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4    Kuormitusmallien mahdollisuudet, 
kehitystarve ja mallitulosten vertailut 

Kirsti Granlund, Sirkka Tattari, Markku Puustinen, 
Janne Helin, Sari Väisänen, Jarmo Linjama

4.1  
Mallien soveltuvuus ja yleistettävyys 
kuormitusarvioiden tekemisessä

Ympäristösääntelyn lisääntyminen luo yhä kasvavaa tarvetta tunnistaa vesistöihin 
kulkeutuvien ravinteiden määriä ja kehittää tätä estäviä tai hillitseviä toimenpiteitä 
(Gren & Griensven 2007). Usein Suomesta Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta 
on arvioitu vain mitattujen virtaamien ja yksittäisten pitoisuusnäytteiden perusteella. 
Vesiensuojelutoimenpiteillä aikaansaatujen vaikutusten arviointiin ja toimenpiteiden 
vertailuun tarvitaan kuitenkin parempia ja tarkempia arviointimenetelmiä. Mate-
maattisten kuormitusmallien avulla voidaan simuloida useiden erilaisten vesistö-
alueen hoitokeinojen vaikutuksia kustannustehokkaasti (Gren & Griensven 2007). 
Mallin valinnan pitäisi perustua siihen, pystytäänkö kyseisellä mallilla vastaamaan 
haluttuun kysymykseen. Tulosten luotettavuuden parantamiseksi usean mallin rin-
nakkainen soveltaminen on tärkeää.

SeMaTo ja KuVe-hankkeissa sovellettujen mallien keskinäinen vertailu oli yksi 
keskeinen osa tätä tutkimusta.  Hankkeissa käytetyt mallit, sovelluskohteet ja aika-
jaksot on esitetty taulukossa 4.1. Mallien yksityiskohtaiset kuvaukset alkavat luvusta 
4.1.1. Mallitulosten yhdenmukaisuus tai mahdollinen ristiriitaisuus osoittavat mallien 
luotettavuustason ja samalla mahdolliset kehitystarpeet. Usein malleja kehitetään 
kohteeseen, josta on käytettävissä empiiristä aineistoa ja mallitulokset saadaan vas-
taamaan seurantatuloksia. Tämä ei kuitenkaan takaa mallien luotettavuutta missä 
tahansa kohteessa. Mallien vertailu lisää parhaimmillaan niiden luotettavuutta ja tuo 
lisää varmuutta niiden käyttöön kuvattaessa luonnonilmiöitä. 

Taulukko 4.1. Tutkimuksessa käytetyt mallit ja sovelluskohteet. 

Malli Sovelluskohde Aikajakso
ICECREAM Aurajoki, Kalajoki 1997 – 2006
COUP VEPS-alueet pitkä aikaväli
INCA Savijoki 2000 – 2003, 2004 – 2007
VEMALA Savijoki

Aurajoki
2004 – 2007
1995 – 2009

SWAT Testisovellus Aurajoelle   
VEPS Aurajoki, Kalajoki pitkä aikaväli
VIHMA Savijoki, Aurajoki, Kalajoki pitkä aikaväli
SAMA Aurajoki, Kalajoki 1997-2006 (huuhtouma), 2003 & 2009 (talous) 
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Maatalouden vesistökuormitusta mallinnetaan useilla erilaisilla ja eri tarkoituksiin 
kehitetyillä malleilla. Mallivertailuihin perustuva mallien luotettavuuden kasvu li-
sää niiden käyttömahdollisuuksia vesienhoidon suunnittelussa. Tämä vastaa VEHO 
hankkeiden tavoitetta D 'Perusteiden selvittäminen maa- ja metsätalouden vesistö-
kuormituksen ja –vaikutusten  seurannan kehittämiseksi' (vrt. Johdanto).

EU:n vesipuitedirektiivin (VPD) vaatimien vesienhoitosuunnitelmien (VHS) laa-
timinen edellyttää viranomaisilta tarpeellisten työkalujen käyttöä ja valintaa. Vesi-
puitedirektiivin toimeenpanossa mallit auttavat esimerkiksi ymmärtämään kuinka 
vesistösysteemit toimivat ja ne tarjoavat puitteet tiedon hallinnalle ja päätöksente-
olle (Kämäri & Rekolainen 2005). Viime vuosina on EU:ssa ollut käynnissä useita 
hankkeita, joissa malleja on testattu ja mallintamista ohjeistettu vesipuitedirektiivin 
toimeenpanoa silmälläpitäen. 

HarmoniQuA-projektissa (Harmonising Quality Assurance in model based 
catchment and river basin management, 2002–2005) kehitettiin ohjelmistotyökalu 
MoST (Modelling Support Tool), joka sisältää ohjeistusta ja kehikon mallinnuspro-
jektin laatimista ja laadunvarmennusta varten. Hankkeen kuvaus löytyy Harmoni-
QuAn Internet-sivuilta: http://harmoniqua.wau.nl/. Kaavio hyvän mallinnustavan 
prosessista löytyy samoilta sivuilta osoitteesta: http://harmoniqua.wau.nl/public/
most/flowchart.htm. VEHO-hankkeiden yhteydessä toteutetuissa mallinnuksissa on 
osittain sovellettu HarmoniQuA-projektissa suositeltuja mallinnuskäytäntöjä.

EU-projektissa BMW (Benchmark Models for Water Framework Directive, 
2002–2004) tavoitteena oli kehittää menetelmiä helpottamaan mallien valintaa 
VPD-työssä. VPD:n toimeenpanossa hyödynnettävien mallien tunnistamisen li-
säksi projekti tähtäsi intensiivisesti tutkituilla vesistöalueilla käytettyjen mallien 
testaamiseen ja demonstroimiseen (Kämäri & Rekolainen 2005). Projektin Inter-
net sivuilla (http://www.environment.fi/default.asp?contentid=116046&lan=EN) 
on esimerkiksi River Basin Manager's Toolbox, jossa on tietoa malleista ja työkaluista 
helpottamaan sopivimman mallin valinnassa. Model Catalog-osassa kerrotaan puo-
lestaan mallien ominaisuuksista ja malleja voi etsiä erilaisten kriteerien avulla. Model 
Evaluation Tool- osassa voi taas arvioida minkä tahansa sieltä löytyvän mallin omi-
naisuuksia ja arvioida mallin soveltuvuutta erinäisiin tehtäviin lyhyen kyselyn avulla. 
Toolbox sisältää siis lukuisan määrän malleja, joista moni voisi olla hyödyllinen myös 
Suomessa. Se kuitenkin edellyttäisi mallien soveltamista ja testausta oloissamme 
ennen käyttöönottoa. Näistä malleista Suomessa on sovellettu vain SWAT- mallia 
(Tattari et al. 2009; Bärlund et al. 2007; Koskiaho et al. 2007). 

