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3    Paikkatietotarpeet valuma-alueiden 
kuormitusarvioinneissa

Sirkka Tattari, Janne Helin, Kirsti Granlund, Elina Jaakkola, Sari Väisänen

Paikkatieto määritellään tiedoksi kohteesta tai ilmiöstä, joka voidaan paikallistaa. 
Perinteisintä paikkatietoa ovat karttatiedot, joko digitaalisessa muodossa tai pape-
rille painettuna. Paikkatietoa on myös monissa rekistereissä ja tietokannoissa ja sitä 
voidaan esittää joko vektori- tai rasterimuodossa. Vektorimallilla kuvataan todellista 
maailmaa tarkemmin ja täydellisemmin kuin rasterimallilla. Vektorimuotoinen tieto 
soveltuu parhaiten kohteiden esittämiseen, kun taas rasterimuotoinen tieto soveltuu 
erityisesti jatkuvatyyppisten pintojen esittämiseen. 

Paikkatietoaineistojen määrä ja laatu on viime vuosina tarkentunut ja tarkentuu 
edelleen uuden mittaustekniikan ja tiedonsiirron kehittyessä. Suomessa on viime 
aikoina muun muassa kehitetty uutta korkeusmallia, ns. laserkeilausaineistoa, joka 
tuottaa selkeästi tarkempaa tietoa maan pinnan korkeudesta kuin aiempi, peruskart-
tojen 5 m:n korkeuskäyrien käyttöön perustuva korkeusmalli. 

Yleisenä esteenä paikkatiedon laajalle käytölle on, että paikkatietoaineistot eivät ole 
pääsääntöisesti yhteiskäytössä, vaan kukin virasto/laitos hallitsee omia aineistojaan 
ja ne ovat maksullisia muille käyttäjille tai ne on tuotettu eri menetelmillä. Paikkatie-
toaineistojen analysointi ja käsittely edellyttää aina paikkatieto-ohjelmistojen (esim. 
ArcGis tai ArcMap) hallintaa ja vaativat lisäksi tietokoneilta suurta tehokkuutta. 
Paikkatietoa voitaisiin jo nykyään käyttää myös ajallisten ilmiöiden, kuten maanpei-
ton muutosten tarkasteluun, mutta maanpeittoaineistot (esim. CORINE Land Cover 
ja SLICES) on usein luokiteltu eri tavalla ja luokkien määrä vaihtelee, joten ne eivät 
välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään.  

Vesiensuojeluun liittyvissä arvioinneissa tärkeitä paikkatietoaineistoja ovat esimer-
kiksi maan peitto- ja -käyttöaineisto, maatilarekisterit, peltolohkorekisterit, pinta- ja 
pohjavesirekisterit, maa- ja kallioperäaineisto, korkeustieto, uomarekisteri, valuma-
aluerekisteri ja ilmastotiedot. Valuma-aluemallit tarvitsevat lähtötietoina useimpia 
yllä mainittuja aineistoja. Aineistojen resoluutio määrää, kuinka pienipiirteisesti alu-
eita voidaan kartoittaa ja identifioida.

Tässä luvussa esitellään kahden suurehkon vesistö-alueen, Kalajoen ja Aurajoen ja 
niiden osa-valuma-alueiden saatavilla olevia paikkatietoaineistoja sekä karttamuo-
toisina että tilastoina. Tässä työssä paikkatiedon tarvetta arvioidaan lähinnä valuma-
alue ja -huuhtoumamallien näkökulmasta. 
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3.1 
Paikkatiedon tarve valuma-aluemalleissa
Paikkatiedon tarve mallisovelluksissa on kasvanut muun muassa lisääntyvän valu-
ma-aluemallien käytön myötä. Valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen arvi-
oinnissa tarvitaan paikkatietoa maanpinnan korkeudesta, maankäytöstä, maaperästä, 
peltojen ominaisuuksista, lannoituksen määrästä ja ajoituksesta, käytetyistä muok-
kausmenetelmistä ja tuotantoeläinmääristä/-lajeista. 

Suomessa on käytetty jo useamman vuoden ajan pääasiassa kahta ravinnehuuh-
touman laskentaan kehitettyä valuma-aluemallia, SWAT:ia ja INCA:a (ks. Luku 4). 
Näissä malleissa päivittäistä meteorologista tietoa käytetään mallin dynaamisena 
jatkuvana muuttujana (driving force). Lähtöarvona annettu vuorokauden sadanta 
muodostaa yhdessä muiden säämuuttujien kanssa mallin prosessikuvauksen mu-
kaisesti valunnan ja valunta puolestaan kuljettaa ravinteita annettujen kulkeutu-
misyhtälöiden mukaisesti. Mallien paremman toimivuuden kannalta olisi tärkeää 
saada luotettavaa tietoa myös salaojituksesta, lannoitusmääristä ja lantavarastojen 
sijainnista sekä lannan levityspaikoista ja ajankohdista. Monissa tutkimuksissa on 
osoitettu, että peltolohkolla käytössä oleva viljelykäytäntö vaikuttaa merkittävästi 
ravinnehuuhtoumiin, mutta tätä tietoa ei ole yleisesti saatavilla peltolohkotasolla, 
vaan tieto perustuu lähinnä kuntatasolla tehtyihin haastattelututkimuksiin.   

3.1.1 
Korkeusmalli

Korkeustietona Suomessa käytetään Maanmittauslaitoksen (MML) numeerista kor-
keusmallia, joka kuvaa maanpinnan korkeutta. Tämä korkeusmalli on toistaiseksi 
tarkin koko valtakunnan kattava korkeusaineisto, mutta tarkempaa, niin sanottua 
laserkeilattua aineistoa tuotetaan parhaillaan MML:n toimesta. Nyt käytössä oleva 
korkeusmalli on laskettu peruskartan korkeuskäyristä ja rantaviivaelementeistä kol-
mioverkkointerpoloinnilla ruutumalliksi, jossa ruudun koko on 25m x 25m. Suomen 
ympäristökeskuksessa (SYKE) mallia on edelleen korjattu poistamalla aineistossa 
esiintyneitä 0-arvoja sekä suurimpia "piikkiarvoja". Korkeusmallilla laskettuja pel-
tojen kaltevuuksia on verrattu KUTI-tutkimuksessa (Puustinen et al. 1994) otannalla 
tehtyihin vaaitettuihin kaltevuuksiin. Tuloksista ilmeni, että korkeusmalli aliarvioi 
tasaisten (kaltevuus <0,5 %) peltojen osuutta ja yliarvioi jyrkkien (kaltevuus >6 %) 
peltojen osuutta (Tattari ja Linjama 2004).     

