienellä 

lukumäärillä. Esimerkiksi TWI-aineiston yläpäässä arvojen 10000 ja 14000 

välissä on ainoastaan seitsemän havaintoa kokonaismäärän ollessa 120 kpl. 

Tämän vuoksi käytettiin mittauspisteiden määränä muokkaustavan 

prosenttiosuutta kyseisen TWI-arvon kohdalla muokatuista kohdista lukumäärän 

sijaan, jolloin päästään realistisempaan ja lähempänä todellista olevaan 

regressiosuoran yhtälöön ja selittävyysasteeseen. Siitä huolimatta ääripäiden 

poikkeavuudet heikensivät selittävyysastetta jonkin verran, vaikka se pysyikin 

varsin merkittävänä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Työn tuloksena voidaan suoritettujen testien perusteella todeta, että TWI-

aineistolla on merkittävä vaikutus suositellun maanmuokkaustavan valinnassa 

suhteessa maaston kosteuteen. TWI-aineiston perusteella kosteiksi kuvatut 

maastonkohdat olivatkin lähes poikkeuksetta niitä, joille suositeltiin 

naveromätästystä muokkausmenetelmäksi. Tämän johdosta kyseinen aineisto 

on hyödyllinen myös maanmuokkauksen etukäteissuunnittelussa. Sen avulla 

pystytään kartoittamaan ennalta suuripiirteisesti ne kohteet, jotka vaativat 

vesitalouden osalta erityistä huomiointia, tai jopa muokkaamatta jättämistä. TWI-

aineiston tutkiminen muokkausta ennen antaa alueesta paljon lisäinformaatiota 

pelkän maastokartan lisäksi ja sen tutkiminen on järkevää paitsi muokkauksen 

suunnittelun, myös vesiensuojelun näkökulmasta. 

 

Kääntö- ja naveromätästyksen väliltä kullekin muokkauskohteelle sopivaa 

menetelmää valittaessa TWI-kartasta saadaan apua, mutta selkeitä raja-arvoja 

ei aineistosta kuitenkaan pystytty muokkausmenetelmien väliltä löytämään. 

Tämä johtui siitä, että suositeltuun muokkausmenetelmään vaikutti käytännössä 

useampi muukin tekijä kuin maaston kosteus, ja tämän myötä navero- ja 

kääntömätästykseen suositellut kohteet sijoittuivat osittain ristiin TWI-arvojensa 

suhteen, kuten kuviosta 1 voidaan todeta. RUSLE-aineiston vaikutukselle 

muokkaustavan valinnassa ei löydetty testien valossa luotettavaa perustetta. 

 

 

7.1 Mittausten ja aineiston luotettavuus 

 

Mittauksia toteutettaessa oli haastavaa arvioida maanmuokkausmenetelmän 

valinnan onnistuminen, ja lisäksi antaa sen pohjalta osalle koealoista suositus 

muokkausmenetelmästä, joka olisi soveltunut kyseiselle kohdalle nyt valittua 

menetelmää paremmin. Koealamittaukset toteutettiin marraskuun 2018 aikana, 

jolloin ilmanala oli yleisesti ottaen hyvin sateinen. Melko runsaat sateet vaikuttivat 

väistämättä maaperän kosteuteen, ja vaikka asia pyrittiinkin 

muokkaustapasuosituksia pohdittaessa huomioimaan, vaikeutti kyseinen seikka 
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suositusten antamista. Epäilyksistä huolimatta, juuri kosteusindeksiaineistoon 

pohjautuvat arviot maanmuokkausmenetelmän valinnasta olivat onnistuneimmat, 

ja kyseisellä aineistolla nähtiin olevan eniten osoitettavissa olevaa vaikutusta 

maanmuokkausmenetelmän valinnassa, ja sen myötä maanmuokkauksen 

etukäteissuunnittelussa. Kun TWI-aineiston väri muuttuu tumman siniseksi, ja 

arvot lähestyvät 10000, tai ylittävät sen, on naveromätästyksen todennäköisyys 

jo hyvin korkea 

 

