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ÄLKUSÄNÄT

Työ on tehty Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiris
sä. Työn valvojina ja ohjaajina ovat olleet Jyväsky
län yliopiston Ympäristöntutkimuskeskuksesta dosent
ti Kaj Granberg ja Keski-Suomen vesi- ja ympäristö
piiristä dipl.ins. Juhani Mäki ja dipl.ins. Ansa
Selänne. Kuvat on piirtänyt puhtaaksi Sirkka Varpula
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiristä. Esitän
heille sekä Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin
henkilökunnalle parhaat kiitokset saamistani neu
voista ja avusta työni eri vaiheissa.
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JOHDANTO

Hajakuormituksen osuus on korostunut vesistöjä rehe
vöittävänä tekijänä, kun asutuksen ja teollisuuden
päästöt vesistöihin on saatu pienennettyä. Maata
lousvaltaisilla alueilla on tyypillistä vesistöjen
hidas relievöityminen ajan myötä. Voimaperäistynyt ja
erikoistunut maatalous sekä lannoitteiden lisäänty
nyt käyttö ovat osaltaan vaikuttaneet pelloilta
tulevien ravinteiden huuhtoutumisen kasvuun. Maata
loutta, erityisesti peltoviljelyä, voidaankin pitää
typen ja fosforin kohdalla tällä hetkellä suurimpana
yksittäisenä haj akuormittaj ana. Muita haj akuormituk
sen lähteitä ovat mm. metsätalous ja haja-asutus.

Tämän työn aloittamisen perusteena on ollut Touru
joen vesistöalueen määrääminen erityisvesistöalueek
si. Vesistäalue on Jyväskylän kaupungin vedenhankin
ta-alue, Työ on aloitettu kesällä 1989, jolloin
kartoitettiin osa alueen maatiloista, pysyvästä
asutuksesta ja loma-asutuksesta tilakohtaisilla
haastatteluilla. Samanaikaisesti alueella aloi
tettiin vesinäytteiden ottaminen ja virtaamamittaus
näytteenoton yhteydessä. Tilahaastattelut saatiin
päätökseen kesällä 1990 ja vesinäytteiden ottaminen
lopetettiin toukokuussa 1991.

Työn tavoitteena on ollut alueen vedenlaadun tutki
minen sekä siihen vaikuttavien tekijöiden selvittä
minen. Erityisesti on haluttu selvittää hajakuor
mituksen, lähinnä maatalouden osuutta alueen veden
laatuun. Lisäksi on etsitty toimenpiteitä, joilla
hajakuormituksen määrää alueella voitaisiin vähen
taa.

2 YLEISTÄ HÄJAKUORMITUKSESTA

Hajakuormitus on yleensä ihmisen toiminnan vaikutuk
sesta aiheutuvaa vesistön kuormitusta, joka tulee
vesiin muuten kuin yhden purkupaikan kautta. Näitä
toimintoja ovat mm. edellä mainitut maa—ja metsäta
lous ja haja- ja loma-asutus. Hajakuormituksen
vaikutukset näkyvät vesissä yleensä hitaasti, jol
loin vesistöissä tapahtuvaa rehevöitymistä ei aina
osata yhdistää esimerkiksi ympäröiviin peltoihin.
Keskeisimmät kuormitusta aiheuttavat tekijät ovat
fosfori ja typpi sekä kiintoainehuuhtoutumat,

Hajakuormituksen suuruuteen vaikuttavat mm. maaperä,
sääolot, maankäyttö (mm. alueen peltoprosentti) sekä
maaston kaltevuus ja korkeussuhteet. Hajakuormituk
selle on myös luonteenomaista sen vaihtelevuus vuo
denajoittain. Hajakuormituksen suurimpien valumien
ulkopuolelle jäävät yleensä talvi- ja kesäkaudet,
Suurimmillaan huuhtoutumat ovat yleensä keväällä ja
syksyllä valumahuippujen aikaan. Erään tutkimuksen
mukaan on kevään ja syksyn aikana poistunut pelto
alueilta 99 % koko vuoden valumasta ja ainehuuhtou



9

tumistakin 97-99 % (Kohonen 1982). Järven ollessa
vastaanottavana vesistönä saattavat keväällä huuli
toutuvat ravinteet aiheuttaa rehevöitymistä kesällä.
Fosforin huuhtoutumisen kannalta peltojen sijainti
on merkittävä vesistöön joutuvan fosforin määrää
tarkasteltaessa, koska se kulkeutuu suurelta osin
kiintoaineeseen sitoutuneena. Typen kohdalla pelto
jen etäisyys vesistöstä ei suuresti vaikuta huuhtou
tuvan typen määrään (Kauppi 1979a).

Maataloudesta tulee vesiin ravinteita lannoituksen
ja viljelytoimenpiteiden vaikutuksesta sekä suorina
päästöinä mm. huonokuntoisista lantaloista. Normaa
lista lannoituksesta on fosforin huuhtoutumisen
arvioitu olevan noin prosentin verran (Kauppi 1984).
Typen kohdalla huuhtoutuma on jonkin verran suurem
pi. Myös torjunta-aineita voi joutua vesiin huoli
mattoman käsittelyn vaikutuksesta.

Suomessa maatalouden aiheuttamaa kuormitusta on
tutkittu pienillä valuma-alueilla (esim. 0,07-45,5
km2, Rekolainen 1989), joiden peltoprosentti vaihte
lee 0-100. Näillä alueilla virtaamamittaus on jär
jestetty jatkuvaksi ja näytteenotto oli vuosina
1965-1976 kaksitoista kertaa vuodessa (näyte/kuu
kausi). Vuosina 1981-1985 näytteenotto keskitettiin
tulvajaksoihin (kevät ja syksy). Saatujen tulosten
mukaan typpi- ja fosforivalumat korreloivat voimak
kaasti alueen peltoprosentin kanssa (Kauppi 1979a,
1979b, 1984 ja Rekolainen 1989). Tällä hetkellä
maataloudesta tulevan hajakuormituksen määräksi on
arvioitu koko maassa 2 000-4 000 tn/a fosforia ja
20 000-40 000 tn/a typpeä (Rekolainen 1989).

Metsätaloudessa on tapahtunut vastaavaa koneellistu
mista ja voimaperäistymistä kuin maataloudessakin.
Esimerkiksi avohakkuilla, aurauksilla, ojituksilla
ja metsälannoituksilla pyritään metsien kasvun
lisäämiseen ja mahdollisimman suureen tuottavuuteen.
Maan pintakerroksen rikkoutuminen ja lannoitteiden
lisääminen tuovat kuitenkin usein paikallisesti
merkittäviä vesistöongelmia useiden vuosien ajalle
(Ähtiainen 1990). Lannoitteet lisäävät huuhtoutu
vien ravinteiden määriä ja maanmuokkaukset ja oji
tukset lisäävät eroosiota ja siten huuhtoutuvan
kiintoaineen ja ravinteiden määriä. Ävohakkuut ja
lannoitukset lisäävät lähinnä alueelta poistuvien
ravinteiden määriä. Tähän vaikuttavat erityisesti
maalaji, vesitalous, sääolot ja lannoitustapa. Karut
ja happamat turvemaat pidättävät ravinteita heikom
min kuin kivennäismaat (Rekolainen 1989). Lisäksi
valumat vaihtelevat vuodenajoittain lisäten huuhtou
tuvien ravinteiden määriä keväällä. Metsälannoituk
sissa käytetään erityisesti turvemailla niukka
liukoisia fosforilannoitteita, jolloin ravinteiden
huuhtoutuminen maaperästä voi olla hyvinkin pitkäai
kaista. Jopa 13-15 vuoden jälkeen fosforipitoisuudet
ovat olleet vielä 6-8 kertaisia luonnontilaan ver
rattuna (Ähti 1983). Näin kokonaishuuhtoutuma fosfo
rin osalle voi nousta jopa 10 prosenttiin lannoite
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tun fosforin määrästä, Typen kohdalla luonnontila
arvioidaan saavutettavan 2-4 vuoden kuluessa (Grip
ja Ramberg 1977).

Metsätalouden aiheuttamaa hajakuormitusta on Suomes
sakin selvitetty useaan otteeseen, joista merkittä
vimpänä ja laajimpana voidaan pitää vuonna 1978
käynnistynyttä Nurmes-tutkimusta (Ähtiainen 1988,
1990). Tutkimuksessa on tarkasteltu mm. avohakkuiden
ja ojitusten vaikutuksia purojen veden laatuun sekä
ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumista näiltä
alueilta. Metsäojitukset lisäävät lähinnä alueelta
poistuvan veden ja kiintoaineen määrää. Kiintoaine
määrään, joka alueelta lähtee, vaikuttavat mm.
ojitustapa, ojitusaika ja maaperän laatu, Yleensä
kiintoaineen huuhtoutuman kasvu näkyy välittömästi
ojitusten jälkeen ja voi kestää useita vuosia oji
tusten jälkeen korkeana (Matinvesi ja Ruutiainen
1979). Erityisesti kevätylivaluman aika nostaa
kiintoainemäärät ojitusalueilla korl<eiksi (Seuna
1982), Karuilta mailta huuhtoutuvan kiintoaineen
määrä ei juurikaan lisäänny. Metsäojitusten aihe
uttamaksi fosforihuuhtoutumaksi on arvioitu noin 72
tnP/a ja typpihuuhtoutumaksi muutama sata tonnia
vuodessa. Metsälannoituksista ja avohakkuista vas
taavat arviot fosforihuuhtoutumista ovat noin 180
tnP/a ja 60 tnP/a. Typpihuuhtoutuman suuruudeksi on
metsälannoituksista arvioitu noin 300-600 tnN/a ja
avohakkuista tulevaksi typen huuhtoutumaksi on
arvioitu noin 1500 tnN/a (Komiteamietintö 1987).

Noin 1,2 miljoonaa ihmistä asuu Suomessa haja-asu
tusalueilla. Loma-asuntoja arvioidaan olevan noin
300 000, mutta niiden määrä lisääntyy koko ajan
(Komiteamietintö 1986), Kauppi (1979b) on tutkinut
haja-asutuksesta tulevan kuormituksen määrää, Tulos
ten perusteella haja-asutuksen merkitys vesistöjen
kuormittajana on vähäinen verrattuna yleiseen viemä
rilaitoksesta tulevaan kuormitukseen. Asutusalueil
ta, jotka ovat viemäriverkon ulkopuolella, tulevissa
jätevesissä arvioidaan olevan fosforia noin 1 300
tonnia ja typpeä noin 5 200 tonnia ilman loma-asun
tojen osuutta, Vain osa tästä kuormituksesta joutuu
vesistöihin saakka. Erään arvion mukaan haja-asutuk
sesta tuleva vesistökuormitus olisi noin 160 tnP/a
ja 400 tnN/a (Lappalainen 1988). Haja-asutuksesta
tuleva kuormitus on uhka pohjavesille, mutta samalla
se voi aiheuttaa alueen järvissä paikallisia rehe
vöitymis- ja pilaantumishaittoja (Komiteamietintö
1986),

Muita hajakuormittajia ovat mm. ilmasta tuleva
laskeuma ja luonnonravintolammikot. Luonnonhuuhtou
tuma on alueelta vesistöihin huuhtoutuva ravinnemää
rä, joka on ihmisen toiminnasta riippumaton. Luon
nonhuuhtoutumaksi on arvioitu noin 6-9 kgP/km2a ja
150-210 kgN/km2.a (Rekolainen 1989).
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3 TOURUJ0EN VESISTÖÄLUEEN
YLEISKUVAUS

3.1 SIJAINTI, VESISTÖÄLUE JA VIRTÄÄMÄT

Tourujoen vesistöalue, josta käytetään myös nimeä
Tuomiojärven ja Palokkajärven vesistöalue, sijaitsee
kokonaisuudessaan Keski-Suomen läänissä. Alueesta
noin 60 prosenttia kuuluu Jyväskylän maalaiskuntaan.
Luoteisosassa vesistöalueella on Uuraisten kunta,
jonka osuus on noin 10 prosenttia. Pohjois-koillinen
suunnalla Laukaan kunnasta kuuluu alueeseen noin 5
prosenttia ja Jyväskylän kaupungin osuus on samaten
noin 5 prosenttia alueen eteläosassa. Väestöä alu
eella on kaikkiaan noin 17 000, josta haja-asutus
alueilla noin 4 300 asukasta. Arvio väestöstä on
tehty alueen kunnista saatujen tietojen perusteella.

Tourujoen vesistöalue kuuluu Kymijoen vesistöaluee—
seen. Alue saa alkunsa Uuraisten kunnan puolelta,
josta vedet virtaavat Saarisen ja Nauttiaisen järvi
en läpi Jyväskylän maalaiskunnan puolelle Keskiseen.
Sieltä vesi virtaa edelleen Luonetjärven pohjoispää
hän. Luonetjärvestä vesi virtaa Autiojokea myöten
Korttajärveen. Korttajärveen laskee myös alueen
toinen haara. Tämä saa osin alkunsa Laukaan puolelta
ja tuo vesiä Älasesta ja Iso-Kuukkasesta Vehniään.
Alasesta laskeva joki vaihtaa nimeä kolme kertaa
ollen Isojoki, Kuokanjoki ja laskien Tervajokena
Lehesjärveen. Iso-Kuukkasesta tulevat vedet virtaa—
vat myös Lehesjärveen Lapiojokea pitkin. Vedet
virtaavat edelleen Makkarajoen kautta Korttajärveen,
jonne myös Vasarajoki tuo vesiä Vasaraisesta ja
Ykshaukisen alueelta. Korttajärvestä vesi virtaa
edelleen Laahajoen, Älvajärven, Pappilanjoen ja
Palokkajärven kautta Tourujokeen. Tuomiojärven
alueelta vedet laskevat Palokkajärven kautta Touru—
jokeen. Tourujokea pitkin vesi virtaa edelleen
Jyväskylän kaupungin läpi Jyväsjärveen ja sieltä
edelleen Päijänteeseen (kuva 1).

Tässä työssä Touruj Den vesistöalue on rajattu päät
tyväksi Palokkajärven luusuaan, jossa oli alin
näytteenottopiste. Tutkitun vesistöalueen koko on
320 km2 ja järvisyys 7,5 % (määritys pianimetrisesti
peruskartalta). Vesistöaluejaossa Touruj Den vesistö
alueen alarajana on Jyväsjärvi, jolloin vesistöalu
een pinta-ala on kokonaisuudessaan 334 km2. Koko
Kymijoen vesistöalue on kooltaan 37 235 km2 ja järvi-
syys on 19,1 %. Keskimääräinen valuma Tourujoen
Lohikosken virtaamien perusteella on noin 10 l/s.km2
ja keskivirtaama on noin 3 m3/s (kuva 2).
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1 0 1 2 3 t 5km

Kuva 1. Tourujoen vesistöalue,
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Kuva 2. Tourujoen Lohikosken virtaamat ajalla
1.6.1989 — 31.5.1990 ja 1.6.1990 — 31.5.1991.

3.2 SÄDÄNTÄ JA LÄMPÖTILA

Sadannan määrä on ollut Tourujoen vesistöalueella
ns. normaalikautena (1931 - 1960) 620 mm/a. Ajalla
1.6.1989 - 31.5.1990 sadannan määrä oli 696 mm
(Hydrologian toimisto, suullinen tiedonanto). Tammi
kuusta huhtikuulle sadanta on ollut selvästi normaa
likautta suurempi. Kesällä kuukausittaiset sademää
rät ovat olleet lähellä normaalikauden arvoja.

Ajalla 1.6.1990 - 31.5.1991 sadanta oli 609 mm eli
normaalikautta jonkin verran alhaisempi. Kesäkuukau—
sina (kesä-elokuu) sadanta oli noin neljänneksen
normaalikauden arvoja suurempi, mutta vähävetisempi
syksy tasoitti koko vuoden sadanta-arvoa (kuva 3).

Keskilämpötila ajalla 1.6.1989 - 31.5.1990 oli 4,1 °C
(Ilmatieteen laitos 1989, 1990 ja 1991 ja lentoken
tän säähavaintoasema, suullinen tiedonanto) ja
ajalla 1.6.1990 - 31.5.1991 2,8 °C. Jälkimmäisellä
ajanjaksolla keskilämpötila vastasi normaalikauden
keskilämpötilaa (2,8 00). Ensimmäisellä ajanjaksolla
keskilämpötilaa nosti ajanjakson lauhempi talvi
(kuva 4).

Kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 11 12
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Kuva 3. Normaalikauden ja jaksojen li6.1989 -

3li5.1990 ja 16199O - 3115.1991 kuukausien sadan
ta-arvot Tourujoen vesistäalueella (Hydrologian
toimisto, suullinen tiedonanto).

Kuukous 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Kuva 4. Normaalikauden ja jaksojen 1.6.1989
31.5.1990 ja 1,6.1990 31.5.1991 kuukausien keski
ämpätilat Tourujoen vesistäalueella (Ilmatieteen
laitos 1989, 1990 ja 1991).
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3.3 MAAPERÄ JA KÄLLIOPERÄ

Tourujoen vesistöalueen maaperästä on kartoitettu
noin 75 %. Kartoittamaton osa on alueen luoteiskul
massa, jossa vallitsevana maalajina on moreeni. Maa—
ja kallioperäkartoista (Frosterus 1900, Wilkman 1935
ja Maataloudellinen maaperäkartta 1978) arvioitiin
vallitsevien maalajien suhteelliset osuudet siten,
että kultakin neliökilometrin ruudulta otettiin
vallitsevin maalaji, jolloin moreenin osuudeksi tuli
yli puolet, noin 63 %. Hiesua ja hiekkamaita on noin
20 % ja turvevaltaisia maita on noin 1 %. Lopuista
alueista moreeni-, hiekka- tai hiesumaat ovat tasai
sesti edustettuina, eikä selvää alueella vallitsevaa
maalajia voida erottaa (kuva 5).

Kallioperä on muodostunut lähinnä erityyppisistä
graniiteista, joista vallitsevia ovat sisämaan
nuoremmat, porfyyriset, graniitit.

3.4 VESISTÖN KÄYTTÖMUODOT

3.4.1 Touruj oen vesistöalue
vedenhanki nta - alueena

Vesi- ja ympäristöhallitus on vuonna 1989 määritel
lyt Touruj oen vesistöalueen yhdyskuntien vedenhan
kinta-alueiksi (VYH:n päätös 4565/010/86, VYH 1987,
4.4.1989) ja samalla asettanut tiukemmat ohjeet
alueella olevien maatilojen karjatalousjätteiden
varastoinnille edellyttäen 12 kuukauden varastointi
tiloja.

Pintavettä alueella käyttää ainoastaan Jyväskylän
kaupunki, jonka raakavedenottamo on Tuomiojärven
rannalla Viitaniemessä. Muu osa alueesta saa vetensä
alueiden pohjavedenottamoista tai yksityisistä
kaivoista ja lähteistä (taulukko 1).

Taulukko 1. Tourujoen vesistöalueen vedenottamot.

vedenottamo kapasiteetti
m3 /d

1. Köntyslampi 400
2. Liinalampi 720
3. PLM puolustusvoimat 1 500
4. Kolu 50
5. Kirri 700
6. Keski-Palokka 1 150
7. Tyyppälä 700
8. Viitaniemen pintavedenottamo 36 000
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Kuva 5, Maaperäkart-ta Tourujoen vesistöalueesta,
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Keskeiset raakavesiluokituksessa käytetyt suureet
arvioitaessa veden kelpoisuutta yhdyskuntien raaka
vedeksi ovat erilaiset terveyteen (esimerkiksi
myrkylliset aineet tai hygienian ilmentäjät) ja
hajuun ja makuun (esimerkiksi kasviplankton) vaikut
tavat tekijät. Lisäksi välillisesti, esimerkiksi
happipitoisuus vaikuttaa mm. rauta- ja mangaanipi
toisuuksiin tai välittömästi veden laatuun vaikut
tavat tekijät otetaan huomioon veden laadullista
luokitusta tehtäessä. Humuksen määrä on myös kes
keinen luokitusperuste ja usein sen ja samalla värin
poistaminen pintavedestä on yksi keskeisimmistä
toimenpiteistä raakaveden käsittelyssä (Vesi- ja
ympäristöhallitus 1988). Koska Tuomiojärvi on kes
keinen Jyväskylän kaupungin vedenhankinnassa, on
syytä tarkastella järven vedenlaatua hieman tarkem
min.

Tuomiojärvi täyttää raakavedelle asetetut vaatimuk
set ja on raakavesiluokituksen mukaan tyydyttävää.
Veden laatua alentavia tekijöitä ovat mm. korkea
mangaanipitoisuus (poistaminen vaatii tehostettua
käsittelyä), alhainen näkösyvyys ja korkea kasvi
planktonin biomassa ja siitä aiheutuvat haju- ja
makuhaitat (Palomäki ja Kaunismaa 1991).

Tuomiojärven veden laatua on talviaikaan pyritty
parantamaan ilmastuksella vuodesta 1980 lähtien,
jolloin keskeisenä tavoitteena on ollut hapettomuu
den ehkäiseminen erityisesti syvänteissä talven ja
kesän lopulla. Tulokset ovat olleet hyviä, ja happi
pitoisuus on saatu pysymään riittävänä. Tällöin
raudan ja mangaanin määrät ovat pysyneet aihaisina,
eikä näitä ole liuennut sedimentistä veteen. Raaka-
veden laatua heikentää kuitenkin kesällä levien
suuri määrä. Levät aiheuttavat makuvirheitä veteen,
ja onkin esitetty, että ilmastus irrottaisi ravin
teita pohjalietteestä ja lisäisi edelleen perus-
tuotantoa kesäisin (Granberg 1985). Taloudellisesti
ilmastuksesta saatu hyöty, eli rauta- ja mangaanipi
toisuuden pysyminen alhaisena, on kuitenkin suurempi
kuin levien aiheuttamat haju- ja makuvirheet. Jotta
levien aiheuttamat makuvirheet saataisiin hävitet
tyä, tulisi Tuomiojärveen tulevaa ravinnekuormitusta
vähentää.

3.4.2 Virkistyskäyttö

Alueen suurimmat järvet Tuomiojärvi, Palokkajärvi,
Alvajärvi ja Luonetjärvi ovat merkittäviä myös
virkistyskäytön kannalta. Näiden järvien rannoilla
on lähes parisataa loma-asuntoa ja uimarantoja
alueella on noin 15 mukaan luettuna Tuomiojärven
leirintäalue.

Myös virkistyskalastusta alueella harrastetaan
aktiivisesti. Tämän ylläpitämiseksi Tuomiojärvellä
on tehty kalaistutuksia.
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Raakavesiluokituksen lisäksi järvet voidaan luoki
tella virkistyskäyttö-, kalavesi- ja yleisluokkiin
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1988). Virkistyskäyttö
luokituksen perusteella alueen järvien tila on
vähintäänkin tyydyttävä. Iso-Kuukkanen on laadultaan
erinomainen ja Tuomiojärvi ja Luonetjärvi ovat
luokituksen perusteella hyviä (kuva 6), Yleisluoki
tus noudattaa samaa jakautumaa. Tyydyttäviksi luoki
telluissa järvissä veden laatua alentavat lähinnä
alusveden ajoittainen hapettomuus, korkeahko fosfo
ripitoisuus ja korkea perustuotannon määrä (Palomäki
ja Kaunismaa 1991),

3.4.3 Säännöstely

Luonetjärveä on säännöstelty aina 1800-luvun lopulta
alkaen säännöstelypadolla. Nykyiset säännöstely-
rajat ovat NW = N43+ 134,00 m ja HW N43+ 134,95 m.
Myös Puuppolankosken voimalaitos ja Palokkajärven
säännöstely Lohikosken padolla vaikuttavat alueen
vedenkorkeuksiin. Puuppolankosken voimalaitoksella
säännöstelyaltaan vedenkorkeudet ovat NW = +22,50 m
ja HW +25,20 m (paikallinen taso). Lohikosken
padolla säännöstelyn alaraja on NW = NN + 93,50 m ja
ylärajat ajalla 1.7 - 30.9 HW = NN + 94,30 m ja
muina aikoina HW NN + 94,40 m. Säännöstely on
toteutettu lähinnä Jyväskylän kaupungin raakave
denottoa ja Kankaan paperitehtaan käyttöä varten.

3.5 ALUEEN JÄRVET JA NIIDEN VEDENLAÄTU

Alueen suurimpia järviä ovat Luonetjärvi, Iso—Kuuk-
kanen, Lehesjärvi, Korttajärvi, Alvajärvi, Palokka
järvi ja Tuomiojärvi (kuva 1). Lisäksi alueella on
pienempiä järviä ja lampia arviolta noin 115 kappa
letta.

Pinta-alaltaan suurin alueen järvistä on Tuomiojär
vi. Toiseksi suurin on Palokkajärvi, sitten Luonet
järvi ja Älvajärvi. Muut alueen järvistä ovat kool
taan alle kaksi neliökilometriä. Vesimäärältään
suurimmat ovat Luonetjärvi, jonka tilavuus on
13,7 x i05 m3 ja Tuomiojärvi, jonka tilavuus on
11,5 x 10 m3. Muiden järvien tilavuudet ovat alle
10 x 10 m3. Viipymältään suurin on Iso-Kuukkanen,
jonka viipymä vuonna 1989 oli 957 vuorokautta.
Muilla järvillä viipymä oli selvästi alhaisempi
(taulukko 2).
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Kuva 6. Tourujoen vesistöalueen virkistyskäyttö
luokitus.
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Taulukko 2. Tutkimusalueen järvien hydrologisia
tietoja.

järvi valuma-alue pinta-ala tilavuus 871989 viyä
km2 km2 milj.m3 m’s vrk

Luonetjärvi 64 2,2 13,7 0,71 223
Iso—%uukkanen 10 1,8 9.1 0,11 957
Lehesjärvi 61 0.92 2.5 0,67 42
Korttajärvil) 228 0.45 1.7 2,53 8
Alvajärvi 245 2,0 7,1 2,71 30
?a1okkajärvi 264 2,6 6,9 2,93 27
Tuomiojärvi2 56 3,1 11,5 0,73 182

1) Palomäki ja Kaunismaa 1991
2) Granberg 1990

Karuja eli oligotrofisia järvia alueella edustaa
vesistöalueen latva—alueen järvi Iso-Kuukkanen,
Luonetjärveä voidaan pitää mesotrofisena, Muut
alueen järvet ovat melko reheviä. Erityisesti Kort
tajärven alapuolisessa vesistössä on fosforipitoi
suus ollut korkea aina vuoteen 1978, jonka jälkeen
Tikkakosken jätevedet johdettiin suoraan Nenäinnie
men jätevedenpuhdistamolle Jyväskylään. Tämä näkyi
selvänä fosforipitoisuuden alentumisena Korttajär
vessä ja samalla myös, joskaan ei niin selvänä,
Korttajärven alapuolisissa Älva’- ja Palokkajärvissä.
Alueen muissa järvissä fosforipitoisuudet ovat
vaihdelleet lähinnä valuma-alueilta tulevan huuhtou
tuman mukaan (Palomäki ja Kaunismaa 1991). Typpipi
toisuudet ovat vaihdelleet melko tasaisesti eri
vuosien välillä ollen aihaisimmillaan Iso-Kuukkases
sa noin 300 pg/1 ja korkeimmillaan Lehesjärvessä
noin 1 300 pg/1.

Alueen kaikissa järvissä Iso—Kuukkasta lukuunotta
matta on esiintynyt hapenvajausta sekä lopputalvesta
että loppukesästä. Palokkajärvessä tilanne on jonkin
verran parempi muihin järviin verrattuna, mutta
kaikissa järvissä on juuri happipitoisuuden alenemi
sen vuoksi havaittavissa fosforipitoisuuden nousua
alusvedessä, Tuomiojärven happitilannetta on pyritty
parantamaan ilmastuksella.

Alueen järvistä kirkasvetisin on Iso-Kuukkanen,
jonka väriarvo on noin 20 mgPt/l. Alueen muissa
järvissä väri vaihtelee 70 - 90 mgPt/1. Tuomiojär
vessä väri on noin 50 mgPt/1.

Hygieeninen tila alueen järvissä on hyvä (tauluk
ko 3).
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Taulukko 3. Tourujoen vesistöalueen järvien veden
laatutietoj a.

jarvi 02 25 pH väri Kok.N Xok.P enterokokit klorofylli-a

mg/i mS/m mgpt/l j.igN/1 pgP/l kpl/ilo ml mg/m2(0-2 m)

LuonetJärvi 5.8 4.2 6.3 77 430 23 2 9.8

Iso-KuuIdcanen 8,7 3,1 6,4 20 300 9 6 3,2

Lehesjärvi1 5,6 6,9 6,4 89 1310 53 280 11

xorttajärvi’ 7,0 4,6 6,5 79 560 38 82 7.6

AlvaJärvI 6.6 5,0 6,6 78 785 38 14 9.5

Palokkajärvi 8.2 5,4 6.6 71 650 31 4 19

TuomioJärvi2 9,8 6,7 7,1 42 480 20 — 9,0

1) Palomäki ja Maunismaa 1991
2) Granberg 1991

Sallitun ja vaarallisen fosforikuormituksen raja-
arvot on laskettu Friskin (1979) kaavalla:

(1) 1 = 0,158e(Q/T) . [CT - 280 + f(78400 — 448CT + C2T2)]

1 = järveen tuleva fosforikuorma t/a
0 = järven keskimääräinen fosforipitoisuus mg/m
T = viipymä kuukausina
Q = luusuan keskivirtaama m3/s

Sallitun fosforikuorman rajana on pidetty 10 pgP/l,
joka on oligotrofian yläraja ja vaarallisen fosfori
kuorman rajana on 20 igP/l, joka on eutrofian alara
ja (Vollenweider 1976).

Granberg (1987) on laskenut raja-arvot ja fosfori
kuormitukset vuosille 1972 - 1973 ja 1989. Tässä
työssäni olen vastaavalla tavalla laskenut sallitun
ja vaarallisen fosforikuormituksen rajat vuosille
1989 ja 1990. Iso-Kuukkasen kohdalla tilanne on
pysynyt samana eikä järvessä ylity edes sallitun
fosforikuormituksen raja. Vuosina 1972 - 1973 ja
1987 Luonetjärvessä ylittyi sallitun fosforikuormi
tuksen raja ja vuosien 1989 ja 1990 tulosten perus
teella myös vaarallisen kuormituksen raja. Muissa
alueen järvissä on ylittynyt vaarallisen fosfori
kuormituksen rajat sekä vuosina 1972 - 1973 ja 1987
että 1989 ja 1990. Myös Tuomiojärvessä fosforikuor
mitus ylitti vaarallisen kuormituksen rajan vuonna
1990 (taulukko 4), Alueen järvistä Iso-Kuukkanen on
siis ainoa järvi, jota näiden laskelmien perusteella
voidaan pitää karuna järvenä. Lehesjärvi, Korttajär
vi, Älvajärvi ja Palokkajärvi ovat näiden laskelmien
mukaan reheviä, sillä vaarallisen fosforikuormituk
sen raja ylittyi selvästi. Tuomiojärveä ja Luonet
järveä voidaan pitää rehevöityvinä, joissa fosfori
kuormitus on lähellä vaarallisen kuormituksen rajaa,
mutta ei kuitenkaan ylity niin selvästi kuin edellä
mainituissa rehevimmissä järvissä.
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Taulukko 4, Tourujoen vesistöalueen järvien £osfori
kuormitus ja sallitun (Pa) ja vaarallisen (P8) fosfo
rikuormituksen rajat vuosina 1989 ja 1990.

järvi 6-pit. viipymä 5 m/s kuorma Pa(kgP/d) 28(kgP/d)
mgp!m3 kk kgs/d

1989 Luonetjärvi 23 7,4 0,71 2,8 0,8 2,2
Korttajärvi 29 0.3 2,53 6,5 2,2 4,5
Alvajärvi 32 1,0 2,71 8,4 2.4 5,0
Palokkajärvi 30 0,9 2.93 8.3 2,6 5,4
Lehesjärvi 3.5 1,4 0,67 2,6 0,6 1,3
Iso—Xuukkanen 9 31,9 0,11 0,3 0,3 1,2
Tuorniojärvi 21 8.5 0,52 1.9 0,6 1,8

1990 Luonetiärvi 23 6.6 0,80 2.9 0.9 2.3
Korttajärvi 35 5,2 2.84 9,6 2,5 5,0
Alvajärvi 38 0,9 3.08 11,4 2,7 5,7
Falokkajärvi 31 0,8 3,32 9.7 3,0 6,1
Lehesjärvi 53 1.2 0.76 4.4 0.7 1.4
Iso-Kuukkanen 9 29,3 0,12 0,3 0.4 1.3
Tuomiojärvi 22 6,6 0.69 2,3 0,8 2,0

3. 6 OSAVÄLUMÄ-ÄLUEET

Vesistäalue jaettiin osavaluma-alueisiin, jotta
alueelliset erot ja toisaalta taas eri kuormittajien
mahdolliset vaikutukset kullakin alueella saataisiin
selville (kuva 7). Erityisesti pyrittiin selvittä
mään peltoviljelyn ja karjatalouden merkitystä
alueen vesien rehevöittäjänä.

Tutkimusalue on jaettu osavaluma-alueisiin seuraa
vasti:

1) Luonetjärvi, tulo (kartassa alue 1)
2) Autioloki (kartassa alueet 1 ± II)
3) Isojoki (kartassa alue III)
4) Tervajoki (kartassa alueet III + IV)
5) Lapiojoki (kartassa alue V)
6) Makkarajoki (kartassa alueet III + IV + V + VI)
7) Ykshaukinen, purku (kartassa alue VII)
8) Vasarajoki (kartassa alueet VII + VIII)
9) Laahajoki (kartassa alueet 1 - IX)
10) Syväoja (kartassa alue X)
11) Tourujoen vesistäalue, joka kattaa koko tutkitun
alueen.

Osavaluma-alueilta määritettiin planimetrisesti
peruskarttoja apuna käyttäen valuma-alueiden koot,
peltoprosentit ja järvisyys (taulukko 5). Tekstissä
osavaluma-alueesta Ykshaukisen purku käytetään
nimitystä Ykshaukisen alue. Samaten Luonetjärvi
tulon osavaluma-alueesta käytetään tekstissä nimi
tystä Luonetj ärven osavaluma-alue.

Ykshaukisen alueella oli osavaluma-alueiden suurin
peltoprosentti, 34 1. Muilla alueilla peltoprosentti
vaihteli 6 - 17 prosenttiin. Koko Tourujoen vesistö
alueella peltoprosentti oli noin 11 %. Vaikka pelto’-
prosentit ovatkin suhteellisen alhaisia. voidaan
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Kuva 7. Osavaluma-alueet Tourujoen vesistöalueella.
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peltoviljelyn vaikutusten alueella kuitenkin olettaa
näkyvän, koska juuri voimakkaimmin viljellyillä
alueilla (Isojoen, Tervajoen, Lehesjärven, Ykshauki
sen ja Korttajärven ympäristöt) pellot useimmiten
rajoittuvat järviin tai sijoittuvat ojien varsille.
Edellä mainituilla alueilla maatilojen osuus koko
asutuksesta on noin kolmannes, kun se koko Touru
joen vesistöalueella on noin 10 %.

Järvisyys koko alueella on 7,3 % vaihdellen osavalu
ma-alueittain Tervajoen 2,2 %:sta Lapiojoen
13 %:iin, Lapiojoen järvisyysprosenttia nostaa Iso
Kuukkasen sijoittuminen alueelle.

Taulukko 5. Osavaluma-alueiden koot, järvisyys- ja
peltoprosentit.

osva1uma-a1ue kr2 oeito järviä

1. Luonetjärvi tulo 51 7,7 6,1

2. 1utiojoki 106 7,7 6,4

3. Isojoki 21 134 4,8

4. Tervajoki 56 17,3 2,2

5. Lapiojoki 19 9,6 13,1

6. riakkarajoki 9,2 15,6 5,6
7. Ykebaukinen purku 7.5 33,6 5,4
8. Vasarajoki 28 14,7 3,8

9. Laahajoki 230 12,0 5,9

10. Syväoja 35 6.1 6.6

11. Tourujen vesistäalue 330 10,6 7.3

“Luonnontilaisin osavaluma-alueista lienee Luonet
järven osavaluma—alue: maataloutta alueella harjoi
tetaan vähän eikä pysyvän haja-asutuksen määrä ole
kovin suurta verrattuna esimerkiksi Syväojan aluee
seen. Loma-asutusta alueella on sen sijaan melko
runsaasti järvien rannoilla, mutta käyttöaste loma
asunnoilla jää keskimäärin yhdestä kahteen kuukau
teen vuodessa. Vastaava tilanne on myös Lapiojoen
alueella, joskin peltoprosentti on jonkin verran
korkeampi kuin Luonetjärven osavaluma-alueella ja
maatilojenkin suhteellinen osuus on suurempi. Muilla
osavaluma-alueilla loma-asutuksen osuudet vaihtele
vat 12 - 30 prosenttiin koko asutuksesta.