Ravinteiden huuhtoumista arvioivia laskentatyökaluja ja valuma-aluemalleja tes-
tattiin kattavasti myös EU-projektissa EUROHARP (Kronvang et al. 2009a) vuosina 
2002–2006. Tavoitteena oli tarjota mallien loppukäyttäjille ohjeistusta mallien va-
lintaan EU:n direktiivien (vesipuitedirektiivi ja nitraattidirektiivi) toimeenpanossa. 
Hankkeessa testattiin kahdeksan typpi – ja viisi fosforimallia jotka ovat EU:ssa käy-
tössä. Projektin sivuilta (http://www.iis.niva.no/php/euroharp/) löytyy myös Tool-
Box, jossa käytetyt mallityökalut on kuvattu yksityiskohtaisesti. Tutkimusalueita oli 
yhteensä 17 ja mukana oli Suomesta Eurajoen ja Yläneenjoen valuma-alueet, joilla tes-
tattiin viittä erilaista kuormituksenlaskentamallia tai –työkalua. Näistä yksinkertaisin 
oli tanskalainen kuormituksen ositukseen perustuva laskentatyökalu SA (Source Ap-
portionment) ja eniten prosessikuvauksia sisälsi ruotsalainen TRK- malli (Schoumans 
et al. 2009). Mallinnettu vuosittainen typpikuorma Eurajoen valuma-alueelta vaihteli 
välillä 3,2–5,3 kg N ha-1 ja fosforikuorma välillä 0,15–0,19 kg P ha-1. Arvot vastasivat 
mitattuja kuormia melko hyvin (Kronvang et al. 2009b). Mallitulosten evaluoimi-
nen auttaa niiden luotettavuuden arviointia. Ilman vertailukohtia, kuten empiirinen 
aineisto tai toiset mallit, mallitulosten luotettavuus jää liiaksi uskomuksen varaan. 

Vesienhoidon suuntaviivoissa (Ympäristöministeriö 2007) esitetyt vesiensuojelun 
tavoitteet ja VPD:n vesistöalueiden toimenpideohjelmissa esitetyt maataloutta koske-
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vat toimenpiteet sisältyvät maatalouden ympäristötukiohjelmaan. Tämä onkin kes-
keisin ohjauskeino pyrittäessä saavuttamaan edellä mainitut vesienhoitotavoitteet.

Kuvassa 4.1 esitetty polku vesien vallitsevasta tilasta tarvittaviin toimenpiteisiin ei 
ole mahdollinen ilman seuranta- ja arviointijärjestelmien sekä erilaisten mallien so-
veltamista. Jo vesistöihin kohdistuvien paineiden tunnistaminen perustuu keskeisellä 
tavalla mallien (mm. VEPS) käyttöön. Vastaavasti toimenpideohjelmien laatiminen 
ilman mallityökaluja (mm. VIHMA) voi tuottaa vain hyvin karkeita arvioita. Ilman 
riittäviä menetelmiä ja valuma-alueita koskevia tietoja (paikkatieto) toimenpidesuo-
situsten ja toimenpiteiden kohdentaminen ei olisi perusteltua. Tätä taustaa vasten 
käytettävissä olevien mallien vertailu parantaa niiden luotettavuutta, paljastaa mah-
dollisia kehitystarpeita ja osoittaa mallien käyttökelpoisuuden erilaisissa tilanteissa.

4.1.1  
Peltoprofiilimittakaavan mallit (ICECREAM, COUP) 

ICECREAM on Suomen ilmasto-olosuhteisiin soveltuva, amerikkalaisiin CREAMS ja 
GLEAMS huuhtoumamalleihin perustuva dynaaminen, vuorokauden aika-askeleella 
toimiva peltomittakaavan huuhtoumamalli (Knisel 1980; Tattari et al. 2001; Yli-Halla 
et al. 2005; Bärlund et al. 2009) (Kuva 4.2). Sillä voidaan simuloida viljelykäytän-

Kuva 4.1. Periaatekuva maatalouden ympäristötukijärjestelmän, VPD:n tavoitteiden ja toimenpide-
ohjelmien, maatilojen talouden sekä eri mallien soveltamisalueiden välisestä yhteydestä.

(Puustinen, M., Tattari, S. & Väisänen, S. 19.5.2010, SYKE)
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töjä ja suojavyöhykkeiden vaikutuksia huuhtoumiin, sekä laskea erilaisten maalaji-
kasvi-ilmastokombinaatioiden huuhtoumalukuja. Malli soveltuu yksityiskohtaiseen 
pelloilla tapahtuvien prosessien sekä erityisesti tyyppikuormituksen laskemiseen. 
Malli ei ota huomioon salaojia ja yksinkertainen makrohuokosten vaikutus lisättiin 
malliin v. 2009. 

Malli on ollut jo pitkään käytössä ja sitä on kehitetty lähinnä yksittäisissä tutkimus-
hankkeissa. Mallin jatkuva ylläpito ja päivittäminen on kuitenkin ollut puutteellista. 
Peltomittakaavaista havaintotietoa on Suomessa melko vähän ja mallin kattava tes-
taaminen on vaikeaa. Mallin tuloksia hyödynnetään kuormituksen arviointijärjes-
telmässä, VEPS:ssä siten, että ns. MASTER-mallilla on ajettu peltolohkotasolla eri 
maalaji/kasvi/ilmasto/viljelykäytäntö (10 v) kombinaatioita. Näin on saatu tyypil-
lisiä kuormitusarvioita, jotka ensin on skaalattu Suomessa pienillä valuma-alueilla ja 
peltolohkotutkimuksessa mitattuun huuhtouman vaihteluväliin ja näitä tuloksia on 
hyödynnetty 3. jakovaiheen vesistöalueen maatalouden aiheuttaman kuormituksen 
arvioinnissa.

ICECREAM sisältää 282 tulosmuuttujaa, mm. vesitasekomponentit, typen ja fos-
forin fraktiot ja eroosion. Mallissa maaperä on jaettu maksimissaan seitsemään ker-
rokseen syvyyssuunnassa, joten tulosmuuttujien suuri määrä selittyy osittain sillä, 
että tulokset lasketaan kussakin maakerroksessa erikseen. Malli vaatii runsaasti läh-
tötietoja. Niitä ei useinkaan ole riittävästi saatavilla ja lähtöarvojen puuttuminen tai 
epätarkkuus aiheuttaa merkittävän riskitekijän simulointituloksiin.   

Lähtötiedot:
Malli tarvitsee päivittäistä meteorologista tietoa sadannasta, lämpötilasta, säteilystä/
pilvisyydestä, suhteellisesta kosteudesta ja tuulen nopeudesta. Tämän lisäksi malli 
tarvitsee runsaasti lähtötietoa muun muassa maaperän ominaisuuksista, kasvillisuu-
desta ja viljelykäytännöistä.

Transpiraatio

Evaporaatio
Infiltraatio

Pintavalunta, 
eroosio ja 
ravinteet

Pystysuora  
kulkeutuminen 
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Ravinteiden 
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Kuva 4.2. Veden ja ravinteiden liikkuminen peltolohkolla ICECREAM-mallissa.
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COUP (entinen SOIL/SOILN) (Jansson & Karlberg 2001) on dynaaminen, proses-
sipohjainen malli, joka laskee veden ja lämmön kulkeutumisen sekä hiilen ja typen 
kierrot maaprofiilissa. Mallia käytetään laajasti varsinkin pohjoismaissa tutkittaessa 
hydrologisia prosesseja ja epäorgaanisen typen huuhtoutumista peltomaassa. Mallilla 
on myös simuloitu Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutusta typen huuhtoumaan 
(Kallio et al. 1997). Lisäksi mallilla on laskettu typen ominaiskuormituslukuja VEPS-
järjestelmään. Malli on hyvin dokumentoitu ja vapaasti saatavissa. Sillä voidaan 
tarkastella esim. erilaisten lannoitustapojen (epäorgaaninen N, karjanlannan N) vai-
kutusta huuhtoumaan (Rankinen et al. 2007). Mallissa on nykyisin mukana myös 
makrohuokoset. Profiilin alapuolisena reunaehtona voi olla vapaa valunta, salaojat 
tai pohjavedenpinta. 