Nykyinen käytössä oleva korkeusmalli (25m x 25m) ei tuota riittävän tarkkaa 
uomaverkostoa. VesiGIS -hankkeessa on tuotettu jokia kuvaava valtakunnallinen 
uomatietojärjestelmä, joka kattaa kaikki eteläisimmät vesistöalueet (puuttuvat alueet 
sijaitsevat Oulujoen vesistöalueen pohjoispuolella, tilanne helmikuu 2010). Paikkatie-
toaineisto sisältää MML:n maastotietokannan viivamaiset ja aluemaiset vedet, joiden 
topologia ja luokittelu on tarkastettu SYKEssä.  Aineistoon on lisätty viivamainen 
uomaverkosto pseudouomineen sekä järvi- ja uomatunnukset. Uomaverkosto kattaa 
kaikki uomat, joiden yläpuolinen valuma-alue on vähintään 10 km2. Uoma vaihtuu 
toiseksi aina verkostoon kuuluvien uomien sekä järven ja joen yhtymäkohdissa. 

Laserkeilattu korkeustieto perustuu laserkeilaimen lähettämään ja vastaanotta-
maan laserpulssiin. Keilaimen tarkka sijainti saadaan GPS-tiedoista ja myös tieto 
kuvaavan lentokoneen kallistuksista tallennetaan. Pulssin kulkema aika keilaimesta 
maan pinnalle ja takaisin mitataan tarkasti. Nämä tiedot yhdistämällä pulssiosuman 
saaneen kohteen tasosijainti ja korkeus saadaan tarkasti selville. Laserpulssi voi myös 
osua useampaan kuin yhteen kohteeseen maanpinnalla. Tällöin laserpulssista tallen-
netaan useampi paluupulssitieto eli kaiku. Laserkeilausaineistoista tuotetaan kor-
keusmalli, joka tallennetaan valtakunnalliseen maastotietokantaan. Uusi valtakun-
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nallinen korkeusmalli on kahden metrin jaotuksella oleva ruutuverkkokorkeusmalli, 
jonka korkeustarkkuus on 30 senttimetriä (lisätietoa: http://www.maanmittauslaitos.
fi). Maanmittauslaitos on ottanut käyttöön vuoden 2008 alusta INSPIRE-direktiiviin 
perustuvan hinnoittelun, jonka mukaisesti MML:n aineistot luovutetaan valtion vi-
ranomaiskäyttöön irrotuskustannuksin. 

Laserkeilatun korkeustiedon avulla voidaan tarkentaa mm. pintavaluma-alueraja-
uksia. Samoin virheet virtaussuuntien mallintamisessa vähenevät ja uoman kaltevuus 
tarkentuu. Eroosioriskikartoitus helpottuu, kun yksittäisten peltojen kaltevuus voi-
daan laskea nykyistä tarkemmin. Myös tulva-alueiden kartoitus edellyttää tarkkaa 
korkeustietolähtöaineistoa joten on oletettavaa, että laserkeilattu korkeustieto tar-
kentaa tulva-alueiden määrittelyä. Eroosio- ja ravinnekuormitusarvioinnissa peltojen 
kaltevuus on yksi tärkeimmistä vaikuttavista tekijöistä, joten sen tarkentuminen 
edesauttaa myös kuormitusarvioinnin luotettavuutta.  

3.1.2 
Maan peittävyys ja käyttö 

Osana eurooppalaista CORINE2000-hanketta on tuotettu koko Suomen kattava ras-
terimuotoinen paikkatietokanta maankäytöstä ja maanpeitteestä (CLC2000). Aineis-
to on tuotettu satelliittikuvatulkintatuloksia, paikkatietoaineistoja sekä maastossa 
mitattuja tietoja yhdistämällä. Kolmitasoisella hierarkkisella luokituksella kuvataan 
maankäyttöä ja -peitettä. Aineistoista on laskettu jakaumat kunnittain, pohjavesialu-
eittain ja valuma-alueittain. 

CORINEn ansiosta samantasoinen maankäyttö/-peite luokitus on käytössä kaikis-
sa EU:n jäsenmaissa. Suomen CORINE-aineiston tuottamisessa yhtenä lähtötietona 
hyödynnettiin vanhempaa SLICES (Separated Land Use/Land Cover Information 
System) aineistoa. Näiden aineistojen erilainen luokittelu aiheuttaa tuloksissa kui-
tenkin joitakin eroavaisuuksia, joten suoraa vertailua tulisi välttää.  

CORINE-aineistossa on 5 pääluokkaa: rakennetut alueet, maatalousalueet, met-
sät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat, kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet. 
Maatalousmaa on jaoteltu 12 alaluokkaan, joista viisi on käytössä Suomessa; pellot, 
hedelmäpuu- ja marjapensasviljelmät, laidunmaat, peltojen ja niittyjen muodostama 
mosaiikki sekä pienipiirteinen maatalousmosaiikki. Peltoluokka koostuu SLICES 
pelloista, taimitarhoista, katetuista viljelmistä ja pitkäaikaisista kesannoista. 

Usein kuormitusarvioinneissa tarvitaan CORINEa tarkempaa maatalousmaan 
luokittelua. Tähän tarkoitukseen on käytettävissä peltolohkorekisteri, joka on maata-
loushallinnon integroituun tukien hallinta- ja valvontajär jestelmään (IACS) kuulu va 
sijaintitietokanta ja maaseutuelinkeinorekisterin alarekisteri. Sinne on tallennettu 
kaikkien pinta-alaperusteista tukea hakeneiden maatilojen talouskeskusten ja perus-
lohkojen sijaintitiedot ja tunnistetietoja. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksen (Tike) maankäyttöaineistossa viljelty ala on jaettu eri kasvilajien, nurmien, 
kesannon, puutarhakasvien ja kasvihuoneviljelyn mukaan. Tike vastaa rekisterin 
ylläpidosta, mutta sen omistaa Maaseutuvirasto (Mavi) joka päättää myös rekisteri-
tietojen luovuttamisesta. (http://www.mmmtike.fi/fi/index/tilastojatietopalvelut/
tietopalvelu/rekistereiden_tietosisalto/peltolohkorekisteri.html) 

Varsinaisen peltolohkojen paikkatiedon lisäksi aineistoon sisältyy tekstimuotois-
ta tietoa. "Tilan tiedot" -tiedostossa kerrotaan tilatunnus ja vesistöalueen tunnus ja 
nimi, jolla tila sijaitsee, sekä tuotantosuunta. "Peruslohkotiedot"- tiedostossa on esi-
tetty peruslohkon nimi, maankäyttölaji (esim. pelto), peltopinta-ala ja peruslohkon 
kehämitta. Nämä tiedot käyttäjä voi itse yhdistää tilatunnuksen avulla tilan tietoi-
hin. "Kasvulohkon tiedot"- tiedostossa on yksityiskohtaisempia tietoja, kuten vuosi, 
kasvulohkon tunnus, kasvikoodit ja kasvit, kesantotyypit ja kasvulohkon pinta-ala. 
Tämän tiedoston tiedot saa yhdistettyä "Peruslohkotiedot" -tiedoston tietoihin perus-
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lohkon tunnuksen avulla sekä "Tilan tiedot" -tiedoston tietoihin tilatunnuksen avulla. 
Tiedostojen välisiä suhteita on havainnollistettu kuvassa 3.1. 