Selvitysalueella on myös Jyväskylän lentoasema
Tikkakoskella. Lähinnä alueelta tulevan typpikuorman
selvittämiseksi alueelta rajattiin kolme osavaluma
aluetta lentoasemalta lähtevien laskuojien mukaan.
Koska alueella ei ole muita mahdollisia kuormitta
jia, voidaan näiden ojien kautta purkautuvaa typpi
kuormitusta pitää lähes yksinomaan lentokentältä
tulevana kuormituksena (taulukko 6, kuva 7), Teks
tissä osavaluma-alueista Kennäälänlampi purku ja
Huukonsuo purku käytetään nimiä Kennäälänlammen alue
ja Huukonsuon alue.
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Taulukko 6. Lentokentän osavaluma-alueet.

osavaluma-alue km2 järviä % peltoa

1. Korpelanpuro 2,5 0 0

2. Kennälänlampi. purku 0.76 4.5 0

3. Huukonsuo, purku 3,2 0 0

4 TUTKI MUSMENETE LMÄT

4.1 TILÄKOHTÄISET HÄÄSTÄTTELUT

Osa Tourujoen vesistöalueen talouksista haastatel
tim vuosina 1989 - 1990. Haastatellut taloudet
sijoittuu Laukaan, Uuraisten ja Jyväskylän maalais
kunnan alueille. Jyväskylän kaupungin, Palokan ja
Tikkakosken taajaman osuutta ei ole tässä selvitys-
työssä otettu huomioon, koska asutusalueet ovat
liittyneet vesijohtoverkostoon ja alue on viemä
röity,

Haastattelussa mukana olevat tilat valittiin perus
kartalta sijaintinsa perusteella siten, että tilalta
oli lähimmälle järvelle, laskuojalle tms. matkaa
noin 0,5 kilometriä. Näin mukaan saatiin enintään
kolmannes kaikista alueen talouksista: pientalouk
sista 25 % ja tilakeskuksista 76 %. Tilakeskukseksi
on määritelty koko vuoden asuttuna oleva talous,
jossa kotieläimiä on vähintään yksi nautayksikkö,
tai metsätalousmaata vähintään viisi hehtaaria tai
viljeltyä peltoa vähintään yksi hehtaari. Pienta
louksiin kuuluvat omakotitalot ja eriteltyinä loma-
asunnot. Haastattelun ulkopuolelle jäävät taloudet
olivat pääasiassa omakotitalo- ja loma-asutusta,
koska talon asukkaita oli vaikea tavoittaa, lähetet
tiin osalle heistä kyselylomakkeet, joista kahden
kyselykerran jälkeen palautettiin yhteensä 78 %.
Yksityiskohtaiset tiedot asutuksen määrästä ja
maatalouden harjoittamisesta alueella saatiin alueen
kunnista.

Haastattelu- ja kyselylomakkeista saadut tiedot
tallennettiin tietokoneelle ja käsiteltiin osin
tilastollisesti SÄS-ohjelmistolla. Saatuja tuloksia
voidaan pitää suuntaa-antavina myös pientalouksien
kohdalla, koska esimerkiksi vesihuolto ja jätteiden
käsittelytavat ovat useimmissa talouksissa ratkaistu
samalla tavoin. Haastattelun tulokset on esitetty
liitesivuilla.

4.2 VESINÄYTTEIDEN OTTO JA VIRTÄAMÄMITTÄUS

Näytepisteitä oli alueella kaikkiaan yksitoista,
joiden avulla pyrittiin kartoittamaan alueen veden
laatua osavaluma-alueittain (kuva 7). Näistä pisteet
3 - 7 sijoittuvat maatalouden vaikutuksen piiriin
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kuuluville alueille, ja näytepiste 10 on lähinnä
haja—asutusalueelta tulevan kuorman arvioimista
varten. Piste 1 edustaa vesistöalueen luonnonti
laisinta osaa, ja piste 11 on koko Tourujoen vesis
töalueelta purkautuvan veden laadun tarkastelua var
ten.

Vesinäytteitä haettiin kahden vuoden ajan eli
1.6.1989 - 31.5.1991. Ensimmäisellä jaksolla
(1.6.1989 - 31.5.1990) näytteitä haettiin jokaisesta
näytepisteestä 11 - 22 näytettä. Keskimäärin jokai
sesta näytepisteestä otettiin 1 näyte/kuukausi,
paitsi pisteistä 3, 4 ja 7 näytteitä otettiin kesä-
kuukausina kaksi kertaa kuukaudessa. Huhti-touko
kuussa näytteenottoa tihennettiin, ja kustakin pis
teestä otettiin vähintään kaksi näytettä/kuukausi.
Pisteistä 3, 4 ja 7 otettiin toukokuun aikana yksi
näyte/viikko.

Toisella tutkimusjaksolla (1.6,1990 - 31.5.1991)
näytteitä otettiin vain pisteistä 3, 4, 6, 7, 10 ja
11. Vesinäytteet otettiin edelleen keskimäärin
kerran kuukaudessa. Talvella näytteenottoa kuitenkin
harvennettiin ja näyte otettiin keskimäärin kerran
kahdessa kuukaudessa. Vastaavasti keväisin ja syk
syisin otettiin 2 - 3 näytettä/kuukausi syyskuun ja
huhtikuun aikana, jolloin vuodessa saatiin 10 - 15
näytettä/näytepiste. Varsinaisia järvipisteitä ei
tässä selvitystyössä otettu, koska mm. Jyväskylän
yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus ottaa alueen
järvistä vesinäytteitä säännöllisesti. Alueen järvi
en vedenlaatua on tarkasteltu luvussa 3.5.

Vesinäytteistä määritettiin tavanomaiset vedenlaadun
parametrit: sameus, kiintoaine, johtokyky, pH,
kemiallinen hapenkulutus, typen ja fosforin eri muo
dot sekä lisäksi lämpökestoisten (44 °C) kolibak-
teerien määrät. Määritykset tehtiin Keski-Suomen
vesi- ja ympäristöpiirin laboratoriossa voimassa
olevien standardien mukaan.

Virtaamamittaus tehtiin siivikoimalla jokaisen
näytteenoton yhteydessä, paitsi talvella, jolloin
ojien jäätyminen esti siivikoinnin. Niille kuukau
sille, joilta virtaamatiedot puuttuivat, käytettiin
vertailuvesistönä Korpilahdella sijaitsevan Saari
järven Yläkosken (F = 115 km2, L = 9,4 %) virtaama
tietoja.

Nämä virtaamat on laskettu seuraavalla kaavalla:

Ä.
(2)

—--—

Ä

= uoman valuma-alue, josta virtaamaa ei tunneta
uoman valuma-alue, josta virtaama tunnetaan

= tunnettu virtaama
= tuntematon virtaama
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Tourujoella käytettiin Tourujoen Lohikosken virtaa
matietoj a

Lentäkentän alueelta purkautuvan veden laadun tark
kailemiseksi valittiin kolme näytepistettä. Huukon
suo purku, Kennäälänlampi purku ja Korpelanpuro.
Vesinäytteitä haettiin ajalla 1.8.1990 - 1.7.1991
yhdeksän kertaa ja virtaamamittaus tehtiin siivikoi
maila mikäli mahdollista. Vesinäytteistä analysoi
tim sameus, johtokyky, pH, väri, kemiallinen hapen
kulutus, typen ja fosforin eri muodot sekä kloridi.
Änalyysit tehtiin Keski-Suomen vesi- ja ympäristö-
piirin laboratoriossa.

4.3 SU0JÄVYÖHYKETÄRKASTELU

Varsinaista suojavyöhykeinventointia ei tämän selvi
tystyön yhteydessä tehty, Vesistöalueelta valittiin
kuitenkin keskeisimmät maatalouden vaikutuksen
piiriin kuuluvat alueet, joista suojavyöhyketilanne
käytiin tarkastamassa. Jokaiselta tarkasteluun
mukaan valitulta alueelta valittiin alueen mukaan
50 - 100 metrin välein pisteet, joista arvioitiin
suojavyöhykkeen leveys, tarkasteltiin mahdollisia
sortumia ja määritettiin vallitsevat kasvilajit.

5 VEDENLÄÄTU, VIRTÄÄMÄT JA
VESISTÖKU0RMITUS OSÄVÄLUMÄ
ALUE 1 LLÄ

5. 1 VESIÄNÄLYYSITULOKSET

5.1.1 Sameus, j ohtokyky ja pH

Kahden tutkimusvuoden aikana veden sameusarvot
vaihtelivat eri osavaluma-alueiden näytepisteissä
1,0 - 30 FTU, keskiarvon ollessa noin 8,3 FTU.
Tourujoella sameus oli keskimäärin 3,3 FTU vaihdel
len 1,4 - 6,6 FTU. Hajonta arvojen välillä oli
suurinta näytepisteissä, joissa maalta tulevan
aineksen määrä vaihteli huomattavasti mm. sadannan
mukaan (esimerkiksi pelloilta). Lähinnä luonnonti
laa olevilla alueilla hajonta oli selvästi alhaisem
pi, esimerkiksi Luonetjärven osavaluma-alueen pis
teessä hajonta oli vain 0,38. Vastaavasti alueilla,
joilla mm. maanviljely oli voimakasta, oli hajonta
lähemmäs kymmenen (esimerkiksi Tervajoen näytepis
teessä s = 10,5). Yleensä keskiarvot olivat selvästi
alle kymmenen (taulukko 7). Suurimmat sameuden arvot
olivat yleensä keväisin valumahuippujen aikaan ja
kesäisinkin arvot saattoivat nousta hetkellisesti
rankkasateiden vaikutuksesta (kuva 8).

Johtokyky kuvaa veteen liuenneiden suolojen koko
naismäärää, jolloin kohonneita arvoja voidaan pitää
jonkinasteisina likaantuneisuuden tai yleensä alu
eella tapahtuvien vesistöä muuttavien toimintojen
indikaattoreina.
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Alueen näytepisteissä johtokyky vaihteli 3,2 - 11
mS/m keskiarvon ollessa noin 6,2 mS/m. Alueelta
poistuvan veden johtokyky oli Tourujoen näytepis
teessä keskimäärin 5,6 mS/m. Jos Luonetjärven osava—
luma-alueen johtokykyä 4,0 mS/m pidetään lähimpänä
luonnontilaa olevana arvona Tourujoen vesistöalueel
la, on Tervajoen, Ykshaukisen purun ja Makkarajoen
pisteiden johtokykyarvot selvästi korkeampia: Terva
joella ja Ykshaukisen purun alueella johtokyky oli
7,3 mS/m ja Makkarajoella 6,5 mS/m. Muilla osavalu
ma-alueilla arvot olivat alle kuuden ts. kohonneet
arvot osoittanevat j onkinasteista “likaantuneisuut
ta” kyseisillä alueilla. Kaikkiaan arvot vaihtelivat
vain vähän, eikä hajonta yhdelläkään osavaluma
alueella ollut suurta (taulukko 7).

Tourujoella pH oli keskimäärin 6,9 ja muilla osava
luma-alueilla happamuus vaihteli arvoista 6,2 - 7,8.
Keskiarvo oli noin pH 6,7. Älhaisimmillaan arvot
olivat yleensä keväällä lumen sulamisen aikoihin ja
korkeimmillaan kesällä suurimman perustuotannon
aikaan (taulukko 7),

5.1.2 Väri ja kemiallinen hapen
k u 1 u t u s (CODMfl)

Väri oli osavaluma-alueilla keskimäärin 100 mg Pt/l
vaihdellen kahden vuoden aikana 25 - 300 mg Pt/l.
Tourujoen veden väri oli noin 70 mg Pt/l. Ensim
mäisenä vuonna väriarvot olivat näytepisteessä
selvästi toista vuotta aihaisemmat johtuen ainakin
osin alhaisemmasta sadannasta. Älhaisin väriarvo oli
Lapiojoella (50 mg Pt/l), johon laskee alueen alku-
pään kirkasvetinen Iso-Kuukkanen. Muissa pisteissä
väriarvot olivat keskimäärin 70 mg Pt/, ja olivat
yleensä jonkin verran korkeammat kuin alueen järvis
sä. Kahden vuoden keskiarvona laskettuna korkein
väriarvo oli Ykshaukisen alueella (noin 140 mgPt/l).
Väriarvojen vaihtelu oli yleensä pienintä luonnonti
laisimmilla alueilla ja suurissa joissa. Pienimmissä
ojissa tai puroissa arvojen vaihtelu oli selvästi
suurempi. Esimerkiksi Lapiojoella vaihteluväli oli
jopa 25 - 200 mg Pt/l (taulukko 7, kuva 9).

Kemiallinen hapenkulutus antaa tietoa hitaasti
hajoavista orgaanisista yhdisteistä, mm. humuksen
määrästä. Eri näytepisteissä kemiallinen hapenkulu
tus vaihteli 4,3 - 30 mg/1 °2’ Keskiarvo osavaluma
alueilla oli noin 14 mg/1 02 ja Tourujoella noin
11 mg/l °2’ Korkein arvo oli Ykshaukisen alueella,
missä oli myös havaintojen korkein keskiarvo 17 mg/l
02. Älhaisimmat arvot olivat Lapiojoella, jossa
kemiallinen hapenkulutus oli keskimäärin 6,4 mg/l 02.
Yleisemmin arvot olivat alueen pisteissä 12 mg/1 02.
Jälkimmäisen tutkimusvuoden arvot olivat ensimmäistä
vuotta jonkin verran korkeammat (taulukko 7, kuva
10).
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Humuksen määrän lisääntyminen nostaa paitsi hapenku
lutuksen määrää, myös veden väriä. Nämä korreloivat
usein voimakkaasti keskenään. Myös tässä työssä
veden värin ja kemiallisen hapenkulutuksen välinen
positiivinen korrelaatio on selvä (r

5.1.3 Hygieeninen tila

Veden hygieenisen tilan selvittämiseksi otettiin
muiden vesinäytteiden yhteydessä myös bakteerinäyte,
Näytteestä analysoitiin fekaalisten, lämpökestoisten
(44 °C) kolibakteerien määrät, joilla pyrittiin
selvittämään lähinnä ulosteperäistä likaantumista.
Bakteerien esiintymiseen vaikuttavat tietyt veden
laadun parametrit. Näitä ovat mm. sameus, kiintoai
ne, väri, kemiallinen hapenkulutus ja kokonaisfosfo
ripitoisuus.

Bakteerimäärät vaihtelivat osavaluma-alueilla 0 -

2 800 kpl/ilO ml ja keskiarvo oli noin 91 kpl/ilO
ml. Tourujoella bakteeripitoisuus oli keskimäärin
7 kpl/ilO ml, Jokivesissä ja puroissa bakteeripitoi
suus on yleensä korkeampi kuin järvissä, koska mm.
bakteerien sedimentoitumista ei juuri tapahdu kuten
järvissä. Myös veden laadulliset vaihtelut voivat
tapahtua hyvinkin lyhyellä ajalla purovesissä ja
siten vaikuttaa bakteerien esiintymiseen. Alueen
järvissä bakteeripitoisuudet ovatkin aihaisempia,
mutta luonnontilaisiin alueisiin verrattuna selvästi
kohonneita.

Korkeimmat lämpökestoisten koliformisten bakteerien
määrät olivat Äutiojoella, Isojoella, Tervajoella,
Lapiojoella ja Vasarajoella, joissa kaikissa baktee
rimäärät olivat keskimäärin yli 100 kpl/lOO ml,
Tervajoella (x 175 kpl/ilO ml) ja Vasarajoella
(x = 163 kpl/ilO ml) bakteerimäärät olivat muita
alueita korkeammat. Koska lämpökestoisten kolifor
misten bakteerien määrät ovat edellä mainituilla
alueilla korkeita, on ilmeistä, että myös muita
bakteereja on runsaasti ja kohonneet pitoisuudet
näkyvät myös järvien bakteeripitoisuuksissa. Esimer
kiksi Lehesjärvessä ja Korttajärvessä enterobaktee
rien määrät ovat alueen muita järviä korkeammat.
Älhaisimmat fekaalibakteerien määrät olivat Luonet
järven osavaluma-alueen pisteessä ja Tourujoella,
joissa kummassakin keskiarvo oli 7 kpl/lOI ml,
Maksimipitoisuuskin oli korkeimmillaan 50 kpl/iOO
ml, kun se muissa pisteissä (Laahajokea lukuunotta
matta) oli vähintäänkin yli sata, useimmiten useita
satoja. Tervajoella maksimipitoisuus oli peräti
2 800 kpl/ilO ml. Suurimmillaan bakteeripitoisuudet
olivat kesällä (taulukko 7, kuva 11).



Kuva 12. Kiintoainepitoisuuden vaihtelut eri osava
luma-aluejila 1.6.1989 - 31.5.1991.
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5l.4 K i i n t o a i n e

Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat osavaluma-alueiden
näytepisteissä 0,8 - 90 mg/l keskiarvon ollessa noin
12 mg/l. Tourujoen pisteessä alueilta poistuvan
veden kiintoainepitoisuus oli noin 6,3 mg/l, Suurim
mat kiintoainepitoisuudet olivat Isojoella, Terva
joella, Lapiojoella, Ykshaukisen alueen pisteessä ja
Vasarajoella. Edellä mainituissa pisteissä kiintoai
ne oli keskimäärin yli 10 mg/l. Tervajoella kunto
ainepitoisuus oli selvästi muita alueita korkeampi,
noin 17 mg/l. Älhaisimmat pitoisuudet olivat Luonet
järven osavaluma-alueen pisteessä (2,1 mg/l) ja
Autiojoella (4,8 mg/l). Yleensä kiintoainepitoisuu
det olivat korkeimmillaan keväällä valumahuippujen
aikaan, mutta myös kesällä ja syksyllä sateiden
vaikutukset näkyivät hetkellisinä kiintoainepitoi
suuksien nousuna (taulukko 7, kuva 12).

5.1.5 Ravinteet

5.1,5.1 Fosfori

Fosfori on useimmiten Suomen vesistöissä minimira
vinne. Toisin sanoen fosforilisä järvissä lisää
yleensä myös perustuotantoa. Fosforin käyttökelpoi
suutta kuitenkin rajoittaa se, missä muodossa fosfo
ri esiintyy. Fosfaattifosforina se on suoraan kas
veille käyttökelpoisessa muodossa.

Touruj oen vesistöalueella kokonaisfosforipitoisuudet
vaihtelivat osavaluma-alueittain 10 - 140 ig/l ja
keskiarvo Tourujoen näytepisteessä oli noin 27 pg/l.
Osavaluma-alueilla keskiarvo oli 47 pg/l. Selvästi
suurimmat pitoisuudet olivat Isojoella, Tervajoella
ja Ykshaukisen alueen pisteessä, joissa kaikissa
keskimääräinen pitoisuus oli yli 50 ig/l. Pienimmät
km havaitut pitoisuudet olivat 30 - 40 jig/1. Muissa
pisteissä pitoisuudet olivat myös korkeita, lähes 30
pg/l. Poikkeuksena olivat Luonetjärven osavaluma
alueen piste, jossa pitoisuus oli keskimäärin 17
pg/l, ja Syväojan piste, jossa pitoisuus oli noin 21
pg/l. Kummassakin minimiarvo oli lähemmäs kymmenen.
Älhaisimmillaan pitoisuudet olivat yleensä talvella.
Poikkeuksena oli kuitenkin Lapiojoki, Isojoki ja
Ykshaukisen alueen näytepisteet, joissa kaikissa
näiden havaintojen perusteella saatiin maksimipitoi
suudet fosforille talvikuukausina. Muissa pisteissä
fosforipitoisuudet olivat korkeimmillaan kevättulvi
en ja kesän aikaan (kuva 13).

Fosfaattifosforipitoisuudet (P04-P) vaihtelivat 0 -

85 pg/l ja keskiarvo oli noin 21 pg/l. Tourujoella
pitoisuus oli keskimäärin 7 pg/l. Keskimäärin koko
alueella fosfaattifosforin osuus kokonaisfosforista
oli noin 40 %. Älhaisemmilla kokonaisfosforipitoi
suuksilla fosfaattifosforin osuus oli noin 25 %,
Fosfaattifosforin esiintyminen on kuitenkin selvästi
sidoksissa kokonaisfosforin määrään (kuva 14).
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Kuva 14. Kokonaisfosforipitoisuuden ja fosfaattifos
foripitoisuuden välinen riippuvuus Tourujoen vesis
töalueella 16l989 - 3L5.1991.

Korkeimmat fosfaattifosforipitoisuudet olivat Terva
joella ja Ykshaukisen alueen pisteessä, noin 30
ig/l, Aihaisimmat pitoisuudet olivat Luonetjärven
osavaluma-alueen pisteessä, Syväojalla ja Tourujoel
la, joissa pitoisuudet olivat alle kymmenen. Luo
netjärven osavaluma-alueen pisteessä pitoisuus oli
keskimäärin 4 pg/l. Pitoisuuden vaihtelut noudatta
vat kokonaisfosforipitoisuuksien vaihteluita (tau
lukko 7).

5.152 Typpi

Typpeä on yleensä Suomen järvissä riittävästi, eikä
se näin ollen ole yleensä fosforin tavoin perus—
tuotantoa rajoittava tekijä, mutta typen merkitys
kasvaa fosforipitoisuuden lisääntyessä. Tourujoen
vesistöalueella kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat
370 - 4 200 pg/1 ja keskiarvo oli noin 1 100 Jg/i.
Tourujoella alueelta poistuvan veden kokonaistyppi
pitoisuus oli noin 680 pg/l. Korkeimmat pitoisuudet
olivat Isojoella, Tervajoella, Makkarajoella ja
Ykshaukisen alueen pisteissä, joissa keskimääräinen
kokonaistyppipitoisuus oli yli 1 000 pg/l. Alhaisim
mat pitoisuudet olivat Luonetjärven osavaluma-alueen
pisteessä, Äutiojoella ja Syväojalla, joissa koko
naistyppipitoisuude-t olivat keskimäärin alle 500
pg/l. Korkeimmillaan pitoisuudet olivat lähes poik
keuksetta talvisin (kuva 15).

Nitraattityppipitoisuudet vaihtelivat osavaluma
alueilla 3 - 1 800 pg/L Keskiarvo alueella oli noin
370 pg/l. Tourujoella pitoisuus oli keskimäärin 160
pg/l. Selvästi korkeimmat nitraattityppipitoisuudet
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olivat Tervajoella, jossa pitoisuus oli korkeimmil
laan 1 800 pg/l. Keskiarvo Tervajoen pisteessä oli
noin 720 pg/l. Muissa pisteissä keskiarvot olivat
noin 200 - 300 pg/l. Luonetjärven tulon pisteessä
keskiarvo (noin 50 ug/l) oli selvästi aihaisin.
Nitriittityppipitoisuus vaihteli alueella 0 - 41
pg/I ja keskiarvo oli noin 4 pg/l. Tourujoella kes
kimääräinen pitoisuus oli selvästi tätä alhaisempi,
noin 1 pg/l. Korkeimmat pitoisuudet olivat pisteis
sä, joissa myös kokonaistyppipitoisuudet olivat
korkeimmat. Vastaavasti aihaisin pitoisuus (1 pg/l)
oli pisteissä, joissa kokonaistypen määrä oli alhai
sin

5 1 5 3 Ravinteiden huuhtoutumiseen vaikuttavien tekijöiden
tilastollista tarkastelua tämän aineiston pohjalta

Kiintoaineen vaikutus typen huuhtoutumisessa vesis—
töön on yleensä vähäinen (Kuva 16). Sen sijaan
valuman (l/skm2) määrä vaikuttaa odotetusti huuh
toutuvan typen määrään (r = 0,24**), erityisesti
huuhtoutuvan nitraattitypen määrään (r = 0,35 ),
koska typpi huuhtoutuu herkästi maalta valuvan veden
mukana vesistöihin. Fosforin kohdalla kiintoaineen
merkitys on selvästi suurempi (r 0,63***) kuin
typen huuhtoutumisessa, joskin valuman määrä epäsuo
rasti vaikuttaa myös huuhtoutuvan fosforin määrään.
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5.2 VIRTAÄMÄT

Laahajoella virtaamia ei saatu mitattua siivikoimal
la, koska virtaus oli liian hidas. Laahajoen virtaa
mat on laskettu Tourujoen virtaamien perusteella
kaavan (2) mukaan. Tourujoen Lohikosken kuukausikes
kivirtaamat ja valumat on esitetty taulukossa 8.
Osavaluma-alueiden virtaamamittaustulokset on esi
tetty taulukossa 9. Suurimmillaan virtaamat olivat
huhti-toukokuussa. Pienemmillä osavaluma-alueilla
myös sateiden vaikutukset näkyivät kesällä välittö
mästi virtaaman kasvuna. Valuman määrä noudattaa
vastaavaa vuodenaikaisj akautumaa virtaamien mukaan.

Taulukko 8. Tourujoen Lohikosken kuukausikeskivir
taamat ja -valumat 1.6.1989 - 31.5.1991.

kk 1.6.1989 — 31.5.1990 1.6.1990 — 31.5.1991

Q m3/s q 1/s.km2 Q m/s q 1/s’km2

VI 2.07 6.47 1,90 5,94

VII 0.73 2,28 2.75 8.59

VIII 1.64 5,13 4.76 14.88

IX 0,77 2.41 3,22 10,06

x 0,76 2,38 1.71 5.34

XI 1,11 3,47 2.16 6.75

XII 0.98 3,06 1.65 5.16

1 1.22 3.81 1.61 5.03

II 5,58 17.44 1.38 4.31

III 7,05 22.03 1.55 4.84

IV 11,06 36.38 7.10 22.19

V 4.82 15,06 5,53 17,28

x 3.20 10.00 2.94 9.20

5.3 LENTOKENTÄN ALUEELTA PURKÄUTUVAN VEDEN LAATU JA
VIRTÄÄMAT

Sameus vaihteli eri näytepisteiden kesken 1,6 -

26 FTU. Keskimäärin korkein sameuden arvo oli Huu
konsuon alueella, noin 7,6 FTU. Kennäälänlammen ja
Korpelanpuron alueella sameus oli keskimäärin
3,8 FTU ja 2,9 FTU.

Johtokyky vaihteli 3,4 - 18,2 mS/m ja keskimäärin
korkein arvo oli Huukonsuon näytepisteessä noin 13
mS/m. Happamuus oli kullakin alueella keskimäärin
vähintään pH = 6,5 (vaihteluväli 6,0 - 7,4).

Huukonsuon alueen näytteissä veden väriarvo oli
selvästi aihaisin eli keskimäärin 60 mg Pt/l. Sekä
Kennäälänlammen alueen että Korpelanpuron pisteissä
väri oli noin 140 mg Pt/l. Kemiallinen hapenkulutus
oli myös näissä kahdessa jälkimmäisessä pisteessä
keskimäärin 17 mg/l °2 Huukonsuon alueen näytteessä
kemiallinen hapenkulutus oli noin 8 mg/l 02.
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Kokonaistyppi vaihteli näissä kolmessa pisteessä
900-23000 pg/l. Keskiarvo oli Huukonsuon alueella
8300 pg/l (2900-23000 pg/l) Pitoisuudet nousivat
talviaikaan ja suurin pitoisuus 23000 pg/l oli
tammikuun näytteessä. Kennäälänlammen alueella
keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus oli 2400 pg/l
(1000- 3500 pg/l) ja Korpelanpuron pisteessä 4300
pg/1 (900-8700 pg/1). Myös näissä pisteissä korkeim
mat pitoisuudet olivat talviaikaan tammi-helmikuussa
(kuva 17). Ämmonium- ja nitriittitypen korkeimmat
pitoisuudet olivat Huukonsuon havaintopaikan näyt
teissä, Keskimääräinen ammoniumtyppipitoisuus oli
3700 pg/l. Korpelanpuron näytteissä ammoniumtyp
pipitoisuus oli keskimäärin 400 pg/l ja Kennäälän
lammen laskuojan pisteessä noin 1300 pg/l. Nitraat
tityppipitoisuudet vaihtelivat näytepisteiden kesken
69-7600 pg/l. Korkeimmat pitoisuudet, noin 5200
pg/1, olivat Korpelanpuron pisteessä.

Kuukausi

Kokona s
typpi ug/
25000

20 000

10000

5000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kuva 17. Lentokentän alueelta tulevien ojien koko
naistyppipitoisuuksien vaihtelu 1.8.1990 - 1.7.1991.
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Taulukko 10. Lentokentältä purkautuvien ojien veden laadun
tilastollisia tietoja.

Huukonsuo, Kennäälänlampi, Korpelanpuro
purku purku

sameus n 8 9 9
(FTU) x 7,6 3,8 2,9

s 7,6 1,3 0,8
min/max 2,8/26,0 2,1/6,2 1,6/3,8

johtokyky n 8 9 9
(mS/m) x 13,0 6,4 7,0

s 2,4 1,4 2,8
min/max 10,8/18,2 3,8/8,0 3,4/11,7

pH n 8 9 9
x 7,1 6,6 6,5
s 0,22 0,34 0,27

min/max 6,8/7,4 6,1/7,0 6,0/6,7

väri n 8 9 9
(mgPt/l) x 60 140 140

s 14 30 30
min/max 40/80 100/200 80/180

C0D n 8 9 9
(mg/l 02) x 6,0 17 17

s 1,1 2,8 4,3
min/max 4,6/7,4 14/23 9,8/22

kok.N n 7 9 9
(pg/l) x 8300 2400 4300

s 6700 910 2600
min/max 299/23000 1000/3500 900/8700

N02-N n 4 5 5
(ig/l) x 28 3,6 8,6

s 18,4 1,1 3,2
min/max 9,0/51 2,0/5,0 5,0/13

N03—N n 4 5 5
(pg/l) x 4400 130 5200

s 1000 97 1600
min/max 3400/5400 69/300 3600/7600

NH4-N n 4 3 4
(jig/1) x 3700 1300 400

s 2600 900 150
min/max 2200/7 600 290/1900 240/570

kok.P n 8 9 9
(pg/l) x 32 40 23

s 23 8,9 17
min/max 15/87 28/60 14/67

C1 n 4 4 4
(mg/l) x 3,9 2,9 1,5

s 0,85 0,1 0,17
min/max 3,1/5,0 2,8/3,0 1,3/1,7
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Kokonaisfosforipitoisuus vaihteli 14-87 pg/l ja
korkeimmillaan pitoisuudet olivat keväällä virtaama
huippujen aikaan. Korkein keskimääräinen pitoisuus
oli Kennäälänlammen alueen näytteissä noin 40 ag/l.
Korpelanpuron pisteessä kokonaisfosforipitoisuus oli
noin 23 pg/l ja Huukonsuon alueen pisteessä keski
määrin 32 ug/l (taulukko 10).

Virtaamat olivat näiden havaintojen perusteella
keskimäärin Huukonsuon alueen pisteessä 30 l/s,
Kennäälänlammen alueen pisteessä 10 1/s ja Korpelan
puron pisteessä 51 l/s. Suurimmat virtaamat olivat
huhtikuun alussa tehdyissä mittauksissa, Pienimmil
lään virtaamat olivat kesällä ja talvella. Kennää
länlammen pisteessä virtaamia ei voitu talvella
mitata, koska puro oli jäässä. Kesällä virtaama oli
osin niin heikko, ettei siivikko reagoinut virtauk
seen (taulukko 11).

Taulukko 11, Lentokentän alueelta purkautuvien ojien
virtaamamittaustulokset.

Huukonsuo, Kennäälänlampi, Korpelanpuro
purku purku
Ql/s Ql/s Ql/s

1990
1,8, 23 - 23
30.10. 24 4 22

1991
23.1. 22 - 10
27.2. — — 17
11.4, 59 18 202
18.4. 19 16 58
22.5, 30 11 44
1.7. 20 2 2$

x 30 10 51

5.4 VESISTÖKUORMITUS

5.4.1 Ravi nnehuuhtout umat

Vesistäkuormitusta on arvioitu ns. lineaarisella
interpoloinnilla, Havaittujen pitoisuuksien ja vir
taamien avulla on arvioitu vuoden jokaiselle päivälle
virtaama ja kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoi
suus. Näiden avulla on arvioitu päiväkohtainen kuor
mitus ja edelleen koko vuoden kuormitus. Vuorokauti
nen kuormitus on laskettu kaavalla:

(3) L= Q

Lkuormitus kg/d
Q=virtaama (l/s) hetkellä i
c=pitoisuus (pg/l) hetkellä i
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Tourujoen vesistöalueelta tuleva fosforikuorma oli
ensimmäisellä jaksolla (1.6.1989-31.5.1990) noin 7,4
kg/d eli 2714 kg/a. Toisella jaksolla (1.6.1990-
31.5.1991) fosforikuorma oli 7,3 kg/d eli 2668 kg/a.
Ensimmäisellä tutkimusj aksolla fosforikuorma vaihte
ii osavaluma-alueiden kesken 0,3-6,0 kg/d. Pienin
keskimääräinen vuorokautinen fosforikuormitus oli
Ykshaukisen alueelta. Luonetjärven, Isojoen, La
piojoen, Vasarajoen ja Syväojan alueelta tuleva
fosforikuorma oli keskimäärin alle 1 kg/d (kuva 18).
Muilta alueilta tuleva keskimääräinen fosforikuorma
oli vähintään pari kiloa vuorokaudessa. Niiden osava
luma-alueiden osalta, jotka olivat mukana selvityk
sessä myös toisena vuonna, eivät vuorokautiset kuor
mitukset juuri poikenneet ensimmäisen vuoden arvois
ta.

Kokonais
toslOri
kg/kk
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_______ ____________________________________
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0
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Kutkousr 1 12 1 .12 1. .12 1 12 1 .12 1 12 1 .12 1.12 1. 12 1.. 12 1.. 12

050- Cuaflet)cev Auhoick 5OJOk te rvac fl Lopeok Makkora1ck houkinen Vosara)0k caannok Syvaoja Tourujaki

1 1 II

Kuva 18, Keskimääräiset kokonaisfosforin kuu
kausikuormat eri osavaluma-alueilla 1.6.1989 -

31.5.1991.

Typpikuormitus vaihteli eri osavaluma-alueiden kesken
ensimmäisellä tutkimusjaksolla 6,5-214 kg/d ollen
Tourujoella 260 kg/d. Koko alueelta tuleva kuormitus
oli noin 94 038 kg/a. Toisella jaksolla Tourujoen
vesistöalueelta tuleva typpikuormitus oli noin 76 052
kg/a eli keskimäärin 210 kg/d. Osavaluma-alueittain
kahden tutkimusjakson vuorokausikuormat eivät juuri
poikenneet toisistaan. Älhaisin vuorokautinen kuorma
oli Ykshaukisen alueella, jolta vuorokautinen kuormi
tus oli noin 5-6 kg/d. Myös Lapiojoen alueelta vuoro
kautinen kuormitus oli alle kymmenen kiloa. Muilla
osavaluma-alueilla typpikuormitukset vaihtelivat
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kahden vuoden aikana (Tourujokea lukuunottamatta) 17-
214 kg/d (kuva 19).

Osalle valuma-alueista on laskettu huuhtoutuma-arvot
kahden vuoden tuloksista. Fosforihuuhtoutumat vaihte
livat osavaluma-alueittain 4,3-14,6 kg/km2’a (tauluk
ko 12). Aihaisimmat huuhtoutuma-arvot olivat Luo
netjärven alueen pisteessä ja Syväojalla, joissa
fosforihuuhtoutumat olivat alle 5 kg/km2a. Kovin
suuria huuhtoutumat eivät olleet yhdelläkään osavalu
ma—alueella Korkein keskimääräinen huuhtoutuma-arvo
kahden vuoden ajalla oli Makkarajoen alueella, noin
15 kgkm2.a. Osavaluma-alueiden keskiarvo oli noin 10
kg/km a, Tourujoella fosforihuuhtoutuma oli noin 8,4
kg/km2a kahden vuoden arvoista laskettuina.

