Kuivenduse mõju elurikkusele, kliimale ja veekogudele.
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Kuivenduse mõju elurikkusele
Soo kasutamise mõju selle elustikule oleneb suuresti kasutuseesmärgist (joonis 1).
Kuivendamata soost näiteks marjade korjamine või jahipidamine ei mõjuta sealset elustikku
peaaegu üldse ja omal ajal võis laialt levinud heinategu elustikku isegi mitmekesistada.
Metsakuivendus muudab soo elustiku poolest metsa sarnaseks (vt „Sootaimestik“). Samuti
muudavad elustikku raie ning eriti maaharimine ja metsauuendus, seda ka kuivendamata ja
rikkaliku puistuga soos. Kuivendamata puissood on lisaks sooelustikule tähtsad ka
kõdunevast puidust ja niiskest mikrokliimast sõltuvatele metsaliikidele.
Soo raadamine põlluks hävitab sooloomastiku ja -taimestiku peaaegu täielikult ning asendab
need avamaastikuliikide ja muude laialt levinud liikidega (generalistitega). Selline
põllumajanduslik keskkond sobib väikestele hirvlastele, halljänesele, valgejänesele ja
rebasele. Mõned soolinnuliigid, näiteks metskiur ja tikutaja, tulevad enamasti hästi toime ka
põldudel (Tiainen & Pakkala 2000, 2001). Põhja poole liikudes võib kohata hänilast ja mõnd
kurvitsalist, näiteks väikekoovitajat ja rüüta (Tiainen & Pakkala 2000, 2001). Kuniks kestab
turba kaevandamine, pole soos taimi ja loomi peaaegu üldse, välja arvatud rajatavatel
pinnasetteväljadel/tehismärgaladel (pintavalutuskenttä). Turbakaevandamise eelset sootüüpi
on pärast kaevandamise lõppu niisama hästi kui võimatu taastada, kuid ennistamise abil saab
luua näiteks tarnasoode ja madalate avaveekogude mosaiigi, mis sobib veelindude ja
kurvitsaliste elupaigaks (Silvan 2013).

Joonis 1. Soo kasutusviisi mõju sealsele looduslikule elustikule ja elupaikadele. Autor:
Kaisu Aapala

Peale kuivendamist arenevad pärast kuivendust metsastatud alad kõdusoometsaks, kus
alustaimestus domineerivad metsale iseloomulikud liigid (joonis 2). Kuivendus vähendab
niiskuse varieeruvust, kujundades kuivendatud alast mineraalmullal kasvavatele
metsatüüpidele sarnase toitainete sisaldusega ala (vt „Sootaimestik“). Kõige suurem ja kiirem
on muutus olnud toitainerikastes soodes, kus puistu kasv on kiireim, ja märgades soodes, kus
veetaseme langus on suurim. Veetaseme langus halvendab kohe märgade oludega kohastunud
liikide elutingimusi. Puistu kasvades suureneb varjuliste elupaikade osakaal, järk-järgult
kaovad nendest avamaaoludega kohastunud liigid. Sellest saavad kasu kõige kuivemate
lodude ja rabade liigid ning eriti tavalistel mineraalmullal kasvavate metsade liigid (Päivänen
2007, Hotanen jt 2018).
Ainult 2% metsakasvatuse eesmärgil kuivendatud sooaladest liigitatakse kraavituse mõjuta
sooks, kuna nende alustaimestik ja puistu pole kuivenduse tagajärjel muutunud (joonis 2;
Korhonen jt 2020). Üheski maakonnas ei ole kraavituse mõjuta soid üle 5% kuivendusalast
(VMI12). Kui kraavitamisel on selge kuivendusefekt, on kraavituse mõjuta soo seisund
lühike vaheetapp. Omakorda on määratletud üleminekualadena ligi veerand
kuivendusaladest, neid iseloomustab endiselt märkimisväärne sootaimestiku esinemine, ehkki
kuivendus on selgelt suurendanud puistu osa ja mõjutanud alustaimestikku. Lõuna-Soomes
on üle 90% kuivendusalast arenenud kõdusoometsaks. Kainuus ja Lapimaal, kus kuivendus
toimus hiljem ning muutust pidurdab jahedam ja niiskem kliima, on kõdusoometsaks
muutunud ainult pool kuivendusalast (VMI12). Kraavituse säilides arenevad praegustest

ülemineku aladest paarikümne aasta jooksul enamasti kõdusoometsad (välja arvatud kõige
napima toitainevaruga kasvukohtades), sest tihedam puistu kuivatab mulda ja varjutab üha
enam alustaimestikku.

Joonis 2. Kraavituse mõjuta alade, ülemineku või muudetud alade ja kõdusoometsade
pindala muutused kuivendatud soometsades alates 1960. aastatest. Kraavituse mõjuta alad on
sood, kus kraavituse kuivendav mõju ei ole veel põhjustanud olulisi muutusi sootaimestikus
ja puistus. Ülemineku või muudetud alade puhul on puistu kasv kiirenenud või soo
metsastunud, ehkki alustaimestus on endiselt suurel määral sootaimestiku tunnusliike.
Kõdusoometsad liigitatakse soometsade hulka, mille alustaimestu on muutunud
sootaimestikust selgelt erinevaks ja meenutab peamiselt palumetsa taimestikku (Laine jt
2018). Andmed: riiklik metsainventuur 5–12, https://stat.luke.fi/metsavarat (vaadatud
24.11.2020).

Pärast kuivendust metsastatud aladel on alternatiivina metsa majandamisele ja soo
taastamisele võimalik need ka metsamajandusest välja jätta. Kraavide hooldusest ja isegi
raietest on suurel määral loobutud eelkõige metsakasvatuse jaoks kõlbmatuks liigitatud
sooaladel (Laiho jt 2016) (vt „Soode kasutamine Soomes“). Vähe on uurimisandmeid selle
kohta, kui kiiresti muutub kuivendatud soomets uuesti liigniiskeks ja seal taastub soo, kui
kuivendust ei uuendata (Koivisto ja Lampela 2008). Ekspertide tähelepanekute kohaselt
ummistuvad ja kasvavad aastakümnete jooksul kinni eriti need paksu turbakihiga ja
väheviljakate alade kraavid, kus ei ole tugevat voolu. Kuna aga kraavide läheduses on soo
pind ülejäänud sooga võrreldes rohkem vajunud (Lukkala 1949, Vesterinen jt 2013), siis