Tässä työssä Tiken peltolohkoaineisto on jaoteltu viiteen eri luokkaan kunkin 
peltolohkon vallitsevan kasvin mukaan: kevätviljat, syysviljat, juurikkaat, nurmet ja 
muut kasvit taulukon 3.1 jaottelun mukaisesti. 

Kuva 3.1. Tiken peltolohkorekisterin tietosisältö.
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Kuvissa 3.2 ja 3.3 on esitetty Aurajoen ja Kalajoen yhden osavaluma-alueen (Sa-
vijoen ja Kalajoensuun alaosan) maankäyttökartat sekä Corine Land Cover 2000 
(CLC2000) että Tiken peltolohkorekisterin mukaan. Kuvista 3.2 ja 3.3 sekä taulukosta 
3.2 havaitaan, että maatalousmaan aluerajat vastaavat pieniä poikkeuksia lukuun 
ottamatta melko hyvin toisiaan, mutta peltolohkorekisterin avulla maatalousmaa 
voidaan luokitella huomattavasti tarkemmin. Peltolohkorekisteri sisältää vain ym-
päristötukijärjestelmään sitoutuneiden maatilojen maatalousmaan. Siksi pinta-ala 
on siinä molemmilla alueilla pienempi kuin CLC2000 paikkatietokantaan perustuva 
pinta-ala. Kuten taulukosta 3.2 näkyy, Savijoella ero on 49 ha ja Kalajoella 273 ha.   

Taulukko 3.1. Peltolohkorekisterin kasvien jaottelu viiteen eri luokkaan yleisimpien viljelykasvien  
viljelypinta-alojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. 

1. Syysviljat 2. Kevätviljat 3. Juurikkaat 4. Nurmet 5. Avopuutarha

Syysvehnä Rehuohra Sokerijuurikas  
sokerin- 
tuotantoon

Monivuotiset kuiva-
heinä-, säilörehu-,  
tuorenurmet

Mansikka

Syysruis Kaura Ruokaperuna Hoidettu viljelemätön 
pelto

Mustaherukka

Syysspeltti-
vehnä

Kevätvehnä Tärkkelysperuna Kesanto Porkkana

Syysrypsi Mallasohra Ruokateollisuus-
peruna (siemenen-
tuotantoon)

Monivuotiset  
laidunnurmet

Kasvimaa

Ruisvehnä Kevätrypsi Muu peruna Viherlannoitusnurmi Ruokasipuli
(sis. punasipuli)

Syysrapsi Seosvilja  
(korsiviljat)

Varhaisperuna
(katteen alainen)

Metsälaidun Omena

Tuorerehu-
nurmet

Siemenperuna
(oma siemenlisäys)

Kumina Valko- eli  
keräkaali

Kevätrapsi Tärkkelysperunan
oma siemenlisäys

Ruokohelpi (alle 5v.) Vadelma

Kevätruis Lanttu Erityistukisopimusala,
muu ala

Punajuurikas

1-vuotiset  
kuivaheinä-, 
säilörehu-,  
tuorenurmet

Nauris Käytössä oleva luonnon-
laidun ja –niitty

Rapea  
keräsalaatti

Vihantavilja Tilapäisesti  
viljelemätön ala

Kukkakaali

Ruokaherne Timotein siemenen 
valvottu tuotanto

Avomaan-
kurkku

Tarhaherne Viljelemätön ala Kiinankaali

Seoskasvusto 
(valkuaiskasvit + 
viljaa yli 15 %)

Suojavyöhykenurmi Tyrni

Öljypellava Luonnonlaidun ja –  
niitty, puustoinen

Punaherukka
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Kuva 3.3. Kalajoen osavaluma-alueen, Kalajoensuun alaosan, maatalousmaankäyttö luokiteltuna 
CLC2000:n mukaan ja peltolohkojen vallitseva kasvilaji TIKEn mukaan.

Kuva 3.2. Aurajoen osavaluma-alueen, Savijoen, maatalousmaankäyttö luokiteltuna CLC2000:n 
mukaan ja peltolohkojen vallitseva kasvilaji TIKEn mukaan. 
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Taulukko 3.2. Savijoen ja Kalajoensuun alaosan valuma-alueen maatalousmaankäyttöluokat 
CLC2000:n ja peltolohkojen vallitseva kasvilaji TIKEn mukaan. 

KALAJOENSUUN ALAOSA SAVIJOKI
C

O
R

IN
E

Luokka ha

C
O

R
IN

E

Luokka ha
Pellot 5 222 Pellot 1 565
Laidunmaat 50 Laidunmaat 14
Pienipiirteinen maatalousmosaiikki 67 Pienipiirteinen 

maatalous- 
mosaiikki

7

Yht. 5 338 Yht. 1 587

Pe
lt

ol
oh

ko
re

ki
st

er
i Luokka ha

Pe
lt

ol
oh

ko
re

ki
st

er
i Luokka ha

Juurikkaat 15 Juurikkaat 224
Kevätviljat 3 537 Kevätviljat 643
Nurmet 735 Nurmet 655
Puutarha 13 Puutarha 15
Syysvilja 766
Yht. 5 065 Yht. 1 538

Tarkemman luokituksen avulla on mahdollista tehdä yksityiskohtaisempia riski-
peltotarkasteluja (katso luku 3.2) tai mallintaa maatalouden kuormitusta pienipiir-
teisemmin. Usein on tarkoituksenmukaista yhdistää CORINEn muut maanpeitto-
luokat ja peltolohkoaineisto kuvaamaan kattavasti koko valuma-alueen maanpeittoa 
ja –käyttöä. 

Peltolohkot, jotka ovat erilaisten erityistukisopimusten piirissä, on peltolohkore-
kisterissä vaikea erottaa toisistaan. Sopimukset on nimetty puutteellisesti (esim. sopi-
muksen teon ajankohta ei käy ilmi) ja siten aineistossa voi olla yhdellä peltolohkolla 
useita päällekkäisiä erityistukisopimuksia. Jos nämä kaikki sopimuspinta-alat laske-
taan yhteen, päädytään virheelliseen pinta-alatietoon erityistukisopimusten osalta. 