Lähtötiedot:  
Malli vaatii runsaasti lähtötietoja mm. maaperästä ja kasvillisuudesta, koska proses-
sikuvaukset ovat yksityiskohtaisia. Maaprofiili jaetaan eri kerroksiin fysikaalisten 
ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Kullekin kerrokselle tarvitaan mitat-
tua lähtötietoa mm. rakeisuudesta, vedenjohtavuudesta ja pf-käyristä. Säätietoina 
tarvitaan ilman lämpötila, sadanta, suhteellinen kosteus, tuulen nopeus ja säteily. 
Viljelytoimenpiteiden (esim. lannoitus) lisäksi tarvitaan tietoa kasvin kasvusta (leh-
tialaindeksi ym.)

4.1.2  
Valuma-aluemallit (INCA, VEMALA, SWAT)

INCA-N (Integrated Nutrients from Catchments – Nitrogen model; http://www.
reading.ac.uk/inca/home.htm) (Whitehead et al. 1998; Wade et al. 2002) on dynaa-
minen, ja prosessipohjainen valuma-aluemittakaavan typpimalli (Kuva 4.3). Malli 
laskee epäorgaanisen typen prosessit maaperässä ja jokivedessä sekä valunnan maan 
pinnasta, aktiivisesta maaperäkerroksesta ja pohjavesivarastosta. Typen prosessit 
(kasvien typenotto ja -sidonta, mineralisaatio, nitrifikaatio, denitrifikaatio, huuhtou-
tuminen) voidaan simuloida kuudessa maankäyttöluokassa (esim. metsä ja erilaiset 
peltokasvit). Mallia on kattavasti testattu ja kehitetty EU-projekteissa INCA ja EU-
ROlimpacs ja sitä on sovellettu usealla valuma-alueella Suomessa (Granlund et al. 
2004, Rankinen ym. 2004, Bärlund ym. 2009). Mallille on tehty herkkyystarkasteluja 
(Rankinen et al. 2009) ja sen soveltuvuutta erityisesti pohjoisiin oloihin on kehitetty 
mm. maan lämpötilan laskennan osalta (Rankinen et al. 2004). Malli on saatavilla 
kehittäjiltä Readingin yliopistosta (UK) ja sen käyttäjäkunta on laajeneva. Mallin 
käyttöliittymä on selkeä ja nopea ja kalibrointi on helppo suorittaa. 

Mallin hydrologian kuvaus on yksinkertaisempi kuin SWAT-mallissa, esim. hyd-
rologinen lähtötieto on sama kaikille kasvilajeille. Mallin nykyisessä versiossa maa-
perän orgaanisen typen varasto on rajoittamaton. Mallissa ei ole erillistä osiota järven 
typpiprosessien laskentaan, mutta järvi voidaan kuvata yksinkertaistetusti omana 
maankäyttöluokkanaan. Malli sopii hyvin skenaariotarkasteluihin ja sillä voidaan 
mallintaa maankäytön ja lannoitustasojen muutosten sekä ilmastonmuutoksen vai-
kutuksia huuhtoumaan. Se soveltuu myös pistekuormituksen tarkasteluun ja sitä 
voidaan käyttää VPD-työkaluna tutkijakäytössä (esim. Whitehead 2004). INCA-mal-
liperheeseen kuuluu lisäksi nykyisin Suomessakin sovelletut eroosiomalli INCA-SED 
(Jarritt & Lawrence 2006; Rankinen et al. 2009), hiilimalli INCA-C (Futter et al. 2007; 
2009) ja fosforimalli INCA-P (Rankinen et al. 2009). 

Lähtötiedot: 
INCA-mallin hydrologinen lähtötieto (sadanta, ilman lämpötila, valuntaa muodos-
tava sadanta ja maavesivaraston vajaus) saadaan SYKEn Vesistömallijärjestelmäs-
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Kuva 4.3. Typpikuormituksen mallintaminen INCA-N -mallilla valuma-alue tasolla: (a) mallikuva 
valuma-alueen osituksesta, (b) typen lähteet ja prosessit maaperässä ja pohjavedessä (Muokattu 
Wade et al. 2002 mukaan).
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tä. Maankäyttöä koskevaa lähtötietoa voidaan koota paikkatietorekistereistä (esim. 
maankäyttö), tilastoista (esim. kasvilajit) ja viljelijähaastatteluista (esim. lannoitus ja 
muut viljelytoimenpiteet). Pistekuormitustietoa saadaan ympäristöhallinnon VAH-
TI-rekisteristä (Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä) ja kalibroinnissa tarvittavaa 
virtaama- ja vedenlaatutietoa ympäristöhallinnon HERTTA-järjestelmästä (ympä-
ristötietojärjestelmä). Kalibrointia varten tarvitaan lisäksi tietoa typen prosesseista 
(esim. typen otto eri kasvilajeilla, kasvikohtaiset huuhtoumaluvut, mineralisaatio 
jne.). Näitä tietoja saadaan esim. suomalaisilta koekentiltä ja kirjallisuudesta.

 
VEMALA- projektissa (Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosion kehitystyö) kehit-
teillä oleva malli on dynaaminen ja se toimii vuorokauden aika-askeleella. Vesistö-
mallijärjestelmää (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=345657&lan=fi&
clan=fi) käytetään reaaliaikaisiin vesistöennusteisiin, vesistösuunnitteluun, puuttu-
vien vedenkorkeus- tai virtaamahavaintojen täydentämiseen, virtaaman laskentaan 
mielivaltaisesti valitussa pisteessä, virtaaman jääreduktion laskentaan, alueellisen 
lumen vesiarvon, sadannan, haihdunnan, maankosteuden ja valunnan laskentaan, 
patoturvallisuus- ja mitoitusvirtaamalaskelmiin, ilmastonmuutostutkimuksiin, ai-
neiden kulkeutumisen laskentaan osana vedenlaatumalleja sekä vesitasekarttoihin 
koko Suomesta. Vesistömallijärjestelmällä simuloidaan koko Suomen maa-alueen 
hydrologista kiertoa ja luodaan reaaliaikaisia tulva-arvioita. VEMALAssa voidaan 
hyvin pientenkin järvien valuma-alueet määrittää korkeusmallin ja uomaverkoston 
avulla sekä maankäyttö karkealla tasolla (pelto, metsä, vesialue).