juhib vett ka täiesti ummistunud kraav. Seetõttu jäävad veerežiimi iseeneseslikul taastumisel
sood või nende osad suhteliselt kuivade lodude ja rabade sarnaseks. Veerežiimi iseeneseslikul
taastumisel korral ei teki tõenäoliselt väga märgi ja avatud soid, mis oleksid lisaks lodudele
sookeskkonna mitmekesisuse seisukohalt eriliselt väärtuslikud.
Õhukese turbakihiga endiste toitainerikaste soode kraavid või tugeva vooluga kraavid võivad
toimida veel aastakümneid pärast kraavi kaevamist (Koivisto ja Lampela 2008). Sellistes
piirkondades võib kraavitamise kuivendav mõju jätkuda väga pikka aega, isegi kui kraave ei
hooldata. Kui kraavid muutuvad madalamaks ja osaliselt ummistuvad, kompenseerib seda ka
asjaolu, et sellistele aladele kasvab tavaliselt rikkalik puistu. Puistu suurendab vee aurumist ja
hoiab seega veetaset kasvuperioodil madalal (Sarkkola jt 2010). Lisaks võib isegi madala
kraavi kuivendav mõju olla suur, kui kraavi põhi on hästi läbilaskvas mineraalses pinnases.
Aja jooksul võivad pehkivad puud muutuda elupaigaks lagupuitu vajavale metsaelustikule,
kui rohke puistuga kuivendusalad jäävad metsamajandusest kõrvale.
Pärast kuivendust metsastatud alad pakuvad elupaika paljudele tavapärastele metsas
elunevatele liikidele, kuid praeguses olukorras pole need metsa elurikkuse seisukohalt eriti
väärtuslikud (Kaakinen jt 2018). Kuna tavaliselt ulatub soometsade kuivendus ainult
mõnekümne aasta taha ja puistut on kuivendusega seoses töödeldud, on pärast kuivendust
metsastatud aladel ja puude kasvuks ebasoodsa mullaga soometsas vähem lagupuitu
(kõdusoometsas 3,0 m3/ha, kraavitatud soodes ja siirdesoodes 1,4 m3/ha) kui vastavas
mineraalmullaga metsas (6,5 m3/ha) või kuivendamata soometsas (4,8 m3/ha) (Korhonen jt
2017, Hotanen jt 2018). Samamoodi on pärast kuivendust metsastatud aladel vähe
looduslikus seisundis või sellega sarnanevat puistut, kõdusoometsades alla 1% (Korhonen jt
2017, Hotanen jt 2018).
Pärast kuivendamist metsastatud või metsastunud väheviljakates kasvukohtades on puude ja
põõsaste liigiline koosseis üheülbalisem kui mineraalsetel aladel, sest paljud taimeliigid
väldivad happelist ja toitainevaest turbaala (Reinikainen 1994, Hotanen jt 2006, 2018).
Viljakas mustika-kõdusoos ja jänesekapsa-kõdusoos on elustik sama mitmekesine kui
mineraalpinnasega aladel ja kuivendus on täiendanud liigilist mitmekesisust väärtusliku
lehtpuistuga (Hotanen jt 2006, 2018). Eriti jänesekapsa-kõdusoos võib alustaimestus esineda
ka väga mitmekesist metsaelustikku (Hotanen jt 2015, 2018, Laine jt 2018). Kõige
viljakamatel kasvukohtadel on potentsiaal areneda puistu ja alustaimestu mõttes väärtuslikeks
metsaaladeks (Hotanen 1998, Päivänen 2007, Hotanen jt 2015, 2018). Kuid puistut ja
lagupuitu, mis on kahaneva arvukusega ja ohustatud metsaelustikule eriti tähtis, esineb
praegu järjepidevalt vähestel pärast kuivendust metsastatud aladel (Hotanen jt 2018).
Inimese jaoks olulistest marjaliikidest mõne kasvule on metsakuivendus mõjunud kasulikult
ja mõnele kahjulikult (Hotanen jt 2001). Kui pärast kuivendamist metsastatud või
metsastunud alad arenevad kõdusoometsa suunas, soodustab see inimestele ja paljudele
loomadele tähtsa toidutaime mustika levikut. Samamoodi esineb kuivenduse tagajärjel

rikkalikumalt pohla, sest see kasvab nagu mustikaski väga erinevates metsades. Muuhulgas
metsastes soodes või puissoodes kasvavad sinikas, kukemari ja rabamurakas võivad pärast
kuivendust pikalt elus püsida, aga need taanduvad paljudes kohtades, kui kuivendusalast
areneb kõdusoomets. Märgades ja avatud soodes kasvava jõhvika kasvuala on tugevasti
taandunud. Avatud niisketes kohtades kasvavale soomurakale mõjusid omal ajal soodsalt
niitmine, põllumaade kuivendamine ja poolavatud metsad, kuid tõhusa kuivenduspõhise
põlluharimise ja tihedaks muutunud metsa tõttu on selle saagikus vähenenud (Vaarama 1965,
Ryynänen 1973). Kuna metsaraie ja uuendus muutuvad kuivendusaladel üha tavalisemaks,
võib marjade liigiline koosseis endiselt oluliselt muutuda (Hotanen jt 2001).
Metsakuivendus põhjustab suurte seeneliikide arvu ja seente saagikuse kasvu, sest paljud
kübarseened elavad sümbioosis metsataimedega või lagundavad hapnikuküllastes oludes
orgaanilist ainet. Näiteks saavad kuivendusest kasu paljud riisika-, puraviku- ja pilvikuliigid,
samal ajal kui kohastunud sooseeneliikide esinemus väheneb (Salo 1981, 1993, Hotanen
1998). Valikulise jahipidamise kõrval on põdrapopulatsiooni kasvu soodustanud
männiistikud, mis kasvavad kuivendusaladel koos sookasega, sest need pakuvad põtradele
toitu ja varju. Metsislaste arvukus on viimastel aastakümnetel vähenenud (Helle jt 2002). See
võib olla osalt tingitud metsakuivendusest (Ludwig jt 2007), ehkki kuivendusel võib olla ka
positiivne mõju (Karsisto 1974). Avasoode metsastumine, mida tekitab kuivendus, on eriti
rabapüü puhul peamine ohustatuse põhjus (Melin jt 2020).
Kõige rohkem on soode loodust muutnud metsakuivendus, sest see on pindala poolest selgelt
suurim kuivendatud soode/turbaalade kasutusvorm (vt Soode kasutamine Soomes; Kaakinen
jt 2018). Esialgu keskendus kuivendus peamiselt suure ja keskmise toitelisusega lodudele ja
rabadele, kuid hiljem ka väheviljakatele soodele. Headeks kuivenduskohtadeks peeti ka
liigirikkaid madalsoid ent hiljem on need osutunud sageli metsakasvatuseks sobimatuks.
Metsakuivendus on mõjutanud soode loodust märkimisväärselt Lõuna-Soomest kuni
Lapimaa keskosani. Põllumajandus on muutnud toitainerikaste soode kooslusi eriti Lõuna- ja
Lääne-Soomes, kus põldu on peetud sajandeid (Myllys 1998, Kaakinen jt 2018). Ka
toiteainevaeseid soid on üles haritud ja neis kütist tehtud, eriti Pohjanmaal. Pärast teist
maailmasõda raadati asundustaludele põlde eriti Ida- ja Põhja-Soome madalsoopiirkondades.