3.1.3 
Maalaji ja maannos

Suomessa peltojen viljavuusanalyysejä tehdään useissa laboratorioissa, mm. Agro-
Analyysit Oy:ssä (http://www.agroanalyysit.fi), Viljavuuspalvelu Oy:ssä (http://
www.viljavuuspalvelu.fi/) ja Savolab Oy:ssä (http://www.savolab.fi/viljavuus-
palvelu/index.php?id=15). Viljavuuspalvelu Oy on julkaissut viisivuotiskausittai-
sia viljavuusanalyysien kuntakohtaisia tuloksia jo vuodesta 1955. Tätä tarkempien 
viljavuusaineistojen hyödyntäminen edellyttää käyttölupaa viljelijöiltä. Otetuista 
näytteistä määritetään kentällä aistinvaraisesti maalaji ja multavuus ja tarkistettu 
maalajiluokitus tehdään laboratoriossa. Näytteitä on otettu keskimäärin 59 kpl 1000 
hehtaaria kohti. Näytteistä voidaan määrittää mm. maan pH, kalsium-, kalium-, fos-
fori-, magnesium-, rikki-, kupari-, sinkki-, rauta-, mangaani-, molybdeeni-, koboltti-, 
seleeni- ja orgaanisen aineksen pitoisuus sekä maan lajitekoostumus. Maalajit on 
luokiteltu savimaihin, karkeisiin kivennäismaihin ja eloperäisiin maihin (Aaltonen 
et al. 1949). Multamaiksi on luokiteltu maat, joiden orgaanisen aineksen pitoisuus on 
20–39,9 %, ja turvemaiksi maat, jotka sisältävät orgaanisia aineksia yli 40 % (Mänty-
lahti 2003). Aurajoen ja Kalajoen vesistöalueiden peltojen kuntakohtaiset vallitsevat 
maalajit eri ajanjaksoina on esitelty taulukoissa 3.3 ja 3.4. 

Kuten taulukoista 3.3 ja 3.4 ilmenee, näyteotannasta johtuen monien kuntien pel-
tojen vallitseva maalaji vaihtelee eri vuosina (mm. Lieto). Tämä kertoo eri aikoina 
otettujen näytteiden kohdentumisesta erilaisille peltolohkoille. Todellisuudessa pel-
tojen vallitseva maalaji ei muutu pitkälläkään aikavälillä, tiettyjä orgaanisia maalajeja 
lukuun ottamatta. Joka tapauksessa tämä on hyvä osoitus siitä, miten ajanjakson 
valinta voi vaikuttaa lähtödataan ja sitä kautta mahdollisesti myös tuloksiin ja niistä 
tehtäviin johtopäätöksiin. 



34  Suomen ympäristö  23 | 2010

Taulukko 3.3. Aurajoen alueen kuntien peltojen vallitseva maalaji eri ajanjaksoina. 

Aurajoki 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2002
Aura HtS KHt KHt -
Kaarina HtS HtS KHt HtS
Pöytyä HtS KHt KHt HtS
Oripää HtS KHt KHt HtS
Tarvasjoki HtS KHt KHt HtS
Turku HtS KHt KHt HtS
Lieto HtS KHt KHt Hs

HtS: Hietasavi, KHt: Karkea hieta, Hs: Hiesu

Taulukko 3.4. Kalajoen alueen kuntien peltojen vallitseva maalaji eri ajanjaksoina. 

Kalajoki 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2002
Kalajoki KHt KHt KHt KHt
Reisjärvi HHt HHt HHt Hs
Sievi HHt HHt HHt HHt
Alavieska Mm Mm Mm Mm
Haapajärvi HHt HHt HHt HHt
Nivala HHt HHt HHt HHt
Ylivieska Mm HHt HHt HHt

KHt: Karkea hieta, HHt: Hieno hieta, Hs: Hiesu, Mm: Multamaa

Suomessa maalajit on nimetty pääasiassa orgaanisen aineksen pitoisuuden, la-
jitekoostumuksen tai maan syntytavan mukaan. Maalajit jaotellaan eloperäisiin ja 
kivennäismaihin ja kivennäismaat vielä lajittumattomiin (moreenit) ja lajittuneisiin 
maihin ja ne nimetään vallitsevan maalajin mukaan. Tämä nimeämistapa kuvaa 
hyvin Suomen melko nuoren maaperän maalajien ominaisuuksia ja käyttöarvoa. 
(Lilja et al. 2006.)

Toinen tapa luokitella maata on siinä tapahtuneiden muuttumisprosessien, maan-
nostumisen, aikaan saamien ominaisuuksien perusteella. Euroopassa yleisesti käy-
tetty FAO/Unescon luokittelujärjestelmä on nimenomaan maannoksiin perustuva.  
Alun perin 1974 julkaistu luokittelu on uusittu kahteen kertaan, vuosina 1998 ja 2001. 
Uuden järjestelmän yleisesti käytetty nimitys on WRB (World Reference Base for 
Soil Resources). Tässä järjestelmässä on 30 pääluokkaa, joista kymmentä on todettu 
esiintyvän ja kahta todennäköisesti esiintyy Suomessa. Lisäksi maannosnimeen kuluu 
pääluokan lisäksi yksi tai useampi määre, joita käytetään yhdessä pääluokkanimen 
kanssa. Järjestelmän tavoitteena on ollut luokittelun tekeminen mahdollisimman 
pitkälle jo kentällä morfologisten ominaisuuksien perusteella, ja sen täsmentäminen 
laboratorio määrityksissä. Suomen FAO -luokitus perustuu GTK:n (Geologian tutki-
muskeskus) aineiston tulkintaan. 

Järjestelmän soveltaminen esimerkiksi Pohjoismaiden oloissa ei ole kuitenkaan 
ollut kaikilta osin täysin ongelmatonta. Tarkemmin luokittelua ja sen soveltuvuutta 
Suomeen ovat käsitelleet Lilja et al. (2006). Lisäksi Suomen maaperää koskevia tieto-
varantoja ovat esitelleet Yli-Halla et al. (2003). 

Kuvissa 3.4 ja 3.5 on esitetty eri tietolähteiden pohjalta laadittuja maaperäkarttoja. 
Kuvat havainnollistavat sitä virhettä, mikä tapahtuu, kun pelloilta otetut maanäytteet 
yleistetään kattamaan koko valuma-aluetta (ks. kuvissa Viljavuuspalvelu).
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Kuva 3.4. Aurajoen valuma-alueen paikkatietoon pohjautuvia maaperätietoja. 

Kuva 3.5. Kalajoen valuma-alueen paikkatietoon pohjautuvia maaperätietoja.
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Kuvissa 3.6 ja 3.7 on puolestaan vertailtu GTK:n maaperäaineiston ja maannos-
tietokannan eroja. GTK:n aineistossa Aurajoella savimaita on 50 % ja maannostieto-
kannassa savimaita vastaavaa luokkaa Vertic Cambisol esiintyy lähes sama määrä, 
47 %. Kalliopaljastumia GTK:n aineistossa on 17 %, mikä vastaa maannostietokannan 
luokkaa Dystic Leptosol (20 %). Aurajoen ja Kalajoen tapauksessa erot maannostie-
tokannan ja GTK:n aineiston välillä ovat siis melko pieniä. 
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Kuva 3.6. Aurajoen alueen eri maaperäluokkien prosenttiosuudet laskettuna GTK:n aineistosta ja 
maannostietokannasta. 