Kuva 19. Keskimääräiset kokonaistypen kuukausikuormat
eri osavaluma-alueilla 1.6.1989 - 31.5.1991.

Typpihuuhtoutumat vaihtelivat eri osavaluma-alueiden
kesken 120-495 kg/km2a keskiarvon ollessa noin
260 kg/km2a, Tourujoella typpihuuhtoutuma oli noin
270 kg/km2a. Älhaisin typen huuhtoutuma oli Luonet
järven alueelta, noin 120 kg/km2a. Korkeimmat huuli
toutuma—arvot olivat puolestaan Isojoen, Tervajoen,
Makkarajoen ja Laahajoen alueilla, joissa keskiarvo
oli noin 400 kg/km2a (taulukko 12),

(oKono5-
typp
kg/kk

25 000

15 000

0J1iausi 1 12 0.12 1 12 1 .12 1 12 1..12 1.12 1 .12 1..12 1 .12 1...12
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5.4.2 Ravinnehuuhtoutumien vuo
denaikainen jakautuminen

Vuorokausikohtaiset kuormitukset eivät anna kuvaa
siitä, kuinka typpi- ja fosforikuormitukset jakaantu
vat vuodenaikojen mukaan.

Huuhtoutumien vuodenaikaisen j akautumisen tarkastele
miseksi vuosi on jaettu neljään vuodenaikaan:

1) talvi=tammi-maaliskuu
2) kevät=huhti-toukokuu
3) kesä=kesä-elokuu
4) syksy=syys-joulukuu.

Molemmilla tutkimusj aksoilla fosforihuuhtoutumat
olivat suurimmillaan keväällä, jolloin tapahtui
keskimäärin lähes 50 prosenttia koko vuoden fosfori
huuhtoutumista. Typestä huuhtoutui kevään aikana
keskimäärin 40 prosenttia molempina tutkimusvuosina.
Kesäaikana huuhtoutumat olivat sekä fosforin että
typen kohdalla noin 10-15 prosenttia koko vuoden
huuhtoutumista.

Syksyn ja talven ravinnehuuhtoutumien suhteelliset
osuudet poikkesivat jonkin verran kahden vuoden
arvoja vertailtaessa. Ensimmäisen jakson syksyllä
ravinnehuuhtoutumista tapahtui koko alueella keski
määrin 14 prosenttia. Fosforista huuhtoutui talvi-
jaksolla noin kolmannes ja typestä lähes 40 prosent
tia. Toisen tutkimusjakson syksyllä tapahtui ravin
nehuuhtoutumista noin neljännes ja vastaavasti
talvijaksolla huuhtoutumat olivat pienempiä: fosfo
rista huuhtoutui talvijaksolla noin 10 prosenttia ja
typestä vajaa viidennes.

Näiden tulosten perusteella noin 60-70 prosenttia
ravinnehuuhtoutumista tapahtui kevään ja syksyn
aikana noudattaen luonnollisesti valumien vaihte
luita. Suhteelliset osuudet kuitenkin vaihtelivat
melkoisesti eri osavaluma-alueiden kesken. Esimer
kiksi ensimmäisen jakson talvikaudella tapahtui
lähes 50 prosenttia typen huuhtoutumista Isojoen,
Tervajoen, Makkarajoen ja Laahajoen osavaluma—alueilla, kun se muilla osavaluma-alueilla oli vain
noin kolmannes vastaavalla ajanjaksolla. Kevätjak
solla tilanne oli päinvastainen. Vastaavasti fosfo
rihuuhtoutuman osuus koko vuoden huuhtoutumasta oli
keväällä Isojoella ja Syväojalla yli 50 prosenttia,kun Lapiojoella vastaava osuus oli alle 40 prosenttia (taulukko 12, kuvat 1$ ja 19).
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5.4.3 Järvien fosforitase

Fosforin kulkeutuminen alueella on otettu tarkaste
lun kohteeksi, koska se suurelta osin vaikuttaa
alueen veden laatuun ja edelleen vesistöjen rehe
vyystasoon.

Fosforin ainetaseen tarkastelussa lähtökohdaksi on
valittu voimakkaimmin maatalouden vaikutuksen pii
riin kuuluvasta alueesta Lehesjärvi ja Korttajärvi.
Tervajokea ja Lapiojokea myöten tulevaa kuormitusta
Lehesjärveen on arvioitu havaittujen pitoisuuksien
keskiarvojen ja Tourujoen (v. 1990) virtaaman perus
teella. Virtaamista on otettu suhteelliset osuudet
kullekin valuma-alueelle. Vaikka osavaluma-alueit
tain on tehty virtaamamittaus kunkin näytteenoton
yhteydessä, ei virtaamamittaus ole ollut jatkuvaa.
Näin ollen on katsottu, että keskivirtaama on lähem
pänä todellisuutta, kun käytetään lähtökohtana
Tourujoen virtaamia. Jokien tuoma kuormitus on
laskettu kaavalla (3). Majajärven alueelta tulevaa
kuormitusta on arvioitu alueen peltoprosentin avul
la. Muita hajakuormittajia ei tarkastelussa ole
otettu mukaan, koska vain peltoviljelyn vaikutus
alueen fosforikuormittajana on merkittävä. Samaten
lähivaluma-alueelta tulevaa kuormitusta on arvioitu
peltoprosentin avulla. Lähivaluma-alueiden pelto-
prosentti on laskettu maapinta-alasta. Pelloilta
tulevan kuormituksen arvioimiseksi on käytetty
seuraavia yhtälöitä (Granberg, julkaisematon, las
kettu Rekolaisen (1989) aineiston pohjalta):

(4) peltoprosentti <17 %, y=23,70x°519
(r=0,588)

(5) peltoprosentti >17 %, y=2,339x+74,46
(r=0,692)

Yhtälöstä saadaan keskimääräinen fosforipitoisuus
alueella, josta voidaan edelleen laskea päiväkohtai
nen kuormitus, Saadusta fosforikuormasta on edelleen
arvioitu sedimentoituvan fosforin osuus sekä järves
tä lähtevän fosforin osuus. Fosforin pidättymisker
roin ja sedimentoituvan fosforin määrä on laskettu
seuraavilla kaavoilla (Frisk 1978):

(6) Sp=R.Ip

Sp=fosforin nettosedimentaatio
R =pidättymiskerroin
Ip=fosforikuormitus (kg/d)

C0T
(7) R=0,9.

280+C0T

C0=Ip/Q, fosforin alkupitoisuus (mg/m3)
T =V/Q, viipymä (kk)

Muiden järvialtaiden kuormitusta on arvioitu vastaa
valla tavalla, mutta lisäksi on otettu huomioon
edellisestä altaasta tuleva kuormitus. Luonetjärven,
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Älasen ja Iso-Xuukkasen fosforikuormia on arvioitu
järvialtaan vedenlaatutietojen pohjalta. Virtaus
suunnan vaihtelua Löylyjoessa Tuomiojärven ja Palok
kajärven välillä ei ole otettu laskuissa huomioon,
Vaihtelua virtaussuunnassa kuitenkin esiintyy jonkin
verran (esimerkiksi Mäkinen 1976), Tähän on syynä
Tourujoen säännöstely sekä kaupungin raakavedenotto
Tuomioj ärvestä

Järviin tulevat fosforikuormitukset vaihtelevat 0,3-
13,4 kg/d (kuva 20). Pienin vuorokautinen kuormitus
on Iso-Kuukkasessa ja suurin Palokkajärvessä. Lähi
valuma-alueilta tulevan kuormituksen määrä on noin 1
kg/d. Tuomiojärvellä “lähivaluma-alueelta” tulevan
fosforikuormituksen määrä on suurempi kuin muilla
alueilla, koska mukana on myös kaatopaikalta laske
van puron osuus. Palokkajärvestä Tourujokeen poistu
van fosforin määrä on noin 11,8 kg/d. Havaittujen
pitoisuuksien mukaan lähtevän fosforin määrä on noin
9,8 kg/d. Viipymä alueen järvissä on Iso-Kuukkasta
lukuunottamatta lyhyt. Näin ollen myös fosforin
pidättymistä ehtii tapahtua vain vähän ja sedimen
toitumisprosentti on alhainen, eikä luontaista
puhdistumista ehdi tapahtua. Sedimentaatioprosentti
vaihtelee Iso-Kuukkasen 66 prosentista Korttajärven
3 prosenttiin. Tuomioj ärvessä sedimentaatioprosentti
on lähes 50 ja Palokkajärvessä noin 10, Eli suurim
man fosforikuorman omaavilla järvillä on myös alhai
sin sedimentaatioprosentti. Tämä aiheuttaa sen, että
huomattava osa yläpuolisen vesistän fosforikuormas
ta tulee myös Palokkajärveen saakka. Lisäksi vir
taussuunnan vaihteluista johtuen, osa tästä huonompi
laatuisesta vedestä joutuu myös Tuomiojärveen saakka
ja huonontaa veden laatua järvessä. Tuomiojärvi on
jo nyt vaarallisen kuormituksen rajalla (ks. kappa
le 3.5), eikä järveä tulisi enää kuormittaa lisää,
Kuormituksen vähentämiseksi tulisikin kiinnittää
huomiota yläpuolisen vesistön kuormituksen vähentä
mismahdollisuuksiin.

Järviin tulevaa fosforikuormaa on arvioitu myös
järven keskimääräisen fosforipitoisuuden ja Touru
joen keskimääräisen virtaaman perusteella, josta on
otettu valuma-alueisiin suhteutettu osuus. Järveen
tuleva kuormitus on laskettu kaavalla (1). Fosforin
pidättymiskerroin ja sedimentoituvan fosforin määrä
on arvioitu edellä esitetyillä kaavoilla (6) ja (7).

Suurin vuorokautinen kuorma vuoden 1990 tulosten
mukaan tulee Älvajärveen, Palokkajärveen ja Kortta
järveen, joihin tuleva £osforimäärä on noin 10 kg/d
(taulukko 13). Muihin alueen järviin tuleva kuormi
tus on alle 4,5 kgP/d. Iso-Kuukkaseen tuleva kuormi
tus on niinkin alhainen kuin 0,3 kg/d. Sedimen
toitumisprosentti vaihtelee järvien kesken 2-66
prosenttiin.
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Kuva 20. Fosforitase Tourujoen vesistöalueella
(kg/d) 1.6.1989 — 31.5.1990.

Taulukko 13. Tourujoen vesistöalueen järviin tule
van, lähtevän ja sedimentoituvan fosforin määrä
(kg/d) vuonna 1990.

kgP/d

tuleva lähtevä sedimentoituva

Luonetjärvi 2,88 1,61 1,27
Alanen 1,21 1,04 0,17
Iso-Kuukkanen 0,27 0,09 0,18
Korttajärvi 9,64 9,45 0,19
Lehesjärvi 4,41 3,53 0,88
Älvajärvi 11,29 10,05 1,24
Palokkajärvi 9,62 8,85 0,77
Tuomiojärvi 2,25 1,21 1,04

VASARAJOKI

+ 0.86*

LASKUOJA

+ 1.35*

0.

* = ARVIO

** = HAVAITTU

T = TULEVA FOSFORIKUORMA

L = LÄHTEVÄ FOSEORIKUORMA

+ 1 .14 * S = SEDIMENTOITUVA

+ LÄHIVALUMA-ALUEELTA
TULEVA KUORMITUS

11.75 *

9.75 **

TOURUJOKI

*)pitoisuus arvioitu
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5.4.4 Lentokentältä tuleva
kuormi tus

5.4.4.1 Lentokentän urean ja giykolin käyttömäärät

3yväskylän lentokentällä Tikkakoskella käytetään
kiitoteiden sulanapitämiseen ja liukkauden estoon
ureaa. Urean korvaaminen esimerkiksi suolalla tai
hiekalla ei ole mahdollista, koska suola voi aiheut
taa korroosiota lentokoneiden rakenteisiin ja hiekka
puolestaan voi sellaisenaan vaurioittaa koneita,
Käytetty urea ( C0(NH)2 ) sisältää runsaasti typpeä.
Kokonaistypen osuus seoksessa on 46,3 % (ammonium
typpenä). Kemiralta urea lähtee rakeisessa muodossa
ja on vahvuudeltaan 99 %:sta. Kentälle urea levite
tään tässä muodossa. Kertalevityksenä käytetään
keskimäärin 2500 kiloa ureaa noin 30 metrin alueel
le, josta sen arvioidaan leviävän noin 40 metrin
matkalle, Noin puolet levitetystä määrästä arvioi
daan jäävän nurmialueelle.

Ureaa on käytetty vuosina 1987-1991 talvikausina
seuraavasti (Ilmailuhallitus, suullinen tiedonanto):

1987-1988 125 000 kg
1988-1989 148 000 kg
1989-1990 114 000 kg
1990-1991 102 000 kg

19871991 489 500 kg

Käyttökuukaudet ovat yleensä lokakuusta huhtikuulle.
Eniten ureaa käytetään marras-tammikuussa. Käyttö-
määrät vaihtelevat vuosittain sääoloista riippuen.

Lentokentällä käytetään talvisaikaan myös glykolia
lentokoneiden ulkop±ntoj en j äänes teon (Finnair,
suullinen tiedonanto). Käytetty glykoli on propy
leeniglykolia, joka toimitetaan Finnairille 80
prosenttisena liuoksena. Koneisiin glykoli ruiskute
taan 55 prosenttisena liuoksena. Lisäaineena käyte
tään NaNO2:ä, joka toimii sekä ruosteenestoaineena
että väriaineena liuoksessa. Glykolin (80 %) käyttö
on ollut vuosina 1983-1991 seuraava:

1988—1989 9 318 kg
1989—1990 10 871 kg
1990—1991 9 318 kg

1988—1991 29 507 kg (= 28 509 1)

Käyttömäärä on ollut kolmena talvikautena 100 pro
senttiseksi liuokseksi muutettuna 23 606 kg eli
22 806 1.

5.4.4.2 Vesistökuormitus alueelta

Lentokentältä tulevan typpikuomituksen arvioimiseksi
on vuoden havaintoaineistosta laskettu keskiarvot
sekä typpipitoisuudelle että tehdyille virtaamamit
tauksille. Koska virtaamamittaus ei ole ollut jatku
vaa, on Korpelanpuron virtaamista jätetty korkein
arvo pois. Yksittäinen korkea kevätmaksimin aikaan
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mitattu arvo korostuisi keskiarvossa liiaksi ja
vääristäisi näin ollen tuloksia. Korpelanpurolla
käytetään keskimääräisenä virtaamana 29 l/s. Muiden
alueiden osalta käytetään taulukossa 11 esitettyjä
tietoja. Keskivaluman (Tourujoella 10 l/s.km2) mukaan
virtaamia arvioitaessa ovat saadut virtaamamittaus
tulokset melko lähellä näitä arvoja. Koska havainto
ja vuodessa on vähän, voidaan saatuja tuloksia pitää
vain suuntaa-antavina.

Kaikissa lentokentän alueelta tulevien ojien näyte-
pisteissä typpipitoisuudet olivat selvästi kohonnei
ta verrattuna vesistöalueen luonnontilaisimpiin
alueisiin. Esimerkiksi kokonaistyppipitoisuudeltaan
melko lähellä luonnontilaa olevan Syväojan arvoihin
verrattuna Huukonsuon alueelta purkautuvan veden
kokonaistyppipitoisuus oli lähes 17-kertainen.
Kennäälänlammen kautta tulevan veden typpipitoisuus
oli 5-kertainen ja Korpelanpurolla lähes 9-kertai-
nen. Nitraattityppipitoisuus oli Huukonsuon alueelta
tulevassa vedessä yli 40-kertainen ja Korpelanpurol
la yli 50-kertainen Syväojan arvoihin verrattuna.
Pitoisuuserot korostuvat erityisesti talvella (tau
lukot 7 ja 10).

Typen huuhtoutuma Huukonsuon alueelta oli noin 2500
kg/km2.a, Kennäälänlammen alueella huuhtoutuma oli
noin 996 k/km2oa ja Korpelanpurolla noin
1560 kg/km a. Eli huuhtoutumat olivat selvästi
korkeampia alueen luonnontilaisimpiin osiin verrat
tuna. Kohonneet typen pitoisuudet viittaavat myös
luonnontilaa korkeampiin typpikuormiin alueella.
Näiden havaintojen perusteella Huukonsuon kautta
tuleva typpikuorma oli noin 7850 kg/a eli noin 21,5
kg/d. Kennäälänlammen kautta tuleva kuorma oli noin
760 kg/a (2,1 kg/d) ja Korpelanpuron kautta tuli
noin 3900 kg/a eli 10,8 kg/d. Kaikkiaan alueelta
tuleva typpikuorma olisi edellisen perusteella
12 500 kg/a. Tästä yli 60 prosenttia tuli Huukonsuon
kautta ja Korpelanpuron kautta hieman yli 30 pro
senttia. Kennäälänlammen kautta tuli vähän yli 5
prosenttia kuormituksesta.

Talvikautena 1990-1991 käytettiin lentokentän alu
eella ureaa 102 500 kiloa. Tästä levitetyn kokonais
typen osuus on noin 47 000 kiloa. Noin puolet on
arvioitu jäävän kentän läheisyyteen ja toisen puolen
huuhtoutuvan lopulta alueen viemäreihin. Vesistöön
tästä määrästä joutuu vedenlaatuanalyysien mukaan
noin 11 700 kiloa, kun typen arvioitu luonnonhuuh
toutuma on vähennetty pois. Kaikkiaan levitetystä
typestä noin neljännes huuhtoutuisi vesistöön.
Lisäksi on huomattava, että suurin osa typen huuh
toutumista tapahtuu talvikuukausien aikana, jolloinsen välitön vaikutus vesistöön jää vähäiseksi.
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6 VESISTÖÄLUEEN HÅJÄKUORMIT
TÄJA T

6.1 HAJÄ- JA LOMA-ASUTUS

Haja-asutusalueelta tulevan kuormituksen arvioimista
varten, tehtiin vesistöalueen kuntiin kysely, jossa
pyydettiin arviota ympärivuotisen asutuksen ja loma-
asutuksen määrästä. Ympäri vuoden asuttuja omakoti
taloja ja maatiloja oli alueella kaikkiaan 1446.
Tilakohtaisen haastattelun perusteella talouksissa
oli keskimäärin 3 asukasta/talous, joten asukas
määrä tämän perusteella on noin 4340. Loma-asuntoja
kuntakyselyn perusteella oli vesistöalueella 367.
Näissä asukkaita oli keskimäärin 2/talous, joten
asukasmäärä on noin 730. Kaikkiaan alueella on noin
5070 asukasta (taulukko 14).

Taulukko 14, Haja- ja loma-asutuksen määrä Tourujoen
vesistöalueella osavaluma-alueittain.

osavaluma- kiinteis— loma— asukkaita
alueen töt asunntt

nro haja- loma—

yhteensä asutus asunnot yhteensä

1. Luonetj, 90 93 183 270 186 456
2. Autioj. 335 136 471 1005 272 1277
3. Isoj, 40 15 55 120 30 150
4. Terval. 126 23 149 378 46 424
5, LaoSoL 41 38 79 123 75 199
9 Makkara 207 94 301 621 188 809
7• Yran, 50 7 57 150 14 164
8. Varo 235 37 272 705 7% 779
9, Laahal, 720 270 990 2160 540 2700
10. Syväoja 287 73 360 861 146 100
11.Touruj, 1446 367 1813 4338 734 5072

Haja-asutusalueiden jätevesi vastaa laadultaan
yhdyskuntien jätevesiä ja vesistöön joutuessaan
aiheuttaa vastaavia rehevöitymis- ja pilaantumis
haittoja. Paikalliset haitat saattavat olla yleisiä,
kuten pohja- ja kaivoveden pilaantuminen, mutta
yksinomaan asumisjäteveden aiheuttamaa pintavesien
pilaantumista on Suomessa ollut vain muutama tapaus.
Asumajätevesien vaikutukset riippuvat mm, käsittely
tavasta, jätekaivojen etäisyydestä vesistöihin,
maaperästä ja jäteveden laadusta. Vesikäymälät vai
kuttavat keskeisesti jäteveden laatuun ja määrään.
Käymäläveden osuus koko jätevesimäärästä on noin 20-
30 prosenttia. Orgaanisesta aineesta käymäläjäte
vesi sisältää noin 25-60 prosenttia, fosforikuormas
ta 20-40 prosenttia ja typpikuormasta 70-90 prosent
tia. Lisäksi käsittelemätön käymälävesi sisältää
valtaosan jätevesissä esiintyvistä bakteereista
(Vesihallitus 1983).

Haja-asutusalueilla pääasiallinen jätevesien käsit
telytapa on sakokaivokäsittely. Haastattelun perus
teella Tourujoen vesistöalueella kaikista jätevesis
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tä johdetaan noin 47 % yksi- tai useampiosaisen
saostuskaivon kautta maastoon, Saostuskaivot vähen
tävät lähinnä jätevesien kiintoainekuormaa, mutta
ravinteiden kohdalla reduktio on vähäinen, noin 10-
20 %. Bakteerireduktiokin on vähäinen ja seisovassa,
ravinteikkaassa vedessä bakteerien määrä voi jopa
lisääntyä. Tämän vuoksi on erityisesti vesistöjen
läheisyydessä sijaitsevissa kiinteistöissä suosi
teltavaa johtaa jätevedet umpikaivoihin. Oikein
hoidetusta ja tiiviistä umpikaivosta ei tule jäte
vesikuormitusta. Tourujoen vesistöalueella noin 20 %
kaikista jätevesistä johdetaan umpikaivohin.

6.1.2 HÄJÄ- JA LOMA-ASUTUKSEN VESISTÖKUORMITUS JA ARVIO
KUORMITUKSESTÄ TOURUJOEN VESISTÖÄLUEELLÄ

Haja- ja loma-asutuksesta tulevan kuormituksen
määrää on arvioitu useissa tutkimuksissa ja arviot
kuormituksen määrästä vaihtelevat suuresti. Yleises
ti yhden henkilön aiheuttamaksi kuormitukseksi on
arvioitu 1 kgP/a ja 4,5 kgN/a (puhdistamaton jäteve
si). Eräässä selvityksessä (Porvoonjoen kuormitus
selvitystyöryhmä 1991) on sakokaivokäsittelyssä
arvioitu poistuvan ravinteista 10-20 prosenttia.
Maasuodatuksessa on fosforista arvioitu poistuvan
10-40 % ja typestä 20-40 prosenttia. Jätevesien maa
hanimeytyksestä tai umpikaivoon johtamisesta ei
oleteta tulevan vesistökuormitusta lainkaan. Lisäksi
oletetaan, ettei kuivakäymälöistä tule vesistökuor
mitusta. Tällöin vesistöön tulevaksi fosforikuormak
si on saatu edellä mainituista luvuista noin 0,2
kgP/as.a ja typpikuormaksi noin 1 kg/as.a.

Kauppi (1979b) on arvioinut haja-asutuksen ominais
kuormitukseksi fosforille 0,12 kg/as.a ja typelle
0,30 kg/asua. Ruotsala (1981) on puolestaan arvioi
nut potentiaaliseksi fosforikuormaksi 1,1-1,6 kg/
asua, josta sakokaivokäsittelyn jälkeen (puhdistus
kyky 30 %) joutuu avo-ojiin noin 0,95 kg/as.a. Tilan
etäisyyden vesistöstä on oletettu vaikuttavan lopul
liseen fosforikuormaan, joka joutuu vesistöihin.
Typen potentiaaliseksi kuormitukseksi Ruotsala on
arvioinut 4,4-5,6 kg/as.a, josta edellä mainitun
sakokaivokäsittelyn jälkeen joutuu vesistöihin noin
3,5 kg/as.a (taulukko 15), Silferberg (1982) on
arvioinut ympärivuotisen asutuksen aiheuttamaksi
fosforikuormaksi 1,4 kg/as.a ja typpikuormaksi 4,4
kg/as.a, kun jätevettä muodostuu noin 130 l/as.d
(taulukko 16).
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Taulukko 15. Haja-asutuksen fosfori- ja typpikuormi
tuksen arviointi jäteveden käsittelyn ja talouden
sijannin perusteella (Ruotsala 1981).

talouden vähenemis- ominaiskuormitus (kg/asua)
etäisyys prosentti sakokaivo sakokaivo ja
vesis- alkeellinen
töstä( m) maasuodatus

P N P N

<100 30 0,67 2,45 0,47 2,08
100-500 50 0,48 1,75 0,33 1,49
>500 70 0,29 1,05 0,20 0,89

Taulukko 16. Ympärivuotisen asutuksen aiheuttama
kuormitus (Silferberg 1982),

keittiö kyipy- pesu- WC yhteensä

huone huone

j ätevettä
(1/as’d) 51 62 8,5 8,5 130

kok, 8

(g/as’d) 0,3 0,6 1,3 1,6 3,8

kok 0

(/os’d) 0,6 0,3 0,2 11,0 12,1

Arviot haja-asutuksen aiheuttamasta vesistökuormi
tuksesta vaihtelevat suuresti keskenään, eikä täysin
oikeaa arvioita ole olemassa, Tässä selvityksessä
haj a-asutuksen aiheuttaman vesistökuormituksen
arvioinnissa on käytetty Kaupin (1979b)
arvoja eli 0,12 kgP/asa ja 0,30 kgN/asa. Tämän
mukaan koko Tourujoen vesistöalueelle tuleva kuormi
tus haja-asutuksesta on noin 521 kgP/a ja 1301 kgN/a
(taulukko 17).

Arviot loma-asutuksen aiheuttamasta vesistökuormi
tuksesta vaihtelevat myös melkoisesti keskenään.
Lakso ja Viitasaari (1990) ovat käyttäneet arvoja
0,18 kgP/aloma-asunto ja 0,66 kgN/ae loma-asunto.
Jos oletetaan, että loma-asunnolla käy keskimäärin
kolme henkilöä, saadaan vesistökuormitukseksi noin
0,06 kgP/as.a ja 0,22 kgN/as.a. Selänne (1990) on
arvioinut loma—asutuksesta tulevan kuormituksen
S±lferbergin (1982) ympärivuotisen asutuksen aiheut
taman kuormituksen pohjalta ja saanut loma-asutuksen
aiheuttamaksi kuormitukseksi noin 0,05 kgP/as.a ja
0,15 kgN/as a. Porvoonjoen kuormitusselvityksessä
(1991) on arvioitu loma-asutuksesta tulevaa vesistö
kuormaa Kaupin (1979b) arvojen pohjalta. Loma-asu
tuksen aiheuttaman kuormituksen merkitys vesistöjen
kannalta on melko vähäinen, joskin yleensä kesäai
kaan tapahtuva, jolloin paikallisesti saattaa esiin-
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tyä rehevöitymistä. Vesistökuormitus voidaan kuiten
kin olettaa pysyvää asutusta alhaisemmaksi, koska
varustetaso on yleensä heikompi ja vedenkulutuskin
on selvästi alhaisempi. Vesijohdollisissa pienta
loissa veden kulutuksen on arvioitu olevan 100-150
l/ased ja talouksissa, joissa vesi tuodaan kantamal
la arvioitu kulutus on noin 10-50 l/as.d (Vesihalli
tus 1983).

Tässä selvityksessä loma-asutuksen vesistökuormitus
ta on arvioitu edellä mainituin perustein Lakson ja
Viitasaaren (1990) käyttämillä luvuilla olettaen,
että yöpymisvuorokausia on keskimäärin 60 vuodessa.
Tällöin loma-asutuksen aiheuttamaksi kuormitukseksi
saadaan noin 0,11 kgP/loma-asuntoea ja 0,40 kgN/
loma-asunto.a. Tourujoen vesistöalueella saadaan
ravinnekuormituksiksi kaikkiaan noin 40 kgP/a ja 145
kgN/a (taulukko 17). Kokonaisuudessaan asutuksen
aiheuttamaksi fosforikuormaksi saadaan 561 kg/a,
josta loma-asutuksen osuus on 7 prosenttia, Typpi
kuormasta, 1862 kg/a, loma-asutuksen osuus on noin 8
prosenttia.

Taulukko 17. Haja- ja loma-asutuksen aiheuttama
vesistökuormitus.

oaavaluma— haja-asutus loma—asutus yhteensä

alue kgP/a kgN/a kgP/a kgN/a kgP/a kgN/a

1. Luonetjärvi, tulo 32 81 10 37 42 118

2. Autiojoki 121 302 15 53 136 438

3. Isojoki 14 36 2 6 16 52

4. Tervajoki 45 113 2 9 47 160

5. Lapiojoki 15 37 4 15 19 56

6. Makkarajoki 75 186 10 37 85 271

7. Ykshaukinen, purku 18 45 1 3 19 64

8. Vasarajoki 85 212 4 15 89 301
9. Laahajoki 259 648 29 107 288 936
10. Syväoja 103 258 8 29 111 36

11. Tourujoen vesistäalue 521 1301 40 145 561 1862

6.2 MAATALOUS

6.2.1 Peltoviljelyn vesistökuormi
tus

Peltoviljelystä aiheutuva kuormitus on seurausta
maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumisesta vesis
töön. Tulevan vesistökuormituksen määrään vaikutta
vat mm. peltojen määrä ja sijainti alueella, maala
ji, peltojen käyttö ja viljelytekniikka, lannoittei
den käyttö, maan vesitalous ja sääolosuhteet. Myös
maaston korkeussuhteet ja peltojen kaltevuus vaikut
tavat edellä mainittujen tekijöiden kanssa erityi
sesti peltojen eroosioherkkyyteen ja edelleen ravin
teiden huuhtoutumiseen.

Valuman suuruus ja sen vaihtelevuus vuosittain ja
vuodenajoittain vaikuttavat pelloilta lähtevän
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ravinnekuorman suuruuteen. Maa-aineksen huuhtoutu
mista tapahtuu helpoimmin keväällä ja syksyllä,
jolloin myös valuman määrä on suurimmillaan ja
pellon pinta on paljas kasvillisuudesta, Kohosen
(1982) tutkimuksen mukaan on peltoalueilta kevään
aikana (2 kk) arvioitu huuhtoutuvan typestä 75 %,
fosforista 57 % ja kiintoaineesta 55 %. Syksyllä (3
kk) vastaavat arvot olivat typelle 24 %, fosforille
40 % ja kiintoaineelle 42 %. Näin ollen viiden
kuukauden aikana poistui peltoalueilta 99 % koko
vuoden valumasta ja ainehuuhtoutumistakin 97-99 %.

Maaperän erodoituminen lisää maalta huuhtoutuvan
kiintoaineen määrää ja samalla myös pelloilta huuh
toutuvan fosforin määrää. Eroosion voimakkuuteen
vaikuttavat keskeisesti mm. sademäärä ja sateiden
rankkuus sekä peltojen kaltevuus ja kasvillisuus
(Tiainen ja Puustinen 1989). Keskikaltevuudella
yhdessä peltoprosentin kanssa voidaan selittää lähes
90 prosenttia kiintoaine-eroosiosta (Mansikkaniemi
1982). Peltojen kasvillisuus vaikuttaa myös eroosi
oon ja sen voimakkuuteen: avokesannoilta kunto—
ainehuuhtoutumat ovat selvästi suurempia kuin esi
merkiksi kasvillisuuden peittämiltä nurmilta. Man
sikkaniemi (1982) on arvioinut Paimionjoella teke
missään tutkimuksissaan vuotuiseksi keskimääräiseks ±
eroosioksi 1000-7000 kg/ha peltojen kaltevuudesta ja
vuosien sateisuudesta riippuen. Kiintoainehuuhtoutu
mien kasvaessa lisääntyy myös huuhtoutuvan fosforin
määrä. Ävokesannolta fosforihuuhtoutumaksi on arvi
oitu sateisena kesänä 1,4 kg/ha.a, joka on ilmeises
ti runsaista sateista johtuen normaalikesiin verrat
tuna jonkin verran liian korkea. Nitraattityppihuuh
toutumiksi avokesannolta on arvioitu noin 30-40
kg/ha.a (Vesihallitus 1983). Suurin osa pelloilta
tulevasta fosforista päätyy kinntoaineeseen sitou
tuneena vesistöön (Tiainen ja Puustinen 1989),
Vesistöön joutuvasta fosforista on kuitenkin vain
liukoisessa muodossa oleva fosfori rehevöitymisen
kannalta merkityksellistä (Ekholm 1990), Vesistöä
kuormittava vaikutus voi kuitenkin olla huomattava,
jos kokonaiskuormitus on suuri.

Peltojen maalajit vaikuttavat ravinteiden huuhtoutu
misherkkyyteen. Turvemailta ravinteiden huuhtoutu
mista tapahtuu herkemmin kuin kivennäismailta heikon
pidättyvyyden vuoksi. Happamilla sufaattimailla
fosforin sitoutuminen alumiiniin vähentää sen huuh
toutumista. Typpi puolestaan huuhtoutuu sulfaatti
mailta kivennäismaita herkemmin (Rekolainen 1989).
Myös karkeilta, helposti vettä läpäiseviltä mailta
ravinteiden huuhtoutumista tapahtuu herkemmin kuin
esimerkiksi tiiviiltä ja hienojakoiselta savimaalta.

Pintavalunnan määrä vaikuttaa ratkaisevasti huuhtou
tuvan maa-aineksen ja ravinteiden määrään. Salaoji
tuksella pyritään vähentämään pelloilta tapahtuvaa
huuhtoutumista. Kiintoainehuuhtoutumien ja kiintoai
neeseen sitoutuneen fosforihuuhtoutumien vähenemä on
ilmeinen, mutta typpihuuhtoutumat ovat jopa lisään
tyneet (Pekkarinen 1979). Typpi kulkeutuu vesistöi
hin pääasiassa huuhtoutumalla ja erityisesti n±t
raattityppi on helposti liikkuva ja vesistöihin
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huuhtoutuva. Typpihuuhtoutumat ovatkin noin 15-
kertaisia fosforihuuhtoutumiin nähden.

Lannoituksella on myös vaikutuksensa ja sitä pide
täänkin yhtenä syyllisenä ravinteiden huuhtoutumisen
lisääntymiselle. Jos käytetään kohtuullisia lannoi
temääriä, ei ravinteiden huuhtoutumisen lisääntymis
tä todennäköisesti tapahdu (Jaakkola 1988). Normaa
lilannoituksesta on fosforihuuhtoutumien arvioitu
olevan noin yhden prosentin verran ja typestä huuh
toutuvan noin 13 prosenttia (Kauppi 1984). Mm.
peltojen sijainti, maaston kaltevuus, peltojen
maalaji ja käyttö sekä lannoitustaso ja sääolot
vaikuttavat lopulliseen lannoituksesta huuhtoutuvien
ravinteiden määriin. Eri selvityksissä arviot lan
noitefosforin huuhtoutumisesta vaihtelevat 1-5
prosenttiin ja typen kohdalla 8-20 prosenttiin
(Pekkarinen 1979, Lipkin 1982 ja Kauppi 1984).

Maataloudessa käytetään usein myös torjunta-aineita,
jotka osin kulkeutuvat myös vesistöihin. Suomessa
torjunta-aineita käytetään keskimäärin 0,8 kg/teho-
ainetta hehtaaria kohti (Maatilahallitus 1988),
josta vesistöihin huuhtoutuvat määrät ovat noin
prosentin luokkaa. Sääolosuhteet välittömästi ruis
kutusten jälkeen vaikuttavat huuhtoutuvien torjunta-
aineiden määriin ja saattavat lisätä huuhtoutumista
jopa 10-20 prosenttia. Yleensä vesistöihin huuhtou
tuvien torjunta-aineiden pitoisuudet ovat pieniä
verrattuina akuuttia myrkyllisyyttä kuvaaviin LC50-
arvoihin. Lisäksi aineet hajoavat suhteellisen
nopeasti. Kuitenkin esimerkiksi sateisina kesinä
huuhtoutumat ja pitoisuudet voivat nousta hetkelli
sesti korkeiksi ja aiheuttaa haittaa vesistölle.
Samaten tiettyjen torjunta-aineiden (esimerkiksi
fenitrotioni ja malationi) alliaisetkin pitoisuudet
voivat olla vesistölle haitallisia (Rekolainen ym.
1988).