 

Ohustatud on üle poole soode taimekooslustele iseloomulikest sootüüpidest ja ka terviklikele
soodele iseloomulikest sookooslustest (vt Soo biotoopide ohustatus; Kaakinen jt 2018).
Ohustatuse peamine põhjus on kuivendamata soode pindala vähenemine. Sookoosluste
ohustatust mõjutab tugevasti ka see, et Lõuna- ja Kesk-Soomes on väga vähe soid, mida
poleks üldse kuivendatud (Sallinen jt 2019). Nii sootüübid kui ka sookooslused on kõige
ohustatumad Lõuna- ja Kesk-Soomes, sest just seal on kõige rohkem kuivendatud. Eriti
ohustatud on puissood ja toitainerikkad sootüübid. Kõige ohustatumad sookooslused on
lõunapoolsed tarnasood, Põhjamaade boreaalsete alade aabasood ja rannikusood.

Arvatakse, et lähitulevikus halveneb enam kui kolmveerandi sootüüpide ja sookoosluste
seisund (Kaakinen jt 2018). Eriti aabasoodes on põhjuseks see, et soo äärealade
kuivendamine muudab ka soo keskosa kuivemaks (Tahvanainen 2011, Rehell 2017, Sallinen
jt 2019). Peale selle muudavad kuivendamata puissoidki või soometsi seal tehtav raie ja
maaharimine (Kaakinen jt 2018).
Elustikust, mille peamine elupaik on soo, on ohustatud 11% ehk 120 liiki (vt Soode elustik ja
selle ohustatus; Hyvärinen jt 2019). Tõsiasi, et need peamiselt soodes elutsevad liigid
moodustavad ainult 4,5% kõigist Soome ohustatud liikidest, on tingitud asjaolust, et soode
liigirikkus on sageli väike. Ligi pooled madalsooliikidest on ohustatud või nõuavad
tähelepanu, samal ajal kui peamiselt soodes elunevate liikide seas on selliseid keskmiselt
viiendik. Sarnaselt sooelupaikade ohustatusega on ka kõige rohkem ohustatud liike Lõuna- ja
Kesk-Soomes. Tõenäoliselt on puissootüüpide hõlmamine metsamajandusse suurendanud ka
metsaelustiku ohustatust, kuid seda pole hinnatud.
Suure osa peamiselt soos elunevatest ohustatud liikidest moodustavad soontaimed ja samblad
(33%) ning putukad (45%) (vt Soode elustik ja selle ohustatus; Hyvärinen jt 2019).
Ohustatud taimede kasvukohana paistavad eriti silma madalsood ja lodud. Need on
liigirikkad ning kuivendus on nende pindala suurel määral vähendanud (vt Soode elustik ja
selle ohustatus ning Soode kasutamine Soomes). Putukad on mitmekesine rühm, millel on
elupaikadele erinevad nõuded. Enamik ohustatud sooputukaid kuulub liblikaliste ja
kahetiivaliste hulka. Erinevalt taimedest ei ole ohustatud lindude elupaigad rangelt seotud
teatud tüüpi sooga, vaid nende puhul on tähtis niiskusrežiim ja soos kasvavate puude hulk.
Ohustatud soolinde on kõige rohkem Põhja-Soomes, sest neile sobivaid elupaiku leidub eriti
aabasoos.
Lisaks soo biotüüpide muutumisele kaasneb kõikide kuivendatud soo kasutusviisidega ka see,
et kaovad sooalade allikad, ojad ja laukad või muudetakse need kraavideks (Lammi jt 2018).
Muutunud on ka soiste alade väikeveekogud, kus ei ole kaevetöid tehtud: lähedal asuvatesse
ojadesse on kraavikaevamise tagajärjel settinud tahkeid osakesi, mistõttu on põhja kogunenud
setet ja vesi tumenenud (Aroviita jt 2016, Rääpysjärvi jt 2016, Turunen jt 2016).
Kraavitamisest põhjustatud toitainekoormus (Nieminen, M. jt 2020a, Finér jt 2021) on nähtav
ka suuremates veekogudes (Räike jt 2020) ning selle mõjul eutrofeeruvad eelkõige
looduslikud tiigid ja järved (Lammi jt 2018).

Kuivenduse mõju kliimale
Looduslikel soodel on ühtaegu kliimat jahutav ja soojendav mõju, sest sood on nii
süsinikdioksiidi sidujad kui ka metaaniallikad (vt Kuivenduse mõju pinnase
kasvuhoonegaaside heitele). Süsinikdioksiidi sidumine ja metaani eraldumine on mõlemad
tingitud soo niiskusest: kuna põhjavee kõrge taseme tõttu on pinnases anaeroobsed
tingimused, jääb osa pinnasesse sattunud orgaanilisest ainest (surnud taimed ja taimeosad)

lagunemata ja ladestub turbana. Ligikaudu pool turba kuivmassist on süsinik, mille taimed on
sidunud atmosfääri süsinikdioksiidist. Teisest küljest laguneb pinnasesse sattunud orgaaniline
aine ka anaeroobsetes tingimustes, võimaldades metaanil ühe lõpptootena atmosfääri
pääseda.
Turba ladestumise kiirus varieerub soo tüübi ja toitainesisalduse järgi: toitainevaeses soos
ladestub turvas ja süsinik umbes kolmandiku võrra kiiremini kui toitainerikkas soos (Turunen
jt 2002). Metaaniheide varieerub suuresti soo niiskuse ja toitainete järgi (Minkkinen &
Ojanen 2013). Kõige rohkem metaani eraldavate vesiste avatud tarnasoode metaaniheide on
üle kümne korra suurem kui kuivemate lodude ja rabade puhul. Metaaniheite tõttu soojendab
looduslik soo oma arengu alguses atmosfääri (Frolking jt 2006, Frolking & Roulet 2007,
Mathijssen jt 2014, 2017). Sadade ja tuhandete aastatega koguneb soosse aga nii palju
turvast, et pideva süsinikdioksiidi sidumise jahutav mõju kasvab metaani eraldumise
soojendavast mõjust suuremaks.
Kuivendatud soo pinnas toimib metaani ja süsinikdioksiidi heite ja sidumise mõttes vastupidi
looduslikule soole (vt Kuivenduse mõju pinnase kasvuhoonegaaside heitele): kuna kuivamine
suurendab pinnase ülemise kihi hapnikusisaldust, peatub metaani eraldumine ja soo, välja
arvatud kraavid, muutub sageli metaani sidujaks. Teiselt poolt võib turba ladestumine
muutuda turba lagunemiseks, mille tagajärjel tekib süsinikdioksiidi ja dilämmastikoksiidi
heide. Mida kiiremini turvast laguneb, seda rohkem eraldab kuivendatud soo
kasvuhoonegaase. Toitainevaesel metsakuivendusalal ei pruugi turvas laguneda, kuid viljakal
toitainerikkal metsakuivendusalal ja kõigi muude kuivendatud soo maakasutusviiside puhul
see toimub. Turba lagunemisel tekkiv heide on kõige suurem soost raadatud põllul, sest tõhus
kuivendus ja korrapärane harimine, väetamine ja lupjamine soodustab turvast lagundavate
mikroobide aktiivsust. Suurimaid üldisi heitkoguseid põhjustab aga turba kaevandamine, sest
kogutava turba põletamisel ja muul moel kasutamisel kaasnev lagunemine tekitab võrreldes
turba lagunemisega muude kuivendatud turbamaade kasutusviiside puhul mitu korda rohkem
heidet (Juutinen jt 2019). Peale maakasutuse mõjutab turba lagunemist tugevasti põhjavee
sügavus: mida sügavamal on veetase, seda suurem on süsinikdioksiidi ja dilämmastikoksiidi
heide.
Pärast kuivendust metsastatud ala erineb muudest kuivendatud soo kasutusaladest selle
poolest, et seal laguneb turvas aeglasemalt ja kasvav mets seob märkimisväärselt süsinikku
(vt Kuivendatud turbaladel paiknevate metsade kliimamõjud). Seega mõjub metsakuivendus
esimestel aastakümnetel tavaliselt kliimat jahutavalt (Minkkinen jt 2002, Lohila jt 2010,
Ojanen jt 2013, Hommeltenberg jt 2014, Uri jt 2017, Minkkinen jt 2018). Enamik puudesse
seotud süsinikku eraldub aga mõne aasta jooksul pärast lõplikku raiet jälle atmosfääri.
Seetõttu soojendab metsakuivendus kokkuvõttes kliimat, kui lagunevast turbast eraldub
kuivenduse tagajärjel rohkem süsinikku võrreldes sellega, mida seovad puud kuivenduse
tagajärjel. Metsa süsinikuvaru suudab korvata ainult õhukese turbakihi süsinikuvaru: 10 cm