Teemakartta-aineistojen tarkkuus oli toinen työn tekemisen yhteydessä 

pohdintaa herättänyt seikka. TWI-kosteusindeksikartan hila-aineiston yksittäisen 

hilan koko on 16 m x 16 m. Tämä on verrattain suuri alue, ja aiheuttaa sen myötä 

epätarkkuutta olosuhteiden vaihdellessa mahdollisesti yhden hilan sisällä jo 

melko suurestikin. Lisäksi TWI-aineiston heikkoudeksi voidaan laskea 

”allasvaikutuksen” huomiotta jättäminen, eli käytännössä aineisto ei huomioi sitä, 

että tietyt maastonkohdat keräävät vettä olosuhteiden ollessa tarpeeksi kosteat, 

ja tämä vaikuttaa pahimmassa tapauksessa paljon useankin hilan TWI-

olosuhteisiin. 

 

Koeala-aineistoihin kertyi suhteellisen vähän suosituksia muista valittavista 

maanmuokkausmenetelmistä, kuin kääntömätästyksestä tai 

naveromätästyksestä. Koska tulosten käsittelyssä käytettiin tilastollisia 

menetelmiä, ei muiden muokkausmenetelmien tutkimista katsottu järkeväksi, sillä 

otoskokojen ollessa pieniä, tilastollisten analyysien ja testien tarkkuus heikkenee, 

ja virheiden merkitys kasvaa. Tämä supisti työn alkuperäisestä laajuudesta jonkin 

verran pois.  

 

 

7.2 Kehittämisehdotukset ja tulevaisuuden näkymät 

 

TWI-aineiston ja maalajin routivuuden vaikutus valittavaan 

muokkausmenetelmään avaavat mahdollisuuden kehittää tulevaisuudessa 

työkalua, jonka avulla muokattavaa kohdetta pystytään kartoittamaan ja 

tutkimaan aineistojen avulla etukäteen, ja suunnittelemaan kohteen 

maanmuokkauksen toteutusta käymättä edes kohteella. TWI-aineiston pohjalta 



 

42 

 

voisi mahdollisesti kehittää esimerkiksi värikoodatun teemakartan, ja jos siihen 

voitaisiin yhdistää tieto kohteen maalajista, voisi työn suunnittelu helpottua 

merkittävästi. Toisaalta, samalla työkalulla voitaisiin myös mahdollisesti tehostaa 

vesiensuojelua ja ennaltaehkäistä ja minimoida maanmuokkauksessa syntyvää 

vesistökuormitusta. Tähän käytännön esimerkkejä voisivat olla suojakaistojen 

leveyden suunnittelu etukäteen aineistoja hyödyntäen, tai jo ennalta kosteutensa 

ja maalajinsa puolesta riskialttiiksi tiedettyjen kohtien huomioiminen, ja kevyen 

maanmuokkausmenetelmän, tai jopa muokkaamatta jättämisen valitseminen. 

 

RUSLE-aineistosta voisi olla hyötyä maanmuokkauksen suunnittelussa 

esimerkiksi niiden kohtien kartoittamisessa, jotka nähdään olosuhteiltaan liian 

riskialttiina muokattaviksi, esimerkiksi liiallisen vesistökuormitusriskin takia. Myös 

vesistöjen suojavyöhykkeitä etukäteen suunniteltaessa voisi RUSLE-aineiston 

antama informaatio maaperän eroosioherkkyydestä olla avuksi. Tässä työssä 

muokkaamatta jätettäväksi suositeltuja kohteita ei päästy luotettavasti 

testaamaan niiden vähäisen määrän vuoksi. Kohteilta, joista koeala-aineisto 

kerättiin, ei löytynyt riittävän suurta määrää aineistojen ääripäiden tapauksia. 

RUSLE-aineiston taustalla olevan maalajiaineiston kuvioiden vaihtuminen, eli 

maalajin vaihtuminen kartalla vaikuttaa RUSLE-arvoon ja saattaa aiheuttaa 

epätarkkuutta maanmuokkausmenetelmän valinnan tarkkuudella arvioitaessa. 