Suomessa peltovilj elyn aiheuttamaa vesistökuormitus
ta on arvioitu pieniltä valuma-alueilta, joilta
vesinäytteitä on otettu vuodesta 1965 lähtien.
Alueiden peltoprosentti vaihteli 0-100 %. Tutkimuk
sissa on todettu sekä fosforin että typen kohdalla
maanvilj elysvaltaisilta alueilta tulevan kuormituk
sen olevan suurempi kuin metsäisiltä tai luonnonti
laisilta alueilta. Lisäksi positiivinen korrelaatio
oli selvä peltoprosentin ja ravinnehuuhtoutumien
välillä. Kauppi (1979b) on arvioinut pelloilta
tulevaksi kuormitukseksi 0,57 kgP/ha.a ja
12 kgN/ha.a. Uusimpien tutkimusten mukaan fosfo
rihuuhtoutuma on 0,9-1,8 kgP/ha.a ja typpihuuhtoutu
ma 7,6-20 kgN/ha.a (Rekolainen 1989). Näiden kahden
tutkimuksen erot johtuvat paitsi ilmeisestä todelli
sen kuorman kasvusta, myös keskivaluman lisääntymi
sestä ja muuttuneesta näytteenottotavasta. Vuodesta
1981 lähtien näytteiden otto keskitettiin kevääseen
ja syksyyn valumahuippujen aikaan.

Muissa Pohjoismaissa on myös tehty vastaavia selvi
tyksiä. Ruotsissa viljelysmailta on arvioitu huuh
toutuvan 0,93 kgP/ha.a ja 22,5kgN/ha.a (Ähi 1977).
Norjassa fosforihuuhtoutumaksi on arvioitu 1,2-5,3
kg/ha.a ja typpihuuhtoutumaksi 4-57 kg/ha.a (Holmen
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1977). Erot Suomen vastaavan ajanjakson arvoihin
johtuvat mm. erilaisesta lannoitustasosta, maaperäs
tä ja sääoloista.

6.2.2 Arvio peltoviljelyn aiheut
tamasta vesi stökuormituk
sesta Touruj oen vesistö
alueella

Vesistöalueeseen kuuluvista kunnista on kysytty
arvio alueiden peltopinta-aloista. Tämän mukaan
kokonaispeltopinta-ala oli vuonna 1990 2080 hehtaa
ria, josta salaojitettua 1006 hehtaaria eli hiukan
vajaa 50 prosenttia. Rekolaisen (1989) mukaan keski
määräisenä peltoalueilta tulevina huuhtoutuma-arvoi
na voidaan pitää 1,0 kgP/ha.a ja 12,0 kgN/ha.a.
Tämän mukaan peltoviljelystä aiheutuva ravinnekuor
mitus vesistöalueella on 2080 kiloa iosforia ja
24 960 kiloa typpeä vuodessa (taulukko 18).

Taulukko 18, Peltopinta-alat ja peltoviljelystä
tuleva ravinnekuormitus Tourujoen vesistöalueella.

osavaluma- peltoa kge/a kgN/a

alue (he)

1. Luonetjärv±. tulo 153 153 1836

2. Autiojoki 418 418 5016

3. Isojoki 170 170 2040

4. Tervojoki 510 510 6120

5. Leiojoki 250 250 3000

6. Nokkarajoki 1095 1095 13140

7, Ykehaukinen, purku 145 145 1740

8. Vasarajoki 227 227 2724

9, Laahajoki 1810 1810 21720

10. Syväoja 105 105 1260

11. Tourujoen vesistäalue 2080 2080 24960

6.2.3 Karjatalouden vesistökuormi
tus

Karjataloudesta tuleva vesistökuormitus on seurausta
puutteellisista lannanvarastointitiloista ja huonos
ti hoidetusta jätehuollosta. Ongelmina ovat lähinnä
liian pienistä varastointitilosta johtuva lannan
talvilevitys pelloille sekä huonosti hoidetut tai
puutteelliset varastointitilat, joista tulee suoria
ravinnepäästöjä vesistöihin. Säilörehun valmistuk
sessa syntyvä puristeneste on myös yksi vesistö
kuormitusta aiheuttavista tekijöistä maatalousalu
eilla. Paitsi vesistöjen rehevöityminen myös haju
ja makuhaitat ovat esimerkiksi Lounais—Suomen maata
lousalueilla olleet seurauksena mm. lietelannan
talvilevityksistä.

Ongelmina ovat erityisesti vanhat lantalat, jotka
alunperin on mitoitettu pienemmälle karjamäärälle ja
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karjan koon kasvaessa lantala on kooltaan jäänyt
liian pieneksi. Uusille lantaloille on annettu
ohjeelliset tilavuusvaatimukset karjan koon, varas
tointiajan ja lantalan sijainnin (esimerkiksi veden-
hankinta-alueet) mukaan (Karj asuoj ien vesiensuoj elua
koskeva valvontaohje nro 61).

Karjanlanta on peltojen lannoitteena arvokas ja
maanparannusaineena hyvä (Taulukko 19). Karjanlannan
ravinteiden osuus lannoitukseen käytetystä fosforis
ta on noin 10 %, typestä 11-13 % ja kaliumista noin
25 % (Vesihallitus 1983). Karjanlanta lisää myös mm.
eroosionkestävyyttä ja samalla vähentää maa-aineksen
ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Karjan
lanta lisää myös peltojen humus- ja ravinnepitoi
suutta. Karjanlanta voi kuitenkin väärin käytettynä
aiheuttaa sekä maaperässä että vesistössä tai vii
jeltävissä kasveissa tiettyjä haittoja. Käytön myötä
saattaa esiintyä esimerkiksi ravinteiden rikastumis
ta (erityisesti P, Cu, Zn, N, K), maaperän liiallis
ta kuohkeutumista suuria määriä käytettäessä tai
vastaavasti maan tiivistymistä raskasta levityska
lustoa käytettäessä. Samaten viljeltävän kasvin
laatu saattaa heiketä esimerkiksi kohonneen nitraat
tipitoisuuden vuoksi (Kemppainen 1990). Myös ylilan
noituksen vaara on olemassa, jos väkilannoitteita
käytetään yhdessä karjanlannan kanssa. Tällöin voi
olla seurauksena esimerkiksi viljan liiallinen kasvu
ja lakoontuminen tai ylimäärälannoitteiden huuhtou
tuminen vesistöön. Lannan käytön haittoja voidaan
välttää mm. lannan ravinnepitoisuuden määrittämisel
lä sekä oikean levitysmäärän, -ajankohdan ja -

kaluston valinnalla.

Taulukko 19. Naudan ja sian lannan ravinnepitoisuu
det (Niskanen ja Hartikainen 1987).

kuiva-aine kg/tn tuoretta lantaa

t kok.N liuk.N kok.P K

naudan

kuivikelanta 18.4 4,6 1,2 1.6 4.2
lietelanta 8.1 3,3 1,8 1.8 2.8
virtaa 2.6 3,1 2.8 0.2 5,0

s jan

kuivikelanta 23,0 7,2 2,8 3,7 4,0
lietelanta 9.2 5,4 3.6 1.9 2,0
virtsa 1.8 2.6 2.2 0,5 1,4

Lannassa on fosforia keskimäärin 1 kg/m3 ja typpeä 6
kg/m3, joista jälkimmäisestä virtsan osuus on noin
puolet. Sialla virtsan osuus fosforimäärästä on noin
20 prosenttia. Nautakarjan virtsa ei sisällä fosfo
ria juuri lainkaan (Maatalouskeskusten liitto 1983).
Yksi nautayksikkö tuottaa vuodessa keskimäärin 12,0
kiloa fosforia ja 75,0 kiloa typpeä. Tästä arvioi
daan huuhtoutuvan vesistöihin hieman yli prosentti
varastoitavan lannan typestä ja fosforista noin
kaksi prosenttia.
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Karjatalouden päästöjen arvioinnissa ei ole yk
siselitteistä ja selkeää arviointitapaa, Ravinnepi
toisuuden arvioinnissa on käytetty edellä mainittuja
12 kgP/nya ja 75 kgN/nyea, joista edelleen on
arvioitu vesistöön huuhtoutuvien ravinteiden määrät.
Kauhajärvellä tehdyssä selvityksessä (Lakso ja
Viitasaari 1990) karjatilojen kuormitukset nautayk
sikköä kohti on arvioitu lantalatyypin perusteella.
Laskuissa on oletettu, että suurin osa syntyvästä
virtsasta imeytetään kuivikkeisiin ja virtsan ja
lietteen ravinteista noin 15 prosenttia joutuu
vesistöihin, Lantalat oletetaan avolantaloiksi,
mutta sade- ja sulamisvesien pääsy lantalaan on
estetty Virtsasäiliöiden tilavuuksien oletetaan
riittävän kolmeksi kuukaudeksi, Näin laskettuna
kuormitukseksi saadaan virtsakaivollisissa kuivalan
taloissa 0,6 kgP/ny.a ja 3,2 kgN/ny.a ja ilman
virtsakaivoa olevissa kuivalantaloissa 1,0 kgP/ny.a
ja 5,4 kgN/nya. Ähtävänjoella tehdyssä selvitykses
sä (Viitasaari 1990) on alueen karjataloutta koske
vien tietojen, vedenlaatuaineiston ja mallilaskelmi
en pohjalta saatu kuormitusluvuiksi nautakarjalle
0,44 kgP/ny.a ja 2,5 kgN/nya ja sioille 0,07
kgP/nyoa ja 0,42 kgN/ny.a.

62.4 Säilörehun vesistökuormitus

Säilörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste on
yksi karjatalouden aiheuttamista vesistöhaitoista,
Vesistövaikutukset korostuvat, koska rehua tehdään
aikana, jolloin vesistöjen kyky sietää kuormitusta
on alhainen Rehua tehdään yleensä 2 - 3 kertaa
kesässä ja syntyvästä puristenesteestä noin 90 % on
arvioitu valuvan kymmenen ensimmäisen päivän aikana.
Näin vesistökuormitus ajoittuu kesän aikana muuta
malle päivälle.

Syntyvän puristenesteen määrään vaikuttavat olennai
sesti korjuuajankohta (sateisuus - poutaisuus),
rehun painotus, kasvilaji ja silppuamisaste. Puris
tenestettä muodostuu monivuotiselta nurmelta ja
naateista seuraavasti (Oulun vesiensuojelun yleis
suunnittelun suunnitteluryhmä 1990):

puri stenestettä
% raaka-aineesta

monivuotiset nurmet
- korjuu sateella, kuiva
ainepitoisuus 15 % noin 30

- korjuu poudalla, kuiva
ainepitoisuus 20 % noin 15

- korjuu pitkän poudan
jälkeen, kuiva-ainepitoisuus
22-23% 0—15

naatit 30
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Puristenesteen ravinnepitoisuus on korkea ja erityi
sesti happea kuluttavan aineksen määrä on suuri.
Kokonaistyppipitoisuus on noin 1600 mg/l ja koko
naisfosforipitoisuus on noin 400 mg/l. Biologinen
hapenkulutus (BOD7) on noin 50 000 mg/l, jonka vaiku
tus vesistöissä voi olla jopa 500 - kertainen asuma
jätevesiin verrattuna (Vesihallitus 1983). Puris
tenestetonni sisältää keskimäärin yhden kilon typpeä
ja 0,2 kiloa fosforia. Tästä on arvioitu huuhtoutu
van vesistöön noin 10 % fosforista ja 15 % typestä
(Puumala ja Nisula 1980). Vesistössä puristenesteen
vaikutukset voivat ilmetä mm. hajuhaittoina, veden
tummumisena, happamoitumisena ja keltaisen tai
vihreän liman esiintymisenä.

6.2.5 Arvio karjatalouden aiheutta
mast a vesi stökuormi tukse sta
Tourujoen vesistöalueella

Alueen karjamääristä on pyydetty arvio kuntien
maataloussihteereiltä. Tämän mukaan alueella on
kaikkiaan 363 lehmää, muita nautaeläimiä 635, 141
hevosta, 123 lammasta ja 815 kanaa. Lihasikoja
alueella on kaikkiaan 611 ja emakoita 24 (Taulukko
20). Kuormituslaskelmissa ei ole otettu huomioon
hevosten, lampaiden ja kanojen osuutta. Lehmät ja
muu nautakarja on muutettu nautayksiköiksi luvussa
4.2.1 olevien kertoimien mukaan. Tällöin alueelle
saadaan kokonaisuudessaan 681 nautayksikköä. Liliasi
at ja emakot on muutettu lihasikayksiköiksi seuraa-
villa kertoimilla:

1 lihasika 1 sikayksikkö (sy)
1 emakko = 0,3 sy

Lihasikayksiköitä alueella on kaikkiaan 618. Karja
taloudesta tulevan kuormituksen arvioimiseksi on
käytetty edellä esitettyjä Ähtävänjoen kuormituslu
kuja, jotka olivat 0,44 kgP/ny.a ja 2,5 kgN/ny.a
sekä sikayksikköä kohti 0,07 kgP/sy.a ja 0,42
kgN/sy.a. Tämän perusteella karjataloudesta tuleva
vesistökuormitus ilman säilöreliun puristenesteen
osuutta on noin 343 kgP/a ja 1963 kgN/a. Fosfori
kuormasta tulisi tämän mukaan sikataloudesta noin 14
* ja typpikuormasta noin 13 % (taulukko 21).
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Taulukko 20. Kotieläinmäärät Tourujoen vesistöalu
eella.

osa- lehmiä nauta- hevosia lampal- kanoja liha- emakoita
valuma karjaa ta sikoja
alueen
nro

1, 53 99 13 48 200 — —

2. 90 164 28 63 220 — —

3. 45 40 - - - 60 11
4. 77 152 13 - 410 60 11
5. 53 63 20 - 10 280 10
6. 186 235 38 - 435 420 21
7. 14 30 20 30 - 3 -

8. 29 40 25 50 10 11 3
9. 338 594 91 113 665 431 24
10. 8 1$ 20 10 140 - -

11, 363 637 141 123 815 611 24

Taulukko 21. Nauta- ja sikayksikkömäärät ja arvio
vesistökuormituksesta Touruj oen vesistöalueella.

osavaluma tyksik5t jjyiköt yhteen

alueen

nro ny kgP/a kgN!a sy kgp/a kgN/a kgP/a kgN/a

1. Luonetj. 103 45 258 — — — 45 258

2. Autioj. 172 76 430 — 76 430

3. Isoj. 65 29 163 63 4,4 26 33 189

4. Tervaj. 153 67 383 63 4,4 26 71 403

5. Lapicj. 85 37 213 253- 20 119 57 312

5. Mekkaraj . 329145 823 425 30 179 175 1002

7, Yksh. 29 13 73 3 0,2 1,3 13 74

5, Vasaraj. 49 22 123 12 0,5 5 23 125

9, Laahaj. 635 279 1588 438 31 184 310 1772

10. Syväeja 17 7 43 7 43

11. Tnuruj. 581 300 1703 618 43 260 343 1963

Maataloussihteereiltä saadun tiedon mukaan alueella
valmistetaan säilörehua noin 200 hehtaarin alalta.
Jos oletetaan, että yksi hehtaari tuottaa säilörehua
noin 20 tonnia, saadaan tuotetun rehun määräksi noin
4000 tonnia vuodessa, Syntyvän puristenesteen mää
räksi on tässä työssä arvioitu 17 prosenttia tuote
tusta rehusta eli noin 680 tonnia. Haastattelun
perusteella noin 60 % syntyvästä puristenesteestä
otetaan talteen joko puristenestekaivoihin, virtsa
tai lietesäiliöihin. Noin kolmannes puristenes
teestä valuu suoraan maahan ja maaperään joutuvasta
puristenesteestä arvioidaan fosforista noin 10
prosenttia ja typestä noin 15 prosenttia huuhtoutu
van vesistöihin. Puristenestetonni sisältää Puumalan
ja Nisulan (1980) mukaan 0,2 kiloa fosforia ja 1
kilon typpeä. Tämän perusteella maahan valuva puris
teneste sisältää 45 kg fosforia ja 224 kg typpeä,
josta vesistöön huuhtoutuu 5 kg fosforia ja 34 kg
typpeä (taulukko 22).
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Taulukko 22. Säilörehun valmistusmäärät ja arvio
vesistökuormituksesta Touruj oen vesistöalueella.

osa- säilörehua vesistökuormitus
valuma
alueen
nro ha tn kgP/a kgN/a

1. 21 420 0,5 3,4
2. 48 960 1,1 8,1
3. 10 200 0,2 1,7
4. 50 1000 1,1 8,4
5. 30 600 0,7 5,1
6. 115 2300 2,6 19
7. 10 200 0,2 1,7
8. 16 320 0,4 2,7
9. 187 3740 4,2 32
10. 5 100 0,1 0,9

11. 200 4000 4,5 34

Kaikkiaan karj atalouden aiheuttama vesistökuormitus
on Tourujoen vesistöalueella noin 350 kiloa fosforia
ja 1200 kiloa typpeä vuodessa, josta säilörehun
puristenesteen osuus on noin 1 prosentti fosforista
ja 3 prosenttia typestä.

6.3 METSÄTALOUS

6.3.1 Metsähakkuiden vesistökuor
mitus

Ävohakkuut aiheuttavat hakkuualueella hydrologisia
muutoksia. Puuston haihduttava vaikutus lakkaa ja
tämä lisää voimakkaasti kokonaisvaluntaa. Vuosiva
lunnan lisäys on noin 0,7 - 1,0 mm hehtaarilta
poistettua puustokuutiometriä kohden. Samalla huuh
toutuvien ravinteiden määrät lisääntyvät, koska
pääosa ravinteita sitovasta kasvillisuudesta poiste
taan tai vioittuu. Ävohakkuut lisäävät myös maan
routaantumista ja nopeuttavat maan sulamista, jol
loin tapahtuu muutoksia mm. kevätvalunnan määrässä.
Lisäksi lämpötilan kohoaminen on avohakkuualueille
tyypillinen ilmiö ja samalla mm. alueelta purkautu
vien vesien lämpötila kohoaa vaikuttaen edelleen
purojen ekologiaan (Komiteamietintö 1987).

Ävohakkuut lisäävät huuhtoutuvien ravinteiden mää
riä. Kivennäismailta fosforin huuhtoutuminen ei
aiheuta kovin suurta ongelmaa, koska hapellisissa
oloissa kivennäismaat pystyvät melko tehokkaasti
pidättämään liikkeelle lähtevää fosforia, Turvemail
la tilanne on kuitenkin usein päinvastainen. Heiken
tynyt kuivatustila ja happitilanne saattavat vapaut
taa maaperän fosforiyhdisteitä ja lisätä maalta
huuhtoutuvien ravinteiden määriä. Luonnontilaisilta
alueilta fosforihuuhtoutuma on noin 0,04 - 0,1
kg/ha . a (Ähtiainen 1990). Ävohakkuualueilla teh
dyissä selvityksissä on todettu selvä nousu fosfo
rihuuhtoutumissa hakkuiden jälkeen ja huuhtoutuma
arvot ovat pysyneet luonnontilaisia alueita korkeam
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pina useita vuosia hakkuiden jälkeen Turvemailla
fosforihuuhtoutumien kasvu on ollut suurempi kuin
kivennäismailla Esimerkiksi Nurmes-tutkimuksessa
turvemaavaltaisella alueella fosforin huuhtoutumat
kasvoivat 4-6 -kertaisiksi avohakkuiden vaikutuksis
ta. Kivennäismailla fosforihuuhtoutuman kasvu oli
vain kolmannes kokonaishuuhtoutumasta (Ahtiainen
1990), Kivennäismailta £osforihuuhtoutumaksi on
arvioitu noin 0,06 kg/haa ja turvemailta peräti 0,8
kg/ha a (Ähtiainen 1988), Kloten-projektissa (Grip
1982) avohakkuiden aiheuttamaksi kokonaisfosfori
huuhtoutumaksi on saatu 0,4 kg/avohakkuuhehtaari
kahden vuoden summana ja suurimmillaankin alle 0,8
kg/avohakkuuhehtaari. Nurmes-tutkimuksessa saatua
huuhtouturna-arvoa, 0,8 kg/ha, pidetäänkin huomatta
van suurena eikä välttämättä totuudenmukaisena.
Yhtenä syynä korkeaan huuhtoutuma-arvoon pidetään
suurta hakkuualuetta, jolloin puuston haihduttava
vaikutus lakkaa aiheuttaen paikoitellen vettymison
gelmia

Kokonaistyppihuuhtoutumat ovat myös selvästi kasva
neet ja pitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan
toisena avohakkuun jälkeisenä vuonna. Erityisesti
turvemailla heikosti pidättyvän nitraattitypen
huuhtoutumat voivat lisääntyä huomattavasti (Vi
tousek ym. 1982). Toisaalta typen huuhtoutumia
voivat vähentää mm. elpyvä kasvillisuus, nitrifikaa
tin estyminen esim. alhaisen pH:n vuoksi, huuhtoutu
van veden vähyys ja typen immobilisaatio hajottajien
toiminnan johdosta. Käytännössä kuitenkin vasta
täydellinen kasvipeite estää typen huuhtoutumisen ja
näin useita vuosia kestävien luonnontilaa korkeampi-
en huuhtoutumien synty on mahdollista (Vitousek ym.
1982), Nitrifikaation tapahtuminen on runsaan typen
huuhtoutumisen edellytys. Lehtipuuvaltaisissa met
sissä typen huuhtoutumat ovat luontaisesti suurempia
kuin havupuumetsissä, joissa maaperä on happamampaa
ja hidastaa näin ollen nitrifikaation tapahtumista
(Tamm ym. 1974). Ävohakkuiden jälkeen onkin todettu
selvä nitrifikaation kasvu erityisesti havupuumet
sissä, kun puusto on hakattu pois ja maaperän pH on
kohonnut (Tamm ym. 1974). Typen huuhtoutumaksi
avohakkuualueilta on ruotsalaisessa Kloten-projek
tissa arvioitu 10,4 kg/avohakkuuhehtaari kolmen
vuoden summana eli noin 3,5 kg/avohakkuuhehtaari a
(Grip 1982). Suomalaisessa Nurmes-tutkimuksessa on
kolmen vuoden ajalta saatu turvemaavaltaisilta
alueilta typpihuuhtoutumaksi noin 9 kg/avohakkuuhe
htaaria eli noin kolme kiloa vuotta kohden. Kiven
näismailta keskimääräinen typpihuuhtoutuma oli noin
1,4 kg/ha a (Ähtiainen 1988),

6,3.2 Metsäoj itusten vesistökuor
mitus

Metsäojituksella pyritään parantamaan maan kuivatus
tilaa ja lisäämään puuston tuottavuutta. Ojitukset
lisäävät kuitenkin samalla valuman sekä huuhtoutuvi
en ravinteiden ja kiintoaineen määrää, jotka edel
leen vaikuttavat vesistöjen ekologiaan.
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Pienillä valuma-alueilla on tarkasteltu ojitusten
vaikutuksia valumiin. Valuman kasvu on voimakkainta
heti ojitusten jälkeen. Vaikutukset yli-, ali- ja
kokonaisvalumaan saattavat olla erittäin suuria
johtuen sekä haihdunnan vähenemisestä että vesiva
rastojen tyhjentymisestä (Mustonen ja Seuna 1971,
Seuna 1981). Puuta kasvavalla suolla tilanne on
erilainen, koska puuston haihduttava vaikutus säilyy
ja tämä vähentää valuman kasvua metsäisillä alu
eilla. Alueilla, joilla puusto on heikompi, ojituk
sen vaikutukset näkyvät erityisesti alivalumakuukau
sina kesä- ja talviaikaan (Seuna 1981). Myös yliva
lumissa on ollut selvä kasvu: kevätylivaluma on
kasvanut noin 30 prosenttia ja kesäylivaluma jopa
noin 130 prosenttia. Sateiden vaikutukset ovat myös
näkyneet ojitusalueilla luonnontilaisia alueita
suurempina valumina. Pidemmällä aikavälillä ojitus
ten vaikutukset valuman määrään voivat olla päinvas
taisia. Mm. kasvavan taimiston liaihdunnan lisäänty
minen vähentää valuvan veden määrää..

Valuman lisääntyessä metsäojitus lisää samalla myös
huuhtoutuvan kiintoaineen määrää. Kaivutyön rikkoma
maanpinta ja irrottama maa-aines huuhtoutuvat hel
posti valuvan veden mukana. Turvemailla kaivutyön
aiheuttamat kiintoainehuuhtoutumat tasaantuvat jo
muutaman tunnin sisällä kaivuun lopettamisen jäl
keen. Kivennäismailla kiintoainehuuhtoutumien ta
saantuminen kestää pidempään. Yleensä ojituksen
aiheuttama kiintoainehuuhtoutumien lisäys näkyy
vielä muutama vuosi ojitusten jäljeen. Rankkasateet
saattavat myös aiheuttaa hetkellisiä kiintoainepi
toisuuden nousua ja jopa eroosion uusiutumista
vanhemmilla ojitusalueilla (Heikurainen ym. 1978).
Luonnontilaisissa suopuroissa kiintoainepitoisuudet
ovat yleensä < lmg/l ja huuhtoutumat 1 - 2 tn/km2
a. Metsäoj itusten seurauksena kiintoainepitoisuudet
voivat nousta jopa 100 - 1000 mg/l (Vesihallitus
1983). Tutkijoiden kesken ei vallitse yhdenmukai
suutta siitä kuinka paljon kiintoainetta ojitusalu
eelta lopulta lähtee. Arviot eri tutkijoiden kesken
vaihtelevat useasta kymmenestä kilosta muutamaan
sataan kiloon ojitushehtaaria kohti (Taulukko 23).
Keskimääräisenä arvona kiintoainehuuhtoutumissa
pidetään 5 tn/km.a viiden vuoden aikana (Vesihalli
tus 1983).

Taulukko 23. Arviot kiintoainehuuhtoutumista ojitus
alueelta.

kg/ha.a

Seuna (1982) 500
Hynninen ja Sepponen (1983) 100-200
Sallantaus (1983) 60-90
Hintsa ym. (1984) > 500
Ähtiainen (1990) 100-2250

Nurmes-tutkimuksessa on sekä fosforin että typen
kohdalla todettu moninkertaisia pitoisuuksia ojitus
alueilla luonnontilaan verrattuna eikä kohonneissa
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kokonaiskuormituksissa tapahtunut kolmen tutkimus-
vuoden aikana muutoksia (Ahtiainen 1988). Ojitetuil
te alueilta lähtevä typpi on pääasiassa epäorgaani
sessa muodossa olevaa typpeä Karuilla soilla eri
tyisesti ammoniumtypen huuhtoutumat ovat kasvaneet
luonnontilaan verrattuna, Samaten nitraattitypen
huuhtoutumat ovat selvästi kasvaneet sekä karuilla
että myös rehevillä mailla, Reheviltä soilta huuh
toutumat ovat kuitenkin vähäisempiä. Ruotsalaisessa
selvityksessä luonnontilaisilta alueilta epäorgaani
sen typen huuhtoutumat ovat noin 0,3 0,4 kg/he a
ja orgaanisen typen huuhtoutumat noin 1,4 kg/he a.
Ojituksen seurauksena epäorgaanisen typen huuhtoutu
mat kasvoivat 3 6 kg/ha a ja orgaanisen typen
lisäys oli noin 11 kg/ha a (Bergqvist ym. 1984).
Nurmes—tutkimuksessa kokonaistypen huuhtoutumat
kasvoivat ojituksen myötä 2,4 kg/he a (Ähtiainen
1988). Epäorgaanisen typen huuhtoutumien kehittymi
nen huippuunsa saattaa kestää useita vuosia ja
vaikutukset ovat näin ollen pitkäaikaisia. Vielä
noin 10 - 20 vuotta ojitusten jälkeen epäorgaanisen
typen pitoisuudet ovat olleet korkeampia kuin luon
nontilaisilla alueilla, Vasta 20 - 40 vuotta van
hoilla ojitusalueilla kokonaistypen pitoisuudet ovat
olleet samalla tasolla luonnontilaisiin alueisiin
verrattuna, Huomattava osa huuhtoutuvasta fosforista
on kiintoaineeseen sitoutuneena ja näin ollen kun
toainehuuhtoutumien kasvu lisää myös huuhtoutuvan
fosforin määrää. Fosforipitoisuuden kasvu näkyy
välittömästi ojitusten jälkeen ja pysyy usean vuoden
ajan luonnontilaa korkeammalla. Nurmes-tutkimukses
sa saadut tulokset osoittavat, että vielä kolmen
vuoden jälkeen fosforipitoisuudet olivat ojitetuilla
alueilla 4-kertaisia luonnontilaan verrattuna (Ahti
ainen 1990). Ruotsalaisessa tutkimuksessa metsäoji
tuksen aiheuttamaksi fosforihuuhtoutumaksi on saatu
0,6 kg/he a (Bergqvist ym. 1984) ja Nurmes-tutki
muksessa 0,3 - 0,6 kg/ha a (Ähtiainen 1988).

6.3.3 Metsälannoitusten vesistö
kuormitus

Metsälannoitus on vähentynyt maassamme huomattavasti
70-luvun puolivälin jälkeen. Metsä 2000 -ohjelmassa
esitetäänkin lannoitusalojen nostamista lähes 70-
luvun alun tasalle. Tärkeimmät levitetyt ravinteet
ovat typpi, fosfori ja kalium. Kivennäismaat tarvit
sevat pääasiassa typpeä ja turvemaat lähinnä fosfo
ria ja kaliumia. Kivennäismailla tehty lannoitus on
lähinnä metsien kasvatuslannoitusta ja turvemailla
lannoitus on pääasiassa peruslannoitusta. Tärkeimmät
lannoitelajit ovat kivennäismailla metsien NP-lan
noite ja turvemailla suometsien PK-lannoite.

Metsälannoituksen aiheuttava vesistökuormitus on
seurausta lisääntyneestä ravinnehuuhtoutumasta.
Huuhtoutuvien ravinteiden määriin vaikuttavat lan
noitustapa, maaperän laatu, sääolot ja lannoitus
alueen vesitalous. Esimerkiksi lentolevityksessä osa
lannoitteista saattaa joutua suoraan alueen puroihin
ja karuilla ja happamilla turvemailla ravinteiden
pidättyminen on heikompaa kuin kivennäismailla. Sekä
fosfori- että typpilannoitteita on todettu huuhtou
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tuvan vesiin muutaman prosentin verran. Arviot huuh
toutuvan typen määrästä vaihtelevat 2 %:sta neljässä
vuodessa 22 %:iin kahdessa viikossa ts. huuhtoutuvan
typen määrä voi hetkellisesti kohota huomattavaksi
(Grip 1982). Lisäksi typpilannoitukset saattavat
vaikuttaa valumavesien happamuuteen. Suurimmillaan
huuhtoutuvan typen pitoisuudet ovat heti lannoitus
ten jälkeen ja ensimmäisten lannoitusten jälkeisten
valumahuippuj en aikaan. Kloten-proj ektissa typpilan
noitteista on arvioitu huuhtoutuvan 3 - 5 % ja
lannoituksen jälkeen arvioidaan palautumisen luon
nontilaan kestävän noin 2 - 4 vuotta (Grip ja
Ramberg 1977), Suomessa on arvioitu metsälannoituk
sen typpikuormaksi 5 % levitetystä lannoitemäärästä
(Vesihallitus 1979).

Fosforilannoitteiden huuhtoutumisherkkyys on pienem
pi kuin typpilannoitteilla. Tämä johtuu mm. fosfori
yhdisteiden kyvystä muodostaa niukkaliukoisia yhdis
teitä esimerkiksi alumiinin ja raudan kanssa. Lisäk
si lannoitteina käytetään yleensä hidasliukoisia
fosforiyhdisteitä. Kivennäismailla fosforin pidätty
minen on voimakkaampaa kuin turvemailla. Fosforilan
noitteista on arvioitu huuhtoutuvan ensimmäisenä
vuonna 0,5 - 2 prosenttia (Särkkä 1970, Kauppi
1979). Tästä määrästä huomattava osa voi olla kun
toaineeseen sitoutuneena (Särkkä 1970). Koska fosfo
ria huuhtoutuu maaperästä hitaasti, ovat fosforin
huuhtoutumat pitkällä aikavälillä tapahtuvia. Fosfo
ripitoisuus voi olla vielä 13 - 15 vuoden jälkeenkin
jopa 6 - 8 -kertainen luonnontilaan verrattuna. Näin
kokonaishuuhtoutuma voi fosforin osalla nousta jopa
kymmeneen prosenttiin lannoitteena käytetyn fosfo
rin määrästä.

6.3.4 Arvio metsätalouden vesistö
kuormituksesta Touruj oen
vesistöalueella

Tourujoen vesistöalueella tehdyistä avohakkuista,
metsäojituksista ja metsälannoituksista on pyydetty
arviot Keski-Suomen metsälautakunnasta. Metsähalli
tuksen tiedot eivät sisälly esitettyihin lukuihin,
joten tiedot ovat tältä osin puutteellisia. Lannoi
temääristä puuttuvat osin metsäyhtiöiden tekemät
lannoitukset.

Ävohakkuita alueella on tehty ennen vuotta 1970 noin
1500 hehtaaria. Tämän jälkeen vuosina 1971 - 1990
avohakkuita on tehty kaikkiaan 2300 hehtaaria.
Vuosittaiset avohakkuumäärät vaihtelevat melko suu
resti keskenään ollen keskimäärin noin 115 hehtaa
ria vuodessa (Kuva 21). Ävohakkuualueilta huuhtoutu
vien ravinteiden määrät vaihtelevat Nurmes-tutkimuk
sen mukaan 0,06 - 0,8 kgP/ha . a ja 1,4 - 3,0 kgN/
ha • a (Ähtiainen 1988). Alempi arvo vastaa kiven
näismailta huuhtoutuvien ravinteiden määriä ja
ylempi turvemailta huuhtoutuvien ravinteiden määriä.
Ävohakkuualueilta kasvaneet ravinnehuuhtoutumat
näkyvät vähintään kolmena avohakkuun jälkeisenä
vuonna. Oletetaan, että valtaosa avohakkuista
tehdään kivennäismailla ja keskimääräiseksi fosfori
huuhtoutumaksi katsotaan edellä mainituin perustein
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keskimäärin 0,1 kgP/ha e a. Lisäksi oletetaan, että
avohakkuualueelta lähteen edellä mainittu määrä
fosforia neljän vuoden aikana, saadaan avohakkuiden
aiheuttamaksi fosforihuuhtoutumaksi noin 48 kgP/a.
Typen huuhtoutumaksi arvioidaan noin 2 kgN/ha
Oletukset ovat samat kuin fosforin huuhtoutumista
arvioitaessa. Tällöin avohakkuiden aiheuttamaksi
typen kuormitukseksi saadaan noin 960 kgN/a.

Vuosi

Kuva 21, Avohakkuut Tourujoen vesistäalueella 1971-
1990.

Metsäojituksia alueella on tehty ennen vuotta 1970
noin 1000 hehtaaria ja vuosina 1971-1990 ojituksia
on ollut kaikkiaan noin 1155 hehtaaria. Ojitusmäärät
ovat selvästi laskeneet 70-luvun alusta, jolloin
ojituksia tehtiin keskimäärin 100 hehtaaria vuodes
sa. Ojitusmäärä on 80-luvulta lähtien ollut alle 50
hehtaaria vuodessa. Määrät ovat laskeneet koko 80-
luvun ajan ja vuonna 1990 ojituksia oli enää 17
hehtaaria (kuva 22). Metsäojitusten aiheuttaman
ravinnehuuhtoutumalisän arvioidaan näkyvän noin
kuuden vuoden ajan. Nurmes-tutkimuksessa (Ähtiainen
1988) ojitusten aiheuttamaksi fosforihuuhtoutumaksi
on arvioitu keskimäärin 0,3 kg/ha.a ja typpihuuh
toutumaksi 2,4 kg/ha.a. Tämän perusteella ravinne
kuormitukset, kuuden vuoden ajalta huomioon otettu
na, ovat noin 48 kgP/a ja 386 kgN/a.