paksune turbakiht sisaldab sama palju süsinikku kui seda on seotud metsa - 100 m3/ha biomassis.
Väheviljakates kasvukohtades (kõdusoometsa tüübid, kus domineerivad pohl ja sookailsinikas) saaks turba kadu vältida, kui hoida kuivendus mõõdukal tasemel. Lumevabal
perioodil peab veetase jääma maapinnast keskmiselt kõige rohkem 30–40 cm sügavusele, et
turvas ei laguneks (Ojanen & Minkkinen 2019). Nii saab metsandus olla pikas perspektiivis
parimal juhul kliimasäästlik (vt Kuivendatud turbaladel paiknevate metsade kliimamõjud).
Viljakates kasvukohtades (jänesekapsa- ja mustika-kõdusoos) peaks veetase olema
maapinnale väga lähedal (umbes 10 cm sügavusel, Ojanen ja Minkkinen 2019), et turvas
püsiks. Nii märgades oludes kannatab puistu kasv märkimisväärselt ja tavapärane metsandus
ei ole võimalik. Seega tähendab kuivenduspõhise metsanduse jätkamine viljakates
kasvukohtades paratamatult turba lagunemist koos süsinikdioksiidi ja dilämmastikoksiidi
heitega.
Riigi tasandil on pärast kuivendust metsastatud alad, turbaaladel paiknevad põllud ja turba
kaevandamine samas suurusjärgus heiteallikad, ehkki 90% kuivendatud alast moodustavad
kuivendatud aladel kasvavad metsad (joonis 3). Viimaste heitkogused on suured nende suure
pindala tõttu. Turbaala põldude heitkogused on suured turba kiire lagunemise tõttu. Turba
kaevandamise ja kasutamise heide on suur sel põhjusel, et kaevandatud turvas põletatakse
energia saamiseks või laguneb see muus kasutuses. 80% kuivendatud soode heitest
moodustab süsinikdioksiid. Märkimisväärne on ka dilämmastikoksiidi heide.
Põllumajanduses ja metsanduses on kuivendatud turbaaladel nende pindalaga võrreldes
selgelt suurem kaal nii süsiniku kui ka kasvuhoonegaaside allika ja sidujana (joonis 4). Ehkki
turbaalad moodustavad ainult 20% mineraalmuldade ja kuivendatud soode põldude ja
metsade kogupindalast, moodustavad need 60% biomassi ja mulla süsinikuvarust. Seda
seetõttu, et ühel hektaril turbaalal on keskmiselt kümme korda suurem pinnase süsinikuvaru
kui ühes hektaris mineraalses pinnases. Kui mineraalmullaga põllud välja arvata, asuvad
põllumajandus- ja metsandusmaade heiteallikad kuivendatud soodes ning kuivendatud
turbaalad annavad kasvuhoonegaaside heitest üle 80% (joonis 4). Samal ajal seovad
kuivendatud aladel kasvavad metsad märkimisväärselt süsinikdioksiidi. Need seovad umbes
kolmandiku põllumajandus- ja metsamajanduslike mineraalmullaga maade ning kuivendatud
soode kasvuhoonegaasidest.
Kuivendatud sood ja nende kasutamine lagundavad turvast ja sellesse seotud süsinikku palju
kiiremini, kui kuivendamata soos turvast tekib. Ametlike süsinikdioksiidi heite andmete järgi
(joonis 3) põhjustavad metsa-, põllu- ja turbamajandus aastas 5,5 miljoni tonni turbasüsiniku
kao. Turba ladestumine kuivendamata soodes aga seob 0,8 miljonit tonni süsinikku,
arvutatuna nende pindala (vt Soode kasutamine Soomes) ja süsiniku sidumise alusel (vt
Kuivenduse mõju pinnase kasvuhoonegaaside heitele). Seega eraldub Soome turbaaladelt igal
aastal atmosfääri 4,7 miljonit tonni süsinikku. Kui kogu Soome sooalad oleksid looduslikus

seisus, seoks tekkiv turvas sama arvutuskäigu järgi 2 miljonit tonni süsinikku aastas. Seega
on metsa-, põllu- ja turbakaevandamise ning -kasutuse mõju turbasüsiniku sidumisele umbes
−6,7 miljonit tonni aastas.

Joonis 3. Eri maakasutusviiside osakaal kuivendatud turbaalade pindalas ning
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4) ja dilämmastikoksiidi (N2O) ning eri
maakasutusviiside osakaal kuivendatud turbaalade aastases kasvuhoonegaaside heites
süsinikdioksiidi ekvivalendina (miljon tonni CO2-ekv/aastas). Allikas: Soome statistikaamet
2020b (2018. aasta heitkoguste statistika). Heitkogused hõlmavad pinnasest tulenevat heidet
ning turba põletamisel ja kasvuturba lagunemisel tekkivat heidet. Lisaks joonisel näidatud
heitkogustele on kuivendatud turbaalade puistu sidunud aastatel 2014–2018 keskmiselt
umbes 10 miljonit tonni CO2 (kuivendatud turbaalade süsiniku sidumise osakaal vastavast
turbaalade puistu näitajast pindalaühiku järgi Statistikaameti 2020a andmetel). Joonis hõlmab
heitkoguste aruandluses kasutavate piirangute kohaselt põllumajanduses kasutusel olevaid ja
mahajäetud turbaalapõlde ning metsanduse puhul rahvusvahelisele metsa definitsioonile
vastavaid kuivendatud soid. Sellise määratluse järgi on metsanduse puhul hõlmatud 93%
riikliku metsainventuuri andmete kohasest kuivendatud soode pindalast.
Joonis 4 (all). Mineraalmuldade ja kuivendatud turbaalade metsade ja põldude osakaal nende
kogupindalas, pinnase ja biomassi süsinikuvarus ning kasvuhoonegaaside sidumises ja
eraldamises. Piirkonnad ning heite ja sidumise kogused põhinevad 2018. aasta
kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikal (Statistikaamet 2020a, b). Puistute sidumiskogus
(metsa biomass) on aga aastate 2014–2018 keskmine, sest see on raiemahu muutumise tõttu
aastati väga erinev. Metsa süsinikuvaru puhul on kasutatud riigimetsa 11. inventuuri tulemusi
(Korhonen jt 2017) ning mineraalmaade pinnase süsinikuvaru puhul Heikkineni jt (2013) ja
Lehtoneni jt (2016) tulemusi. Turbaalade süsinikuvaru põhineb Jukka Turuneni ajakohastatud
(2008) andmetel. Joonis hõlmab nii kasutatud ja mahajäetud põlde kui ka metsi, mis vastavad
rahvusvahelisele metsa määratlusele. Hõlmatud ei ole kuivendamata turbaalad ja seal kasvav
puistu.