Mallissa lasketaan erikseen fosforihuuhtouma valuma-alueelta ja fosforin kulkeu-
tuminen uomassa. Fosforin kulkeutumisen mallinnuksessa oletetaan, että valunta on 
pääasiallinen siihen vaikuttava muuttuja. Mallissa huomioidaan myös ravinteiden 
pidättyminen järviin (Huttunen et al. 2007). VEMALA-projektissa on kehitetty lisäksi 
menetelmä, jonka avulla voidaan määrittää myös pienten järvien valuma-alueita 
korkeusmallin ja uomaverkoston avulla. Vesistömallijärjestelmän hakemistoon (Ym-
päristöhallinnon sisäiset sivut: kk625.vyh.fi) on tallennettu tärkeimmät maankäyttö-
luokat järven omalle valuma-alueelle sekä yläpuoliselle alueelle. Nykyään mallissa on 
myös peltojen kaltevuudet, kasvilajit (Tike 2007) ja viljavuuspalvelun kuntakohtaiset 
pintamaalajitiedot.

Lähes kaikki Suomen jokivesistöalueet (noin 7000) on alustavasti kalibroitu. Malli 
toimii 3. jakovaiheen mittakaavassa, mutta jos alueella on pieniä järviä, niin silloin 
mallilla lasketaan erikseen järven yläpuoliselta alueelta tuleva kuormitus. Jokaiselta 
jakoalueelta simuloidaan maatalousmaalta, muulta maa-alalta, haja-asutuksesta ja 
pistemäisistä lähteistä tulevaa kuormitusta. VEMALA-tuloksia mereen laskevilta 
valuma-alueilta on verrattu perinteisellä kuormituksen laskentamenetelmällä lasket-
tuihin ainevirtaamiin ja yhteensopivuus on todettu kohtalaiseksi. Mallilla voidaan 
toistaiseksi laskea vain kosteikkojen vesiensuojelullista vaikutusta, mutta malliin 
ollaan viemässä myös viljelykäytäntöjen vaikutuksia. VEMALA:n typpi- ja eroosio-
mallia kehitellään parhaillaan.     

Lähtötiedot: 
VEMALA-malli tuottaa ympäristöhallinnon sivuille (myös ulkoisille) lukuisia hydro-
logiaa ja veden laatua kuvaavia tuloksia. Tuloksia esitetään sekä karttapohjaisina että 
taulukkomuodossa. Mallin käyttö rajoittuu SYKE:een ja alueellisiin ELY-keskuksiin.

 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool; http://swatmodel.tamu.edu/) on fysikaali-
nen malli, jonka toiminta perustuu mm. sää- ja maaperälähtötietoihin sekä fysikaalis-
kemiallisiin prosesseihin (Kuva 4.4). Se on tunnettu malli, joka on yleisesti saatavilla 
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ja sen käyttöliittymä on toimiva. Siihen tarvittavat lähtötiedot ovat ympäristöhallin-
nossa saatavilla paikkatietorekistereistä, HERTAsta ja VAHTI-rekisteristä. Malli on 
monipuolinen ja se edellyttää GIS-osaamista. Sillä on mahdollista tarkastella myös 
pieniä alueellisia yksiköitä ison valuma-alueen sisällä. Se sisältää järviosion sekä 
fosfori-, typpi- ja kiintoainesmallit. 

Mallin käyttäjäkunta on laaja ja sen käytöstä järjestetään säännöllisesti koulutusta. 
Mallin käyttö on kuitenkin haastavaa, koska se vaatii monen alan osaamista. Malli 
tarvitsee myös runsaasti lähtötietoja (esim. säästä, maaperästä, topografiasta, kasvil-
lisuudesta ja maankäytöstä) ja siinä on paljon parametreja, joista ei ole mittaustietoa 
saatavilla. Valuma-alueen sisäisen vaihtelun huomioimiseksi SWAT jakaa kohde-
alueen osavaluma-alueisiin digitaalisen korkeusmallin antamien rajojen mukaisesti. 
Näille osavaluma-alueille annetaan puolestaan kullekin syöttötiedot alueen sääs-
tä, HRU:ista (hydrologic response units), altaista ja kosteikoista, pohjavedestä sekä 
pääuomasta. Valuma-alueen hydrologian simuloinnin "maavaihe" kuvaa veden ja 
sen mukanaan kuljettaman aineksen liikkeitä kunkin osavaluma-alueen pääuomassa. 
"Vesivaihe" taas kuvaa veden virtausta ja aineiden kulkeutumista uomaverkostossa 
koko valuma-alueen purkupisteeseen. 

SWAT sopii hyvin skenaariotarkasteluihin. Sillä voidaan mallintaa maankäytön 
muutoksia, tarkastella pistekuormitusta sekä tunnistaa kuormituksen kannalta kriit-
tiset alueet. Tutkimustyökaluna malli sopii VPD-työssä käytettäväksi kuitenkin lä-
hinnä vain yksittäisissä tapaustarkasteluissa, lähinnä toimenpiteiden vaikutusten 
arvioinnissa. Ainevirtaaman kalibroinnissa voi käyttää joko päivittäisiä, kuukausi- tai 
vuosiarvoja. Usein on perusteltua pitää lähtökohtana vuosittaisia arvoja, joihin to-
dennäköisesti sisältyy vähemmän epävarmuustekijöitä, joita ei ole mahdollista ottaa 
mallissa huomioon (satunnaiset, paikalliset ja voimakkaat metsä- tai maataloustoi-
menpiteet, sortumat uomassa, satunnaiset pistekuormitukset ym.).  

Kuva 4.4. Periaatekuva SWAT-mallin valuma-alueprosesseista (muokattu alkuperäisestä mallikuvas-
ta, web-osoite s. 50). 

SWAT Valuma-aluejärjestelmä
Tulosmuuttujat: virtaama,
kiintoaine, N, P,...

Kanava/Tulvatasanko
prosessit Toimenpiteet,

suojavyöhykkeet,
Kosteikot,
lannoitus...

Maankäytön 
muutokset

Ylänköjen prosessit
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Mallilla voidaan arvioida kosteikkojen (Tattari et al. 2009), suojavyöhykkeiden, 
viljelykäytäntöjen muutosten ja lannoituksen vaikutusta.  Sovellustuloksissa on kui-
tenkin todettu, että malli yliarvioi suojavyöhykkeiden tehokkuutta ainakin Suomen 
oloissa, erityisesti fosforin osalta. Esimerkiksi Säkylän Pyhäjärven kunnostushank-
keessa tätä ominaisuutta kompensoitiin antamalla malliin suojavyöhykkeiden leve-
yksiksi vain puolet todellisista leveyksistä (Koskiaho et al. 2007). Myös parametrien 
herkkyysanalyysin sisällyttämistä raportointiin pidettiin tärkeänä, jotta voidaan 
tunnistaa merkityksellisimmät parametrit ja niiden vaikutukset kalibrointiin. (van 
Griensven & Meixner 2003; 2006). 

Lähtötiedot:
SWAT-malli tarvitsee lähtötietona paikkatietoaineistoa maanpinnan korkeudesta, 
maaperästä ja maan peitteestä. Lisäksi malli tarvitsee päivittäistä meteorologista 
tietoa sadannasta, minimi- ja maksimilämpötilasta, säteilystä/pilvisyydestä, suhteel-
lisesta kosteudesta ja tuulen nopeudesta. Kuten ICECREAM-mallissa, lähtötietona 
tarvitaan myös runsaasti tietoa maaperän ominaisuuksista, kasvillisuudesta, vilje-
lykäytännöistä. Tämän lisäksi tarvitaan tietoa vedenlaadusta pinta- ja pohjavesissä.