Kuva 3.7. Kalajoen alueen eri maaperäluokkien prosenttiosuudet laskettuna GTK:n aineistosta ja 
maannostietokannasta.
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3.1.4 
Maan ravinteisuus

Maan fosforiluku (P-luku) on tärkeä muuttuja sekä riskipeltojen identifioinnissa että 
kuormitusselvityksissä. Valitettavasti tämä muuttuja on kuitenkin melko huonosti 
tilastoitu, vaikka maanviljelijät tekevätkin säännöllisiä P-luvun määrityksiä pelloil-
laan. Tällä hetkellä tiedot ovat saatavilla kuntatasolla. Lohkotarkkuudella P-lukuja on 
kuitenkin tallennettu Viljavuuspalvelun tuloslaariin jo useiden vuosien ajan (http://
www.tuloslaari.fi). Tarkastelualueiden, Kalajoen ja Aurajoen, kuntakohtaiset P-luvut 
ja näytteiden määrät kolmen viimeisimmän Viljavuuspalvelu Oy:n viisivuotismit-
tausjakson ja vuoden 2002 osalta on esitetty kuvassa 3.8. Vertailtavuuden parantami-
seksi vuoteen 2002 nähden, alkuperäisissä tiedostoissa koko viiden vuoden jaksojen 
kuntakohtaiset näytemäärät on kuvissa jaettu kunkin jakson vuosittaisiksi näyte-
määriksi. Jaksolla 1996–2000 P-luvut ovat hieman korkeampia kuin muilla esitetyillä 
jaksoilla lukuun ottamatta Kaarinan kunnan tasoa jaksolla 1986–1990. Näytteiden 
lukumäärä ja näytteenottopaikat vaihtelevat vuosittain, joten tulosten vertailtavuus 
on ongelmallista. 

Kuva 3.8. Aurajoen ja Kalajoen alueen kunnissa tehtyjen maanäyteanalyysien määrä tuhatta peltohehtaaria kohden eri 
vuosina (viiden vuoden keskiarvo). 

Kuva 3.9. Aurajoen ja Kalajoen alueen kunnissa maanäytteisiin perustuva peltojen keskimääräinen P-luku ja sen  
vaihtelu. 
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Viljavuuspalvelu on parhaillaan siirtymässä P-luvun määrityksissä GPS-paikan-
nuksen käyttöön, minkä seurauksena viljelijöiden on tulevaisuudessa mahdollista 
saada P-lukutietoa paikannettuna. On kuitenkin pidettävä mielessä, että P-luku saat-
taa vaihdella merkittävästi jopa yhden peltolohkon sisällä, joten pitkälle menevien 
johtopäätösten teko pienen näyteotoksen perusteella voi olla harhaanjohtavaa.  

3.1.5 
MYTVAS-aineisto

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS) alkoi 
vuonna 1995 ja sen tarkoituksena on selvittää miten ympäristötuki on vaikutta-
nut maataloudesta peräisin olevaan vesistökuormitukseen. Muutoksia arvioitiin 
laskennallisilla menetelmillä ja erilaisilla indikaattoreilla, jotka olivat ympäristöön 
vaikuttavia maataloustoimintaa kuvaavia tekijöitä. Tiedot toimenpiteistä ja niiden 
muutoksista kerättiin ensimmäiseen raporttiin haastattelemalla vuosina 1995, 1997 ja 
1999 aina noin 400 ympäristötuen perustukeen tuolloin sitoutunutta viljelijää neljällä 
erityyppisellä koealueella Suomessa; Lepsämänjoella, Yläneenjoella, Taipaleenjoella 
ja Lestijoella (Palva et al. 2001). Tämä aineisto on myös yhdistettävissä maatilojen 
paikkatietoon. Tutkimuksessa kartoitettiin alueiden peruslohkojen maalajijakaumat 
ja peltojen fosforitilat. 

MYTVAS-tutkimuksissa lannoituksen muutoksia tarkasteltiin laskemalla keski-
määräiset typpi- ja fosforilannoitustasot alueittain ja kasvilajeittain. Maalajin ja sato-
tason vaikutuksia typpilannoitukseen tutkittiin Yläneenjoella ja Lestijoella. Ensim-
mäisessä MYTVAksessa laskettiin myös typpitasejakaumat kaikilta lohkoilta, joita 
oli lannoitettu ja joista oli käytettävissä satoarvio. Nurmien fosforilannoitusta taas 
tarkasteltiin lohkoilla, joita oli lannoitettu vähintään kahdesti kasvukauden aikana. 
Myös lannan käsittelymenetelmiä, lantavarastojen riittävyyttä sekä lannan levitys-
menetelmiä ja -määriä kartoitettiin alueittain. Raportissa on lisäksi esitelty alueille 
tehdyt ravinnekuormituksen arvioinnit, jotka tehtiin nitraattitypelle SOIL/SOIL-N 
-mallilla ja liukoiselle ja partikkelifosforille ICECREAM -mallilla.

Seuraavassa MYTVAksessa vuosina 2000–2002 oli edellisten neljän tutkimusalu-
een lisäksi mukana myös Savijoki, Löytäneenjoki, Kinarehenoja ja Hovi. Aiempien 
tarkastelujen lisäksi laskettiin kasvilajikohtaiset keskimääräiset typpi- ja fosforitaseet, 
mutta hieman eri kaavalla kuin mitä Palva et al. (2001) käyttivät. Myös viimeisellä 
tehdyllä haastattelukierroksella 2003–2005 kartoitettiin kyseisten alueiden tilojen 
viljelykasvien lannoitusta, laskettiin typen ja fosforin ravinnetaseet ja arvioitiin ra-
vinnehuuhtoumia ICECREAMilla (Mattila et al. 2007).

MYTVAS -aineisto ei ole vapaasti saatavilla, mutta alkuperäistä aineistoa on mah-
dollista saada tapauskohtaisesti myös muuhun tutkimuskäyttöön. Aineisto on osit-
tain tietosuojattua ja sen yksityiskohtainen esittäminen on kiellettyä ilman erillistä 
lupaa. MYTVAS -raportit ja muut julkaisut sisältävät kuitenkin arvokasta paikkatie-
toaineistoa mallien lähtötiedoksi. MYTVAS -aineistossa on tietoa myös peltolohkoilla 
käytetyistä viljely- ja muokkauskäytännöistä. Valuma-aluetasolla tätä tietoa ei juuri 
ole saatavilla, joten arvioita niistä voi kysellä lähinnä vain paikallisilta maataloussih-
teereiltä. Muokkauskäytännöillä on kuitenkin suuri merkitys kuormitusarvioinneis-
sa, joten tämän tiedon saaminen käyttöön olisi ensiarvoisen tärkeää.   