 

Osalla kohteista, joiden muokkaamatta jättäminen arvioitiin parhaaksi ratkaisuksi, 

oli päätöksen syynä myös ympäristön liiallinen kosteus eikä välttämättä liian 

suureksi arvioitu eroosioriski. Näitä ei ollut kuitenkaan aineistossa eritelty 

toisistaan. Jälkikäteen todettuna ne kohteet, joille muokkaamatta jättämistä oli 

suositeltu, olisi pitänyt jakaa esimerkiksi kahteen luokkaan sen perusteella, miksi 

ne suositeltiin jättää muokkaamatta. Edellä mainittuihin riskikohteisiin liittyen voisi 

olla hyvä suorittaa jatkossa lisätutkimuksia, joissa perehdyttäisiin 

maanmuokkauksen riskikohteiden kartoittamiseen ja arvioinnin kehittämiseen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Koeala-aineisto taulukkomuodossa    

      1 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Koealan Nro Maalaji Muokkausm. Palj.kiv.m. (10% tark.) Suos. muok Rusle-arvo TWI-arvo

1 2 1 40 1 55,3 8642

2 1 1 30 1 166,1 6943

3 1 1 30 1 367,3 5764

4 2 1 40 2 17,4 6139

5 1 1 30 2 10,5 7665

6 1 1 40 1 22,0 7716

7 1 2 30 2 40,8 7464

8 1 1 30 1 1,7 11859

9 1 2 30 2 1,9 7490

10 1 1 30 1 4,0 7163

11 1 1 20 1 8,2 9364

12 2 1 40 1 9,6 5458

13 2 1 40 2 150,1 6116

14 1 1 30 1 70,3 4847

15 1 1 40 1 401,0 5171

16 1 1 40 1 444,4 5446

17 1 1 40 1 121,5 9074

18 1 1 70 4 50,1 6853

19 1 1 30 1 66,0 8649

20 2 2 50 2 6,6 9440

21 2 2 40 2 1,0 7992

22 2 1 40 1 1,2 6799

23 2 2 50 2 15,3 7310

24 2 2 40 2 76,4 6930

25 2 2 40 2 141,6 6204

26 1 1 30 1 267,8 5870

27 1 1 50 4 217,0 5546

28 1 1 40 4 157,4 4796

29 1 1 40 1 15,6 5567

30 1 1 40 1 96,9 5917

31 1 1 40 1 8,1 5622

32 1 1 40 2 3,1 9638

33 1 1 30 1 18,8 12443

34 2 1 50 2 5,5 12052

35 1 1 40 1 8,8 6198

36 2 1 40 2 644,2 9031

37 2 2 50 2 598,2 8351

38 2 2 40 2 358,8 8798

39 1 1 30 1 214,5 8055

40 1 1 30 1 79,6 7171

41 2 1 40 1 242,6 7512

42 1 1 40 1 45,5 6136

43 1 1 50 4 241,2 5079

44 1 1 30 1 1,3 6599

45 1 1 50 5 313,4 4862

46 1 3 40 3 279,5 5002

47 1 1 70 3 205,5 5136

48 1 3 40 3 269,2 5111

49 1 5 30 5 536,6 4799

50 1 3 60 5 496,9 6106
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      2 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koealan Nro Maalaji Muokkausm. Palj.kiv.m. (10% tark.) Suos. muok Rusle-arvo TWI-arvo