4.1.3  
Muut arviointimenetelmät (VEPS, VIHMA, SAMA ) 

VEPS on HERTAssa toimiva kuormituksen arviointijärjestelmä, jolla voidaan arvioida 
valtakunnallisesti maatalouden, metsätalouden, luonnonhuuhtouman, laskeuman, 
pistekuormituksen, haja-asutuksen, loma-asutuksen, hulevesien ja turvetuotannon 
kuormituksen suuruutta ja osuuksia (Kuva 4.5). Tässä raportissa tarkastellaan kui-
tenkin vain järjestelmän maatalousosuutta. 

Järjestelmä on helppokäyttöinen ja yksinkertainen ja sen potentiaalisia käyttäjiä 
on koko ympäristöhallinto. Malliin on sisällytetty ns. ominaiskuormitusluvut, mutta 
malliin voidaan syöttää myös omia kuormituslukuja, mikäli käyttäjällä on tiedossa 
esimerkiksi tarkasteltavalta alueelta mitattua tietoa. Koska laskenta perustuu suu-
rempien alueiden lähtötietoihin, arviointi on epävarmaa 3. jakovaiheen yksittäisillä 
valuma-alueilla eikä laskennassa myöskään huomioida vesistöjen luonnetta, kuten 
esimerkiksi ravinteiden pidättymistä järviin. Myös hydrologinen vuosivaihtelu puut-
tuu. 

VEPSin pistekuormitustiedot perustuvat VAHTIin. Peltoviljelyn fosforikuormi-
tus perustuu ICECREAM-mallilla laskettuihin kuormituslukuihin ja kokonaistyppi 
kuormitus SOIL-N:n (nykyisin COUP) simulointituloksiin. Kasveista on arvioitu 
kunnittain vallitseva kasvilaji Tiken vuoden 2002 tiedoista ja maalajeista kunnittain 
vallitseva maalaji Viljavuuspalvelun tiedoista. Näiden ja peltojen kaltevuustietojen 
(DEM, 25 x 25m) perusteella on laskettu ominaiskuormitusarvot kaikille 3. jakovai-
heen vesistöalueille.  Kuormitusten laskennassa on käytetty 5-6:n eri puolilla Suomea 
sijaitsevan ilmastoaseman vuosien 1990 – 2000 meteorologisia havaintoja. Näin ollen 
kuormitustulokset edustavat noin 10 vuoden keskimääräistä kuormitusta, eivätkä 
ne sovellu hydrologisesti erilaisten vuosien kuormitusarviointiin. (Tattari & Linjama 
2004, http://hertta.vyh.fi/scripts/hearts/welcome.asp). VEPS-tulokset ovat lähinnä 
suuntaa-antavia ja ne on kalibroitu valtakunnan tasolla pienten valuma-alueiden ja 
kenttäkokeiden tuloksiin.

Lähtötiedot: 
VEPS-tulokset kokonaistyppi- ja fosforikuormasta kuormituslähteittäin kaikille 3. 
jakovaiheen jokivesistöalueille on saatavilla ympäristöhallinnon sisäisiltä verkkosi-
vuilta. Käyttäjä voi halutessaan muuttaa yksittäisen kuormittajan ominaiskuormi-
tuslukua, mutta muuten tuloksiin ei voi vaikuttaa. Sivuilta löytyy myös tilastotietoa 
alueen maankäytöstä.
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VIHMAlla (Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli) voidaan arvioida pelloilta 
tulevan kuormituksen kokonaismäärää valuma-alueen mittakaavassa sekä vertailla ja 
priorisoida maatalouden toimenpiteitä (viljelykäytännöt, suojavyöhykkeet, kosteikot, 
laskeutusaltaat) (Kuva 4.6). Malli perustuu Suomesta saatavilla olevaan empiiriseen 
aineistoon ja sillä saadaan uutta tietoa toimenpiteiden vaikutuksista ja keskinäisistä 
suhteista (Puustinen et al. 2010).

VIHMA on helposti päivitettävissä, laskentarutiinit ovat näkyvillä ja sillä voidaan 
vertailla erilaisten hydrologisten vuosien (keskimääräiset, lauhat ja kylmät) vaiku-
tuksia kuormitukseen (eroosio, PartP, DRP, TotN, NO3-N). Malli vaatii kuitenkin 
runsaasti tietoja (viljelytoimenpiteet, talviaikainen kasvipeitteisyys, maanmuokkaus) 
sekä muita erikseen koottavia tarkastelualueen taustatietoja (maalaji, P-luvut, maan-
käyttö kaltevuusluokittain). 

Vertailujen tekeminen on tarkkuutta vaativaa käsityötä. Mallin tarvitsemaa tietoa 
ei ole riittävästi kaikilta peltoluokilta, eikä malli huomioi peltojen etäisyyttä uo-
mista. Sillä voidaan kuitenkin osoittaa tiedon tarpeita, sekä hahmottaa nopeasti ja 
havainnollisesti erityisten riskitekijöiden osuutta kokonaiskuormituksissa ja niiden 
muutoksissa. 

Kuva 4.5. VEPS-mallin ominaiskuormitusluvut kuormituslähteittäin ja toimintakaavio tunnusluvuis-
ta ja maankäytöstä ravinnekuormitusarvioiksi.   

Maankäyttömuodot (SLICES)

Arvioitu ravinnekuormitus (P,N)

Laskeuma

Valuma-alue (Suomessa noin 6 000)

Haja-asutus Pistekuormitus

Maatalous Metsätalous
Luonnon

huuhtoutuma
Turvetuotanto

Hulevedet
(taajama)

SLICES (Separated Land Use/Land Cover Information System)
Maa-ja metsätalousministeriö,Ympäristöministeriö, Maanmittauslaitos, Metsäntutkimuskeskus, 
Suomen ympäristökeskus ja Väestörekisterikeskus
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VIHMA voisi toimia myös osana laajempaa mallikokonaisuutta (VEMALA), mutta 
sen käyttö edellyttää Tiken maankäytön tietokantojen käyttömahdollisuutta. VIHMA 
on myös hyödyllinen esimerkiksi VPD:n edellyttämässä vesienhoidonsuunnittelussa. 
Malli sisältää keskimääräisen kasvikohtaisen lannoitusvaikutuksen, mutta ei erilais-
ten lannoitustasojen eikä karjalannan käytön vaikutuksia. 

Lähtötiedot: 
Mallin lähtötietoina tarvitaan kohdealueelta (valuma-alue) peltojen maalajitiedot, 
kaltevuudet, maankäyttö- ja maanmuokkaustiedot hehtaareina sekä peltojen P-luvut. 
Mallin tarkkuus paranee lähtötietojen tarkentuessa.