Kuivenduse mõju veekogudele
Kokkuvõte
Sood ja nende kuivendamine mõjutavad soost madalamatesse veekogudesse valguva vee
hulka, ajastust ja kvaliteeti. Kraavikaevamine muudab otseselt ka soo ja selle lähialade
väikeveekogusid. Looduslikud sood suudavad pinnakihi kaudu voolavast veest või soosse
imbuvast põhjaveest eemaldada toitaineid ja mineraale. Kuivendus kahjustab soo võimet
veest aineid eemaldada või filtreerida, sest sel juhul ei kulge enamik vett läbi soo pinnakihi,
vaid piki kraave. Samas eraldub kuivendatud soodest samuti toitaineid vette. Vees lahustunud
toitained muudavad lähedasi väikeveekogusid eutroofsemaks ja kanduvad suurematesse
veekogudesse. Orgaanilist ainet satub vette nii looduslikes kui ka kuivendatud soodes, need
muudavad veekogude valgus- ja temperatuuritingimusi ning elustikku. Kraavide rajamine ja
hooldamine võib mõne aasta jooksul vähendada vette jõudva orgaanilise aine koguseid, kuid
pikas perspektiivis on sellised kogused kuivendatud soodes suuremad kui kuivendamata

soodes (Nieminen 2021jt). Paari aasta jooksul pärast kraavide hooldamist väheneb valglast
veekogudesse voolava vee happelisus.
Kraavid mõjutavad ka ise veekogusid: kraavid ja paljas turbapind eraldavad tahkeid aineid,
mis liiguvad koos veega lähikonna väikeveekogudesse ja settivad nende põhja. Lisaks
mõjutab kuivendusaladel eralduv raud veekogude valgustingimusi ja moodustab veekogude
põhjas sageli tahket muda. Seevastu looduslik soo suudab enda kaudu liikuvast veest
eemaldada tahkeid aineid. Esmasel kuivendusel on suur mõju ka väikeveekogudele, sest
sellega hävitatakse soos olevad ojad, allikad ja laukad või muudetakse need kraavideks.
Ehkki sood ja nende kuivendamine mõjutavad ka soost välja voolava vee hulka, ei takista
looduslikud sood üldjuhul kuigivõrd allavoolu asuvate veekogude suuri üleujutusi ning teiselt
poolt kuivendus neid ka oluliselt ei suurenda. Happelise sulfaatmullaga aladel põhjustab
turbakihi aluse väävlisisaldusega mineraalpinnaseni ulatuv kuivendus veekogusid tugevasti
hapestavaid heitmeid ja veekogudesse kandub raskmetalle. Niisugust happeliseks muutumist
ja raskmetallide kandumist esineb ka musta kilda levikualal paiknevates kuivenduskohtades.
Kuivenduse kahjulikke mõjusid veekogudele saab tõrjuda mitmel viisil. Võimalikult kõrge
veetaseme hoidmine aeglustab turba lagunemist ja võib nõnda vähendada toitainekoormuse
teket. Piirates kraavide hooldamist ja hoides põldudel taimestikku, saab vältida tahke aine
kogunemist ja sellest tuleneva toitainekoormuse teket. Tekkivat tahke aine koormust saab
tõhusalt kontrollida tammide, ülevooluliste tehismärgalade ja muude märgalade abil. Vees
lahustunud toitaineid on keerulisem tõhusalt kinni püüda, kuid toitainekoormust saab
vähendada põllumajanduses märgalade ning metsamajanduses ja turba kaevandamisel
pinnasetteväljade abil. Happelistes sulfaatmuldades saab vältida happeliste ja metalli
sisaldavate heitmete teket, kui hoida veetase väävlit sisaldavate mullakihtide kohal.

Looduslike ja kuivendatud soode mõju veekogudele
Looduslikus soos ladestuv turvas seob orgaaniliste ainete osana toitaineid. See võimaldab
sool eemaldada seda läbivast veest lahustunud toitaineid (vt Kuivendatud turbaladel
paiknevate metsade koormus veekogudele). Tõhusalt eemaldab toitaineid paksu turbakihiga
ja turvast ladestav aabasoo: sinna voolab ümbruskonnast toitainerikast vett, mille toitained
jäävad ladestuvasse turbasse. Sootaimestik võtab veest toitaineid ja koos surnud
taimeosadega satub osa toitaineid turbasse ning jääb seega soosse. Läbi turba voolav vesi
võib kanda toitaineid ka otse turbaosakeste pinnale. Samuti filtreerib aabasoo läbivast veest
tõhusalt tahket ainet ja selles sisalduvaid toitaineid. Nõnda võib aabasoo vähendada nii
looduslike kui ka inimese tekitatud toitaine- ja tahke aine koormust, mida põhjustavad näiteks
metsandus ja põllumajandus (Nieminen jt 2005, Väänänen jt 2008, Vikman jt 2010).
Puis-älveraba võime veest toitaineid eemaldada on vähene, kuigi ka selle turbasse koguneb
toitained (vt Kuivendatud turbaladel paiknevate metsade koormus veekogudele). Looduslike
puis-älverabade vähene võime toitaineid eemaldada on tingitud asjaolust, et need saavad