1971 1975 1980 1985 1990
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Kuva 22. Metsäojitukset Tourujoen vesistäalueella
vuosina 1971-1990.

Tourujoen vesistöalueella tehdyissä metsälannoituk
sissa on ollut selvä huippu 70-luvun puolivälissä,
jonka jälkeen lannoitusalat ovat laskeneet selvästi
(kuva 23). Ennen vuotta 1970 on metsiä lannoitettu
noin 1500 hehtaarin alalta ja vuosina 1971-1990
lannoitusala on ollut kaikkiaan 2105 hehtaaria.
Lannoitteina on käytetty varsinkin 1960- ja 1970-
luvuilla soilla suometsien PK-lannoitetta, jonka
osuus kaikista käytetyistä lannoitteista on 30-40
prosenttia. Kivennäismailla pääasiallisina lan
noitteina on käytetty vuosina 1975-1985 Oulunsal
pietaria ja ureaa. Vuoden 1985 jälkeen kivennäis
mailla on käytetty lähinnä NP-lannoitetta. Oulunsal
pietarin ja urean osuus käytetyistä lannoitteista on
noin 50 prosenttia ja NP-lannoitteiden noin 10
prosenttia. Lannoitteita on levitetty keskimäärin
550 kg/ha.
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Kuva 23. Metsälannoitukset Tourujoen vesistöalueella
vuosina 1971-1990.

Lannoitteet sisältävät ravinteita, lähinnä typpeä ja
fosforia, eri suhteissa. Eri lannoitelajien suh
teelliset typen ja fosforin määrät on esitetty
taulukossa 24, Tässä selvityksessä on arvioitu, että
kymmenen vuoden aikana annetusta lannoitefosforista
huuhtoutuu vesistöön kaikkiaan noin 7 prosenttia ja
neljän vuoden aikana annetusta lannoitetypestä noin
3 prosenttia. Kymmenen vuoden aikana lannoitettua
metsäalaa on kaikkiaan 633 hehtaaria, johon lannoit
teita on käytetty noin 348 000 kiloa. Tästä fosforia
sisältävän suometsien PK-lannoitteiden osuus on noin
35 % ja samaten fosforia sisältävän metsämaiden NP
lannoitteen osuus noin 10 %. Tämän mukaan ja taulu
kossa esitettyjen fosforilannoitteiden ravinnepitoi
suuksien mukaan on kymmenen vuoden aikana alueelle
lisätty fosforia kaikkiaan 12 000 kiloa. Tästä
vesistöihin huuhtoutuu noin 840 kiloa eli noin 84
kg/a. Viimeisen neljän vuoden aikana on metsiä lan
noitettu 256 hehtaaria ja lannoitteita on alueella
käytetty kaikkiaan noin 141 000 kiloa, josta typen
osuus on noin 32 200 kiloa. Tästä vesistöihin huuh
toutuu noin 970 kg eli noin 240 kiloa vuodessa.

300

200

0

97 975 1980 1985 1990
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Taulukko 24. Eri metsälannoitteiden typpi- ja fosfo
ripitoisuudet (Kemira 1989).

lannoitelaji typpeä fosforia
% %

Suometsien PK-lannoite 2 9
Metsän NP-lannoite 25 3
Oulunsalpietari 27,5 -

Urea 46,3 -

Kaikkiaan metsätaloudesta tuleva kokonaiskuormitus
on 180 kgP/a ja 1590 kgN/a. Fosforikuormasta avohak
kuiden ja metsäojitusten osuus on noin 53 prosenttia
ja metsälannoitusten loput 47 prosenttia. Yli 60
prosenttia typpikuormasta on tämän arvion mukaan
peräisin avohakkuualueilta. Metsäojitusten osuus on
noin 25 prosenttia ja noin 15 prosenttia metsäta
loudesta tulevasta typestä on peräisin metsälannoi
tuksista (taulukko 25).

Taulukko 25. Metsätalouden ravinnekuormitus Touru
joen vesistöalueella.

kgP/a kgN/a

avohakkuut 48 960
metsäojitukset 48 390
metsälannoitukset 84 240

yhteensä 180 1590

6.4 LUONNONHUUHTOUTUMA

Luonnonhuulitoutuma on se osa vesistön ravinnekuor
mitusta, joka tulee vesistöihin luonnostaan ilman
ihmisen toiminnan vaikutusta. Maalta luontaisesti
huuhtoutuviin ravinnemääriin vaikuttavat mm. maape
rän laatu (karu/rehevä), kallioperä ja valuman
suuruus. Suomessa luonnostaan vesistöihin huuhtoutu
vat ravinnemäärät ovat yleensä melko alhaisia joh
tuen karusta kallio- ja maaperästä.

Kauppi (1979a) on arvioinut luonnonhuuhtoutumaksi
4,0 - 5,6 kgP/km2.a ja 79 - 180 kgN/km2.a. Uudempien
arvioiden mukaan luonnonhuuhtoutumat ovat jonkin
verran korkeampia, 5,9 - 8,9 kgP/km2.a ja 150 - 210
kgN/km2.a (Rekolainen 1989). Huulitoutuman arvot
vaihtelevat luonnollisesti vuosittain ja vuodenai
kainenkin vaihtelu on suurta. Tässä työssä luonnon
huuhtoutuman arvoina on käytetty 6 kgP/km2ea ja 150
kgN/km2.a. Tämän perusteella luonnonhuuhtoutumaksi
saadaan koko alueelle 1800 kgP/a ja 45 000 kgN/a
(taulukko 26).
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Taulukko 26. Luonnonhuuhtoutumat Tourujoen vesistö
alueella osavaluma-alueittain.

osavaluma- kgP/a kgN/a
alueen nro

1. Luonetj. 300 7500
2. Äutioj. 610 15300
3. isoj. 120 3000
4. Tervaj. 310 7650
5. Lapioj. 100 2400
6. Makkaraj. 490 12150
7. Yksh. 40 920
8. Vasaraj. 160 3900
9. Laahaj. 1270 31800
10. Syväoja 200 5100

11. Touruj. 1790 44850

6.5 ILMASTA TULEVA LÄSKEUMÄ

Ilman kautta suoraan vesistöön tulevia ainemääriä on
arvioitu Laukaan sadevesihavaintoaseman arvojen
pohjalta.

Ilmasta tulevan laskeuman happamoittava vaikutus on
merkittävä. Vuonna 1989 pH-arvon mediaani oli Lau
kaan asemalla 4,7 (Järvinen ja Vänni 1990). Fosfori
laskeuma oli alueella vuosina 1971 - 1982 keskimää
rin 2,3 mg/m2.kk ja vastaava mediaani 1,5 mg/m.kk.
Typpilaskeuma oli keskiarvona 86,0 mg/m.kk ja medi
aani oli 56,8 mg/m2.kk (Järvinen 1986).

Järvien pinta-ala alueella on noin 24 km2. Tämän ja
mediaaniarvojen perusteella saadaan ilmasta tulevan
laskeuman suuruudeksi koko alueelle 432 kgP/a ja
16 358 kgN/a (taulukko 27),

Taulukko 27. Ilmasta tulevan laskeuman osuus osava
luma-alueittain Touruj oen vesistöalueella.

osavaluma- kgP/a kgN/a
alueen nro

1. Luonetj. 56 2113
2. Äutioj. 122 4638
3. Isoj. 18 682
4. Tervaj. 25 954
5. Lapioj. 45 1704
6. Makkaraj. 92 3476
7. Yksh. 7 273
8. Vasaraj. 20 750
9. Laahaj. 245 9270
10. Syväoja 41 156$

11. Touruj. 432 16385
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7 VESISTÖÄLUEEN MUUT KUORMIT
TÄJÄT

7.1 KÄLÄNKÄSVATUS JA ARVIO VESISTÖKUORMITUKSESTÄ TOURUJOEN
VESISTÖÄLUEELLÄ

Kalankasvatuslaitoksista tuleva kuormitus on peräi
sin lähinnä ruokintaan käytetystä rehusta. Kuormi
tuksen suuruuteen vaikuttavat mm. käytetyn rehun
määrä ja sen fosforisisältö. Rehun keskimääräinen
fosforisisältö on noin 1 prosentti. Lisäksi vaikut
taa se, kuinka suuri osa rehusta jää sitoutumatta
kaloihin ja joutuu vesistöön kalojen ulosteissa ja
syömättä jääneenä rehuna. Erityisesti laitoksilta
tuleva fosfori on keskeinen vesien rehevöitymisen
kannalta. Fosforista noin kolmanneksen on arvioitu
sitoutuvan kalaan. Ulkopuolelle jäävästä fosforista
noin puolet sitoutuu lietteeseen, josta se yleensä
vapautuu vesistöön myöhemmin ja puolet tulee suoraan
veteen liukoisessa muodossa (Selänne 1988). Kuormi
tushuippu osuus yleensä loppukesälle.

Luonnonravintolammikoina toimivat yleensä joko
luonnonlammet tai sitä varten rakennetut tekolammet,
joihin vesi johdetaan yleensä kevään tulvien aikaan.
Näissä lammikoissa kalanpoikasia kasvatetaan lammik
koon luontaisesti muodostuvan tai lammikoihin muuta
kautta tulevan ravinnon turvin. Yleensä rehuruokin
taa ei käytetä. Lammikot tyhjennetään elo-syyskuussa
ja poikaset siirretään istutettaviksi muualle.
Lammikoista tuleva kuormitus osuu näin ollen syksyyn
ja pääosa kuormituksesta tulee ravinteista, erityi
sesti fosforista. Keskimääräiseksi fosforikuormaksi
eri tyyppisistä lammikoista on arvioitu 0,9 kg/ha ja
typpikuormaksi 10,2 kg/ha. Lannoittamattomien lammi
koiden ravinnekuormitukset ovat keskimäärin 0,5
kgP/ha ja 7,6 kgN/ha. Laskelmissa ei ole otettu
huomioon täyttöveden ravinnepitoisuuksia, vaan
kuormitus on laskettu sen mukaan, mitä lammikoista
poistuu syksyllä kasvatuskauden loputtua (Laitinen
1990).

Tourujoen vesistöalueella on kaksi kalankasvatuslai
tosta, jotka kumpikin ovat kotitarvekasvatusta
varten. Rehun käyttö on kummassakin laitoksessa
vähäistä, alle 300 kiloa vuodessa. Vesi- ja ympäris
töhallituksen tilaston mukaan keskimääräiset ravin
nekuormitukset olivat sisävesilaitoksilla vuonna
1989 noin 7 gP/rehukilo ja 60 gN/rehukilo. Tämän
mukaan laitoksista tuleva kuormitus olisi noin 3
kiloa fosforia ja 24 kiloa typpeä vuodessa.

Luonnonravintolammikoita alueella on kaikkiaan
kahdeksan, joista kolme on Vasarajoen osavaluma
alueella ja loput viisi Luonetjärven osavaluma
alueella. Lammikoiden koot vaihtelevat 0,3 - 6
hehtaariin ja niissä kasvatetaan sekä siian että
kuhan poikasia. Lammikoita ei ole lannoitettu eikä
ruokinnassa ole käytetty rehua. Lannoittamattomilta
lamrnikoilta keskimääräiseksi vesistökuormitukseksi
on arvioitu 0,5 kgP/ha ja 7,6 kgN/ha. Tämän mukaan
lammikoista tuleva kuormitus on noin 5 kgP/a ja 76
kgN/a. Kaikkiaan kalankasvatuksesta tuleva kuormitus
on vähäinen, noin 8 kgP/a ja 100 kgN/a.
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7.2 KÄÄTOPÄIKÄT JA ARVIO VESISTÖKUORMITUKSESTÄ TOURUJOEN
VESISTÖÄLUEELLÄ

Kaatopaikat pyritään aina hoitamaan ja sijoittamaan
niin, ettei niistä aiheudu haittaa pinta- tai pohja
vesille. Täyttäalueen pohja on yleensä vettälä
päisemätön tai salaojitettu ja vedet johdetaan
kokoomaoj ien kautta tasausaltaisiin. Tasausaltaista
suotovedet voidaan edelleen selkeyttää ja suodattaa
tai johtaa yhdyskuntien jätevedenpulidistamolle ennen
vesistöön pääsyä.

Kaatopaikkoja ei yleensä pidetä kovin suurina kuor
mituslähteinä. Kaatopaikoilta tulevien suotovesien
typpipitoisuus ja orgaanisen aineen määrä on korkea,
mutta esimerkiksi fosforipitoisuus on alhaisempi
kuin puhdistamoiden jätevesissä. Myös raskasmetalli
pitoisuudet ovat alhaisia. Kaatopaikoilta tulevan
kuormituksen määräksi on arvioitu 0,1 - 4 prosenttia
asutuksen käsittelemättömästä j ätevesikuormituksesta
(Puolanne 1987), Vaikka kuormitus on vähäinen,
voivat paikalliset vaikutukset olla vesistöissä
merkittäviä.

Tourujoen vesistöalueella sijaitsee Jyväskylän
maalaiskunnan Palokan kaatopaikka. Kaatopaikka on
perustettu 1979 ja se on valvottu. Kaatopaikka
palvelee noin 13 000 asukasta. Kaatopaikalta tule
ville vesille on suodatinkenttä ja ympärysoja kier
tää aluetta osittain. Maaperä on tiivistä ja kanta
vaa, pääasiassa moreenia.

Kaatopaikalta lähtevä oja laskee noin neljän kilo
metrin päähän Tuomiojärven pohjoisosaan. Välittömäs
ti kaatopaikan läheisyydessä mm. happitilanne on
ollut ympäri vuoden huono ja kokonaistyppi- ja
fosforipitoisuudet sekä enterokokkien määrät ovat
olleet korkeita. Pitoisuudet ovat kuitenkin laske
neet kaatopaikalta poispäin mentäessä. Ainoastaan
enterokokkien määrä on ajoittain ollut myös muissa
pisteissä korkea, jolloin veden hygieeninen laatu on
ollut huono. Tuomiojärven raakaveden hygieeniseen
laatuun kaatopaikalla ei kuitenkaan ole ilmeisesti
vaikutusta, koska bakteeripitoisuudet järven etelä
osassa ovat olleet alhaisia.

Ojan tuomasta fosforikuormasta on kaatopaikan osuu
deksi arvioitu noin viidennes ja typpikuormasta noin
60 prosenttia. Vuonna 1989 ojan tuoma kokonaiskuorma
oli 132 kgP/a ja 7102 kgN/a, josta kaatopaikalta
tuleva fosforikuorma oli 31 kg/a ja typpikuorma 4135
kg/a (Hynynen 1990). Tuomiojärveen tulevasta fosfo
rikuormasta kaatopaikan osuudeksi on arvioitu noin 7
prosenttia ja typpikuormasta noin 20 prosenttia.
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8 ÄRVIOIDUN VESISTÖKUORMITUKSEN
JÄKÄÄNTUMINEN ERI KUORMIT
TAJIEN KESKEN TOURUJOEN VE
SISTÖÄLUEELLÄ

Luonnonhuuhtoutuman osuus vesistöalueella on fosfo—
rin kokonaiskuormituksesta 33 % ja typen kokonais
kuormituksesta 41 %. Suurin yksittäinen hajakuormit
taja alueella on peltoviljely, jonka osuus fosforin
kuormituksesta on 39 %. Typen kokonaiskuormituksesta
peltoviljelystä tulee noin 23 %. Haja-asutuksesta
tulee noin kymmenes huuhtoutuvasta fosforista. Typen
kohdalla haja-asutuksen osuus on vain parin prosen
tin luokkaa. Haja-asutuksen kuormitukseen on tässä
laskettu mukaan myös loma-asutuksen osuus. Haja-ja
loma-asutuksesta tulevia ravinnekuormituksia on
tarkasteltu eriteltyinä kappaleessa 6.1. Ilmasta
tuleva laskeuma vastaa noin viidenneksestä alueelle
tulevasta typen kuormituksesta. Lentokentän osuudek
si on kokonaistypen kuormituksesta arvioitu reilut
10 prosenttia. Fosforikuormituksesta ilmasta tulevan
laskeuman osuus on alle kymmenen prosenttia. Muiden
kuormittajien osuus alueen ravinteiden kokonaiskuor
mituksesta on vähäinen (taulukot 28 ja 29).

Ravinteiden kuormituksen suhteelliset osuudet vaih
televat jokin verran osavaluma-alueittain. Lentoken
tältä tulevan typpikuormituksen osuutta ei ole
arvioitu osavaluma-alueittain ja on näin ollen
jätetty seuraavasta tarkastelusta pois. Ilmeistä
kuitenkin on, että vaikutukset näkyvät lähinnä
lentokentän läheisyydessä sijaitsevissa näytepis
teissä. Osavaluma-alueilla, joilla harjoitetaan
intensiivisesti maataloutta, on peltoviljelyn ja
karjatalouden osuus fosforin osalta kokonaiskuormi
tuksesta keskimäärin 50 %. Typen kohdalla vastaava
luku on noin 40 %. Näitä alueita ovat Ykshaukisen,
Isojoen-Tervajoen, Korttajärven ja Lehesjärven ympä
ristöt. Luonnonhuuhtoutuman osuus on selvästi suurin
alueilla, joilla ihmisen toiminnan vaikutukset ovat
vähäisempiä lähinnä Luonetjärven alueella. Haja
asutuksen osuus typpikuormituksesta vaihtelee osava
luma-alueittain 1-2 % eli kovin suurta vaihtelua eri
osavaluma-alueiden kesken ei ole. Fosforikuormituk
sessa vaihtelua esiintyy jonkin verran (3-24 %)
johtuen lähinnä asutuksen keskittymisestä tietyille
alueille. Haj a-asutuksen osuus fosforikuormituksesta
korostuu erityisesti Syväojan alueella, jossa asu
tusta on runsaasti, mutta maataloutta harjoitetaan
vähän. Ilmasta tulevan laskeuman määrä vaihtelee
osavaluma-alueittain 7-25 %, ja on luonnollisesta
suurin alueilla, joilla vesipinta-alaa on paljon ja
muita kuormittajia on vähän (taulukot 30 ja 31).
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Taulukko 28. Tourujoen vesistöalueen fosforikuormitus (kg/a).

kg/a osuus koko osuus ihmisen
kuormituksesta toiminnan aiheutta
(%) masta kuormituksesta

Raja-asutus 560 10,4 15,5
Peltoviljely 2080 38,6 57,9
Karjatalous 350 6,5 9,7
Ävohakkuut 48 0,9 1,3
Metsäojitus 48 0,9 1,3
Metsälannoitus 84 1,6 2,3
Kalankasvatus 8 0,1 0,2
Kaatopaikka 33 0,6 0,9
Ilmasta tuleva 380 7,1 10,6
1 askeuma

ihmisen toimin
nan aiheuttama
kuormitus 3590 66,6 -

luonnonhuuhtoutuma 1790 33,3 -

kokonaiskuormitus 5390 - -

Taulukko 29. Tourujoen vesistäalueen typpikuormitus (kg/a).

kg/a osuus koko osuus ihmisen
kuormituksesta toiminnan aiheutta
(%) masta kuormituksesta

(%)

Haja-asutus 1860 1,7 2,9
Peltoviljely 24960 22,7 38,3
Karjatalous 2000 1,8 3,1
Avohakkuut 960 0,9 1,5
Metsäojitus 390 0,4 0,6
Metsälannoitus 240 0,2 0,4
Kalankasvatus 100 0,1 0,2
Kaatopaikka 4200 3,8 6,4
Ilmasta tuleva 18740 17,0 28,8
laskeuma
Lentokenttä 11700 10,6 18,0

ihmisen toimin
nan aiheuttama
kuormitus 65150 59,2 -

luonnonhuuhtoutuma 44850 40,8 -

kokonaiskuormitus 110000 - -
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9 SUOJÄVYÖHYKETÄRKÄSTELU

9.1 YLEISTÄ

Suojavyöhyke on pellon ja vesistön välissä oleva
viljelemätön, pysyvän kasvillisuuden peittämä alue,
jonka tarkoituksena on pintaeroosion ja vesistöönj outuvan ravinnekuormituksen vähentäminen. Kasvilli
suus hidastaa pelloilta tulevaa pintavaluntaa ja
samalla sitoo sekä maa-aineksen että veden mukanatulevia ravinteita ja vähentää pelloilta tulevan
eroosioaineksen määrää. Suojavyöhykkeissä tapahtuu
myös torjunta-aineiden imeytymistä ja biologista
hajoamista. Ne lisäävät myös sekä ekologista että
maisemallista monipuolisuutta. Suojavyöhykkeistä on
hyötyä erityisesti eroosioherkillä ja kulutusta
huonosti kestävillä alueilla. Peltoviljelyn kannalta
haittana on viljelyalan pieneneminen, mutta toisaal
ta etuina ravinne- ja kiintoainehuuhtoutumien vä
heneminen.

Suojavyöhykkeen tai -kaistan leveyden määräävät mm.
vesiuoman koko, maaperä, maaston pinnan muodot sekä
maisemalliset tekijät. Valtaojien varsilla, joiden
rannat eivät ole kovin jyrkkäreunaisia riittävät 1-
2 metriä leveät suojakaistat. Jokien ja ojien var
sula tai jyrkillä ja eroosioherkillä alueilla
suositellaan 5-20 metriä leveitä suojavyöhykkeitä
(kuva 24). Vyöhykkeiden leveydet on kuitenkin yleen
sä määriteltävä tapauskohtaisesti ja tarkasteltava
mm. ravinteiden liukoisuutta, aineiden määriä sekä
pidättymistä maaperässä.

Suojavyöhykkeiden kasvillisuuden määrään ja laatuun
vaikuttavat mm. uoman koko ja maaperän laatu. Pien
ten uomien varsilla riittää yleensä kasvillisuudeksi
monivuotiset heinäkasvit. Helposti erodoituvien ja
suurempien uomien varsilla tulisi olla lisäksi maataja ravinteita tehokkaasti sitovia pensaita ja puita.Myös rantaviivaa sitomassa olisi hyvä olla kasvil
lisuutta, mm. järviruoko, sarat ja järvikaisla ovat
suositeltavia kasvilajeja. Suojavyöhykkeeseen sopivia puita ja pensaita ovat mm. tervaleppä ja raita
(Ahola 1989). Heinäkasvien muodostamat suojavyöhyk
keet eivät juuri tarvitse hoitoa, mutta rikkakasvien
siementämisen välttämiseksi ne voidaan niittää pari
kertaa kasvukaudessa. Myös puustoa ja pensastoa
tulisi ajoittain harventaa ylitiheän kasvuston
välttämiseksi.

Suojavyöhykkeitä koskeva kehitystyö on ollut Suomessa käynnissä jo useiden vuosien ajan. Ensimmäinenkirj allisuusselvitys suoj avyöhykkeistä maatalouden
vesiensuojelussa julkaistiin vuonna 1986 (Malmi).Viimeisin ja perusteellisin selvitys on tehty Vantaanjoen vesistöalueella. Työtä varten kehitettiin
erityinen viisivaiheinen rantainventointimalli
(Ahola 1989):

1) selvitysalueen rajaaminen työn tavoitteet ja
resurssit huomioon ottaen
2) karttatarkastelu alueesta, jolla pyritään selvittämään mahdolliset ongelma-alueet
3) alustava maastotarkastus
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4) maastotarkastuksen perusteella valitaan lopulli
sesti mukaan otettavat alueet
5) laaditaan tuloksista raportti ja suosituksia
tarvittavista toimenpiteistä alueella.

Maatalouden tutkimuskeskuksessa on käynnistynyt
suojavyöhyketutkirnus vuonna 1988, Keskukseen on
tehty erityinen suoj avyöhyketutkimukseen tarkoitettu
huuhtoutumiskenttä, jonne on tarkoitus istuttaa
erilaisia suojavyöhykkeitä. Tarkoituksena on ver
tailla erilaisten suojavyöhykkeiden tehokkuutta sekä
hoitoon liittyviä kysymyksiä. Vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitoksessa on vastaavasti käynnistynyt
peltoalueiden huuhtoutumistutkimus, jossa on osana
myös suojavyöhykkeiden tehokkuutta arvioiva tutki
mus.

9 .2 SUOJAVYÖHYKETILANNE TOURUJOEN VESISTÖALUEELLA

Tämän työn yhteydessä tarkasteltiin intensiivisimmin
viljellyillä maatalousalueilla vesistöjen ympäristön
suoj avyöhyketilannetta. Varsinaista suoj avyöhykein
ventointia ei alueella tehty. Tarkastelun kohteeksi
valituista alueista määritettiin mm. suojavyöhykkei
den leveydet, vallitseva kasvillisuus sekä silmämää
räisesti arvioitiin peltojen kaltevuus/tasaisuus,
ojien reunojen jyrkkyys sekä mahdolliset sortumat
reunaliuskoissa.

Suojavyöhyketarkasteluun mukaan otetut alueet on
valittu peruskartan ja maastotietämyksen mukaan
keskittyen alueen voimakkaimmin viljellyille alueil
le (Kuva 25). Selvitystyö on tehty heinäkuussa
(1.-19,7,1991), jolloin kasvillisuus alueelle oli jo
kehittynyt. Myös vedenkorkeus oli alhainen kevääseen
ja syksyyn verrattuna. Tämän vuoksi täydellisemmän
kuvan saamiseksi suojavyöhyketilanteesta, tulisi
alueita tarkastella myös esimerkiksi kevään tulva-
aikaan, jolloin maanpinta on vielä paljas kasvilli
suudesta ja näin ollen altis lähtemään valuvan veden
mukana,

Niittyjen ja joutomaiden kohdalla rajan vetäminen
oli vaikeaa. Toisaalta voidaan olettaa, että ravin
nehuuhtoutumat ovat alueilla pieniä pysyvän kasvu
lisuden vuoksi eikä lannoitusta tai maanmuokkausta
alueilla yleensä käytetä. Runsaan kasvillisuuden
peittämät, leveät piennaralueet on laskettu suoja
vyöliykkeeseen mukaan järvien ympärillä, koska run
saan kasvillisuuden voidaan katsoa sitovan ravintei
ta ja maaperää tehokkaasti. Toisaalta näillä alueil
la tilanne olisi syytä käydä tarkistamassa uudelleen
myös keväällä, jolloin esimerkiksi mahdolliset
pintavalumien aiheuttamat noroutumat voitaisiin
todeta Lisäksi tiiviit sarakasvustot on otettu
mukaan suojavyöhykkeeseen, mutta selvästi vedessä
kasvavat mättäät on rajattu vyöhykkeen ulkopuolelle.
Käsitteet suojakaista ja suojavyöhyke eivät ole
vielä käytössä vakiintuneet. Tässä työssä käytetään
nimitystä suojakaista ojien yhteydessä ja suoja
vyöhykettä järvien yhteydessä. Yleisesti puhuttaessa
käytetään nimitystä suojavyöhyke.
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VALTAOJA

PU RO

Kuva 24. Esimerkkejä erilaisista suojakaistoista
ja -vyöhykkeistä (Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry. 1990).

1-Sm cX6m
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______
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Kuva 25, Suojavyöhyketarkastelun kohteet
1. 19.7.1991.
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Alueille oli tyypillistä, että suojavyöhykkeet
olivat kapeita ja ilmeisesti jätetty vain koska
esimerkiksi kyntäminen ojan sortumavaaran vuoksi
olisi vaikeaa. Tilanne oli sama järvien rannoilla ja
esimerkiksi Korttajärven rannalta suojavyöhykkeet
puuttuivat osin kokonaan ja pellot oli kynnetty
vesirajaan saakka. Suojavyöhykkeiden leveydet saat
toivat vaihdella samankin alueen sisällä huomat
tavasti, erityisesti järvien rannoilla. Esimerkiksi
Lehesjärven alueella vaihtelu oli niinkin suurta
kuin 0-30 metriä, keskiarvon ollessa 7,4 metriä
(taulukko 32).

Taulukko 32. Suojakaistojen leveydet eri tarkastelu
alueilla.

alue kohteita vaihtelu keskiarvo
(m) (m)

Ykshaukinen,
purku 7 0,5-3 1,8
Isojoki-Terva
joki -alue 7 0-10 2,5
Korttajärvi 11 0-15 5,3
Lehesjärvi 8 0-30 7,4

Ojien perkaustöitä ei alueella ole tehty. Niiden
ojien reunoille, joiden liuskat eivät olleet liian
jyrkkiä oli muodostunut monipuolista, pysyvää kas
villisuutta. Yleensä kasvillisuus alueella oli melko
rehevää. Vallitsevimmat lajit olivat mesiangervo,
nokkonen ja pelto-ohdake, jotka kaikki ovat tyypil
lisiä typensuosijakasveja. Uoman reunan tai rannan
sortumia esiintyi vain muutamissa paikoissa (kuva
25). Seuraavassa tarkastellaan kunkin alueen tilan
netta lähemmin.

Ykshaukinen, purku

Ykshaukisesta laskevan ojan suojakaistatilannetta
tarkasteltiin noin 500 metrin matkalla seitsemässä
kohdassa. Alueen alkupäästä katsoen vasemmalla
puolella on viljelyksiä ja oikealla osin niittyä ja
osin apila-timotei -peltoa. Pellot ovat jonkin
verran kaltevia laskuojalle päin (kuva 26). Vilje
lysten ojan puoleinen luiska oli jyrkkä ja osin
paljas kasvillisuudesta. Joissakin kohdin oli myös
selviä sortumia ja pelloilta tulevan veden syövyt
tämiä pieniä noroutumia. Suojakaistojen leveydet
olivat noin 0,5-3 metriin. Uoman toinen reuna oli
usein loivempi ja kasvillisuuden vaihettuminen oli
tasaista, jolloin niityn tai heinäpellon rajaa oli
vaikea hahmottaa. Käytännössä suojakaistana toimi
ojan loivasti laskeva reuna ja reunan tasaannuttua
alkoi varsinainen peltoalue. Suojakaistalla tyypil
lisiä kasveja olivat mesiangervo, rönsyleinikki ja
metsäkurjenpolvi. Puita ja pensaita uoman varrella
oli vähän (mm. harmaaleppää). Uomassa oli myös usein
kasvillisuutta, mm. pieniä pajuja ja vehkoja, jotka
kaventivat vesiväylää, mutta eivät estäneet kokonaan
veden kulkua uomassa.
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Kuva 26. Uoman tyypilliset muodot Ykshaukisen las
kuojassa ja suojavyöhykkeiden keskimääräiset le
veydet. Kaltevuudet ovat kuvaavia.

Isoloki-Tervajoki

Isojoen-Tervajoen alue on noin 8 kilometriä pitkä,
josta suunnilleen vähän yli puolet kulkee peltoalu
eiden läpi. Tältä alueelta valittiin tarkastelun
kohteeksi kaikkiaan seitsemän paikkaa peltojen
sijainnin mukaan. Koska alue on joen leveyden,
peltojen sijoittumisen ja käytön ym. suhteen saman-
kaltainen koko matkalla, katsottiin seitsemän ha
vaintopaikan antavan riittävän kuvan alueen suoja
vyöhyketilanteesta kyseisenä ajankohtana Oikeamman
kuvan saamiseksi, erityisesti Tervajoen loppuosasta,
tulisi alue tarkastaa myös keväällä, Tällöin joen
alajuoksulla vesimäärä on usein niin suuri, että
vesi nousee pitkän matkaa pelloille. Kesällä uoman
leveys on riittävä ja reunat ovat rehevän kasvilli
suuden peitossa. Myös joen alkuosassa, Isojoella,
oli keväisin ongelmia pelloille nousevan veden
vuoksi. Ojaa on nyt syvennetty ja tierummut on
vaihdettu suuremmiksi, eikä vesi enää nouse pelloil
le saakka. Aikaisemmin joutomaana ollut pellon osa
onkin nyt otettu mukaan viljelyyn eikä suojakaistaa
pellon ja ojan välillä juuri ole.

Alueella on vilja-, heinä- ja kesantopeltoja (kuva
27). Suojakaistojen leveydet vaihtelivat 0-10 met
riin ollen keskimäärin 2,5 m. Keskiarvoa nostaa
kohdan 6 noin 10 m leveä metsävyöliyke pellon ja ojan
välissä. Ilman tätä keskimääräinen suojakaistojen
leveys oli alueella alle kaksi metriä. Kasvillisuus
suojakaistoilla oli melko rehevää eikä uomissa
todettu sortumia. Pelloilta kuitenkin valui todennä
köisesti pintavaluman mukana maa-ainesta, koska
sateiden jälkeen vesi oli joessa samentunut. Val
litsevin kasvilaji alueella oli mesiangervo, jota
esiintyi kaikissa tutkituissa kohteissa. Muita
kasveja esiintyi tasaisesti kussakin paikassa, mm.
timoteitä, nurmilauhaa, viiltosaraa ja nokkosta.
Koivuja ja pajuja oli paikoitellen. Uomassa kasvoi
osin ulpukoita ja palpakoita

2m
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ViUa

Korttajärvi on matala lähes peltojen ympäröimä
järvi, jonkä rantoja peittää suurelta osin järvikor
tevyöhyke. Pellot ovat kaltevia järven suuntaan
(kuva 28). Alueen suojavyöhyketilannetta arvioitiin
kaikkiaan 11 kohdasta. Järven vastarantaa ei katsot
tu tarpeelliseksi käydä yksityiskohtaisemmin läpi,
koska tilanne vastasi nyt tarkastelussa olevaa
a1uetta

Kohdissa 1-4 suojavyöhyke oli keskimäärin 7 metriä
leveä ja kasvillisuus oli runsasta. Jonkin verran
muita lajeja runsaammin esiintyi mm. harmaaleppää,

Vilja Heinä

Korttajärvi

Vilja

6

Rehuheinö 8

Laidun

Heinä 10

11

1 10 000

X :5.3m
(0-15m)

Kuva 28, Korttajärven suojavyöhykkeiden keskimääräi
set leveydet ja rannan tyypillisin muoto, Kaltevuus
on kuvaava,
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mesiangervoa, koiranputkea ja maitohorsmaa. Vyöhyke
tilannetta voidaan tällä alueella pitää kohtalaisen
hyvänä. Tilanne oli päinvastainen havaintopaikkojen
5-9 kohdalla. Suojavyöhykkeen leveys vaihteli 0-6
metriin, ollen keskimäärin vain 2 metriä. Käytännös
sä alueella ei juuri ollut suojavyöhykettä, vaan
muutama metri rannan ja pellon välissä oli lähinnä
pakon sanelemaa vetistä ja huonosti painavia koneita
kestävää aluetta. Keväällä pellot oli kynnetty
vesirajaan saakka. Viiltosarat olivat vyöhykkeessä
vallitsevia. Muita kasveja olivat mm. mesiangervo,
juolavehnä ja vihvilät.

Kohdissa 10 ja 11 suojavyöhyketilanne oli hyvä.
Leveys oli keskimäärin yli 10 metriä. Vallitsevia
kasveja alueella olivat nokkonen ja mesiangervo.

Lehes 1 ärvi

Lehesjärvi on Korttajärven tavoin ravinteikas,
matala järvi ja suurelta osin peltojen ympäröimä.
Tasaisimmat pellot järveen nähden ovat järven luo
teis- ja pohjoispuolella. Muilta osin pellot ovat
kaltevasti järveen päin laskevia. Järven eteläisessä
osassa on metsää ja jonkin verran loma—asutusta.