 
SAMA-malli (Helin 2009, Helin et al. 2006) on taloudellinen optimointimalli, jossa 
maksimoidaan maatilan vuotuista taloudellista voittoa (Kuva 4.7). Malli tuottaa pa-
nos- ja tuotoshintasuhteiden mukaisen optimitason lannoitukselle, viljelykasvin va-
linnalle ja maanmuokkausmenetelmälle. Lypsykarjatilalle kehitetyssä sovelluksessa 
optimoidaan lisäksi lypsykarjan määrä, karjan ruokinta sekä lannan levitys. Malli on 
staattinen, eli optimointi tehdään yhdelle (vuoden mittaiselle) aikaperiodille. Mallia 
on lähinnä kehitetty Suomen kotieläintuotannon fosforikierto- ja KuVe-hankkeissa. 
Mallin soveltaminen vesistökuormituksen laskentaan tapahtuu valuma-alue tasolla. 

Yksinkertaisemmassa laskentatavassa tilojen katsotaan poikkeavan toisistaan vain 
alueen kaltevuuden, fosforiluvun ja maannoksen kautta. Kaikkien tilojen oletetaan 
myös maksimoivan voittojaan ja ottavan markkinahinnat annettuina. Tällöin koko 
valuma-alue voidaan mallintaa yhtenä voiton maksimointiongelmana, jonka lähtö-
tiedot skaalataan tilatasolle. Keskimääräinen kuormitus lasketaan 10 vuoden ICEC-

Kuva 4.6. VIHMAn toimintaperiaate (mukailtu Puustinen et al. 2010 mukaan).
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Kuormitusta 
vähentävät toimet  

Vesistöön tuleva 
kuormitus  

Kuormituksen 
alentaminen  

Pelto  Ilmasto  Valuma-alue

Ympäristötuki-
järjestelmä

Valuma-alueen
ominaisuudet

VIHMAn toimintakaavio
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REAM ajojen pohjalta siten, että ICECREAM tuloksista estimoidaan regressioyhtälöt 
eroosiolle, valunnalle ja typelle kaltevuuden funktiona. Eroosion ja pinta-valunnan 
kautta lasketaan erikseen partikkeli- ja liukoinen fosfori (Uusitalo & Jansson 2002; 
Lankoski et al. 2006; Helin et al. 2006). Typelle estimoidaan kuormituskäyrä typpi-
lannoituksen funktiona. Näiden perusteella malli arvioi paitsi valuma-alueen ko-
konaiskuormituksen havaitulla pellonkäytöllä, myös kuormituksen vähentämisen 
kustannukset halvimmalla mahdollisella tavalla. Malli on tehty ArcGIS (paikkatie-
to) ja GAMS (optimointi) sovelluksilla, jotka yhdistyvät Access-tietokannan kautta. 
Mallia on sovellettu Aurajoen ja Kalajoen valuma-alueilla ja sen kehitystyö MTT 
Taloustutkimuksessa jatkuu edelleen. 

Lähtötiedot: 
Maalaji (maannostietokanta), P-luku (viljavuuspalvelu), DEM (maanmittauslaitos), 
3. jakovaiheen valuma-alueet (SYKE), maastotietokannan vesi (maanmittauslaitos), 
peltolohkorekisteri (Mavi), maatalouden tuottajahinnat (Tike), lannoitehinnat (Maa-
seudun Tulevaisuus), peltotöiden urakointihinnat (työtehoseura), pellon hinta, maa-
talouden viljelijätuet (Mavi), satojen typpilannoitevasteet (DREMFIA), fosforilannoi-
tevasteet (Saarela 1995).

Kuva 4.7. SAMA-mallin toimintaperiaate.

DEM kaltevuus Kaltevuusluokitus 
(0-0.5- 1 -2-3-6, >6)

Parametrit kaltevuuden funktiona

Maannoskartta

Lohkokasvi

P-luku (kuntakohtainen)

Etäisyys omiin lohkoihin  
(maito)

Lohkojen etäisyys kotieläintilaan  
(kasvi)

Eläinmäärä

Pinta-alaosuus (kasvi, maito)

Keskikoko ha (kasvi, maito)

Maannosluokitus
KHt, HHt, HtS, HsS)

Kasviluokitus
(18 maankäyttömuotoa)

P-luokitus (diskreetti)

Muokkausluokitus
(kyntö, kevennetty, suora)

ICECREAM ajot
eroosio, valuma
TP, N

Kuormitusparametrit
(luokittain)

Lannoiterajat

Tilakokoluokka

Tuet
Panos & tuotoshinnat
Rehuarvot

Kuormitusparametrit

Kuormitusfunktiot (DPR, PP, N)

Kokonaiskuormitus (N, P)

Satovasteet (N, P)

Talousoptimointi (maito, kasvi)

Kokonaiskuormitus (N, P)

Talousoptimointi (maito, kasvi)
Kokonaiskuormitus -X % (N, P)

Kustannusfunktiot
(maito, kasvi)

Tehokkaat vähennysosuudet

ArcGIS MS-Access GAMS
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4.2 
Seuranta-aineisto mallien kalibroinnissa

4.2.1 
Tiheän seuranta-aineiston käyttö mallien kalibroinnissa 

Malleilla ei pääsääntöisesti voida koskaan korvata seurantoja, koska niiden pro-
sessikuvaukset ovat aina yksinkertaistuksia todellisista valuma-alueen ilmiöistä. 
Malliin sisältyviä kertoimia on yleensä kalibroitava, jotta saavutetaan riittävän hyvä 
vastaavuus havaitun ja mallinnetun suureen välille. Mallit olisi myös syytä validoida 
eli testata niiden toimivuutta riippumattomilla lähtöaineistoilla. Käytännössä tämä 
voidaan tehdä jakamalla tutkimusjakso kahteen osaan, joista toista käytetään kalib-
rointiin. Mallin hyvyyttä, mallinnettujen ja mitattujen arvojen vastaavuutta, voidaan 
mitata erilaisten laskennallisten hyvyyskriteerien avulla. Mitä kattavampaa tarkaste-
lualueelta saatavissa oleva ja mallien kalibrointiin käytettävä havaintoaineisto (esim. 
veden määrä ja laatu) on, sitä paremmin voidaan mallien tulosten olettaa vastaavan 
todellisuutta. Seurannan automatisoinnilla voidaan tehostaa ja tarkentaa seuran-
taa, mikä palvelee muun muassa mallien kalibrointia ja kuormitusarvioita yleensä. 
Käytännössä erityisesti vedenlaadun seuranta-aineistot yksittäisellä valuma-alueella 
ovat alueellisesti ja ajallisesti riittämättömiä kalibrointiin ja validointiin (vrt. luku 2). 
Samoin valtakunnallisella tasolla ja maantieteellisesti on huomattavia puutteita. Esi-
merkiksi Itä-Suomen karjatalousvaltaisilta valuma-alueilla ei ole riittävää vedenlaa-
dun seurantaa. Ympäristöhallinnon nykyinen jokien ja järvien fysikaalis-kemiallisen 
ja biologisen seurannan ohjelma palvelee erityisesti EU:n direktiivien tiedonkeruuta. 
Seurantafrekvenssi on joko vuosittaista (intensiivinen tai 2-3 kertaa vuodessa) tai 
kolmen, kuuden tai 12 vuoden välein toistuvaa (Niemi 2009).