suurema osa veest toitainevaestest sademetest ja neisse valgub ümbruskonnast palju vähem
vett kui aabasoodesse. Ka kõige õhema turbakihiga looduslikud sood võivad nagu
mineraalmulladki lasta vette toitaineid, sest seal suudavad taimed võtta kasutusse turba all
mineraalmullas eralduvaid toitaineid. Kuid ka õhukese turbakihiga sood ja puis-älverabad
suudavad eemaldada veest tahket ainet.
Looduslik soo suudab veest eemaldada eriti mineraalseid toitaineid ja ka lämmastikku,
iseäranis kui soosse siseneva vee lämmastikusisaldus on suur (vt Kuivendamata ja
kuivendatud soode koormus veekogudele; Väänänen jt 2008, Vikman jt 2010). Looduslik soo
võib aga ka lämmastikku vette eraldada, sest looduslikelt mineraalmullaga maadelt soosse
tuleva vee lämmastikusisaldus on tavaliselt väike ja bioloogiline lämmastiku sidumine
atmosfäärist ladestab eriti märgades avasoodes rohkesti lämmastikku (Waugham & Bellamy
1980, Larmola jt 2013). Soost satub veekogudesse eelkõige lahustunud orgaaniline
lämmastik, kui vesi läbib turbakihi ning sellesse jääb orgaanilist ainet ja lämmastikku
(Kortelainen jt 1997). Looduslikust soost kandub veekogudesse märksa rohkem orgaanilisi
aineid kui mineraalmullast.
Looduslikud sood hapestavad veekogusid, sest seal kanduvad happesust vähendavad ained
veest turbasse ja vette eraldub orgaanilisi happeid (Tahvanainen jt 2002). Happelise sette
hapestavat mõju sood aga vähendavad, sest absorbeerivad tõhusalt happesust põhjustavat
setet (Palviainen jt 2015, Ekholm jt 2020). Kui välja arvata happelised sulfaatmullad ja musta
kilda alad, vähendab kuivendus üldjuhul valglast vooluveekogudesse voolava vee happelisust
(Ahtiainen & Huttunen 1999, Joensuu 2002, Kløve jt 2012). Kui aga kuivendatud puisälveraba on täiesti ombrotroofne ehk vihmaveest toituv, võib kuivendus vooluveekogudesse
voolavat vett hapestada (Sallantaus 1992). Aeg-ajalt, näiteks tugevate vihmasadude tõttu,
võib kuivendatud valglast voolata happelisemat vett kui kuivendamata valglast (Kløve jt
2012).
Soo kuivendamisel juhitakse soosse sisenev vesi mööda kraave soost läbi või sellest mööda.
Seetõttu ei liigu sisenev vesi enam läbi soo pinnakihi ja nõrgeneb soo võime imada sisenevas
vees olevaid toitaineid või tahkeid aineid. Lisaks asendub turba ladestumine väga tihti turba
lagunemisega (vt Kuivenduse mõju pinnase kasvuhoonegaaside heitkogustele), mille
tagajärjel hakkavad toitained turbasse kogunemise asemel sealt eralduma. Kuivendus
suurendab selgelt soost pärit lämmastiku- ja fosforikoormust (vt Kuivendamata ja
kuivendatud soode koormus veekogudele ning Kuivendatud turbaladel paiknevate metsade
koormus veekogude). Suureneb ka lahustunud orgaanilise aine koormus, kui turvas mullastub
ja selle omadused muutuvad pärast kuivendust. Koormuse teket mõjutavad ka kuivenduse
mõjul muutuvad äravooluteed, kui äravooluvette lahustub aineid ka sügavamatest
turbakihtidest. Lahustunud orgaanilise aine tumedus muudab veekogude valgustingimusi
ning orgaanilise aine lagunemine veekogudes tarbib hapnikku ja võib põhjustada
hapnikuvaegust (Palviainen & Finér 2013).

Kuivendatud aladel kasvava metsa toitainekoormus on märksa suurem kui mineraalmullaga
metsa oma (vt Kuivendamata ja kuivendatud soode koormus veekogudele).
Turbakaevandamise alal on toitainekoormus mitu korda suurem kui kuivendatud soometsas.
Soost raadatud põllul on toitainekoormus veelgi suurem. Kuid ka mineraalmullaga põldude
koormus on suur ning soopõldude suur koormus on osalt tingitud maaharimisest ja
väetamisest ega ole ainuüksi turbaalade tunnus. Turbalaldel paiknevad põllud ja
turbakaevandusalad võivad kohalikke veekogusid märkimisväärselt koormata, kuid
turbakaevandamise aladel vähendavad kohustuslikud veekaitsemeetmed seda oluliselt.
Turbapõldudelt pärit koormust mõjutab suuresti turbakihi paksus: mida paksem turbakiht,
seda rohkem koguneb sinna eriti lämmastikku. Kuivendatud metsaalal põhjustab kohalikku
koormust esmajoones ulatuslik metsaraie, sest see vähendab toitaineid omastavat taimestikku
ja tõstab veetaset turbas (Finér jt 2010, Kaila jt 2014, 2015). Nii kuivendatud metsaalad kui
ka turbapõllud on märkimisväärsed lämmastiku- ja fosforikoormuse allikad nii piirkondlikult
kui ka üle riigi (Myllys 2019, Nieminen, M. jt 2020a, Finér jt 2020, 2021).
Looduslikust soost voolavas vees on väga vähe tahket ainet, sest vesi on imbunud läbi
taimestiku ja pinnaturba (Finér jt 2010). Kuivendatud soos eraldub kraavide taimevabadest
pervedest turvast ja kui kraavi põhi ulatub peeneteralise mineraalmullani, siis ka seda
(Stenberg jt 2015, Palviainen & Finér 2013). Põldudel ja turbakaevandamise aladel eraldub
turvast ka taimedeta aladelt, eriti tugevate sademete ja lumesulaveega. Kraave mööda satub
tahke aine veekogudesse ning settib kergesti soo lähedal asuvate väikeste vooluveekogude ja
järvede põhja. Tahke aine sadestub ja katab väikeste veekogude põhja (Turunen jt 2017) ning
takistab näiteks paljude kalaliikide paljunemist. Tahke aine koormuse mõju piirdub peamiselt
väikeveekogudega ja sookuivendusel ei ole leitud olevat olulist mõju näiteks järvepõhja
kogunevatele settekihtidele (Pajunen 2004, Mäkinen & Pajunen 2005, Vähäkuopus jt 2020).
Kuna turvast eraldub kraavide pervelt ja põhjast, kus taimi ei kasva, väheneb tahkete ainete
eraldumine, eriti metsakuivenduse aladel, aastate möödudes pärast kuivendamist või kraavide
puhastamist, sest taimestik hõivab kraavid (Palviainen & Finér 2013). Kui metsakraavi põhi
ulatub peeneteralise mineraalmullani, võib tahke aine eraldumine jätkuda veel pikka aega, kui
kraav uuristub järk-järgult sügavamale (Joensuu 2002, Stenberg jt 2016, Nieminen jt 2017).
Läänemere rannikualadel esineb endisel merepõhjal mineraalsel pinnasel ja turbakihtide all
happelisi sulfaatmuldi ning mujal Soomes leidub kohati ka musta kilta (vt Happelised
sulfaatmullad ja kuivendus). Kui sellised mineraalsed mullakihid või vahetult nende kohal
olevad turbakihid rikastuvad kuivendamise tagajärjel hapnikuga, muutuvad need tugevalt
happeliseks (Saarinen jt 2013, Nieminen jt 2016). Happesus lahustab metalle mullast
veekogudesse ja metalli sisaldavad happelised veed kahjustavad vee-elustikku (Sutela jt
2012). Eelkõige soostunud aladel ja õhukese turbakihiga soodes võis juba esmane kuivendus
mullas sisalduvaid väävliühendeid hapnikuga rikastada, põhjustades hapestumist. Kraavide
hooldamine võib põhjustada hapestumist isegi happeliste sulfaatmuldade või musta kilda
alade paksu turbakihiga soodes: hooldatud kraavid ulatuvad tavaliselt senisest sügavamate