Lehesjärven ympäriltä valittiin kaikkiaan 7 kohdetta
peltojen sijainnin mukaan tarkastelun kohteeksi
(Kuva 29). Suojavyöhykkeiden leveydet näillä alueil
la vaihtelivat 0-30 metriin, keskimäärin leveys oli
noin 8 metriä. Suojavyöhyke puuttui kokonaan alueel
ta, joka oli osin laitumena ja osin peltona, josta
tehtiin heinää (kohdat 6-7). Lisäksi tällä alueella
oli rinteessä sortumia, Tasaisemmilla alueilla
suojavyöhykkeet olivat yleensä leveämpiä
(x=11 m, s=3-30 m) kuin jyrkempi rantaisilla alueil
la. Edellä mainittua keskiarvoa nostaa jonkin verran
kohdan 5 noin 30 metriä leveä koivu- ja mesiangervo
vyöhyke. Alueilla, joilla pellot laskivat jyrkemmin
järveen, vyöhykkeiden leveydet vaihtelivat 0-7
metri±n, ollen keskiarvona noin 4 metriä. Kasv±lli
suus vyöhykkeisillä alueilla oli melko rehevää ja
monipuolista sekä monin paikoin rannan tuntumassa
oli tiiviitä viiltosarakasvustoja. Vallitsevia
kasvilajeja koko alueen suojavyöhykkeissä olivat
mesiangervo, pelto-ohdake ja nokkonen. Puita ja
pensaita peltojen kohdilla oli vähän.
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Kuva 29. Tyypillisimmät rannan muodot (a ja b)
suoj avyöhykkeiden keskimääräiset leveydet Lehesj är
vellä. Kaltevuudet ovat kuvaavia,

9,3 SUOSITUKSIÄ TOIMENPITEISTÄ TOURUJOEN VESISTÖALUEELLA

Tehty selvitys on suuntaaantava ja tarkoituksena on
ollut kartoittaa yleisesti alueen suojavyöhyketilan
netta intensiivisemmin viljellyillä alueilla. Näin
ollen ehdotetut toimenpiteet alueella vaativat vielä
tarkistuksia ja jatkoselvityksiä toimenpiteiden
toteuttamismahdollisuuksista sekä vaikutuksista
vesistöalueella. Mm. viljelijöiden/maanomistaj ien
halukkuus suoj avyöhykkeiden j ättämiselle vesistöj en
ympärille olisi kartoitettava sekä selvitettävä
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3v ja
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yhteistyön mahdollisuutta esimerkiksi viranomaisten
ja maanomistajien kesken.

Suojavyöhykkeet yksinään eivät riitä ravinnehuuhtou
tumien vähentämiseen, vaan kuormitusta vähentämään
tarvitaan myös tarkoitukseen sopivia viljelymenetel
miä. Tälläisiä ovat esimerkiksi viherkesannoinnin
suosiminen avokesannoinnin sijasta, ojan/järven
suuntainen kyntö ja liiallisen lannoituksen vähentä
miseksi viljavuustutkimusten tekeminen. Myös toimiva
ojitus ja erityisesti salaojitus vähentää pintavalu
mien määrää ja samalla veden mukana huuhtoutuvien
ravinteiden ja kiintoaineen määriä. Kun ojitus
toimii, ei pientareita tarvitse puhkoa veden johta
miseksi pois pelloilta ja näin vähennetään pelloilta
tulevia valumia. Ojitusta tehtäessä tulisi kiinnit
tää huomiota ojan luiskien kaltevuuksiin, jotka
eivät saisi olla liian jyrkkiä. Liian jyrkät luiskat
aiheuttavat helposti erodoitumista ja ojaa pitää
ruopata uudelleen tietyin väliajoin. Siihen kuinka
kalteva ojan reunaluiska voi olla, vaikuttaa keskei
sesti alueen maalaji, Esimerkiksi hiesumaat ovat
eroosiolle herkkiä.

Näiden havaintojen perusteella voidaan suojavyöhyke
tilannetta pitää kokonaisuutena tyydyttävä, mutta
paikoitellen tilanne vaatisi parannusta. Täysin
kasvillisuudesta paljaita ojanvarsia ei alueella
ollut eikä huomattavia sortumia tai maa-aineksen
valumia pelloilta havaintojakson aikana tavattu.
Suojavyöhykkeiden leveydet olivat kuitenkin monin-
paikoin riittämättömät ja muutamissa kohdissa vyö
hykkeet puuttuivat kokonaan. Järvien ympärillä
tilanne oli sama ja olisikin syytä tarkastella
mahdollisuutta suojavyöhykkeiden jättämiselle eri
tyisesti rinnepeltojen kohdalle.

Alueilla, joilla sortumia esiintyi, oli yleensä
syynä ojan reunojen liiallinen jyrkkyys. Tämä edes
auttaa maa-aineksen valumista esimerkiksi pintavalu
man mukana uomaan ja estää pysyvän kasvillisuuden
kehittymistä reuna-alueille. Esimerkiksi Ykshauki
sesta tulevassa ojassa uoman reunat ovat paikoitel
len hyvin jyrkät. Myös maa-aines on helposti erodoi
tuvaa, hiekkasekaista maata, jolloin sortumia syntyy
helposti.

Ykshaukisesta laskevassa ojassa ovat fosfori- ja
typpipitoisuudet selvästi kohonneita ja keskimääräi
nen fosforihuuhtoutuma on vesistöalueen osavaluma
alueista selvästi korkein. Erityisesti keväällä ja
syksyllä fosforipitoisuudet ovat kohonneet. Tämä
osoittaa, että ravinteita tulee jostakin lisää ja
yksi todennäköinen lähde on ympäröivät pellot.
Tilannetta Ykshaukisen alueella voitaisiin parantaa
jo leveämmillä suojakaistoilla ojien varsilla,
jolloin uoman luiskan ja pellon välissä oleva kas
villisuusvyöhyke sitoisi sekä maaperää että ravin
teita. Samalla kasvillisuusvyöhyke vähentäisi veden
noroutumista luiskassa ja auttaisi kasvillisuuden
kehittymistä reunoille. Luiskassa oleva kasvillisuus
vähentäisi edelleen maaperän erodoitumista uomaan.
Paikoitellen uoman reunat ovat jyrkät ja tulvien
aikaan vesi todennäköisesti kovertaa paljaana olevaa
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luiskaa ja lisää näin reunan sortumisvaaraa. Jyrkem
pien kohtien reunan luiskien loiventaminen ja kas
vittuminen vähentäisivät virtaavan veden vaikutusta.
Suojakaistojen leveydet ojan varsilla tulisi olla
vähintään 1-2 metriä. Kaltevilla peltoalueilla
suojakaistojen leveydet tulisi olla tätä leveämmät.

Isojoki-Tervajoki alueella suurimman haitan muodos
taa Tervajoen alajuoksulla pelloille tulviva vesi
erityisesti keväällä. Pelloille nouseva vesi hidas
taa viljan itämistä ja kuljettaa mukanaan pelloilta
lähtevää maa-ainesta ja ravinteita, Haitat näkyvät
vielä kesälläkin, kun viljan kasvu veden alla ol
leessa pellon osassa on heikompaa kuin muualla.
Koska nykyinen uoma on liian pieni keväällä tuleval
le vesimäärälle, voitaisiin tilannetta helpottaa
uoman loppuosan perkaamisella ja samalla jättää
riittävän leveät suojakaistat pellon ja uoman välii,
Suojakaistojen leveydet olivat tutkituissa kohteissa
keskimäärin 2,5 metriä, jota voidaan pitää riittä
vänä tasaisilla peltomailla. Lisäksi kasvillisuus
oli moninpaikoin rehevää eikä alueella esiintynyt
sortumia, Joukossa oli kuitenkin alueita (mm. laitu
met), joissa suojakaistoja ei ollut ja näille alu
eille suojakaistojen jättäminen olisi tarpeen.

Järvien ympärille suositellaan noin 5-20 metriä
leveää suojavyöhykettä peltojen kaltevuuden mukaan.
Tasaisilla pelloilla suojavyöhykkeen leveydeksi
riittää noin 5-10 metriä ja kaltevilla pelloilla
suojavyöhykkeen leveyden tulisi olla noin 10-20
metriä. Lisäksi vyöhykkeessä tulisi olla puita ja
pensaita muun kasvillisuuden lisäksi. Korttajärven
ympärillä suojavyöhykkeiden leveydet täyttävät osin
esitetyt vaatimukset. Toisaalta peltojen kaltevuu
den vuoksi vyöhykkeiden leveydet voisivat olla
enemmän kuin havaitut viisi metriä. Lisäksi kohdis
sa, joista suojavyöhyke puuttui kokonaan tai oli
vain nimellinen, olisi suojavyöhykkeen jättäminen
pellon ja rannan väliin suositeltavaa. Tietyssä
määrin kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista
vesiin vähentäisi jo kyntösuunnan muuttaminen rannan
myötäiseksi ja kynnön välttäminen aivan vesirajaan
saakka.

Lehesjärven ympärillä suojavyöhykkeen keskimää
räinen leveys oli noin 7 metriä, jossa Korttajärven
rantojen tavoin usein suojavyöhykkeenä toimi järven
ja pellon väliin jäävä kalteva, järveen laskeva
leveä piennaralue. Alue oli yleensä runsaan kasvil
lisuuden peittämä. Runsaan kasvillisuuden voidaan
melko tehokkaasti katsoa sitovan ravinteita ja
maaperää ja alueella tulisikin pyrkiä vähintään
edellä mainittuihin 7 metriä leveisiin suojavyöliyk
keisiin. Tasailla peltoalueilla keskimääräinen
leveys oli noin 11 metriä, jota voidaan pitää riit
tävänä. Kaltevimmilla pelloilla suojavyöhykkeen
leveydet vaihtelivat 0-7 metriin (x=4 m) ts. näillä
alueilla suojavyöhykkeiden leveyksissä olisi paran
tamisen varaa. Myös puiden ja pensaiden osuutta
suojavyöhykkeissä olisi mahdollisuus lisätä.
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10 TULOSTEN TÄRKÄSTELU

10.1 YLEISTÄ

Koko maassa typpikuorma oli vuonna 1988 130 000
tonnia ja fosforikuorma 8 500 tonnia. Tourujoen
vesistöalueella typpikuormitus oli tutkimusjakson
aikana keskimäärin 100 tonnia/a ja fosforikuormitus
noin 5 tonnia/a kirjallisuudesta saatujen tietojen
perusteella arvioituna. Suhteeliiset osuudet eri
kuormittajien kesken, typpi- ja fosforikuormituksia
tarkasteltaessa, ovat sekä valtakunnallisesti että
tämän alueen tuloksia tarkasteltaessa melko lähellä
toisiaan. Eroja löytyy mm. siinä, että Tourujoen
vesistöalueelta puuttuvat kokonaan teollisuuden,
yhdyskuntien, turvetuotannon ja turkistarhauksen
aiheuttamat ravinnekuormitukset. Palokan ja Tikka
kosken jätevedet johdetaan alueen ulkopuolelle.

Kalankasvatuksen aiheuttamat vesistöhaitat ovat
alueella vähäiset. Sekä fosforin että typen kohdalla
kalankasvatuksen osuus kokonaiskuormituksista on
vain 0,1 prosenttia. Haja—asutuksen osuus fosforin
kokonaiskuormituksesta on hieman valtakunnallista
arvoa (6 %) suurempi (noin 10 %). Samaten peltovil
jelyn osuus ravinnekuormituksista on muutaman pro
sentin verran korkeampi tällä vesistöalueella.
Luonnonhuuhtoutuman osuudet sekä fosforin että typen
kohdalla ovat valtakunnallisia arvoja suuremmat.
Peltovilj elyn, karj atalouden ja luonnonhuuhtoutuman
painottumista tuloksissa aiheuttaa se, että vesistö
alueella harjoitetaan paikoin melko intensiivisesti
maataloutta ja teollisuuden ja yhdyskuntien jäte
vesikuormitukset puuttuvat alueelta kokonaan. Vas
taavasti luonnontilaisen alueen osuus on paikoitel
len huomattava (taulukot 33 ja 34).

Taulukko 33. Eri kuormittajien suhteelliset osuudet
fosforin kokonaiskuormituksesta koko maassa vuonna
1988 (Teollisuuden keskusliitto 1991) ja Tourujoen
vesistöalueella.

kuormittaja koko maa Tourujoen
(%) vesistöalue (%)

haja-asutus 6 10
peltoviljely 35 39
karjatalous 5 7
metsätalous 6 3
kalankasvatus 2 0,1
kaatopaikka - 0,6
ilmasta tuleva laskeuma 7 7
luonnonhuuhtoutuma 21 33

turkistarhaus 0,5 -

turvetuotanto <0,5 -

yhdyskunnat 6 -

massa- ja paperiteollisuus 10 -

muu teollisuus 1 -
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Taulukko 34 Eri kuormittajien suhteelliset osuudet typen
kokonaiskuormituksesta koko maassa vuonna 1988 (Teollisuu
den keskusliitto 1991) ja Tourujoen vesistoalueella

kuormittaja koko maa Tourujoen
(%) vesistöalue (%)

haja-asutus 4 2
peltoviljely 23 25
karjatalous 1 2
metsätalous 3 2
kalankasvatus 1 0,1
kaatopaikka - 4
ilmasta tuleva laskeuma 17 19
luonnonhuuhtoutuma 35 46

turkistarhaus 0,5 -

turvetuotanto <0,5 —

yhdyskunnat 11 -

massa- ja paperiteollisuus 3 —

muu teollisuus 1 —

Eri lähteistä tuleva kuormitus purkautuu vesistöihin
joko noudattaen vuodenaikaista jakautumaa tai tasai
sesti ympäri vuoden. Teollisuuden ja asutuksen
jätevesiä johdetaan vesistöihin koko vuoden ympäri.
Hajakuormitus ja luonnonhuuhtoutuma noudattavat
puolestaan vuodenaikoihin sidottua rytmiä. Huomat
tava osa kuormituksesta purkautuu vesistoihin kevaan
ja syksyn tulvavesien aikaan (kuva 30) Kesällä
maatalousalueilta ja luonnontilaisilta alueilta
huuhtoutuvien ravinteiden määrät ovatkin vähäisiä,
Esimerkiksi maataloudesta kesällä (3 kk) tulevan
fosforin osuus kokonaiskuormituksesta on vain 5 %,
kun vastaavasti mm. asutuksen jätevesien osuus on
lähemmäs 30 % (Heinonen 1989). Toisaalta hajakuormi
tetuilta alueilta esimerkiksi keväällä tulevat
ravinteet ovat heti vesien lämmettyä perustuotta
jien käytössä ja saattavat näin lisätä järven perus
tuotantoa. Ravinteista fosforin käyttökelpoisuutta
kuitenkin rajoittaa se, että suurin osa huuhtoutuu
pelloilta kiintoaineeseen sitoutuneena ja liukoisen,
leville käyttökelpoisen fosforin osuus kokonaisfos
forista on pieni (Ekholm 1990). Kiintoaineeseen
sitoutunut fosfori saattaa kuitenkin vesistön poh
jalle joutuessaan olosuhteista riippuen vapautua ja
näin tulla perustuotannon käyttöön.
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Kuva 30. Luonnonhuuhtoutuman ja eri kuormittajien
vuodenaikainen vaihtelu (Heinonen 1989).

Myös tässä työssä voidaan todeta selvä vuodenaikai
nen jakautuminen ravinteiden huuhtoutumisessa.
Fosforihuuhtoutumista noin puolet tapahtuu kevään
aikana ja typpihuuhtoutumistakin keskimäärin 40
prosenttia. Myös lentokentältä tulevat valumavedet
vaikuttavat osaltaan huuhtoutuvan typen määrään ja
nostaa erityisesti talvella huuhtoutuvan typen mää
rää. Syksyllä ravinteista huuhtoutuu keskimäärin 20
prosenttia. Osavaluma-alueittain esiintyy jonkin
verran eroja. Kaikkiaan noin 60-70 prosenttia ravin
nehuuhtoutumista voidaan olettaa tapahtuvan kevään
ja syksyn aikana näiden havaintojen perusteella.

10.2 ÄRVIOIDUN JA VEDENLAATUTIETOJEN PERUSTEELLA LÄSKETTUJEN
KUORMITUSTEN VERTAILU

Arvioitu fosforikuormitus (5390 kg/a) on puolet
suurempi kuin vedenlaatutietojen mukaan laskettu
kuormitus (noin 2700 kg/a). Typpikuormituksen koh
dalla ero on pienempi. Arvioitu kuormitus on noin
100 tn/a ja havaittu typpikuormitus oli ensimmäisenä
tutkimusvuonna noin 94 tn/a ja toisena noin 76 tn/a.

Kumpaakaan sekä laskettua että havaittua kuormi
tusarvoa ei voida pitää täysin virheellisinä. Ha
vaittu arvo kuvaa sitä kuormitusta, mitä alueelta on
mitattu näiden havaintojen perusteella ja lasken
nallinen arvio puolestaan sitä, kuinka paljon alu
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eelta voisi kuormitusta tulla tietyin perustein.
Alueelle tuleva kuormitus ei kuitenkaan aina vastaa
alueelta poistuvan ravinnekuormituksen määrää.
Fosforin osalta voi vesistöissä tapahtua sedimentoi
tumista ja sitoutumista perustuotannossa, jolloin
osa tulevasta fosforista jää tälle alueelle ja on
näin ollen poissa alueelta poistuvasta ravinnemää
rästä. Kokonaan ei kuitenkaan voida selittää arvioi
dun ja liavaitun fosforikuormituksen eroa edellä
mainituilla perusteilla. Kuormituslaskelmissa käyte
tyt ominaiskuormitusluvut on saatu usean vuoden
havaintojaksoilta erilaisilta alueilta ja kuvaavat
näiltä alueilta tulevia keskimääräisiä ravinnekuor—
mituksia. Näin ollen ajallisesti ja paikallisesti
saadut kuormitusluvut eivät ole aina sellaisenaan
kaikille alueille sopivia. Esimerkiksi maaperän
laatu, maankäyttö ja asutuksen määrä vaihtelee
alueittain ja vaikuttaa näin ollen eri tavoin alu
eelta lähtevien ravinteiden määrään. Myös sadannan
määrä vaihtelee vuosittain ja vuodenajoittain ja
tämä vaikuttaa edelleen alueelta tulevan valunnan
määrään.

Saatua luonnonhuuhtoutuman osuutta kokonaiskuormi—
tuksesta voidaan pitää lähellä totuutta olevana.
Luonnontilaiselta alueelta tulevat ravinnehuuhtoutu
mat ovat lähellä myös muissa tutkimuksissa saatuja
tuloksia, joten tuloksia voidaan pitää tältä osin
melko todellisina. Peltoja on kaikkiaan melko vähän
koko vesistöalueesta (noin 10 %). Näin ollen pelto
jen osuus ravinnekuormitusta laskettaessa korostuu
ehkä liiaksi koko alueen kuormitusta tarkastelta
essa, koska kaikki pelloilta tuleva fosfori ei
todennäköisesti kulkeudu vesistöalueen loppuun
saakka, vaan osa sedimentoituu ja osa käytetään
perustuotannossa hyväksi. Sen sijaan osavaluma
alueittain pelloilta tulevalla fosforilla voi olla
ratkaiseva merkitys alueen vesien perustuotannon
lisääjänä. Esimerkiksi rehevien Lehes- ja Kort
taj ärvien korkeiden ravinnepitoisuuksien, erityises
ti fosforin osalta, voidaan suurelta osin katsoa
johtuvan ympäröivistä pelloista.

Typpi puolestaan ei fosforin tavoin sedimentoidu,
vaan kulkeutuu vesistössä herkemmin tai esimerkiksi
häviää ilmakehään. Näin ollen havaittu ja arvioitu
kuormitus eivät poikkea kovin paljoa toisistaan
(noin 15 %) ja saatuja arvoja voidaankin pitää melko
todellisina koko alueen kuormitusta tarkasteltaessa,
Havaittua kuormitusta nostaa jonkin verran lentoken
tän alueelta talvella tulevat typen huuhtoutumat.
Vaikutus ei kuitenkaan ole ilmeisesti kovin merkit
tävä, koska typpipitoisuus on Tourujoessa laskenut
huomattavasti eikä korkeita typpipitoisuuksia talvi
kuukausina ole havaittu.

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan lähemmin veden
laadun vaihteluun vaikuttavia tekijöitä.
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10.3 VESINÄYTTEIDEN OTON JA VIRTÄÄMÄMITTAUSTEN TIHEYDEN
VAIKUTUKSET TULOKSIIN

Hajakuormituksen määrää arvioitaessa vaikuttavat
tulosten luottetavuuteen keskeisesti vesinäytteiden
oton tiheys, virtaamamittaus sekä laskentamenetelmä.
Virtaamamittauksia tulisi tehdä riittävän usein,
jotta virtaamien hetkelliset ja vuodenaikaiset
vaihtelut saataisiin selville. Vaikuttaahan alueelta
poistuvan veden määrä myös alueelta poistuvien
ravinteiden määriin. Kohonen (1982) on todennut,
että jos pitoisuuden keskiarvo halutaan 20 %:n
tarkkuudella koko aineiston keskiarvosta, tulisi
peltoalueilta ottaa keväällä vähintään 5 näytettä/kk
sekä fosforille että typelle. Syksyllä on arvioitu
riittävän kolme näytettä kuukaudessa. Metsäisiltä
alueilta tulisi typen määrittämistä varten ottaa
keväällä näyte vähintään kaksi ja fosforin ja kun
toaineen määrittämistä varten vähintään neljä kertaa
kuukaudessa. Syksyllä riittäisi yksi näyte/kk typel
le ja fosforille viisi näytettä/kk. Kiintoaine
vaatisi jopa 16 näytettä/kk. Väärään aikaan tehty
näytteenotto voi aiheuttaa usean kymmenen prosentin
virheen pitoisuuskeskiarvoihin. Jokialueilla, joissa
virtaamien hetkelliset vaihtelut ovat suuria, tulisi
esimerkiksi nitraattityppeä varten ottaa näyte
kahdeksan päivän välein ja kiintoaineelle jopa
kahden tunnin välein. Tällöin vuosittainen tulos
olisi 20 prosentin tarkkuudella (Walling ja Webb
1982). Jos näytteenotto keskitetään kevääseen ja
syksyyn, jolloin tapahtuvat suurimmat ainevirtaamat
ja valumat, ja virtaamamittaus on järjestetty jatku
vaksi, voidaan saatuja tuloksia pitää suhteellisen
luotettavina.

Tässä työssä näytteitä haettiin ympäri vuoden ja
näytteenottoa tihennettiin keväällä (huhti-touko
kuussa) ja osin myös syksyllä. Näin kevään ja syksyn
tihennetyllä näytteenotolla saadaan mukaan myös pi
toisuusmaksimit ja virtaamahuiput, jotka harvemmalla
näytteenotolla voisivat jäädä pois. Erityisesti
keväällä huuhtoutuvien ravinteiden määrät lisäänty
vät, koska valuman määrä sulamisvesien vaikutuksesta
kasvaa. Maa on kasvillisuudesta paljas ja valuva
vesi huuhtelee maaperää irrottaen mukaansa kunto
ainetta ja ravinteita. Vastaavasti syksyn sateet
huuhtelevat maaperää, kun kasvillisuus alueelta on
kuollut. Vuosikeskiarvoa ja ravinteiden vuodenai
kaista jakautumaa arvioitaessa saadaan näin ollen
lähempänä todellisuutta olevia arvoja, kun mukana on
sekä tulva- että vähän veden aikaisia arvoja.

Virtaamamittaus tehtiin näytteenoton yhteydessä eikä
mittaus näin ollen ollut jatkuvaa. Tämä aiheuttaa
todennäköisesti jonkin verran tuloksiin virhettä.
Virheitä tasaa kuitenkin jossain määrin virtaamalle,
kokonaisfosforille ja kokonaistypelle lasketut
päiväkohtaiset arvot. Laskuissa on käytetty ns.
lineaarista interpolointia eli havaittujen arvojen
perusteella on laskettu kullekin osavaluma-alueelle
pitoisuuksien ja virtaamien vaihtelua kuvaava käyrä,
josta päiväkohtaiset arvot on otettu. Laskenta on
tehty kummallekin vuodelle erikseen ja päiväkohtai
sista arvoista on edelleen arvioitu koko
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vuoden kuormaa. Laskentatapa antaa oikean suuntaisen
kuvan ainevirtaamien vaihteluista, joskin pienemmil
lä valuma-alueilla esim. kesän sateiden tai kevään
sulamisvesien aiheuttamat virtaamahuiput saattavat
harvemmasta mittauksesta johtuen jäädä pois, Pienem
millä valuma-alueilla sade- ja sulamisvesien kulkeu
tumisessa ei ole vastaavaa viivettä kuin esim.
järvisillä alueilla. Lisäksi virtaamatietojen puut
teen vuoksi tietyille kuukausille on jouduttu käyt
tämään vertailuvesistön virtaamatietoja. Vaikka
virtaamat näyttävät soveltuvan alueelle suhteellisen
hyvin, voi esimerkiksi toisen vesistön viipymä olla
erilainen ja näin vaikuttaa saatuihin tuloksiin.
Saatuja tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa
antavina alueen veden laatua tarkasteltaessa.

Kahden vuoden pitoisuus- ja kuormitusarvot eivät
keskiarvoltaan poikenneet toisistaan kovinkaan
paljoa. Tuloksiin vaikuttanee osaltaan näytteenoton
rytmittyminen melko samoihin aikoihin kumpanakin
vuonna. Yksittäisillä osavaluma-alueilla tulosten
vaihteluväli oli kuitenkin melko huomattava joiden
kin veden laatua kuvaavien arvojen sisällä. Esimer
kiksi kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaine
vaihtelivat huomattavasti eri vuodenaikoina ja eri
osavaluma-alueilla. Suurimmillaan pienimmän ja
suurimman arvon ero oli alueilla, jotka olivat mm.
maatalouden ja haja-asutusalueiden vaikutuksen
piirissä. Luonnontilaisimmilla alueilla vaihtelu
oli selvästi vähäisempää. Tihennetyllä näytteenotol
la vaihteluväliä saataisiin ilmeisesti pienennettyä,
mutta nykyisten resurssien puitteissa tämän toteut
taminen on mahdotonta.

10.4 VEDEN LAADUN VAIHTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Kahden tutkimusvuoden aikana ei veden laatu vaihdel
lut paljoakaan yksittäisillä osavaluma-alueilla. Sen
sijaan eri osavaluma-alueiden veden laadussa löytyi
eroja. Koska alueelle ei tule asutuksen tai teolli
suuden jätevesiä, vaikuttavat veden laatuun pää
asiassa maa- ja metsätalous, haja-asutus sekä alu
eella sijaitseva lentokenttä. Lentokentältä tulevat
valumavedet vaikuttavat lähinnä vesistön typpikuor
mitukseen. Typen kohdalla pelloilta tuleva ravinne
kuormitus peittyy osassa valurna-aluetta lentokentäl
tä tulevaan typpikuormaan eikä näin ollen eri läh
teistä tulevaa kuormitusta voida erotella toisis
taan. Fosforikuormitusta alueella lisäävät todennä
köisesti alueen haja-asutus sekä peltoviljely.

Tutkimuksissa on todettu sekä fosforin että typen
kohdalla pelloilta tulevan kuormituksen olevan
suurempi kuin metsäisiltä tai luonnontilaisilta
alueilta. Kauppi (1979a, 1979b) ja Rekolainen (1989)
ovat tehneet tutkimuksia pienillä valuma-alueilla.
Näissä tutkimuksissa on todettu selvä korrelaatio
alueen peltoprosentin ja ravinnehuuhtoutumien kesken
(Kuva 31). Lisäksi ravinnehuuhtoutumiin ovat vai
kuttaneet mm. näytteenoton järjestäminen, maaperän
laatu ja peltojen kaltevuus. Turvemailta ravinteiden
huuhtoutumista tapahtuu herkemmin kuin kivennäis
mailta heikon pidättyvyyden vuoksi. Tietyissä ta
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pauksissa tilanne voi olla myös päinvastainen.
Turvemailla mm. kuiva-ainepitoisuus on alhaisempi
kuin kivennäismailla, jolloin erodoitumista ei niin
helposti pääse tapahtumaan. Happamilla suifaatti
mailla fosforin sitouminen alumiiniin alhaisella pH
arvolla vähentää sen huuhtoutumista vesiin. Typen
kohdalla suurin osa huuhtoutuvista typpiravinteista
ovat ammoniumtyppi -muodossa johtuen todennäköisesti
suuresta orgaanisen typen määrästä ja nitrifikaation
estymisestä alemmissa, hapettomissa maakerroksissa.
Muilla peltoalueilla typpi on pääasiassa nitraatti
muodossa (Rekolainen 1989).

Tourujoen vesistöalueella huomattava osa pelloista
sijoittuu alueen jokien ja järvien läheisyyteen.
Lisäksi näillä alueilla on joitakin karjatiloja ja
pysyvää pientaloasutustakin on jonkin verran. Yksi
kään alueen osavaluma-alueista ei ole täysin pelto-
viljelyn tai asutuksen vaikutuksen piiriin kuulu
vaa, joten eri lähteistä tulevan ravinnekuorman
erottaminen toisistaan on vaikeaa. Toisaalta kuiten
kin voimakkaasti viljellyillä alueilla ravinnepi
toisuudet vedessä ovat selvästi kohonneita. Lisäksi
vuodenaikaiset vaihtelut ravinteiden huuhtoutumisen
määrässä ovat selviä. Vastaavasti alueilla, joilla
on pääasiassa asutusta, mutta ei maatalouden har
joittajia, ovat ravinnehuuhtoutumat selvästi alhai
sempia ja vuodenaikainen vaihtelukin on vähäisempää.
Tämä viittaisi siihen, että peltoviljely osaltaan
vaikuttaisi huuhtoutuvien ravinteiden määriin.

Luonetjärven alueella, joka tässä työssä vastaa
lähinnä luonnontilaa olevaa aluetta, kokonaisfosfo
rihuulitoutuma oli noin 4-5 kg/km2.a. Kokonaistyppi
huuhtoutuma alueelta oli noin 120 kg/km2.a. Kauppi
(1979a) on arvioinut luonnonhuuhtoumaksi 4,0-5,6
kgP/km a ja 79-180 kgN/km2.a. Uusimpien tutkimusten
mukaan luonnonhuuhtoutuma on 5,9-8,9 kgP/km2.a ja
150-200 kgN/km.a (Kuva 31, Rekolainen 1989). Nurmes-
tutkimuksessa metsäisiltä alueilta on vuosihuuhtou
tumaksi saatu 5-10 kgP/km2.a ja 130-270 kgN/km.a
(Ähtiainen 1990). Tässä työssä saadut arvot ovat
saman suuruisia Kaupin ja Nurmes-tutkimuksen arvojen
kanssa, mutta alhaisempia Rekolaisen arvoihin ver
rattuna.

Eroja arvoihin aiheuttaa mm. harvempi näytteenotto
ja virtaamamittaus kuin Rekolaisen käsittelemässä
aineistossa. Lisäksi maaperän laatu vaikuttaa tulok
siin: Luonetjärven alueella maaperä on suurelta osin
karumpaa ja niukkaravinteisempaa, kuin vastaavasti
viljelyssä olevat alueet, jotka ovat jo luonnostaan
relievämpiä, jolloin luonnonhuuhtoutumakin on alu
eelta suurempi. Saatuja arvoja voidaan pitää melko
lähellä todellisuutta olevina lukuina. Vaihtelu
veden ravinnepitoisuuksissa oli melko vähäistä,
mutta virtaamamittausten puutteellisuuksien vuoksi,
saattaa ravinnehuuhtoutuma näiltä osin tulla aliar
vioiduksi.
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Kuva 31. Peltoprosentin vaikutus fosfori- ja typpi
huuhtoutumien suuruuteen vuosina 1965-1974 (la ja
2a) ja vuosina 1981-1985 (lb ja 2b). Happamat sul
faattimaat on merkitty o. (Rekolainen 1989).

Alueen peltoprosentin ja kokonaisfosforin sekä
kokonaistypen välillä voidaan todeta selvä positii
vinen korrelaatio (kuva 32). Erityisesti fosforin
kohdalla tulos selvä, Typen kohdalla tuloksia hait
taa ilmeisesti lentokentältä erityisesti talvella
tulevat korkeat typen huuhtoutumat. Jos kentän
vaikutuksen piiriin kuuluvat alueet jätetään las
kuista pois, on korrelaatio voimakkaampi pelto-
prosentin ja typpihuuhtoutuman välillä. Tulokseen
vaikuttaa myös todennäköisesti mm. asutuksen määrä
alueella. Lisäksi käytetty aineisto on vain kahdelta
vuodelta, jolloin vuosien välinen vaihtelu esimer
kiksi sadannan määrässä jää huomioon ottamatta ja
vastaavasti sadannan vaikutukset valuman ja huuhtou
tuvien ravinteiden määriin. Tämän työn aikana sadan
nan määrä ensimmäisellä jaksolla oli ns. normaa
likauden arvoja korkeampi. Toisella jaksolla sadanta
oli jonkin verran alhaisempi, jolloin kahden vuoden
keskiarvo oli normaalikauden arvoa korkeampi.
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Kuva 32. Peltoprosentin vaikutus Tourujoen vesistö
alueen fosfori- ja typpihuuhtoutumiin vuosina
1.6.1989-31.5.1991.

Peltojen etäisyys vesistöstä vaikuttaa erityisesti
huuhtoutuvan fosforin määrää. Kauempana olevista
pelloista huuhtoutuvan fosforin määrä on alhaisempi
kuin lähellä olevista pelloista. Ero korostuu eri
tyisesti alueilla, joilla peltoprosentti on suuri,
jolloin osa pelloista jää kauemmaksi vesistöstä.
Tourujoen vesistöaluella osa pelloista sijaitsee
vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Peltojen
ympäröimissä jokivesissä typpi- ja fosforipitoisuu
det ovatkin selvästi kohonneita, mutta esimerkiksi
Ykshaukisen alueella fosforipitoisuus on melko
alhainen peltoprosenttiin (34 %) verrattuna. Myös
fosforihuuhtoutuma alueelta on alhaisempi kuin voisi
olettaa. Esimerkiksi Rekolaisen arvojen mukaan
vastaavalla peltoprosentilla fosforihuuhtoutuma
olisi noin 60 kg/km2.a, kun se saatujen tulosten
mukaan on koko alueelta vain noin 16 kg/km2.a. Eroa
voidaan osin selittää sillä, että alueen pelto-
prosentti on määritetty peruskartalta, joilloin
mukaan tulevat myös peltoalueet, joilla viljelyä ei
ole ehkä harrastettu vuosiin. Näiltä alueilta ravin
nehuuhtoutumat ovat jonkin verran alhaisempia,
joskin ravinteiden vapautuminen peltomaasta jatkuu
vielä joitakin vuosia viljelyn lopettamisen jälkeen.
Myös edellä mainittu harva virtaamamittaus aiheuttaa
erityisesti pienillä valuma-alueilla virtaamahuippu
jen poisjääntiä vuoden keskivirtaamia arvioitaessa
ja näin ollen tulosten aliarvioimista. Lisäksi
järvien tasaava vaikutus lisää ilmeisesti kiintoai
neen mukana sedimentoituvan fosforin määrää ja
vähentää alueelta lähtevän veden fosforipitoisuut
ta. Osa alueen pelloista sijaitsee myös melko kauka
na Ykshaukisesta lähtevästä laskuojasta. Myös avo
ojien määrä näillä peltoalueilla on vähäinen ja tämä
vähentää ilmeisesti osaltaa huuhtoutuvan fosforin
määrää. Typen kohdalla vastaavaa vähennystä tapahtuu
hitaammin ja huomattava osa typestä sidotaan mm.
biologisissa prosesseissa tai se kulkeutuu moleku
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laarisena typpenä ilmakehään. Tämä voidaan todeta
mm. tarkastelemalla lentokentältä purkautuvan veden
laatua: typpipitoisuudet ovat huomattavan korkeita
kentän välittömässä läheisyydessä ja vaikutukset
näkyvät vielä usean kilometrin päässä.

Isojoki-Tervajoki -alue valittiin tarkkailun koh
teeksi, koska pyrittiin selvittämään pelloita tule
vaa ravinnelisäystä. Jokivarsi on suurelta osin
peltojen ympäröimä. Kahden näytepisteen kokonais
fosforin ja kokonaistypen pitoisuudet eivät eronneet
toisistaan tilastollisesti (t-testi; kok,P t=
1.81°, df=37, kok,N t=-1.50°, df=37). Sen sijaan
ravinnehuuhtoutumat poikkeavat alueiden kesken
tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (t-testi;
fosforille t=3.00**, df46, typelle t=4.70***,
df=46). Erityisesti typen huuhtoutumassa on selvä
ero. Tätä voidaan osin selittää lentokentän alueelta
tulevan typen määrällä ja osin myös alueella olevia
peltoja voidaan pitää syynä kohonneisiin typpihuuh
toutumiin, Fosforin huuhtoutumassa eroa näiden
kahden pisteen välille aiheuttavat todennäköisesti
jokivarressa olevat pellot, joista fosforin huuhtou
tuminen kiintoa±neen mukana vesiin tapahtuu helpos
ti.