Mitattavan suureen vuorokautinen vaihtelu voi olla myös huomattavaa. Tällöin 
mittauksen ajankohta voi vaikuttaa merkittävästi siihen vastaako mitattu suure vuo-
rokauden keskimääräistä, ala- vai yläarvoa. Erityisesti kuormitushuippujen keston 
ja ajoittumisen kartoittaminen tarjoaisivat tärkeää tietoa mallinnukseen. Näissä kai-
kissa voidaan olettaa yleistyvästä automaattimittauksesta olevan apua. Vähäisten 
vesinäytemäärien takia kaikki mahdolliset tutkimusalueen havaintopisteet ja niillä 
mitatut suureet tulisikin huomioida kalibrointia tehtäessä. Vedenlaadun alueellisesta 
vaihtelusta saataisiin kattava kuva asentamalla automaattimittausasemia eri puolelle 
uomaverkostoa ja myös esimerkiksi salaojaputkien suulle.

Pelkkä mallien kalibrointi vedenlaatutietojen suhteen ei riitä, vaan pitää tarkastella 
myös kuormituksen muodostumiseen liittyviä prosesseja mallissa. Rankinen et al. 
(2006) osoittivat, että prosesseihin liittyvä kokeellinen tieto kalibroinnin apuna (ns. 
soft data, esimerkiksi kasvin ravinteiden otto tai mineralisaatio) vähensi mallin pa-
rametreihin liittyvää epävarmuutta.

4.2.2 
VIHMA-mallin ja tihennetyn anturiseuranta-aineiston 
hyödyntäminen INCAn kalibroinnissa

INCA-N mallin hydrologinen osio on aiemmin kalibroitu Savijoella jaksolle 1981–
2000 (Granlund et al. 2004). SeMaTo-hankkeessa mallin uusin versio (Vs. 1.11.10) ka-
libroitiin jaksolla 2004–2007 ja mallia testattiin jaksolla 2000–2003. Viljelykäytäntöjen 
(kasvit, lannoitustasot jne.) lähtötiedot saatiin MYTVAS-haastattelututkimuksesta 
(Mattila et al. 2007). Peruskalibroinnissa käytettiin vertailutietoina Savijoessa seuran-
taohjelman mukaisesti mitattuja virtaama-arvoja sekä nitraatti- ja ammoniumtyppipi-
toisuuksia koko jaksolta 2004–2007. Kasvien typenottoa ja maaperän typpiprosesseja 
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kuvaavien parametrien kalibrointia täsmennettiin vielä erikseen käyttäen hyväksi 
VIHMA-malliin sisältyvää tietoa eri peltokasvien ja viljelykäytäntöjen ominaiskuor-
mitusluvuista. Mallin laskemia jokiveden nitraattipitoisuuksia verrattiin tässä vai-
heessa erityisesti vuoden 2007 aikana tehtyihin anturimittauksiin, jotka antoivat 
tärkeää tietoa typpipitoisuuksien suhteesta virtaaman vaihteluihin. Kalibroidulla 
mallilla lasketut keskimääräiset kasvikohtaiset epäorgaanisen typen huuhtoumalu-
vut on esitetty kuvassa 4.8. Laskelmissa oletettiin, että kevätviljapellot on kynnetty 
syksyllä. Tämä on ollut vielä melko yleistä, vaikka kevennetyt muokkausmenetelmät 
lisääntyivät alueella vuosina 2003–2005 (Mattila et al. 2007). 

Kalibroidulla ja testatulla mallilla laskettiin ensin epäorgaanisen typen kuorma 
Savijoen valuma-alueelta jaksolla 1981–2004 olettaen nykyiset viljelykäytännöt. Pitkä 
tarkastelujakso valittiin, jotta vuosittainen hydrologinen vaihtelu tulisi tarkasteluun 
mukaan. Sen jälkeen tarkasteltiin samalla jaksolla ns. vesiensuojeluskenaariota, jossa 
oletettiin että valuma-alueen kaikki pellot muutetaan lannoittamattomiksi ja muok-
kaamattomiksi viherkesannoiksi. Tämän skenaarion tarkoituksena oli havainnol-
listaa pellon kasvipeitteisyyden ja suljetun typpikierron merkitystä huuhtouman 
vähentäjänä. Tulosten mukaan koko peltoalueen viherkesannointi Savijoella vähentää 
valuma-alueen epäorgaanisen typen kuormaa n. 50 % (kuva 4.9). Kuormitus väheni 
erityisesti syksyllä ja talvella, koska mineralisaatio kyntämättömässä ja kasvipeittei-
sessä maaperässä on pienempi kuin kynnetyssä maassa.

Kuva 4.8. INCA-N mallilla lasketut keskimääräiset kasvikohtaiset epäorgaanisen 
typen huuhtoumaluvut vuositasolla Savijoen valuma-alueella.

Kuva 4.9. Mallinnettu epäorgaanisen typen huuhtouma Savijoen valuma-alueelta nykyisten viljely-
käytäntöjen aikana ja tilanteessa, jossa pellot ovat viherkesantoa. Kuvassa y-akseli on suhteellinen 
siten, että maksimihuuhtoumalla kuukausikeskiarvo on yksi.
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4.3  
Mallitulosten ja seurantatulosten vertailu
Eri mallinnus-, arviointi- ja mittausmenetelmillä saatuja ravinnekuormitusarvoja 
verrattiin toisiinsa Savijoen valuma-alueella (Taulukko 4.2). VIHMAn arviot (Tau-
lukko 4.2. VIHMAn ka) edustavat tilannetta, jossa ei ole tehty maatalouden ympä-
ristötoimenpiteitä ja luvut ovat arvioita keskimääräisestä peltomaan huuhtoumasta. 
VIHMAn minimi- ja maksimiarvot kuvaavat erilaisten hydrologisten vuosien aihe-
uttamaa keskimääräistä vaihtelua. Automaattiseurannassa on arvioitu maatalouden 
osuus vähentämällä kokonaiskuormituksesta keskimääräinen luonnontilaisen met-
sän kuormitus. VEMALA- arvot ovat koko valuma-alueen kuormitusarvoja, samoin 
kuin INCA-N mallilla laskettu koko valuma-alueen keskimääräinen kuorma. Koska 
metsän vaikutus on tuloksissa mukana, metsäalueen vähäisempi kuormitus alentaa 
nitraattitypen keskimääräistä hehtaaria kohden laskettua kuormitusta. VEMALAsta 
on mahdollista saada erikseen myös peltomaan kuorma, mutta se on vielä kehitys-
työn alla.

Taulukko 4.2. Malli- ja seurantatulosten vertailua Savijoen valuma-alueella.