TIKE:n toimesta ylläpidetään myös eläintuotannosta tilasto- ja rekisteritietoa. 
Eläinmäärän ja erityisesti niiden tuottaman lannan ravinnepitoisuuden on todettu 
vaikuttavan ravinnekuormitukseen. Eläinmäärä lajeittain esitetään joko kuntakohtai-
sesti tai tilakohtaisesti ja lannan ravinnepitoisuudet on mahdollista laskea käyttäen 
Suomessa yleisesti hyväksyttyjä kertoimia (Ympäristöministeriö 2008). Tietoa siitä, 
mille pelloille lantaa levitetään, ei kuitenkaan ole käytettävissä. Yleisesti oletetaan, 
että lantaa levitetään tilan lähellä oleville pelloille. 
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3.1.6 
Meteorologinen tieto

Suomessa Ilmatieteen laitos (IL) tekee säännöllisesti säähavaintoja lähes 500 mittaus-
pisteessä. Sääasemilla laaditaan kolmen tunnin välein maailmanlaajuisesti viestittävät 
ns. synoptiset sanomat. Lentoliikenteelle olennaiset sanomat laaditaan vielä useam-
min. Automaattiset sääasemat on luokiteltu sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan 
meri-, järvi- ja tunturisääasemiin. Osa näistä on puoliautomaattisia, joissa havaitsija 
tekee jatkuvan automaattimittauksen lisäksi yhden tai useamman havainnon vuoro-
kaudessa. Ilmastoasemilla tehdään kolme havaintoa vuorokaudessa ja sadeasemilla 
kerran vuorokaudessa. Näitä havaintoja käytetään Suomen ilmaston tutkimuksessa. 
Joillakin auringon säteilyn mittausasemilla seurataan myös maanpinnasta heijastu-
van säteilyn suuruutta sekä maanpinnan saavuttaman ja pinnasta poistuvan säteilyn 
tasetta (Taulukko 3.5).

Lisäksi tarvittavaa tietoa kerätään mastoasemilla, sääluotauksilla, salamanpai-
kannusverkolla, säätutkilla ja -satelliiteilla ja muilla mittauksilla. Tarkemmat tiedot 
havaintoasemista ja Ilmatieteenlaitoksen tarjoamista asiatuntijapalveluista, tässä esi-
tettyjen lisäksi, löytyy lisää tietoa ilmatieteenlaitoksen Internet-sivuilta (http://www.
fmi.fi/saa/). Säädata on Suomessa maksullista. 

Taulukko 3.5. Suomessa käytössä olevien sää-, ilmasto- ja sadeasemien sekä auringon säteilyn mittausasemat. 

Asema- 
tyypit

Sääasemat Automaatti- 
asemat

Ilmastoasemat Sadeasemat Auringon  
säteilyn  
mittausasemat

Asemien 
lkm

42 183 7 115 19

Mitattavat  
suureet

Lämpötila, kosteus, 
näkyvyys, tuulen 
suunta ja nopeus, 
ilmanpaine, sademää-
rä, sääilmiöt, pilvet, 
maanpinnan laatu ja 
lumensyvyys

Lämpötila, kosteus, 
näkyvyys, tuulen 
suunta ja nopeus, 
ilmanpaine, sade-
määrä ja sääilmiöt

Lämpötila, kosteus, 
tuulen suunta ja 
nopeus, sademäärä, 
sääilmiöt, pilvet, 
maanpinnan laatu ja 
lumensyvyys

Sademäärä, sateen 
tyyppi, maanpinnan 
laatu ja lumensy-
vyys

Paisteaika, ultra-
violetti-, globaali- 
ja hajasäteily

3.1.7 
Peltojen ja vesistöjen välinen etäisyys 

Pellon etäisyys lähimmästä uomasta tai vesistöstä on pintavalunnan kautta kulkevan 
ravinne- ja kiintoaineskuorman kannalta tekijä, jonka merkitys ravinnekuormituksen 
selittäjänä riippuu ensisijaisesti vesistöjen lähellä olevien peltojen kaltevuudesta, 
maalajista, ravinteisuudesta ja viettävyydestä vesistöön päin. Jos peltojen ojitus/
salaojitus on hyvin toimiva, etäisyystekijän merkitys luonnollisesti vähenee, koska 
varsinkin tulvatilanteissa avo-ojien ja osittain myös salaojien kautta kulkeutuvien 
ravinteiden pidättyminen on vähäistä. Salaojien kautta kulkeutuvan kiintoaineksen 
ja ravinteiden määrä riippuu ensisijaisesti salaojien kunnosta ja lisäksi ns. oikovir-
tausreittien (makrohuokosten) osuudesta.  Tietoa oikovirtausreittien osuudesta ja 
olemassaolosta on saatavilla vain yksittäisissä erillistutkimuksissa (Alakukku 2003), 
ja niiden merkitystä laajemmassa skaalassa voidaan vain arvioida. 

Etäisyystekijän merkittävyyttä voidaan tarkastella peltolohkopaikkatiedon avulla 
esimerkiksi laskemalla kuinka suuri osa pelloista sijoittuu tietyn etäisyyden päähän 
lähimmästä vesistöstä. Suomessa KUTI-tutkimuksen (Puustinen et al. 1994) mukaan 
peltojen mediaanietäisyys paikallisvesien purkupisteestä lähimpään alapuoliseen 
vesistöön on 1 km. Vastaavasti koko peltoalasta 14,4 % on alle 100 m:n etäisyydellä 
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lähimmästä vesistöstä ja 5 %:lla pellon pinnan ja alle 100 m:n etäisyydellä sijaitsevan 
vesistön vedenpinnan korkeusero on alle 1 m. Pelloista noin 55 % on salaojitettu ja 
valtaojituksen piirissä tai välittömästi vesistön läheisyydessä on yhteensä 87 %. 

Keskimääräisen lohkon pinta-ala on 2,2 ha ja pellon pituus noin 160 metriä. Aura-
joen vesistöalueella 32 % pelloista sijaitsee alle 160 metrin etäisyydellä leveydeltään 
yli kahden metrin uomasta tai järvestä. Kalajoella vastaava luku on 16 %. Jos rajana 
käytetään 500 metrin etäisyyttä, sijaitsee Aurajoen pelloista 76 % tämän määrityksen 
mukaan riskialueella ja Kalajoella vastaavasti 44 %. Etäisyyden todellista merki-
tystä ravinnekuormituksen selittäjänä on vaikea todentaa nykyisillä mittauksilla, 
koska tämän selvittämiseksi tarvittaisiin useita jatkuvatoimisia vedenkorkeuden ja 
vedenlaadun mittalaitteita valtaojien eri kohdissa ja erilaisilla etäisyyksillä sijaitse-
vien peltolohkojen paikallisvesien purkupisteissä. Tällaisia mittauskampanjoita ei 
Suomessa ole tehty.    