50 1 3 60 5 496,9 6106

51 1 1 30 1 76,0 6165

52 1 1 30 1 37,7 5478

53 1 1 30 1 60,8 5513

54 2 1 30 1 56,7 9304

55 2 1 30 2 21,2 9665

56 2 1 40 2 4,1 6519

57 2 2 60 2 27,4 6527

58 1 1 40 4 459,4 5062

59 1 1 40 1 42,3 5194

60 2 1 50 1 238,7 7061

61 1 1 40 2 103,4 9080

62 2 1 40 1 4,9 6681

63 1 1 30 1 39,9 9005

64 1 1 30 1 66,2 5944

65 1 1 40 1 61,0 4898

66 1 1 40 1 86,1 5339

67 1 1 50 1 144,6 8486

68 1 1 40 1 59,2 6734

69 2 1 50 2 12,9 8636

70 1 1 40 1 20,2 5268

71 1 1 60 2 23,5 6471

72 1 1 50 5 203,5 10666

73 2 1 40 2 316,6 8778

74 1 5 0 5 156,0 6021

75 1 5 0 5 276,2 4771

76 1 3 60 4 230,1 6086

77 2 1 70 5 125,7 6086

78 1 1 50 1 127,0 4453

79 1 5 0 5 284,2 4453

80 1 1 40 1 8,3 5045

81 1 1 40 4 285,8 4676

82 1 5 0 5 152,8 4449

83 1 1 40 1 439,2 5920

84 2 3 50 2 251,6 7042

85 1 1 30 1 9,8 5539

86 1 1 40 1 89,2 5104

87 1 1 50 4 225,4 6233

88 1 1 30 1 73,3 5507

89 1 1 40 2 5,9 9043

90 1 1 50 1 1,6 7394

91 1 1 50 2 3,0 7315

92 1 3 30 3 3,3 7338

93 1 3 40 2 3,2 7277

94 1 1 30 2 4,8 6880

95 1 1 30 1 14,1 6944

96 1 1 40 2 1,0 6845

97 1 1 50 1 4,9 6537

98 1 1 40 1 7,6 6869

99 1 2 40 2 48,1 7178

100 1 2 40 2 81,9 7455
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      3 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koealan Nro Maalaji Muokkausm. Palj.kiv.m. (10% tark.) Suos. muok Rusle-arvo TWI-arvo

101 1 1 40 2 8,9 6791

102 2 1 40 1 113,6 6393

103 1 2 50 2 49,4 8360

104 1 1 40 1 11,3 7987

105 1 1 50 1 142,2 6990

106 1 1 40 1 40,0 6101

107 1 1 70 2 69,2 11331

108 2 1 60 2 10,9 7671

109 2 2 70 2 2,1 7837

110 2 1 40 1 0,3 7433

111 1 1 40 1 17,0 6960

112 1 1 30 1 1,4 8645

113 1 2 30 2 48,4 10348

114 1 1 40 1 79,4 9626

115 1 2 60 2 154,4 9097

116 1 2 70 5 609,2 9178

117 1 2 60 5 485,2 9727

118 1 1 40 1 80,9 6026

119 1 1 60 4 1183,6 6982

120 1 1 40 1 124,6 7205

121 1 1 40 1 151,3 9409

122 1 1 30 1 53,3 8018

123 1 2 50 2 24,6 10446

124 1 2 50 2 4,2 10852

125 1 2 40 2 39,9 9686

126 1 1 30 1 16,5 7442

127 1 1 50 1 359,9 7993

128 1 1 30 1 70,3 7246

129 1 1 60 2 39,0 7163

130 1 1 30 1 29,9 7865

131 1 1 30 1 18,9 6306

132 1 1 70 2 1,5 8993

133 1 5 0 5 211,9 7079

134 1 1 50 4 140,0 5876

135 1 1 50 5 352,6 7380

136 1 2 50 2 1,7 9985

137 1 1 40 2 19,8 8948

138 1 1 30 1 118,9 5212

139 1 1 50 1 157,9 6792

140 1 1 50 2 311,6 9260

141 1 1 30 1 74,5 6091

142 1 1 40 1 5,3 7768

143 1 1 60 1 102,0 6706

144 1 2 50 2 89,9 7576

145 1 1 50 1 9,2 6255

146 1 1 40 1 66,6 7753

147 1 1 40 1 11,2 6316
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Liite 2. F-testien suoritukset Excelissä TWI- ja RUSLE-aineistoille. 
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Liite 3. Studentin t-testien suoritukset Excelissä TWI- ja RUSLE-aineistoille. 
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Liite 4. Khiin neliötestin suoritus maalajin vaikutuksesta suositeltavan 

muokkausmenetelmän valintaan 
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Liite 5. Khiin neliötestin suoritus ja ristiintaulukointi Excelissä maalajille ja TWI-

aineistolle 
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