Järvikohtaiset kuormitukset on laskettu järven
tunnetun keskimääräisen fosforipitoisuuden ja luusu
an virtaaman avulla. Näin saadut arvot sekä kappa
leen 5.4.3 alussa selitetyllä tavalla lasketut arvot
poikkeavat jonkin verran toisistaan. Järven keski
määräinen fosforipitoisuus voi olla kuitenkin alhai
sempi kuin järveen todellisuudessa tuleva fosfori—
kuorma voisi edellyttää varsinkin, jos järven viipy
mä on pitkä ja happitilanne on riittävä. Tällöin
fosforin sedimentoitumista voi ja ehtii tapahtua.
Lehesjärven keskimääräisen pitoisuuden mukaan las
kettu fosforikuormitus on alhaisempi kuin arvioita
essa kuormitusta jokien tuoman fosforimäärän ja
lähivaluma-alueen peltoprosentin mukaan. Kuitenkin
Lehesjärvestä havaitun ja arvioidun lähtevän fosfo
rin määrät ovat melko lähellä toisiaan (4,6 kg/d ja
4,8 kg/d), Järven pohjanläheisessä vesikerroksessa
on todettu hapettomuutta kesän lopulla. Tämä viit
taisi siihen, että fosforin sedimentoitumista ei
välttämättä aina tapahdu, vaan sitä voi jopa liueta
lisää pohjan läheiseen vesikerrokseen ja näin lisätä
sen fosforipitoisuutta. Näin ollen järvestä lähtevä
fosforikuormitus voi olla suurempi kuin sinne tule
va. Laskelmissa on kuitenkin arvioitu, että tietty
osa tulevasta fosforista sedimentoituu pohjalle,
jolloin järvestä lähtevä kuormitus on pienempi kuin
sinne tuleva, Näin arvioituna havaittu ja laskettu
fosforikuormitus ovat melko lähellä toisiaan. Jos
puolestaan järveen tuleva kuormitus lasketaan järven
keskimääräisen pitoisuuden mukaan on järveen tuleva
kuormitus pienempi kuin lähtevä, jolloin sedimentis
tä oletettavasti liukenee lisää fosforia veteen.
Näin käy loppukesällä. Kevään täyskierron jälkeen
happipitoisuus on kuitenkin todennäköisesti riittävä
melko pitkälle kesään, jolloin fosforin sedimentoi
tumista voi tapahtua ja järvestä lähtevä kuormitus
laskee. Tämä voisi selittää osaltaan havaittujen ja
laskettujen kuormitusten eroja. Tilanne on sama myös
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muissa Lehesjärven alapuolisissa järvissä. Jokaises
sa niissä on todettu hapettomuutta kesän lopulla ja
keskimääräinen järveen tuleva fosforikuormitus on
alhaisempi kuin järvestä lähtevä (havaittujen arvo
jen mukaan laskettu) fosforikuormitus. Eli myös
muissa järvissä tapahtuu todennäköisesti loppukesäl
lä jossain määrin fosforin liukenemista sedimentistä
veteen. Palokkajärven kohdalla osasyynä tulosten
vaihteluun voi olla myös se, ettei fosforitasela
skelmissa ole otettu huomioon Löylyjoen virtaus
suunnan vaihtelevuutta, joka jossakin määrin voi
vaikuttaa sekä Palokkajärven että Tuomiojärven
vedenlaatuun. Vastaava ero on Tuomiojärven fosfori
kuormituksen laskelmissa. Älvajärven kohdalla sekä
järven keskimääräisen pitoisuuden että Laahajoen ja
lähivaluma-alueen peltoprosentin mukaan lasketut
kuormitukset ovat melko lähellä toisiaan.

Tuomiojärvessä fosforikuormitus on vaarallisen
kuormituksen rajalla. Sedimentaatioprosentti on
kuitenkin lähemmäs 50. Tämä parantaa vedenlaatua
fosforin osalta, kun happitilanne pysyy järvessä
hyvänä.

Havaitun ja laskennallisen fosforikuormituksen ero
Palokkajärvestä lähtevän fosforin (kg/d) osalta on
noin 15 prosenttia. Näiden havaintojen perusteella
alueelta poistuvana keskimääräisenä fosforikuormana
voidaan pitää 10-12 kg/d. Fosforikuormituksen määrä
vaihtelee luonnollisesti vuodenajoittain ja vuosit
tain. Erittäin keskeisesti kuormituksen määrään
vaikuttaa valuman vaihtelevuus.

10.5 VEDEN HYGIEENINEN LAATU TOURUJOEN VESISTÖÄLUEELLÄ

Suomessa on selvitetty pääasiassa kemiallisen metsä
teollisuuden jätevesien koliformisten bakteerien
määriä ja lajistoa (Niemi ym. 1988). Myös asutuksen
jätevesien ja asutuksen jätevesien likaamien vesien
lajistoa on selvitetty. Tiedot bakteerien esiintymi
sestä ja lajistosta luonnontilaisilla ja hajakuormi
tetuilla alueilla ovat vähäisiä.

Lämpökestoisia koliformeja voidaan pitää luotettavi
na ulosteperäisen saastutuksen mittareina alueilla,
joille ei tule orgaanista ainetta sisältäviä jäteve
siä. Luonnontilaisilla alueilla lämpökestoisten
koliformisten bakteerien määrät ovat alhaisia. Tosin
esimerkiksi alueen runsas nisäkäs- tai lintuyhteisö
voi aiheuttaa kontaminaatioita luonnon vesiin. Haja
kuormitetuilla alueilla pitoisuudet ovat kuitenkin
selvästi luonnontilaisia alueita korkeampia (Niemi
ym. 1988). Bakteerien määrät ovat korkeimmillaan
kesän lopussa (Niemi ym. 1988).

Virtaavissa vesissä bakteeripitoisuus on usein
korkeampi kuin seisovissa vesissä. Järvissä tapahtuu
bakteerien kuolemista ja sedimentoitumista, joka
vähentää järvien bakteeripitoisuutta. Sateet saatta
vat lisätä bakteeripitoisuutta vesissä. Tällä on
merkitystä erityisesti haj akuormitetuilla alueilla.
Voimakkaasti hajakuormitetuilla alueilla vesi voi
olla hetkellisesti jopa uimavedeksi kelpaamatonta.
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Tourujoen vesistöalueella otettiin vesinäytteiden
yhteydessä myös bakteerinäyte, josta määritettiin
lämpökestoisten (44 °C) koliformisten bakteerien
määrät. Pitoisuudet olivat selvästi kohonneita
alueilla, joilla harjoitetaan maataloutta. Tämä
viittaisi siihen, että ulosteperäistä likaantumista
tulisi joko suorina päästäinä lantaloista tai esi
merkiksi pelloille levitettävän lannan mukana. Myös
Syväojan alueella, jossa haja-asutusta on paljon,
oli koliformisten bakteerien määrät selvästi kohon
neet, esimerkiksi Luonetjärven alueeseen verrattuna,
jossa bakteeripitoisuus oli ensimmäisenä tutkimus-
vuonna keskimäärin 7 kpl/ilO ml, Syväojan alueella
pitoisuus oli keskimäärin 42 kpl/100 ml. Kohonnei
sun bakteeripitoisuuksiin voi olla syynä esimerkik
si huonosti hoidetut jätekaivot.

Peltoalueiden läpi kulkevissa joissa bakteerimäärät
saattoivat olla useita satoja kpl/100 ml. Tervajoel
la pitoisuus oli yhdessä näytteessä jopa
2800 kpl/100 ml toisena tutkimusvuonna. Pitoisuudet
olivat korkeimmillaan molempina tutkimusvuosina
kesän ja alkusyksyn aikana. Myös talvella esimerkik
si Tervajoella oli huomattavan korkea bakteeripitoi
suus. Tämä voisi viitata lannan talvivarastointiin
tai -levityksiin pelloille.

Järvien tasaava vaikutus näkyy erityisesti Lehesjär
vessä, jonne laskevan Tervajoen bakteeripitoisuus
oli huomattavan korkea. Esimerkiksi toisena tutki
musvuonna pitoisuus oli keskimäärin 300 kpl/ilO ml,
kun se järvestä poistuvassa vedessä oli vain keski
määrin 14 kpl/100 ml.

10.6 LENTOKENTÄLTÄ TULEVA KUORMITUS

Helsinki-Vantaan lentoaseman urea- ja glykolipitoi
sia jätevesiä on tarkkailtu usean vuoden ajan. Ve
sinäytteitä otetaan alueelta vuosittain (Oy Vesi
Hydro Äb 1985), Vesinäytteissä on todettu kentän
lähellä olevissa havaintopisteissä huomattavan
korkeita kokonaistypen ja ammoniakin pitoisuuksia
kiitoteiltä huuhtoutuvan urean vuoksi. Alueen ojien
veden laadussa on todettu myös selvä glykolipitois
ten vesien vaikutus. Pitoisuudet ovat kuitenkin
laskeneet tuntuvasti mitä kauempana havaintopiste on
lentoaseman vaikutuspiiristä.

Kokonaistyppikuormitus oli Touruj oen vesistöalueella
toisena tutkimusvuonna 76 000 kiloa. Tästä lentoken
tältä tulevan kuormituksen osuus oli noin 10 pro
senttia. Tourujoella kokonaistyppipitoisuus
(X;9g.;gg740 jig/l) oli kuitenkin alhainen verrattuna
vastaavalla ajanjaksolla Huukonsuon laskuojan
(x=8300 pg/l), Korpelanpuron (x4300 pg/l) ja Ken
näälänlammen laskuojan (x=2400 pg/l) keskimääräisiin
kokonaistyppipitoisuuksiin. Myös Isojoella ja Terva
joella pitoisuudet olivat jo selvästi aihaisempia,
mutta kuitenkin korkeampia kuin luonnontilaisilla
alueilla. Kokonaistypen pitoisuudet siis laskivat
melko nopeasti mitä kauempana lentokentän alueesta
näytepiste sijaitsi. Ilmeisesti huomattava osa
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typestä häviää ilmakehään melko pian levityksen tai
vesistöön kulkeutumisen jälkeen.

Lentokentältä tulevien vesien vaikutuksen piiriin
kuuluvilla alueilla voidaan todeta selvä typpipi
toisuuden nousu talvikuukausina (Kuvat 24). Koska
hajakuormituksen vaikutukset näkyvät yleensä selvim
min kevään ja syksyn suurien valumien aikaan, voi
daan lentokentällä käytettyä ureaa pitää suurelta
osin syyllisenä typen kohonneisiin pitoisuuksiin
talvella. Kasvaneen typen määrän vaikutus talvisin
jäänee kuitenkin vähäiseksi. Muina vuodenaikoina
kokonaistypen huuhtoutumiin vaikuttavat varmasti
myös osaltaan alueen haja-asutus, peltoviljely sekä
karjatalous, joiden kuormittava vaikutus osuu mm.
perustuotannon kannalta parempaan ajankohtaan.

Jyväskylän maalaiskunnan ympäristönsuoj elutoimiston
tekemässä selvityksessä (1988) on arvioitu, että
noin 70 prosenttia kentältä tulevista ureavesistä
kulkeutuu Lehesjärveen ja noin 30 prosenttia Älasen
kautta Isojokeen ja edelleen Lehesjärveen. Myös
tässä työssä saadut tulokset osoittavat samanlaista
jakautumaa: noin 30 prosenttia tulee Korpelanpuron
kautta Älaseen ja sieltä edelleen Isojokea ja Terva
jokea myöten Lehesjärveen. Huukonsuon kautta tulee
vajaa 65 prosenttia ja Kennäälänlammen kautta reilut
5 prosenttia kentän valumista, Tätä kautta vedet
laskevat edelleen Lehesjärveen.

Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus on
tutkinut Kennäälänlammen veden laatua vuonna 1987.
Näytteet on otettu huhtikuussa ja elokuussa, eikä
niissä todettu kentältä tulevien ureavesien vaikut
tavan lammen veden laatuun. Talvella 1991 tammikuus
sa ja helmikuussa otettujen näytteiden perusteella
lammen kokonaistyppipitoisuus oli huomattavan korkea
luonnontilaisiin alueisiin verrattuna. Pitoisuus oli
keskimäärin 3500 pg/l. Myös lammesta poistuvassa
vedessä kokonaistyppipitoisuus oli korkea (vaihtelu
väli 1400-3100 pg/1). Ympäristöntutkimuskeskuksen
tekemässä tutkimuksessa oli todettu huhtikuussa
hapenvajausta. Elokuussa happi oli loppunut koko
naan. Tämä oli nostanut alusvedessä mm. typpipitoi
suutta. Myös seuraavina vuosina on saattanut esiin
tyä hapenvajausta ja sen seurauksena typen pitoisuu
den lisääntymistä alusvedessä. Tämä ei kuitenkaan
yksinään riitä selittämään lentokentän alueelta
poistuvan veden korkeaa typen pitoisuutta. Onkin
todennäköistä, että ureapitoisia vesiä valuu osin
myös Kennäälänlampeen ja sieltä edelleen Tervajoen
kautta Lehesjärveen. Edellä mainitun arvion mukaan
reilut 5 prosenttia kentän ureapitoisista vesistä
poistuisi Kennäälänlammen kautta.
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11 MAATALOUDEN HÄJAKUORMITUSTÄ
VÄHENTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ JA
SUOSITUKSIÄ TOIMENPITEISTÄ
TOURUJOEN VESISTÖALUEELLA

11.1 YLEISTÄ

Valtionneuvosto on periaatepäätöksessään (6.10.1988)
esittänyt vesiensuojelun tavoiteohjelmassa vuoteen
1995, että maataloudelta edellytetään suhteellisesti
samaa vesistökuormituksen vähentämistä kuin muilta
km kuormitusta aiheuttavilta toiminnoilta. Karjata
loudesta ja peltoviljelystä tulevia ravinnehuuhtou
tumia voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota mm.
lantaloiden kunnon parantamiseen, peltojen perus-
kuntoon la vesitalouteen.

Karjataloudesta tulevia suoria päästöjä voidaan
vähentää rakentamalla riittävän tiiviitä ja katok
sellisia lantaloita, Tällöin ulkopuolistan vesien
pääsy varastoon estyy ja samalla myös lannan ravin
nearvo säilyy. Runsas kuivikkeiden käyttö, mikäli
erillistä virtsakaivoa ei ole, vähentää ravinteiden
huuhtoutumista. Lantaloiden tulisi olla myös tila—
vuudeltaan riittäviä, jolloin lannan levitys pel
loille voitaisiin tehdä sulan maan aikaan eikä
talvilevityksiä tarvitsisi tehdä. Jos lantaa kuiten
kin talvisin täytyy pelloille varastoida, tulisi
varastointi tehdä riittävän suurissa lantapattereis
sa ja riittävän kaukana vesistöstä, Myös lietelantaa
voidaan tarvittaessa imeyttää turpeeseen, jolloin
lannan levitys nestemmäisessä muodossa esimerkiksi
talvella vältetään. Varastot tulisi mitoittaa vähin
tään 8 kuukauden varastointiajalle ja esim. veden-
hankinta-alueilla mitoitus tulisi tehdä 12 kuukauden
mukaan. Vedenhankinta-alueilla myös vanhojen ja
tilavuudeltaan riittämättömien lantaloiden lisä-
rakentaminen 12 kuukauden varastointitilavuuksia
vastaavaksi olisi suositeltavaa, jos karjan pitoa
aiotaan jatkaa.

Karjanlanta on myös lannoitteena arvokas, joka
tulisi käyttää hyödyksi. Tämä näkyisi myös sääs
tyneinä lannoitekustannuksina. Lannan ravinteet
saadaan parhaiten käyttöön, kun lanta voidaan koko
naisuudessaan levittää keväällä kylvön yhteydessä.
Talvella lannan levitystä ei tulisi tehdä, koska
ravinteiden huuhtoutuminen routaantuneessa maassa on
huomattava, Syksyllä lannan levitys tulisi tehdä
kynnön alle, jolloin ravinnehuuhtoutuma olisi pie
nempi. Avokesannoilla lannan levitystä tulisi vält
tää.

Karjatiloilla, joilla tehdään säilörehua, tulisi
säilörehun puristenesteen talteenotto järjestää
mahdollisuuksien mukaan. Aumoissa säilörehun valmis
tamista tulisi välttää ja mahdollisuuksien mukaan
siirtyä esikuivatun säilörehun tekemiseen.

Peltovilj elyssä keskeisiä ravinteiden huuhtoutumisen
kannalta ovat oikea viljely- ja lannoitustapa sekä
pellon toimiva vesitalous. Koska vesistöihin huuh—
toutuvasta fosforista suurin osa kiintoaineeseen
sitoutunutta, voidaan fosforihuuhtoutumia vähentää
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vähentämällä pintavalunnan ja maanpinnan eroosio
herkkyyttä. Myös tietyt viljelykasvit kuten peruna
ja sokerijuurikas lisäävät eroosioherkkyyttä ja
näiden viljelyä rantapelloilla tulisikin välttää ja
suosia esim. heinäkasveja. Ävokesannointia tulisi
samaten välttää ja suosia viherkesannointia. Toimiva
salaojitus vähentää ainakin 30 % pellon erodoitu
mista avo-ojitettuun peltoon verrattuna ja siten
myös fosforin huuhtoutumista (Tiainen ja Puustinen
1989). Typen kohdalla vastaavaa vähennystä ei ole ja
joissakin tapauksissa typen huuhtoutumat voivat jopa
kasvaa. Helposti erodoituvilla mailla myös valtaoji
en putkitus vähentää pintavalunnan mukana tapahtuvaa
huuhtoutumista. Eroosion torjumiseksi on myös kehi
tetty ns. suojamuokkausmenetelmä. Tässä menetelmässä
muokkaus on kevyempää tai jätetään kokonaan tekemät
tä (suorakylvömenetelmä). Tutkimusten perusteella
sekä pintavalunnan että samalla myös eroosion määrä
on selvästi vähentynyt eri tavalla muokatuilla
pelloilla (Kuva 33). Erityisesti kyntämättömässä
maassa eroosion kestävyys on selvästi parempi kuin
kynnetyllä pellolla.

Eroosio
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Pellon kaltevuus ja
maalaji
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Kuva 33. Eroosiomäärät kynnetyltä (k), suojamuoka
tulta (sm) ja ilman muokkausta (suorakylvö, sk)
viljeltäviltä pelloilta, kun niiden kaltevuudet ovat
5 % ja 10 % ja maalajit hiesusavea ja hiesua (Dickey
ym. 1984).

Peltomaan tiivistyminen tulisi estää. Tiivistyneessä
maassa tehokas kuivatus estyy ja maa liettyy, jol
loin kiintoainesta ja ravinteita pääsee huuhtoutu
maan pelloilta. Maan tiivistymistä voidaan vähentää
mm. välttämällä raskaiden koneiden käyttöä ja voima
kasta maanmuokkausta. Kokonaan kyntämättä jätettyä
maata viljellään jo eri puolella Suomea menestyksek
käästi.

Jatkuva ja tehokas fosforilannoitteiden käyttö
aiheuttaa maan kyllästymistä ja liukoisen fosforin
määrän lisääntymistä. Viljavuuspalvelu Oy:n tilasto
jen mukaan maamme peltojen fosforipitoisuus on 30
vuoden aikana noussut 2,5 -kertaiseksi (Kuva 34).
Tämä lisää edelleen ravinteiden huuhtoutumisen
todennäköisyyttä. Tämän välttämiseksi lannoitustasoa
tulisi useimmissa tapauksissa alentaa. Erään arvion

k sm sk
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mukaan jopa 20 % pelloistamme voidaan jättää ilman
fosforilannoitusta usean vuoden ajalle. Pelloista 30
% on fosforimäärältään sellaisia, että fosforipitoi
suutta tulisi nostaa (Elonen 1990). Typpilannoittei
den kohdalla käytön vähentämistä ei voida kovin
helposti toteuttaa, Kotieläinten valkuaisen tarve
tyydytetään pääasiassa typellä tuotetulla valkuai—
sella mm, rehussa, Typensitojakasveja viljelemällä
voidaan vähentää typpilannoitteiden käytön tarvetta,
Tämä ei kuitenkaan kokonaan vähennä peiloilta tule
vaa vesistökuormitusta, Maan typpivarat ovat yleensä
korkeimmillaan kesän kasvukauden jälkeen syksyllä.
Kun kasvillisuus maasta kuolee, lisääntyy ravintei
den huuhtoutumisen todennäköisyys syksyn sateiden
aikaan. Oikean lannoitustason löytämiseksi suositel
laan viljavuustutkimuksen tekemistä. Lisäksi lannoi
tuksen ajoittamiseen pitäisi kiinnittää huomiota.
Happamilla mailla lannoitteiden hyväksikäyttöä
voidaan lisätä kalkituksella, jolloin lannoitustar
ve vähenee (Tiainen ja Puustinen 1939).

kg/ha

__________

fosfocia 40
Lannoituksena 1

30 annettu fosforL -

20 .Fastorm pois-
fl ‘tuma sodassa

Vu0s 1920 1940 1960 1960 1990

Kuva 34. Fosforilannoituksen ja sadon mukana pci
loilta poistuneen fosforimäärän kehitys Suomessa
vuosina 1918-1990 (Rekolainen 1991).

Kaltevilla ja vesistöön rajoittuvilia pelloilla
voidaan kyntösuunnan valinnalla rannanmyötäiseksi
vähentää pelloilta tulevia huuhtoutumia (Kuva 35).
Tehdyissä kokeissa huonoimmaksi vaihtoehdoksi eri
menetelmistä on osoittautunut rinteen suuntainen
kyntö. Kyntösuunnan muuttaminen korkeuskäyrän mukai
seksi on vähentänyt eroosiota jopa 77 % (Dickey ym.
1983). Vaikutus perustuu siihen, että veden virtaus
pienenee ja samalla veden maata irrottava vaikutus
heikkenee. Myös suojavyöhykkeet vesistöjen varsilia
pidättävät tehokkaasti pelioilta valuvia ravintei
ta.
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Kuva 35. Muokkaussuunnan vaikutus eroosioon kynne
tyllä (k) ja suojamuokatulla (sm) pellolla ja kyl
vösuunnan vaikutus suorakylvössä (sk) (Dickey ym.
1983).

Vesiensuojelua yleensä suunniteltaessa tulisi ottaa
huomioon tilakohtaiset tarpeet ja mahdollisuudet
toimenpiteiden toteuttamiseen.

11.2 SUOSITELTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ TOURUJOEN VESISTÖÄLUEELLÄ

Tourujoen vesistöalueella ongelmana ovat lähinnä
liian pienet ja puutteelliset lantalat sekä lannan
talvivarastointi pelloille. Osalta tiloista lantalat
puuttuivat kokonaan. Näistä ja huonokuntoisista
lantaloista tulee suoria ravinnepäästöjä sekä pinta
että pohjavesiin. Tilahaastattelun mukaan karja
tiloista vain 24 %:lla oli kuivalantaloiden tilavuus
riittävä 8 kuukauden varastointiaj alle ja lietelan
taloista 44 %:lla. Sekä kuiva- että lietelantaloista
12 kuukauden varastointitilavuudet oli vain hieman
yli 10 prosentilla. Virtsasäiliöitä oli noin puolel
la kuivalantalatiloista, mutta tilavuudeltaan virt
sasäiliöt olivat puutteellisia. Yhdelläkään haastat
telussa mukana olleista tiloista virtsasäiliöiden
tilavuudet eivät olleet riittäviä edes 8 kuukauden
varastointiajalle. Yleensä tilanne oli jonkin verran
parempi suuremmilla karjatiloilla. Tilakohtaisia
puutteellisuuksia lantaloiden ja virtsasäiliöiden
tilavuuksissa tulisikin tarkistaa.

Osa alueen karjatiloista on vain muutaman nautayksi
koön kokoisia tiloja eikä lantaloiden laajentaminen
ja kunnostaminen näiltä osin ole kustannus-hyöty -

suhteessa kannattavaa. Lisäksi muutaman vuoden
sisällä lopettavien karjatilojen motivaatio vesien
suojeluun ei varmasti ole paras mahdollinen. Alueel
la tulisikin keskittyä suurempiin karjatiloihin ja
laatia tilakohtainen suunnitelma siitä, mitä vesien-
suojelun parantamiseksi kyseisellä tilalla voitai
siin tehdä.

Vesistöalueella ei ole laajoja peltoalueita. Paikoi
tellen ongelmia muodostavat mm. järvien ympärillä
kynnön tekeminen vesirajaan saakka sekä kyntäminen
rannan vastaisesti. Kyntösuunnan muuttaminen rannan
myötäiseksi ja suojavyöhykkeen jättäminen (ks. luku

Eroosio
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9) vesistön ja pellon väliin vähentäisi pelloilta
tulevaa ravinne— ja kiintoainehuuhtoutumaa. Myös
vilj avuustutkimusten tekeminen suuremmilla tiloilla
olisi sekä vesiensuojelullisesti että taloudel
lisesti kannattavaa

Säilörehun puristenesteen kerää talteen noin 60 %
tiloista. Noin kolmannes puristenesteistä valuu
suoraan maahan. Talteenotto tulisi järjestää mahdol
liseksi jokaisella tilalla, jossa säilörehua valmis
tetaan. Säilörehun valmistusta aumoissa tulisi
välttää ja siirtyä tarvittaessa esikuivatun säilöre
hun valmistamiseen.

11.3 LÄNTÄLOIDEN LISÄRAKENTAMISEN ÄRVIOIDUT KUSTANNUKSET

Haastattelussa saatujen tietojen perusteella on
arvioitu puutteellisten lantaloiden ja virtsasäili
öiden lisärakentamisen tarvetta. Samalla on arvioitu
rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia seuraavin
perustein (vuonna 1991):

- kiinteän lannan varastot kattamaton 195 mk/m3
- virtsasäiliä CV < 200 m ) 340 mk/m3
- virtsasäiliö (200 m3 ylitt. osalta) 140 mk/m3
- lietelantala CV < 200 m3) 340 mk/m3
- lietelantala (200 m3 ylitt. osalta) 140 mk/m3

Lantaloiden ja virtsasäiliöiden tilantarve on las
kettu 8 ja 12 kuukauden varastointitilavuuksien
mukaan. Laskuissa ei ole huomioitu laidunkauden
pituutta eikä varastoihin mahdollisesti tulevia
sade—, sulamis- ja pesuvesiä. Samaten laskuissa ei
ole huomioitu esim. säiliöihin johdettavan puris
tenesteen määrää ja siitä aiheutuvaa lisätilantar
vetta. Kustannusarvio koskee vajaata 80 % Tourujoen
vesistöalueen tiloista. Edellä mainituin perustein
lisärakentamiskustannukset ovat 8 kuukauden varas
toimisvaatimusten mukaan laskettuna 1,5 milj.mk ja
12 kuukauden varastointivaatimusten mukaan 2,9
milj.mk (taulukko 35).

Taulukko 35, Lantaloiden ja virtsasäiliöiden arvioi
dut lisärakentamiskustannukset Touruj oen vesistöalu
eella.

rakentamiskustannukset (mk)

lietelantalat kuivalantalat virtsasäiliöt yhteensä

8 kk 242 000 439 000 814 000 1 495 000
12 kk 738 000 835 000 1 284 000 2 362 000

Tilaa kohti laskettuna kustannukset ovat 8 kuukauden
varastoimistilojen mukaan noin 26 000 markkaa ja 12
kuukauden mukaan noin 41 000 markkaa. Jos laskuista
jätetään pois alle 10 nautayksikön tilat, ovat
kustannukset jäljelle jäävien tilojen kesken 8
kuukauden varastotilavuuksien mukaan 34 500 mk/tila
ja 12 kuukauden mukaan 67 800 mk/tila. Tällöin
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kokonaiskustannukset ovat 1,2 milj.mk ja 2,3 milj.
mk (taulukko 36).

Taulukko 36. Ärvioidut lisärakentamisen kustannukset
yli 10 nautayksikön tiloilla Touruj oen vesistäalu
eella.

rakentamiskustannukset (mk)

liete- kuiva- virtsa- yhteensä
lantalat lantalat säiliöt

8 kk 242 000 358 000 573 000 1 173 000
12 kk 738 000 655 000 912 000 2 305 000

Erilaisin valvonta-, ohjaus- ja rahoitusjärjestelyin
ovat vesi- ja ympäristöviranomaiset ja maatalousvi
ranomaiset pyrkineet aloittamaan karjasuojien ve
siensuojelutoiminnan. Vuodesta 1987 on osoitettu
budj ettivaroj a erityisiin maatalouden vesiensuoj elu
avustuksiin. Vesi- ja ympäristöliallituksen kautta on
vuoteen 1990 mennessä myönnetty näitä avustuksia
noin 5,8 miljoonaa markkaa, josta noin 0,7 miljoonaa
markkaa on tullut Keski-Suomen alueelle. Avustus on
samaa suuruusluokkaa kuin Vaasan, Kokkolan ja Oulun
vesi- ja ympäristöpiirien alueilla. Ävustusosuus on
ollut noin 20 % kustannuksista.

Ympäristönsuojelun tehostamiseksi on luotu uusi
maaseutuelinkeinolain pohjalta toimiva ympäristön
suojelun avustusjärjestelmä. Maatilojen investoin
tiavustusta on ollut mahdollisuus hakea
18.3.1991 alkaen tilojen ympäristönsuojelun teliosta
miseen. Avustusta myönnetään lantavarastojen ja
virtsa-ja puristenestesäiliöiden rakentamiseen ja
korjaamiseen. Lisäksi avustusta myönnetään eräisiin
irtaimistohankintoihin kuten lieteturvesekoittimien
ja lietelannan ilmastus- ja multauslaitteiden hank
kimiseen. Mikäli rakennetaan 12 kuukauden varastoin
tiaikaa vastaava lantala, on avustuksen osuus 50
prosenttia. Kahdeksan kuukauden varastointiajan
täyttävään lantalaan saatu avustus on 30 prosenttia
ja irtaimiston osalta avustus on enintään 20 %.
Lisäksi hankkeisiin voidaan myöntää korkotukilai
naa. Rahoitusasioiden hoito avustuksissa siirtyi
vuoden 1991 alussa maaseutupiireille.

Ympäristönsuojelun avustuksiin on tänä vuonna käy
tettävissä määrärahoja 25 miljoonaa markkaa. Tästä
Keski-Suomen maaseutupiirille on myönnetty 0,8
miljoonaa markkaa (+ 0,2 milj. mk). Huhtikuun puo
leen väliin mennessä maaseutupiirit olivat vastaan-
ottaneet kaikkiaan avustushakemuksia 7,3 miljoonan
markan edestä. Erään arvion mukaan tarvittava määrä
raha ympäristönsuojelun avustuksiin koko Suomessa
olisi noin 55 miljoonaa markkaa vuonna 1991. Lanta
varastojen rakentaminen vuoden varastointitilaa
vastaavaksi nautakarjatiloilla vuoteen 1995 mennessä
vaatisi kaikkiaan noin 1 400 miljoonan markan inves
toinnit. Sikatilojen osalta vastaava summa olisi
noin 250 miljoonaa markkaa (Maatalouden ympäristön
suojelutyöryhmän muistio 1991).
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12 TIIVIS TEL M

Hajakuormitus on yleensä ihmisen toiminnan vaikutuk
sesta aiheutuvaa vesistökuormitusta, joka tulee
vesiin muuten kuin yhden purkupaikan kautta. Haja
kuormitusta tulee mm. maa- ja metsätaloudesta ja
keskeisimmät kuormitusta aiheuttavat tekijät ovat
ravinne- ja kiintoainehuuhtouturnat. Vaikutukset
vesistöissä näkyvät yleensä hitaasti eikä vesien
reheväitymistä osata aina yhdistää ympäröiviin
peltoihin. Hajakuormituksen suurimmat valumat ovat
yleensä keväällä ja syksyllä. Tulevan kuormituksen
suuruuteen vaikuttavat keskeisesti mm, maaperä,
sääolot, maaston kaltevuus ja maankäyttö (mm. alueen
peltoisuus).

Tässä työssä tarkastelussa oleva Tourujoen vesistö
alue on kaikkiaan 334 km2, josta mukana selvityksessä
oli Palokkajärven luusuaan päättyvä alue, noin 320
km2, Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Keski-Suomen
läänissä Jyväskylän kaupungin pohjoispuolelle.
Kaupungin läpi vedet virtaavat edelleen Tourujokea
myöten Jyväsjärveen ja sieltä Päijänteeseen. Alueen
järvisyys on noin 7,5 % ja peltoprosentti on koko
alueella noin 11 %. Keskimääräinen valuma Tourujoen
Lohikosken virtaamien perusteella on noin 10 l/s.km2
ja keskivirtaama on noin 3 m/s.

Alueella on tehty tilakohtaisia haastatteluja, jonka
tulokset on esitetty liitesivuilla. Työssä on tar
kasteltu myös lentokentällä jäänestoon käytettävän
urean vaikutuksista vesistön typpikuormaan. Koko
naistyppinitoisuudet kohosivat selvästi lentokentän
läheisyydessä olevissa näytepisteissä erityisesti
talvella. Välittömät vaikutukset vesistössä jäävät
kuitenkin vähäisiksi talvikaudella.

Alueelta tulevan kuormituksen tarkastelemiseksi, on
alue jaettu eri osavaluma-alueisiin. Eri alueiden
peltoprosentti vaihteli 6-34 % ja järvisyys 2-13 %.
Koko alueelta tuleva fosforikuorma oli kahden vuoden
aikana noin 2700 kg/a eli noin 7,4 kg/d. Osavaluma
alueiden kesken kuormitus vaihteli 0,3-6,0 kgP/d.
Typpikuormitus kahden vuoden aikana oli keskimäärin
85 000 kg/a eli noin 230 kgN/d vaihdellen osavaluma
alueittain 6,5-214 kgN/d.

Ravinnehuuhtoutumat eivät olleet suuria yhdelläkään
osavaluma-alueista. Sekä fosforin että typen kohdal
la huuhtoutumat olivat kuitenkin selvästi korkeampia
alueilla, joilla harjoitetaan intensiivisemmin
maataloutta kuin luonnontilaisimmilla alueillia.
Huuhtoutumat vaihtelivat osavaluma-alueittain 4-15
kgP/km2a ja 120-500 kgN/km2.a. Tourujoella vastaavat
luvut olivat noin 8 kgP/km2.a ja 270 kgN/km2ea. Näin
ollen maatalouden voidaan ainakin paikallisesti
katsoa vaikuttavan alueen veden laatuun.

Työssä arvioitiin alueelta tulevaa kuormitusta myös
kirjallisuudesta saatujen kuormituslukujen avulla
eri osatekijöiden kesken. Sen mukaan kokonaiskuormi
tus fosforin osalta on noin 5400 kg/a, josta 67
prosenttia on ihmisen toiminnan vaikutuksesta aiheu
tuvaa kuormitusta vesistöihin ja loput luonnonhuuh
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toutumaa. Typpihuuhtoutuma on noin 110 000 kg/a,
josta noin 60 prosenttia tulee vesistöihin ihmisen
toiminnan vaikutuksesta ja loput luonnonhuuhtoutuma
na. Fosforista suurin osa tulee peltoviljelystä
(39 %) ja haja-asutuksesta (10 %). Typen kohdalla
suurimmat kuormituslähteet ovat peltoviljely (23 %),
ilmasta tuleva laskeuma (17 %) ja lentokenttä (11
%). Myös osavaluma-alueittain eri kuormittajien
suhteelliset osuudet vaihtelivat. Selvimmin erottui
maatalousvaltaisilla alueilla peltoviljelyn osuus
kokonaiskuormituksesta. Saadut luvut poikkeavat
jonkin verran havaituista tuloksista. Eroja havait
tujen ja laskettujen kuormitusten välillä aiheutta
vat mm. virtaamamittaustiheys, järvisyys (sedimen
toituminen), maaperän laatu ja maankäyttö ja pelto
jen etäisyys vesistöstä.