Kuvassa 3.10 on esitetty Kalajoen ja Aurajoen osa-alueille sijoittuvien peltojen 
sijoittuminen 15 m, 160 m ja 500 m sisälle lähimmästä uomasta. Valkoinen alue edus-
taa muuta maankäyttöä kuin maatalousmaata. Kuvasta havaitaan myös, että vaikka 
mediaanipellon pituus on 160 m, vaihtelee peltolohkojen koko merkittävästi lohkolta 
toiselle.  

Kuva 3.10. Kala- ja Aurajoen vesistöalueen peltoala 15 m, 160 m ja 500 m:n säteellä lähimmästä yli kahden metrin levyi-
sestä uomasta. 

3.2 
Riskipeltojen arviointi Suomessa ja muualla 
Riskialueiden identifiointi edellyttää aina laadultaan korkeatasoista paikkatieto-
aineistoa. Riskipellon määritelmä voi vaihdella huomattavastikin eri maissa. Suo-
messa keskitytään lähinnä ravinteiden kulkeutumisriskiin vesistöihin. Ongelma-
na on ravinteiden kulkeutuminen niin liukoisessa muodossa kuin eroosion myötä 
maapartikkeleihin sitoutuneina ja tästä aiheutuva vesistöjen rehevöityminen. Näin 
ollen myös riskipellon määritelmään sisältyy pellon etäisyys vesistöstä, kaltevuus, 
muokkauskäytännöt, kasvipeitteisyys, maalaji, P-luku ja lannoitteen määrä, laatu, 

Kalajoki Aurajoki
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levitysajankohta ja -tapa sekä tuotantoeläinten määrä. Kaikilla näillä on vaikutusta 
ravinteiden huuhtoutumiseen yhdessä ilmasto-olojen kanssa.  Haasteellista onkin, 
kuinka eri tekijöitä arvioinnissa painotetaan.  

Norjassa maatalouden vesiensuojelulla pyritään vähentämään eroosiota ja sitä 
kautta erityisesti fosforikuormitusta. Viljelysmaat on luokiteltu ja kartoitettu eroosio-
riskin mukaan, ja ympäristötukia maksetaan tähän luokitukseen perustuen. Eroosio-
riskikartat on muodostettu maalajin ja kaltevuuksien perusteella. Eroosioherkkyyksiä 
arvioitaessa huomioidaan kuitenkin myös ilmasto-olot, kasvillisuus ja ihmistoiminta. 
Sulamisvesien aiheuttamaa kuormitusta arvioitaessa huomioidaan myös maan edel-
lisen syksyn kosteus ja kyllästyneisyys. Esimerkiksi talvella 1990 jäätynyt pintamaa, 
heikkosidoksinen kyllästynyt maa, lumen sulaminen ja rankat sateet aiheuttivat 
Norjassa vakavaa rotkoeroosiota, jopa 100 t ha-1. Pahiten eroosiosta kärsivät saviset 
ja hietaiset/hiekkaiset maat sekä syyskynnetyt pellot, kun taas sänkipelloilla ei eroo-
siota juuri havaittu (Øygarden et al. 2006).

Norjassa maan tasoittaminen on ollut aikaisemmin yleistä ja tämä toimenpide 
pyritään myös huomioimaan eroosioherkkyyttä arvioitaessa. Maan tasoittamisessa 
alkuperäinen maan pintakerros on siirretty laaksokohtiin. Näin muodostuneet uudet 
päällimmäiset maakerrokset ovat usein ravinneköyhempiä, läpäisevyydeltään hei-
kompia ja eroosioherkempiä kuin aiemmin (Lundekvam et al. 2003). 

Tanskan maa-alasta 60 % on maatalousmaata ja siitä 90 % on viljelyksessä. Niin-
pä maatalous on hyvin intensiivistä ja typpilannoitteiden käyttömäärät Euroopan 
korkeimpia. Tanska olikin ensimmäisiä maita, joka alkoi kiinnittää huomiota typ-
piongelmaan. Se on myös yksi EU:n menestyneimmistä maista typpipäästöjen vä-
hentämisessä ja hillitsemisessä. Maatalouden typpipäästöjä arvioidaan mm. tans-
kalaisella DAISY-mallilla. Sitä käytetään kansallisissa simulaatioissa, hyödyntäen 
mm. kunnittaisen tms. tason maalaji-, tilatyyppi-, kastelutapa-, lannantuotanto- ja 
lannoitustietoja. Saadut typpikuormituksen tulokset voidaan jakaa maantieteellisesti, 
jolloin pystytään havaitsemaan myös mahdollisia riskikohteita. Yksittäisten vuosien 
äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset kumotaan normalisoimalla sää 10 vuoden 
aikavälillä. (Kronvang et al. 2008.)

3.3 
Johtopäätökset
Paikkatietoaineistojen käyttöä rajoittaa ensisijaisesti aineistojen maksullisuus ja 
osittain myös vaikea saatavuus. Eri hallinnonalojen aineistot eivät ole toistaiseksi 
yhteiskäytön piirissä, mutta tällä hetkellä on käynnissä useita selvityksiä, joiden 
päämääränä on yhteiskäytön merkittävä lisääminen. Joidenkin aineistojen käyttöä 
rajoittaa myös niiden tietosuoja, jolloin tiettyjä tietoja ei voida esittää ilman tiedon 
"omistajan" lupaa. Esim. Tiken peltolohkorekisterin paikkakohtaisen tiedon käyttö 
on tietosuojan vuoksi rajoitettua. 

Laserkeilattu maanpinnan korkeustieto tulee merkittävästi parantamaan korkeus-
tietoon pohjautuvien prosessien tai muuttujien arviointia. Muuan muassa eroosion 
määrän arvioinnissa ja tulva-alueiden tunnistamisessa nykyinen peruskartan 5 m 
korkeuskäyriin perustuva tieto on ollut liian karkeaa ja aiheuttanut virheellisyyttä 
arviointiin. Erittäin tehokkaiden tietokoneiden tarve laserkeilatun aineiston käsitte-
lyssä saattaa kuitenkin osittain estää aineiston laajaa käyttöönottoa. 