kihtideni ja võivad ulatuda väävlirikka mineraalmulla kihtideni, kui maapind on turba
tihenemise ja kadumise tõttu piisavalt vajunud..
Metsakuivendus koormab eriti väikesete jõgede lähteid, sest nendel aladel pole sageli muud
inimtekkelist toitaine-, huumuse- ja tahke aine koormust (Aroviita jt 2016, Rääpysjärvi jt
2016, Turunen jt 2016). Lisaks koormusele on metsakuivendus tugevalt muutnud metsaste
alade väikeveekogusid, kui sooalade ojad, allikad ja laukad on kuivanud või muudetud
kraavideks (Lammi jt 2018). Peale koormuse vähendamise saab väikeveekogude seisundit
parandada neid korrastades ja taastades (Lammi jt 2018). Näiteks saab kõrvaldada
teetruupidest põhjustatud tõkked, mis ei lase kaladel ülesvoolu liikuda, anda kraavisängidele
kuivenduseelne vorm ning taastada kalade kudemiskohad (Hämäläinen 2015).
Looduslik soo ei hoia tõhusalt ära suuri üleujutusi, sest selle veetase on maapinna lähedal (vt
Hüdroloogia – soo tekke ja arengu suunaja). Rohked sademed või lumesulavesi ei suuda
soosse imenduda, vaid need valguvad mööda soo pinda kiiresti veekogudesse (Burt 1995).
Väike hulk vett võib koguneda soo nõgudesse ehk älvestesse ja mülgastesse (Hyvärinen ja
Vehviläinen 1980). Kuivendusel on nii üleujutusi suurendavaid kui ka vähendavaid mõjusid
(vt Hüdroloogia – soo tekke ja arengu suunaja): kuivendatud soost pääseb vesi mööda kraave
kiiresti veekogudesse. Teisalt alandab kuivendus turba veetaset, mille tagajärjel tekib turbas
vee jaoks ruumi ja vett võib koguneda rohkem kui looduslikus soos. Kuivendus ei suurenda
ega vähenda üheselt üleujutusi, vaid üldine mõju oleneb ilmastikuoludest ja kuivenduse
paiknemisest valglas ning metsakuivendusaladel ka kuivenduse mõjust puude kasvule ja vee
aurumisele (Mustonen & Seuna 1971, Lundin 1999).
Kuivendatud aladel metsas võib kuivendus aja jooksul, kui puistu kasvab rikkalikumaks,
vähendada äravoolu ja tasakaalustada kevadisi üleujutusi (vt Hüdroloogia – soo tekke ja
arengu suunaja). Märkimisväärne osa sadavast lumest aurustub otse puuokstelt ja puude alla
sadav lumi sulab puude varju tõttu aeglaselt (Nieminen ja Ahti 2000, Koivusalo jt 2008).
Kuid isegi kuivendatud alade mets ei ole eriti tõhus üleujutuste tasakaalustaja, sest ka seal
tõuseb veetase rohkete sademete või lumesulavee tagajärjel maapinnani. Seejärel hakkab vesi
valguma mööda maapinda kraavidesse ja nende kaudu kiiresti allavoolu
asuvatesse
veekogudesse.

Kuivenduse tõttu veekogudele avalduva koormuse vähendamine
Soode kuivendusest põhjustatud koormust veekogudele saab vähendada nii koormust
tekitavat heidet ära hoides kui ka tekkinud heidet veekaitsemeetodite abil kinni pidades.
Tahke aine eraldumist kraavides saab ära hoida, kui hooldada kraave ainult vajaduse korral
ning vältida suure kaldega ja mineraalmullani ulatuvate kraavide kaevamist (Palviainen &
Finér 2013). Kuivendatud turbaaladel paiknevas metsas on tahke aine koormuse vastu
võitlemisel kõige tähtsam kaaluda kraavide hooldamise vajadust ja seda hoolikalt planeerida,
sest heide tekib peamiselt kraavides. Põldudel vähendab tahke aine eraldumist ka taimkatte

suurendamine väljaspool kasvuperioodi, näiteks otsekülvi või rohumaaviljelusele ülemineku
abil, sest tahke aine koormus ei teki ainult kraavides, vaid ka taimevabadel aladel (Puustinen
jt 2019).
Tahke aine eraldumist kraavides saab vältida, kui rajada kraavide kaevamise või hooldamise
ajal voolu reguleerivad tammid, mis hinnangute järgi toimivad nii kuivendatud soometsas kui
ka turbakaevandamise aladel (Marttila & Kløve 2010, Marttila jt 2010, Kløve jt 2012).
Tammid aeglustavad veevoolu kraavides siis, kui see on sulava lume ja rohkete sademete ajal
kõige tugevam. Nii eraldub kraavipervelt vähem tahket ainet. Tamm hoiab kinni ka juba
liikuma läinud tahket ainet, sest jäme tahke aine settib kraavide põhja siis, kui vesi voolab
piisavalt aeglaselt. Ka muud tammisarnased rajatised ja puidu lisamine (Salmelin jt 2020)
võivad veevoolu aeglustada ja vähendada tahke aine koormust metsakraavides. Samuti on
leitud, et peale tammisarnaste rajatiste vähendab tahke aine koormust see, kui jätta
kraavidesse hooldamata lõike (Haahti jt 2018).
Kuivendatud soometsas ja turbakaevandamise aladel on liikvele läinud tahke aine püüdmisel
osutunud tõhusaks vahendiks pinnasetteväljad (tehismärgalad), mis suudavad heal juhul
peaaegu kogu tahke aine veest välja filtreerida (Sallantaus jt 1998, Nieminen jt 2005, Kløve jt
2012). Kuivendusalalt juhitakse vesi veekogusse loodusliku või kraavide tõkestamise teel
taastatud soo kaudu, mis katab paar protsenti valglast (joonis 5). Pinnasetteväljal filtreerub
tahke aine veest välja ja mattub ladestuva turba hulka samamoodi nagu looduslikus aabasoos.
Aabasoo äärtes asuvatelt metsakuivendusaladelt on asutud vett juhtima ka soo kuivendamata,
sageli suure pindalaga keskosadesse (joonis 6). Sel juhul räägitakse vee tagastusest ja selle
peamine eesmärk veekaitse kõrval on parandada kuivendamata soo looduslikku seisundit.
Põllumajanduses ei ole tavaliselt võimalik pinnasettevälju rajada, kuid tahke aine koormust
saab vähendada hästi kavandatud ja piisavalt suurte märgaladega (Puustinen jt 2001, 2019,
Koskiaho & Puustinen 2019).