Tehokkaimmin alueella voidaan vesistökuormitusta
vähentää kiinnittämällä huomiota vesistöä kuormitta
viin tekijöihin. Mm. maataloudesta tulevaa kuormi
tusta voidaan Tourujoen vesistöalueella vähentää
esimerkiksi kunnostamalla lantalat tarvetta vastaa
viksi ja välttämällä samalla lannan talvilevitystä
pelloille. Lisäksi viljelystapoihin voidaan kiinnit
tää enemmän huomiota ja jättää mm. suojavyöhykkeitä
rantoj en ympärille.
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LIITE 2. TOURUJOEN VESTSTÖÄLUEELLÄ TEHDYN TÄLOUSKQHTAISEN

HAASTATTELUN TULOKSET

TÄLOUDET

Haastattelussa oli kaikkiaan 518 taloutta, joista
tilakeskuksia oli 135, pientaloja 272 ja kesäasunto
ja 111 (liitetaulukko 2). Asukkaita tilakeskuksissa
oli keskimäärin 3,3 as./talous, pientalouksissa 2,8
as./talous ja kesäasunnoissa 2,1 as./talous. Koko
alueella keskiarvo oli 2,$ as./talous. Haastateltu
jen talouksien kokonaisasukasmääräksi saadaan 1 446,
josta t±lakeskuksissa on 44$ asukasta, pientaloissa
764 asukasta ja loma-asunnoissa 234 asukasta. Näistä
loma-asukkaat viettävät kesäasunnoillaan useimmiten
keskimäärin yhdestä kahteen kuukautta vuodessa ja
yleensä vain kesäisin.

Liitetaulukko 2. Haastattelussa mukana olleiden
talouksien jakautuminen osavaluma-alueittain ja
asukasmäärät alueittain.

osavaluma- asukkaita tila- pian— loma— talouksia
alue keskuksia talouksia asuntoja yhteensä

1. Luonetjärvi. tulo 168 14 19 28 61
2. Autiojoki 335 34 49 47 130
3. Isojoki 163 21 23 4 48
4. Tervajoki 333 50 42 11 103
5. Lapiojoki 88 9 15 4 28
6. Makkarajoki 518 67 77 25 169
7. Ykshaukinen. purku 81 11 16 4 31
8. Vasarajoki 189 14 41 17 72
9. Laahajoki 1137 121 189 90 400
10. Syväoja 194 8 54 14 16

11. Tourujoen vesistbalue 1446 135 272 111 518

1.1 TÄLOUKSIEN VEDENHÄNKINTA

Yli 60 % alueen talouksista hankki talousvetensä
ensisijaisesti omista kaivoista, Lähes kolmannes sai
tarvitsemansa veden lähteistä, ja vesijohtoverkos
toon oli liittynyt vajaat neljä prosenttia haasta
telluista talouksista. Pieni osa talouksista käytti
suoraan pintavettä talousvetenä ja osa kesäasuk
kaista kuljetti veden mukanaan kaupungista. Toissi
jaisena vedenhankintalähteenä oli useimmiten vesis
tö, josta vettä käytettiin mm. saunomiseen ja kaste
luun (liitetaulukko 3).
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Liitetaulukko 3. Haastateltujen talouksien vedenhan
kintatavat -

1. sijeinen 2. sijainen
1km 3 1km 3

yleinen vesilaitos 19 3.8 2 1,9
kaivo 316 62,6 4 3,8
lähde 154 30,5 15 14,2
vesistö 9 1,8 81 76,4
muu 7 1.4 4 3,8

505 100.0 105 100,0

1.2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Yleisin tapa jätevesien käsittelyssä on johtaa
jätevedet 1—, 2— tai useampiosaisen saostuskaivon
kautta maastoon. Haastattelussa mukana olleista
talouksista 47 % johti kaikki jätevetensä saostus
kaivojen kautta maastoon ja 19 * yksinomaan umpi
kaivoihin, Muita käsittelytapoja olivat mm, imeytys
suoraan maahan,. ojaan johtaminen tai kompostointi.

Saunasta tulevat pesuvedet johdettiin suurelta osin
saostuskaivojen kautta maastoon (50 %). Pesuvesien
imeytys suoraan maastoon (27 % talouksista) on
yleinen tapa varsinkin kesäasunnoilla, joissa jäte
vesikaivon rakentamista ei pidetä tarpeellisena
pienen käyttötarpeen vuoksi.

Keittiövedet käsitellään samaten useimmiten saostus
kaivojen kautta (55 * talouksista). Kesämökeillä
keittiövesien yleinen käsittelytapa on kompostointi
tai maastoonimeytys.

Haastatelluista talouksista noin 40 %:lla oli kuiva
käymälä, joista useimmat olivat kesämökkiläisillä,
mutta jonkin verran oli myös maatiloilla ulkoraken
nusten yhteydessä. Syntyneistä jätteistä yleensä
suurin osa kompostoidaan yhdessä talousjätteen
kanssa. Muita käsittelytapoja olivat mm. jätteen
hautaaminen metsään tai maatumisen jälkeen käyttämi
nen yhdessä karjanlannan kanssa lannoitteena pellol
la. Sisäkäymälöistä jätevedet johdettiin yleensä
erilliseen unipikaivoon (noin 63 * talouksista)
(liite 1).

Jätekaivojen tilavuuksia voidaan pitää riittävinä
perheen kokoon ja vuosittaisiin tyhjennyskertoihin
verrattuna, Tilakeskuksissa jätekaivot tyhjennettiin
useimmiten itse keväisin lantalan tyhjentämisen
yhteydessä. Omakotitaloissa saostus- tai umpi
kaivojen tyhjentämisestä huolehti usein paikallinen
isäntä tai jätehuoltoyritys. Omakotitaloissa oli
yleensä poikkeuksetta terveystarkastajan hyväksymä
jätekaivo, joka oli rakennusluvan mukaisesti raken
nettu. Erityisesti uusissa omakotitaloissa, jotka
sijaitsivat vesistöjen läheisyydessä, oli kaikille
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jätevesille joko useampia umpikaivoja tai yksi
riittävän suuri umpikaivo. Kesäasunnoilla jäte
kaivojen lietteet poistettiin tarpeen vaatiessa.

Öljysäiliöitä alueella oli muutama. Tiloista 63 % ei
omistanut minkäänlaista öljysäiliötä. Maanalaisia
säiliöitä oli 20 %:lla talouksista lähinnä lämmitys
tä varten. Maanpäällisiä säiliöitä oli 16 %:lla
talouksista. Maatiloilla säiliöt olivat lähinnä
koneölj yj ä varten.

1.3 JÄTEHUOLTO

Tiloilta tiedusteltiin myös taloudessa syntyvien
jätteiden käsittelystä ja sijoittamisesta. Talouk
sista 46 % kuljetti talousjätteensä kaatopaikalle.
Hyödyksi, lähinnä kompostointiin tai kotieläinten
ruokintaan, talousjätteensä käytti 37 % tiloista.
Talouksista 13 % hautasi jätteensä suoraan maahan.
Syntyvästä paperijätteestä suurin osa liävitettiin
polttamalla (67 % talouksista) esimerkiksi lämmityk
sen yhteydessä. Loput talouksista kuljettivat myös
paperijätteet suoraan kaatopaikalle. Muovi- ja
metallijätteet kuljetettiin lähes yksinomaan kaato
paikoille (69 % talouksista). Noin 21 % talouksista
hävitti muovijätteensä polttamalla ja 10 % tiloista
kertoi säästävänsä ja varastoivansa muovi- ja metal
lijätteensä mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Metallijätteen kierrätystä romuliikkeiden kautta
harrasti noin 10 % talouksista (liite 2).

Lähes kaikki ongelmajätteet kuljetettiin joko kaato
paikkojen tai kuntien vuosittain järjestettäviin
ongelmajätteiden keräyspisteisiin (96 % talouksis
ta). Noin 70 % talouksista kuljetti jäteöljyn sille
varattuihin keräilypisteisiin. Loput talouksista
varastoivat jäteöljyn tiloilleen mahdollista myöhem
pää käyttöä varten tai esimerkiksi polttivat sen
sahanpuruihin sekoitettuna (6 % talouksista)
(liite 2).

2 KARJÄTÄLOUS

2.1 ELÄINMÄÄRÄT JA KÄRJOJEN KOKO

Haastattelussa oli mukana 135 maatilaa, joista 58
oli karjatiloja. Näistä viisi oli sikatiloja ja
lopuilla 53 tilalla oli liha- tai lypsykarjaa. Liha-
tai lypsykarjatiloja ei tässä selvitystyössä ero
teltu keskenään. Tiloista yhdeksällä oli myös hevo
sia ja yksinomaan hevostiloja haastattelussa oli
mukana kolme. Mukana oli myös yksi lampola, ja
monilla maatiloilla oli karjan lisäksi myös kanoja.
Seuraavassa tarkastelussa on mukana vain sika-,
liha- tai lypsykarjatilat,
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KÄSITTELY KEITTIÖVESILLE

SÄK0KÄIV0
1 osainen
SAKOKÄIVO
2-osainen

UMPIKÄIVO

IMEYTYS

OJÄAN tms.

KOMPOSTI

MUU

KÄSITTELY WCVESILLE

SÄKOKÄIVO
1 osainen
SÄKOKÄ 1 yO
2’osainen

UMPIKAIVO

IMEYTYS

OJÄÄN tms.

KOMPOSTI

MUU

KÄSITTELY SÄUNÄVESILLE

SÄKOKAIVO
1 osainen
SAKOKAIVO
2osainen

UMPIKAIVO

IMEYTYS

OJAAN tms.

KOMPOSTI

MUU

LUKUMÄÄRÄ

0 100 200 300

77 15.25

202 40.00

76 15.05

65 12.87

13 2.57

45 8.91

27 5,35

16 3.23

172 34.68

139 28.02

19 3.83

15 3.02

87 17.54

48 9.6$

62 12.23

187 36.88

72 14.20

13$ 27,22

25 4.93

3 0.59

20 3.94

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150 200
TÄLOUSKESKUKSIEN LUKUMÄÄRÄ

Liite 1. Keittiön, wc:n ja saunan jätevesien käsit
telymuodot.
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Haastatelluilla tiloilla oli kaikkiaan 338 lehmää ja
nuorta karjaa (hielioja ja vasikoita) 339. Lihanauto
ja oli 243, lihasikoja 430, emakoita 109 ja siitosi
koja 63. Tilat keskittyvät lähinnä osavaluma-alueil-
le 3 9 (liitetaulukko 4), Tilakoot ovat keskimää
rin 17 eläintä/tilaa, vaihdellen osavaluma-alueit
tain 8 - 18 eläimeen/tila.

Liitetaulukko 4. Karjamäärät osavaluma-alueittain.

osavaluma- karja- lehmiä nuorta nautoja liha— emakoita autoa— ny ny/tila
alueen nro tilat karjaa aikoja aIkoja

1. 2 11 — 8 — — — 15 7,5

2. 13 96 72 30 — — - 140 10,7
3. 13 65 98 42 — 10 60 139 11,6
4. 26 135 190 132 — 10 60 291 11,6
5. 5 30 25 — 300 - - 100 25,0

6. 34 179 216 154 390 79 60 448 14,5
7. 4 34 17 — — — 49 12,3
8. 5 38 20 17 — — — 55 11,0
9. 55 338 333 233 390 79 60 694 13.3
10. 2 — 6 10 - - - 7.4 3,7

11. yht. 58 338 339 243 430 109 63 716 13,5

Karja- ja sikamäärät on muutettu nautayksiköiksi
seuraavilla kertoimilla:

1 lehmä = 1,0 nautayksikköä (ny)
1 lihanauta = 0,5 ny
1 hieho/1 vasikka = 0,4 ny
1 sika = 0,2 ny

Koko alueelle saadaan kaikkiaan 716 nautayksikköä,
josta lypsy- tai lihakarjaa on 595 nautayksikköä
(83 %) ja sikoja 120 nautayksikköä (17 %). Eri
osavaluma-alueiden kesken nautayksikkömäärät tilaa
kohti vaihtelivat 3,7 - 25,0 nautayksikköä. Näistä
suurimmat karjatilat sijoittuvat osavaluma-alueille
3 - 9, joilla keskimääräinen karjakoko on noin 14,2
ny/tila. Lapiojoen alueella karjakoko oli jopa
25,0 ny/tila. Koko Tourujoen vesistöalueen keskimää
räiseksi karjakooksi saadaan 13,5 ny/tila (liitetau—
lukko 4), Kemppaisen (1984) mukaan koko maan kes
kiarvo on 7,1 ny/tila, joten alueen karjojen koot
ovat keskimääräistä suuremmat. Tosin on myös ilmeis
tä, että karjojen koot ovat vuosien myötä kasvaneet
ja pienempiä tiloja on lopetettu.

Suurin osa tiloista (38 %) on alle kymmenen nautayk
sikön tiloja ja yli 20 nautayksikön tiloja on noin
12 % kaikista karjatiloista. Noin 33 % tiloista on
kooltaan 10 - 15 nautayksikköä ja 17 %:lla tiloista
on 16 - 20 nautayksikköä (liite 3).
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Liite 3. Karjojen jakautuminen karjan koon mukaan
haastatelluilla tiloilla.

2.2 KÄRJÄNLÄNNÄN VÄRÄSTOINTI

Tyypillisimmät lannan varastointitavat ovat kuivike
lantalat ja lietelantalat. Kuivikelantaloissa virt
sa joko johdetaan erilliseen virtsakaivoon tai
imeytetään kuivikkeisiin (esim, turve tai olki)
yhdessä lantaveden kanssa. Lietelantaloissa virtsa
ja lanta johdetaan samaan säiliöön.

Noin 60 %:lla haastatelluista tiloista oli kuivike
lantala ja lietelantala oli noin viidesosalla ti
loista. Kahdelta lietelantatilalta puuttuvat säili
öiden tilavuustiedot, eikä niitä näin ollen ole
otettu huomioon laskuissa. Kahdella tilalla (3 %)
oli ns. kuivapehkusysteemi ja lähes 20 %:lla tilois
ta “lantalana” toimi navetan takana oleva lantakasa
(liitetaulukko 5). Toinen tilanomistaja, jolla oli
navetassaan kuivapehkusysteemi, ilmoitti navetan
saneerauksen alkavan piakkoin. Noin 57 % tiloista
ilmoitti lannan talvivarastoinnista pelloille.

Kuivikelantaloissa yli puolella oli erillinen virt
sasäiliö, joka oli kuitenkin yleensä tilavuudeltaan
käyttötarpeeseen nähden riittämätön. Tällöin v±rtsaa
johdettiin osin virtsasäiliöön ja osin lannan jouk
koon ja kuivikkeisiin. Lantavesi imeytettiin suurel
ta osin kuivikkeisiin, mutta huomattava osa, noin
15 %, tiloista ilmoitti lantaveden valuvan todennä
köisesti maahan. Sekä lietelantalat että virtsa

<10 10-15 16-20 >20
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kaivot tyhjennettiin keskimaärin pari kertaa vuodes
sa

Yhdestätoista lietelantalasta yhdeksän oli kattamat
tornia (82 %) ja kaksi katettuja (18 %) Kuivikelan
taloista oli katettuja 68 % ja avoimia loput 32 %.
Navetan takana olevia lantakasoja ei yleensä suojat
tu millään tavoin esim. sateelta (liitetaulukko 5).

Liitetaulukko 5. Eri lantalajärjestelmät Tourujoen
vesistöalueella haastatelluilla tiloilla.

1km () katettuja avoimia virtaa—

säiliöl

lisiä
1km (ä) 1km () 1km ()

kuivalantala 34 (59) 23 (68) 11 (32) 18 (53)
lietelantala 11 (19) 2 (18) 9 (82)
kuivapehkusysteemi 2 (13)

lantakasa navetan
takana 11 (19)

yhteensä 58 25 20 18

Lietelantasäiliöiden rakennusaineena oli käytetty
betoniharkkoja tai -elementtejä. Kuivikelantaloista
55 % oli maapohjaisia ja loput 45 % oli betonipoh
jaisia. Katemateriaali oli yleensä laudoista,
Virtsasäiliöt olivat useimmiten valettu betonista
(55 %).

Karjojen keskikoko lietelantalatiloilla oli selvästi
suurempi kuin tiloilla, joilla oli kuivikelantalat
tai ei lainkaan lantaloita. Lietelantalatiloilla
karjan keskikoko oli 17,9 nautayksikköä (vaihteluvä
li 12,0 21,8 ny) ,ja virtsakaivollisilla kuivike
lantalatiloilla 12,7 nautayksikköä (3,2 - 32 ny).
Pelkillä kuivikelantatiloilla karjan keskikoko oli
7,9 nautayksikköä (2,4 - 14,6 ny). Karjojen koko
vaihteli tilakohtaisesti enemmän kuivikelantalati
loilla kuin lietelantasysteemillä toimivilla tiloil
la. Tämän mukaan karjan koon kasvaessa myös liete
lantaloiden osuudet samalla kasvaisivat, Vastaa
vasti pienillä karjatiloilla ei aina katsota tar
peelliseksi rakentaa edes pientä lantalaa navetan
yhteyteen (liitetaulukko 6).

Liitetaulukko 6. Karjojen keskikoot ja nautayksikkö
määrät eri lantalajärjestelmätiloilla.

kuivike- kuivikelantala liete- ei lantaloita
lantala + virtaasäiliö lantala

navettoja, 1km 16 18 9 13
nautayksiköitä 126 228 161 144
ny/tila 7,9 12,7 17,9 11.1
vaihteluväli, ny 2.4 — 17.6 3.2 — 32 12 — 21.8 1 — 35
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2.3 KÄRJÄNLÄNNÄN VÄRÄSTOINTITILOJEN RI ITTÄVYYS

Vesi- ja ympäristöhallitus on vuonna 1989 määritel
lyt Tourujoen vesistöalueen yhdyskuntien vedenhan
kinta-alueeksi, jolloin alueella tulisi varautua
karjatalousjätteiden 12 kuukauden varastointiin.
Laidunkauden pituus (Keski-Suomessa noin 110 vuoro
kautta) voidaan kuitenkin vähentää varastoimistila
vuuksista, mutta esimerkiksi poikkeuksellisten
sääolojen vuoksi varaston mitoitus tulisi tehdä 12
kuukauden mukaan, Seuraavissa laskelmissa ei näin
ollen ole laidunkauden osuutta vähennetty tilavaati
muksista. Varastoimistilavuuksien suosituksissa ei
ole otettu huomioon mahdollisia sade- ja sulamisve
siä. Näiden pääsy varastoimistiloihin tulisi kuiten
kin estää. Esimerkiksi avolantaloissa, joihin sade-
vesi ja lumi tulevat suoraan, varastointitilavuutta
olisi lisättävä tarpeen mukaan. Vedenhankinta-alu
eilla tulisi välttää myös lannan talvivarastointia
pelloilla lantapattereissa (liitetaulukko 7).

Liitetaulukko 7. Kuivalantalan ja virtsa- ja liete
lantasäiliön ohjetilavuudet $ ja 12 kuukauden varas
toimisaikaa varten (Vesihallitus 1981, Vesi- ja
ympäristöhallitus 190).

varastoimistilavuus, m3/el3in

kuivalantala virtaa lietelantala

eläinlaji 8 kk 12 kk 8 kk 12 kk 8 kk 12 kk

nauta (täysikasv.) 8 12,0 5,3 8.0 13.3 24,0

hieho (lihanauta) 4 6,0 1,6 2,5 6,7 10,0

nuorkarja (< 1 v) n. 2 3,0 n. 1 1,5 n. 3,4 5.0

emakka 1,3 2,0 2,4 3,5 4,8 7,0

lihasika 0,5 0,8 0,8 1,2 1,6 2,4

Haastateltujen tilojen lietelantaloiden tilavuudet
vaihtelivat 180 - 620 m3 ja kuivalantaloiden tilavuu
det 15 - 120 m3. Virtsakaivojen tilavuudet vaihteli
vat 2 - 70 m3. Seuraavassa tarkastelussa on käytetty
arviointiperusteina liitetaulukossa 9 esitettyjä
raja-arvoja. Kuivalantaloista 19 % ja lietelanta
loista 56 % täytti kahdeksan kuukauden varastoin
tiajalle esitetyt tilavuusvaatimukset. Noin 52 %
kuivalantaloista oli tilavuudeltaan välttäviä tai
huonoja, alhaisimmillaan vain noin 14 % vaaditusta
tilavuudesta. Lietelantaloista kaikki olivat tila
vuudeltaan vähintään välttäviä kahdeksan kuukauden
varastointiajalle. Sen sijaan kahdentoista kuukauden
varastointiajalle vaaditut tilavuudet täyttivät
kuivalantaloista vain 12 % ja lietelantaloistakin
vain noin 11 % tämän haastattelun perusteella.
Suurin osa sekä kuivalantaloista (85 %) että liete
lantaloista (77 %) oli tilavuudeltaan välttäviä tai
huonoja kahdentoista kuukauden varastointia varten.
Pienimmillään tilavuudet olivat vain muutaman pro
sentin verran vaaditusta tilavuudesta (liitetaulukot
8 ja 9).
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Liitetaulukko 8. Kahdeksan ja kahdentoista kuukauden
lannan varastoinnin tilavaatimuksen täyttävien
lantaloiden lukumäärä.

8 kk tilavaati- 12 kk tilavaati

suksen täyttävät suksen täyttävät
lantalat lantalat

lantalärjestelmä 1km () 1km (8) 1km (8)

kuivapehkusysteemi 2 (3)
- (-) (—)

lantakasa navetan takana 13 (22) (—) - (—)
kuivalantala 34 (59) 8 (24) 4 (12)
lietelantala 9 (16) 4 (44) 1 (11)

virtsasäjljht 18 0 (0) 0 (0)

yhteensä 18 58 12 (21) 5 (9)

Liitetaulukko 9. Kuivalantaloiden ja lietelantaloi—
den varastointitilojen riittävyys vesi— ja ympäris
töhallituksen ohjearvojen mukaan laskettuina.

varastointitilojen viittä- 8 kk 12 kk
vyys ä:na vesi- ja ympä- kuiva- heta- kuiva- liete
ristähallituksen ohje- lantalat lantalat lantalat lantalat
arvoista 1km (8) 1km (8) 1km (8) 1km (1)

riittävä 15—100 ii (32) 5 (56) 4 (12) 1 (11)
tyydyttävä 80—94 5 (15) 1 (11) 1 (3) 1 (11)
välttävä 50—79 9 (26) 3 (33) 15 (44) 3 (33)
huono 0—49 9 (26) — 14 (41) 4 (44)

yhteensä 34 (100) 9 (100) 34 (100) 9

2.4 SILÖREHUN VALMISTUS

Haastatelluista tiloista puolet valmisti säilörehua.
Valmistus oli jakautunut melko tasaisesti eri osava
luma-alueiden kesken ja keskimäärin säilörehua val
mistettiin tilaa kohti noin 118 m3/a. Rehua tehtiin
kaikkiaan haastateltujen tilojen osalta 3 434 m3/a.

Säilörehua tehtiin pääasiassa tornisiiloihin (34 %)
ja laakasiiloihin (23 %). Pelkästään aumoihin rehua
teki 14 % tiloista. Useilla tiloilla laaka- ja
tornisiilojen lisäksi rehua tehdään pieniä määriä
myös aumoihin (liite 4). Tornisiiloissa säilörehua
tehtiin keskimäärin 72 m3/a (vaihteluväli 14 - 180
m3/a) ja laakasiiloissa 76 m3/a (vaihdellen 30 - 200
m3/a). Aumoissa keskiarvo oli noin 88 m3/a (vaih
dellen 18 - 250 m3/a). Säilörehun raaka-aineena oli
yleensä heinänurmi ja säilöntäaineena AIV-III. Vain
pari kolme tilaa käytti säilöntäaineena ÄIV-I- tai
farmiliuosta.
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Liite 4 Säilörehun valmistustavat.

Pienillä karjatiloilla säilörehua ei juurikaan tehdä
ja karjan koon kasvaessa säilörehun valmistaminen
yleistyy (liitetaulukko 10). Suurilla karjatiloilla
valmistetaan keskimäärin enemmän säilörehua kuin
pienemmillä tiloilla. Yli 20 nautayksikön tiloilla
rehua tehtiin keskimäärin 130 m3/a, 10 - 20 nau
tayksikön tiloilla noin 90 m3/a ja alle kymmenen
nautayksikön tiloilla noin 10 m3/a, Suurilla, yli 20
nautayksikön tiloilla rehumäärä nautayksikköä kohden
jää kuitenkin pienten karjatilojen tasolle (liite
taulukko 10).

Liitetaulukko 10. Säilörehun valmistusmäärät eri
karj akokoluokilla.

nautayksikköj ä

< 10 10—15 16—20 20

tilojen 1km 22 19 10 7

nautayksikkäj ä

yhteensä 119 197 188 216

ny/tila 5,4 10,4 18,8 30,9

säilärehun vaim.

tilojen 1km fä) 6 (27) 9 (47) 8 (80) 6 (86)

säilörehua m3/a 317 1287 1350 600

säilörehua m3/tila 14,4 67,7 135,0 85,7

säilörehua m3/ny 2,7 6,7 7,2 2.8

Säilörehun puristenesteen talteenotto onnistuu
parhaiten torni- tai laakasiilosta, joista puris
teneste voidaan johtaa esimerkiksi puristeneste-,
virtsa- tai lietelantasäiliöön. Äumoista puristenes
tettä voidaan yrittää kerätä talteen esimerkiksi
auman pohjalle levitettävältä muovilta erillisiin
tynnyreihin,
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Haastatelluilla tiloilla puristenesteen talteenotto
tapahtuu pääasiassa puristenestekaivoon (34 %),
lietesäiliöön (17 %) tai virtsakaivoon (9 %) Näin
säilörehun puristenesteistä saadaan haastateltujen
tilojen osalta talteen noin 60 %. Lähes kolmannes
puristenesteistä joutuu kuitenkin suoraan maahan ja
vain Dieni osa aumoista tulevista puristenesteistä
kerätään talteen esimerkiksi erillisiin tynnyreihin
(liite 5a). Syntyneestä puristenesteestä käytetään
hyväksi lannoitteena 70 % ja rehuna 4 %, loput 26
prosenttia jää hyödyntämättä (liite 5b).

a.

PURSTY -

NE ElE
KAVO
34 0

Liite 5, Säilörehun puristenesteen a) talteenotto ja
b) hyväksikäyttö0

3 PELTOVILJELY

3.1 PELTOPINTÄ-ALÄT JA SALAOJITUSTEN MÄÄRÄT

Haastatelluilla tiloilla oli peltoa kaikkiaan 1 393
hehtaaria, josta tilaa kohti tulee keskimäärin 10,3
hehtaaria. Tästä vuokrapeltoa oli 146 hehtaaria eli
vuokrapellon osuus haastatelluilla tiloilla oli noin
10 % peltoalasta. Tilaa kohti laskettuna vuokrapel
toa oli koko Tourujoen vesistöalueella keskimäärin
1,1 hehtaaria. Tilojen keskimääräiset peltoalat
vaihtelevat osavaluma—alueittain 3,6 hehtaarista
15,8 hehtaariin, joista suurimmat sijoittuvat Isojo
ki Tervajoki Lapiojoki - Makkarajoki - Ykshauki
nen -alueille (liitetaulukko 11). Tiloista 45 %:lla
oli peltoa alle 10 hehtaaria ja 55 %:lla tilan
peltopinta-ala oli kymmenen hehtaaria tai yli ra
joittuen kuitenkin kooltaan yleisimmin 10 - 20
hehtaariin (liite 6).

MAAHAN
3-1 °k

b.

KAV03
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Salaojitettua peltoa haastatelluilla tiloilla oli
722 hehtaaria eli noin 52 % tilojen kokonaispelto
pinta-alasta. Salaojitusten määrät olivat suurimmat
alueilla, joilla viljelykin oli voimaperäisempää ts.
Isojoki - Tervajoki - Lapiojoki - Makkarajoki -

Ykshaukinen -alueilla (liitetaulukko 11).

Liitetaulukko 11, Kokonaispeltopinta-alat, vuokratun
ja salaojitetun pellon määrät (ha) haastatelluilla
tiloilla osavaluma-alueittain.

oseveluma- kok.peltepinte-ala vuokrapeltoe salaojitettue peltoa

alue he ha/tile he he/tila he

1. Luonetjärvi.

tulo 51 3.6 — 1.0 2,0

2. Autiojoki 298 8.8 8,5 0,25 73 24

3. Isoloki 204 9.7 27 1.3 109 53

4. Tervaioki 606 12,1 85 1,7 371 61

5. Lapiojoki 162 15.8 14.6 1,6 101 71

6. Mekkerejoki 8,9 12.2 110 1.6 537 66

7. Yksheukinen,

purku 115 10.5 16 1.5 71 62

8. Veserajoki 121 8.6 16 1.1 71 59

9. Leehejoki 1315 10,9 136 1.1 706 54

10. Syväoje 45 5,8 10 1.3 4.5 10

Ii. Tourujoen vesjstöalue 1393 10.3 146 1.1 722 52
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Liite 6. Tilojen jakaantuminen peltopinta-alan
mukaan Tourujoen vesistäalueella.
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3.2 PELTOJEN KÄYTTÖMUODOT

Koko Tourujoen vesistöalueella haastatelluilla
tiloilla oli viljalla 613 hehtaaria (n. 44 %),
säilörehua tehtiin 196 hehtaarilta (noin 14 %),
kuivaheinää 192 hehtaarilta (noin 14 %) ja laitumena
oli 80 hehtaaria (noin 5,7 %). Lannoittamattoman
peltoalan osuus oli 180 hehtaaria. Kesantona ja
muuna joutomaana oli 132 hehtaaria eli noin 9,5 %
peltoalasta.

Osavaluma-alueittain erot olivat melko suuret (lii—
tetaulukko 12), Tilaa kohti laskettuna viljan osuus
oli keskimäärin 9,7 hehtaaria/tila, säilörehun 6,5
ha/tila, kuivaheinän 5,0 ha/tila ja laitumen 3,5
ha/tila.

Liitetaulukko 12. Peltoalojen jakautuminen osavalu
ma-alueittain eri käyttömuotojen kesken.

osavelutna- lannoittarn. vilja säilö- kuiva- laidun
alueen nro peltoala rehu heinä

he () he/tila ha he/tila he he/tila ha he/tila he he/tila

1. 3,5 (6.9) 1,8 5,0 2,5 — 3.0 3,0 — —

2, 65 (22) 5,4 93 5.8 24 5.9 59 4,2 23 3,9
3. 81 (4,0) 2,7 92 8,4 42 6.0 40 4,4 17 2,2
4. 29 (4.8) 5,8 217 10 105 6.2 75 4.4 31 2,4
5. - (0) 98 20 21 7.0 14 4.7 — —

6. 29 (3.6) 5.8 407 12 133 6.3 99 4,7 40 2.7
7. 45 (39) 15 50 10 23 12 - - —

8. 45 (37) 15 56 9,3 23 12 — —

9, 154 (12) 7,3 590 9,8 191 6,6 178 4,9 63 3,0
10. 11 (24) 5,4 18 8,8 2 2.0 14 7,0 —

11. 0 (13) 7.2 613 5.7 196 6.5 192 5.0 50 35

3,3 LANNOITTEIDEN JA TORJUNTA-AINEIDEN KÄYTTÖ

Pelto- ja metsälannoitteiden myynti on laskenut
viime vuosina koko maassa ja on ollut esimerkiksi
lannoitusvuonna 1988 - 1989 lähes neljä prosenttia
edellisvuotta alhaisempi (Kemira 1989). Lannoittei
den käyttötaso ei ole muuttunut oleellisesti, mutta
eri lannoitteiden suhteelliset osuudet ovat muuttu-’
neet: fosforitaso on selvästi laskenut ja typpitaso
vastaavasti noussut. Keski-Suomessa lannoitustaso on
jonkin verran alhaisempi koko maan lannoitustasoon
verrattuna (liitetaulukko 13).
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Liitetaulukko 13. Pääravinteiden myynti peltohehtaa
ria kohti lannoitusvuosina 1987 - 1988 ja 1988 -

1989 (Kemira 1989).

Keski—Suomen maatalouskeskus koko maa

1987—1988 1988—1989 1987-1988 1988—1989

N kg/ha 85,1 87.7 98.2 100.3

P kg/he 26.5 24,8 32.0 29.7

K kg/ha 53,0 51.9 59.3 56.1
yhteensä (N + p + K) 164,6 164.4 189.5 186.1

Haastattelussa mukana olleilla tiloilia oli lannoit
tamatonta peltopinta-alaa yhteensä 180 hehtaaria eli
noin 13 % käytössä olevasta peltoalasta. Mukana oli
vain kaksi luonnonmukaisesti viljelevää tilaa. Loput
lannoittamattomasta peltomaasta oli yleensä kesantoa
tai muuta “ylijäämäpeltoa” eli peltojen lannoitus
katsotaan lähes aina tarpeelliseksi sadon saamisek
si.

Haastattelussa ei tarkennettu, minkä merkkisiä lan
noitteita tiloilla käytettiin. Yleensä lannoitteet
kuitenkin sisälsivät fosforia, typpeä ja kalia.
Yleisin lannoitemerkki on typpirikas Y-lannos, joka
sisältää typpeä 20 %, fosforia 4 % ja kaija 8 %.
Viljavuustutkimuksia ei tiloilla ole juurikaan
tehty, ja lannoitteita käytettiinkin yleensä oman
tuntemuksen perusteella. Vilj alla lannoitteita
käytettiin keskimäärin 320 kg/haa ja säilörehulla
390 kg/ha.a. Kuivaheinäliä lannoitteita käytettiin
150 kg/haa ja laitumella 170 kg/haea, Viijalla
lannoituskertoja oli yleensä kaksi ja säilörehulla
joko kaksi tai kolme, jolloin ensimmäisellä lan
noituskerralla lannoitemäärä oli keskimäärin 500 -

600 kg/ha maaperän mukaan. Toisella kerralla lannoi
temäärä oli alhaisempi, noin 300 - 400 kg/ha.

Haastatelluilla tiloilla käytettiin lannoitteita
kaikkiaan 341 tn/a eli noin 316 kg/ha. Lannoitustaso
on alhaisempi kuin Keski-Suomen maatalouskeskuksen
alueella kaikkien myytyjen peltolannoitteiden kes
kiarvoon verrattuna (liitetaulukko 14).

Liitetaulukko 14. Eri lannoiteryhmien myynti pel
loille (kg/ha) Keski-Suomen maatalouskeskuksen ja
koko Suomen alueella (Kemira 1989).

N- P- K- y- yhteensä pelto

lannoite lannoite lannoite lannoite lannoitteita

Keski—Suomen

maatalouskeskus 36,4 2,3 0,3 458,4 497,4
koko maa 41,0 2.3 0,4 521,8 565,4
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Torjunta-aineita käytti 64 % tiloista. Niitä käytet
tiin lähinnä rikkakasvien torjuntaan ja poikkeuksel
lisesti esimerkiksi runsaina kirvavuosina kirvojen
torjuntaan, Yleisin rikkaruohojen torjuntaan käytet
ty aine oli Hormo-Tuho, jota käytettiin annostusoh
jeiden mukaan noin 2 kg/ha.

4 METSÄTALOUS

Haastatelluilla tiloilla oli yhteensä metsää 3 867
hehtaaria eli noin 42 ha/tila vaihdellen muutamasta
hehtaarista lähes neljäänsataan hehtaariin (liite
taulukko 15). Metsänhoidollisia toimenpiteitä, kuten
metsälannoituksia tai metsäojituksia, ei yksityisten
maanomistajien mukaan ole alueella juurikaan tehty.
Yhdeksän maanomistajaa vajaasta sadasta maanomista
jasta ilmoitti lannoittaneensa metsää viimeisen
kymmenen vuoden aikana keskimäärin 130 kg/ha.a.
Metsäojituksia ei alueella tämän haastattelun perus
teella ole mainittavissa määrin tehty.

Liitetaulukko 15. Metsäpinta-alat osavaluma-alueit
tain.

osavaluma- metsäpinta- metsäpinta
alue ala (ha) ala ha/tila

1. Luonetjärvi,
tulo 189 21,0

2. Äutiojoki 1047 40,3
3. Isojoki 387 52,2
4. Tervajoki 1541 40,5
5. Lap±ojoki 206 34,3
6 Makkarajoki 1901 39,6
7. Ykshaukinen,

purku 171 34,2
8. Vasarajoki 191 31,8
9. Laakajoki 3456 41,2
10, Syväoja 306 76,5

11. Tourujoki 3867 42,0
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