Maapeitto- ja maalajikarttatieto eivät näillä näkymin ratkaisevasti muutu lähitu-
levaisuudessa. Eri aineistoja käytettäessä on huomioitava niiden rajoitukset ja so-
veltuvuus erityisesti pinta-alaltaan pienten alueiden tarkastelussa. Maaperän osalta 
ylimmän pintakerroksen (0–5 cm) maalajin koostumuksen tuntemus olisi tärkeää 
arvioitaessa erityisesti eroosio- ja ravinnehuuhtoumariskiä. Huuhtoumatutkimuksis-
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sa peltolohkoaineiston merkitys tullee kasvamaan, mikäli tulevaisuudessa pystytään 
paremmin yhdistämään eri paikkatietoaineistoja ja tarkastelemaan niiden avulla esi-
merkiksi maatalousalueiden riskikohteita. Jatkossa olisi tärkeää lisäksi varmistaa, että 
satelliittikuvista tulkittuja maanpeittoaineistoja voitaisiin hyödyntää myös ajallisten 
muutosten tarkastelussa. Peltolohkoaineistosta voidaan selvittää peltoalueen ajallista 
muutosta, mutta muiden maankäyttömuotojen ajallista muutosta ei voida selvittää, 
mikäli luokittelu muuttuu aina kun uusia maanpeittoaineistoja otetaan käyttöön. 

Tarve tarkempaan maan liukoisen fosforin pitoisuuden paikkatietoon on suuri. 
Parhaillaan suunnitellaan P-lukumittausten sitomista paikkaan, jolloin olisi mahdol-
lista nykyistä kuntakohtaista tietoa tarkemmin arvioida P-luvun vaihtelua alueittain. 
Ravinnehuuhtoumien luotettava arviointi edellyttää myös pelloilla käytössä olevien 
viljelykäytäntöjen tietämystä. Nykyisin tämä tieto arvioidaan maataloussihteerien ja 
muun muassa MYTVAS -haastattelujen pohjalta, mutta luotettava vuosittain muut-
tuva tieto puuttuu.     

Paikkatiedon merkitys mallien käytössä on edelleen lisääntymässä ja on toden-
näköistä, että mallien luotettavuus kasvaa paremman ja tarkemman lähtöaineiston 
myötä.  Mallituloksia tulkittaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että malli on aina yk-
sinkertaistettu kuvaus todellisuudesta ja mallin kyky tuottaa todenmukaisia tuloksia 
määräytyy pitkälti lähtötiedon yksityiskohtaisuudesta ja tarkkuudesta. Luonnollisesti 
myös mallin rakenne, puutteellisuudet prosessikuvauksissa ja malliparametrien to-
denperäisyys tuovat oman epävarmuutensa mallitulokseen.

Kirjal l isuus
Aaltonen, V. T., Aarnio, B., Hyyppä, E., Kaitera, P., Kivinen, E., Kokkonen, P. 1949. Maaperäsanaston ja 

maalajien luokituksen tarkistus v. 1949. Journal of the Scientific Agricultural Society of Finland 21, 
37–66.

Alakukku, L., Weisskopf, P., Chamen, W.C.T., Tijink, F.G.J., van der Linden, J.P., Pires, S., Sommer, C., 
Spoor, G., 2003. Prevention strategies for field traffic-induced subsoil compaction: a review. Part 1. 
Machine/soil interactions. Soil Till. Res. 73, 145–160.

Boardman, J. & Evans, B. (2006). Britain. Teoksessa J. Boardman;& J. Poesen, Soil Erosion in Europe (ss. 
439–451). John Wiley & Sons, Ltd.

Evans, N. J. & Morris, C. (1997). Towards a Geography of Agri-Environmental Policies in England and 
Wales. Teoksessa Geoforum Vol. 28, No 2 (ss. 189–204). Elsevier Science Ltd.

Kronvang, B., Andersen, H. E., Børgesen, C., Dalgaard, T., Larsen, S. E., Bøgestrand, J., ym. (2008). Ef-
fects of policy measures implemented in Denmark on nitrogen polluiton of the aquatic environment. 
Teoksessa Environmental Science & Policy 11 (ss. 144–152).

Lilja, H., Uusitalo, R., Nevalainen, R.,Väänänen, T.& Tamminen, P. 2006. Suomen maannostietokanta. 
maannoskartta 1:250 000 ja maaperän ominaisuuksia. Mtt selvityksiä 114. MTT. Luettavissa interne-
tissä:  http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts114.pdf

Lundekvam, H., Romstad, E. & Øygarden, L. (2003). Agricultural policies in Norway and effects on soil 
erosion. Teoksessa Environmental Science & Policy 6 (ss. 57–67).

Mattila, P., Rankinen, K., Grönroos, J., Siimes, K., Karhu, E., Laitinen, P., Granlund, K., Ekholm, P. & 
Antikainen, R. 2007. Viljelytoimenpiteet ja vesistökuormitus ympäristötukitiloilla vuosina 2003–2005. 
Suomen ympäristö 40/2007. Suomen ympäristökeskus. Luettavissa internetissä: http://www.envi-
ronment.fi/download.asp?contentid=82878&lan=fi

Mavi/Tike peltolohkorekisteri: http://www.mmmtike.fi/fi/index/tilastojatietopalvelut/tietopalvelu/
rekistereiden_tietosisalto/peltolohkorekisteri.html

Mäntylahti, V. 2003. Suomen peltojen viljavuus 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000. Viljavuuspalvelu Oy.
Palva, R., Rankinen, K., Granlund, K., Grönroos, J., Nikander, A. & Rekolainen, S. 2001. Maatalouden 

ympäristötuen toimenpiteiden toteuttaminen ja vaikutukset vesistökuormitukseen vuosina 1995-
1999. MYTVAS-projektin loppuraportti. Suomen ympäristö 478. Suomen ympäristökeskus. Luetta-
vissa internetissä: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=18807&lan=fi

Puustinen, M., Merilä, E., Palko, J. & Seuna, P. 1994. Kuivatustila, viljelykäytäntö ja vesistökuormi-
tukseen vaikuttavat ominaisuudet Suomen pelloilla. English summary: Drainage level, cultivation 
practices and factors affecting load on waterways in Finnish farmland. National Board of Waters and 
Environment, Research Report A 198. 323 p.

Pyykkönen, S., Grönroos, J., Rankinen, K., Laitinen, P., Karhu, E. & Granlund, K. 2004. Ympäristötuen 
mukaiset viljelytoimenpiteet ja niiden vaikutukset vesistökuormitukseen vuosina 2000–2002. Suo-
men ympäristö 711, XX p. Suomen ympäristökeskus. Luettavissa internetissä: http://www.ymparis-
to.fi/download.asp?contentid=21956&lan=fi

Schmieder, F. (2008). Application of the ICECREAM model under different climatic conditions and 
variable field properties. Diploma Thesis. Internationales Hochschulinstitut Zittau.


	3 Paikkatietotarpeet valuma-alueiden kuormitusarvioinneissa
	3.1 Paikkatiedon tarve valuma-aluemalleissa
	3.2 Riskipeltojen arviointi Suomessa ja muualla
	3.3 Johtopäätökset

	Kirjallisuus