Joonis 5. Kuivendatud soometsa taastamisel rajatud pinnasetteväli. Sood läbiv kraav on
suletud, nii et vesi pääseb liikuma läbi pinnakihi. Vees olev tahke aine filtreerub tõhusalt ja
kui väli vananeb, suudab see kõrvaldada ka vees lahustunud toitaineid. Puud on väljalt
eemaldatud, et need ei eraldaks surres ja pehkides kergesti vette sattuvaid toitaineid. Foto:
Reijo Hokkanen, Metsähallitus Metsätalous Oy.
Joonis 6 (all). Aabasoo maastiku ja veekogude kaitse seoses kraavihooldusega. Pildil olev
älveline avasoo on kuivanud ja hakanud kinni kasvama pärast seda, kui omal ajal juhiti
kõrval asuva metsakuivendusala veed avasoost mööda lähedasse jõkke. Seoses
kraavihooldusega juhitakse kuivendusalalt valguv vesi pildil näidatud uute juhtkraavide abil
tagasi avasoosse. Nii saadakse kuivendamata soo uuesti märjaks ja samal ajal filtreerib see
kuivendusalalt valguvast veest tahket ainet ja toitaineid. Foto: Jani Antila, Tapio Oy.

Samad vahendid, mis hoiavad ära tahke aine eraldumist ja vähendavad tahke aine koormust,
vähendavad ka tahke ainega seotud toitainete ja metallide põhjustatud koormust. Veekogude
eutrofeerumise vältimise seisukohalt on võtmetähtsusega siiski vähendada vees lahustunud
toitainetest tingitud koormust. Toitainete eraldumist põldudel ja metsas saab vältida, kui
tagada toitainete eraldumine ainult sellises koguses, mida taimestik suudab omastada. Turba
lagunemisel eralduvate toitainete hulka saab vähendada, kui hoida veetaset võimalikult
kõrgel. Põllumajanduses saab veetaset tõsta seadedrenaaži abil (Puustinen jt 2019).
Metsanduses saab veetaset tõsta, kui vältida kraavihooldust, kasutades tamme ja
sellesarnaseid rajatisi ning reguleerides vett aurustava puistu suurust (vt Hüdroloogia – soo
tekke ja arengu suunaja).
Põllumajanduses on peamine toitaineheite ennetamise vahend põllukultuuride vajadusi ja
mulla omadusi arvestav kaalutletud väetamine (Turtola jt 2017). Turbaalade kasutuselevõtt
maaharimise asemel näiteks karjamaadena või metsanduses võib võimaldada tõsta veetaset ja
pidurdada turbast toitainete eraldumist. Kuivendatud turbaaladel paiknevas metsas võib
üleminek püsimetsandusele ennetada lageraiest tingitud järsku veetaseme tõusu ja toitainete
omastamise vähenemist, mis põhjustavad toitainete eraldumist, ning samal ajal vähendada
vajadust kraavihoolduse järele (Nieminen jt 2018, Leppä jt 2020a, b). Turbakaevandamise

aladel on toitainete eraldumist raske ära hoida, sest seal ei ole toitaineid omastavat
taimestikku ja veetaset tuleb hoida sügaval, et turvast kuivatada ja koguda. Teisalt on
turbakaevandamise alad varustatud tõhusamate veekaitselahendustega kui põllud ja
metsakuivendusalad.
Kuivendatud turbaaladel paiknevas metsas ja turbakaevandamise aladel on pinnasetteväli
üldjuhul ainus vahend, mis imab tahke aine koormust tõkestavates veekaitselahendustest
lahustunud toitaineid (Väänänen jt 2008, Vikman jt 2010, Kløve jt 2012, Heikkinen jt 2018).
Kui pinnasetteväli luuakse nii, et vesi juhitakse kuivendamata soosse, suudab väli imada
toitaineid tõhusalt kohe pärast rajamist. Kui välja rajamisel juhitakse vesi kuivendatud
soosse, võib esimestel aastatel toitaineid seevastu vägagi rikkalikult eralduda (Sallantaus jt
1998, Kløve jt 2012, Postila jt 2014, Nieminen, M. jt 2020b) – samamoodi nagu taastatud
soodest üldiselt (Koskinen jt 2017, Kareksela jt 2020).
Põldudel imavad märgalad peale tahke aine ka lahustunud toitaineid (Puustinen jt 2001,
2019, Koskiaho & Puustinen 2019). Märgaladel põhineb vees lahustunud toitainete koormuse
vähenemine eelkõige sellel, et põldudelt tulevas vees on suur lahustunud toitainete
kontsentratsioon (Puustinen jt 2001). Kuivendatud turbaladel paiknevast metsast pärit vees on
lahustunud toitainete kontsentratsioon märksa väiksem ja üldjuhul suudetakse märgalade abil
imada sellest peamiselt tahket ainet (Nieminen jt 2005). Kui aga toitainesisaldus on näiteks
pärast kraavihooldust suurem, võib toitainete imamine olla tõhus (Hynninen jt 2011).
Erinevalt teistest kuivendatud sooaladest kasutatakse turbakaevandusaladel ka keemilist
veetöötlust, kus vees lahustunud aineid sadestatakse kemikaalidega (Kløve jt 2012). Eelkõige
võib see vähendada tahke aine ja fosforikoormust, kuid lämmastiku puhul on tulemused
tagasihoidlikumad, sest selle meetodiga ei saa veest eemaldada anorgaanilist lämmastikku
(Kløve jt 2012). Samuti on keeruline hoida töödeldud vee happesust allavoolu asuvatele
veekogudele soodsana.
Happelistel sulfaatmuldadel kasvavate metsade kraavihooldusel on tähtis, et kraave ei
kaevataks väävlirikaste kihtideni (vt Happelised sulfaatmullad ja kuivendus). Kui
kraavihooldus on vältimatu, tuleks kaevata pigem madalaid lisakraave, mitte olemasolevaid
süvendada (Hannila jt 2015). Tasub vältida sügavaid kogumiskraave ja veekaitserajatisi,
näiteks settetiike (Nieminen jt 2016). Maaharimisel on eelistatavad kerged meetodid ja kui
metsa uuendada näiteks alusmetsast, pole vaja maad ette valmistada (Nieminen, T. jt 2020).
Kuna seadedrenaažiga põllul rikastub muld hapnikuga sageli kuni kahe meetri sügavusel,
rikastatakse hapnikuga ja muudetakse happeliseks sügavad väävlirikkad kihid. Happesuse
suurenemist saab vältida, kui hoida põhjavee tase kasvuperioodil võimalikult ühtlane, näiteks
seadedrenaaži või niisutamise abil (Österholm jt 2015, Puustinen jt 2019).
Turbakaevandamise aladel tuleks kaevandamine aegsasti lõpetada, et ei tarvitseks kaevata
kraave sulfaatmulla kihtideni (Auri jt 2018).

Paljud tõhusad veekaitsemeetmed aitavad kaitsta ja taastada ka soode ja veekeskkonna
loodust. Veekaitse kõrval pakub märgalade rajamine elupaiku eelkõige veelindudele
(Puustinen jt 2001, Joensuu jt 2012). Puit on oluline ka vee-elustikule (Salmelin jt 2020) ning
puidu lisamine kraavidesse võib soodustada ühtaegu veekaitset ning soo- ja veekeskkonna
mitmekesisust – nagu ka pinnasetteväljade rajamine ja vee juhtimine kuivendamata soodesse.
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