Peltojen keskimääräinen ja min-max kuormitus kg ha-1v-1

Arviointi menetelmä Eroosio PP DRP Kok P Kok N NO3N

VIHMA
ka 810 1,18 0,36 1,54 16,4 11,3
min-max 595–985 0,82–1,47 0,35–0,40 1,17–1,87 12,1–17,6 9,0–13,1

Automaattiseuranta
v. 2007–2008 1466 2,37 2,44 16,5
v. 2008–2009 1090 1,67 1,75 13,7

INCA
v. 2004–2007 ka - - - - - 5,3

VEMALA
v. 2004–2007 ka - - - 0,969 10,71 -
v. 2004–2007 min-max - - - 0,48–2,28 6,49–21,43 -

VIHMA:n keskimääräinen kuormitus on systemaattisesti pienempää kuin auto-
maattiseurannalla saadut tulokset. Osittain tämä johtuu siitä, että vuodet 2007 ja 2008 
olivat kuormitukseltaan keskimääräistä suurempia kuin ns. pitkän jakson keskiarvo. 
Kun tarkastellaan VIHMAn minimi- ja maksimiarvoja, havaitaan että maksimiarvot 
eivät yllä yksittäisten vuosien 2007 ja 2008 tasolle. INCA:n nitraattikuorma on 50 % 
VEMALAn kokonaistyppikuormasta jaksolla 2004–2007. Vesinäytteiden perusteella 
nitraattitypen osuus kokonaistyppikuormasta on Savijoen alueella suurempi, noin 60 
%. Suuri vaihteluväli (min-max) VEMALAn tuloksissa osoittaa hydrologisen vaih-
telun merkitystä vuositason kuormitukseen. Edellä mainittu VIHMAn tulos kuvaa 
erilaisten vuosityyppien keskimääräistä vaihtelua. 

4.3.1 
Maaperätekijöiden vaikutus tulosmuuttujiin ICECREAM- mallissa

SeMaTo-hankkeessa tuotettiin kuudelle tyypilliselle suomalaiselle maatalousmaap-
rofiilille parametrisointi (ICECREAM-mallin parametrisointi), jota voidaan jatkossa 
laajemminkin hyödyntää eri mallien parametritietona (Bärlund et al. 2009). Para-
metrien valinta perustui laajan KUTI-tutkimuksessa kerättyyn havaintoaineistoon 
(Puustinen et al. 1994). 



59Suomen ympäristö  23 | 2010

Uudelleen parametrisoidun ICECREAM mallin tulokset osoittivat fosfori- ja typ-
pihuuhtouman ja eroosion herkkyyden maaperäparametrien vaihtelulle jo yhden 
maalajiryhmän sisällä. Luonnossa esiintyvää vaihtelua kuvaavien maaperäparamet-
rien arvot valittiin KUTI-aineistosta savesprosentin perusteella ja mallilla simuloitiin 
minimi ja maksimi savespitoisuuden omaavien näytteiden ominaisuuksien (mm. ra-
keisuuskäyrä, vedenpidätysominaisuudet, kyllästynyt hydraulinen johtavuus) vaih-
telun vaikutusta ravinnekuormaan ja eroosioon. Taulukossa 4.3 on esitetty tulokset 
eroosiosta ja fosforikuormasta (Bärlund et al. 2009) sekä myös aiemmin julkaisemat-
tomat typpikuormat. Taulukosta havaitaan, että vaihtelu on erityisen suurta luokissa 
D (karkea hiesu) ja E (hieno hieta). Pienintä vaihtelu on maaperäluokassa F (karkea 
hieta). Tulos osoittaa, että yhtä tyyppikuormituslukua maalajin perusteella ei voida 
antaa, vaan luku voi vaihdella huomattavasti maalajiryhmän sisällä. 

Taulukko 4.3. Erilaisille maaperätyyppiprofiileille (A = aito savi, B = hiesusavi, C = hiuesavi, D = 
karkea hiesu, E = hieno hieta, F = karkea hieta) savespitoisuuden minimi- ja maksimiarvon perus-
teella valittujen muiden maaperäparametrien arvoilla simuloidut eroosio ja ravinnekuormat (kg 
ha-1 v-1), kun kasvina ohra, viljelykäytäntönä normaali kyntö ja pellon kaltevuus 3 %. Taulukossa 
kokonaisravinnearvot on esitetty kursivoituna.  Säätiedot ovat Jokioisten havaintoasemalta jaksolta 
1981- 2000.

Muuttuja Saveksen 
määrä

A B C D E F

Erosion
kg ha-1 v-1

min 207 769 471 365 83 16

max 615 563 387 1319 1114 52

DPr
kg ha-1 v-1

min 0,163 0,316 0,277 0,224 0,275 0,144

max 0,308 0,266 0,253 0,457 0,623 0,159

PP
kg ha-1 v-1

min 0,336 0,947 0,598 0,542 0,128 0,083

max 0,773 0,652 0,669 1,502 1,549 0,143

Psurf
kg ha-1 v-1

min 0,500 1,263 0,876 0,766 0,403 0,227

max 1,081 0,918 0,922 1,959 2,172 0,302

DPp
kg ha-1 v-1

min 0,020 0,026 0,027 0,048 0,037 0,057

max 0,007 0,017 0,023 0,019 0,009 0,039

NOsurf
kg ha-1 v-1

min 0,151 0,132 0,199 0,047 0,093 0,029

max 0,670 0,284 0,097 0,272 0,350 0,031

NHsurf
kg ha-1 v-1

min 1,140 1,954 1,314 0,692 0,888 0,373

max 3,451 2,057 1,493 2,595 3,512 0,456

sedNsurf
kg ha-1 v-1

min 1,557 4,254 2,373 2,129 0,441 0,287

max 3,644 3,001 2,680 5,908 5,267 0,496

Nsurf
kg ha-1 v-1

min 2,848 6,340 3,886 2,868 1,421 0,689

max 7,765 5,342 4,270 8,775 9,129 0,983

NPerc
kg ha-1 v-1

min 5,888 15,907 18,390 15,684 9,240 25,567

max 17,476 21,224 19,617 27,123 23,694 29,684

DPr= DRP, liukoinen P DPp= maaperään valunut P  sedNsurf= kiintoaines N
PP= Partikkeli P NOsurf= NO3-N pintavalunnassa Nsurf= kokN pintavalunnassa
Psurf= KokP pintavalunnassa NHsurf= NH4-N pintavalunnassa NPerc= maaperään valunut N
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4.3.2 
Fosfori- ja typpikuormituksen vuosivaihtelu Aurajoella

VEMALA-mallin laskema ravinteiden vuosikuormitus Aurajoen valuma-alueella 
vaihtelee erittäin voimakkaasti. Kuvissa 4.10 ja 4.11 oleva fosforin ja typen vuosikuor-
mitus kuvaa valuma-alueen vuosittaista kokonaiskuormitusta ja sisältää maatalou-
den ohella myös muut kuormituslähteet sekä uomaeroosion. Maataloudesta tulevan 
kuormituksen (VIHMAlla laskettu) keskimääräinen osuus fosforin kokonaiskuor-
mituksesta (VEMALAn ka) on 65 % ja typpikuormituksesta 62 %. Suuri kuormitus-
vaihtelu johtuu hydrologisesta vaihtelusta ja tämä vaikuttaa melko suoraviivaisesti 
hajakuormituksen muodostumiseen. Pistemäiset kuormittajat eivät samalla tavalla 
reagoi hydrologiseen vaihteluun. 

Suurimmat fosforin ja typen kokonaiskuormat jaksolla 1995–2009 esiintyivät vuo-
sina 2000, 2006 ja 2008 ja pienimmät fosforikuormat vuosina 2002, 2003 ja 2005.  Suu-
rimman ja pienimmän vuosikuorman välinen ero on yli kaksinkertainen.

Kuva 4.10. Fosforin kokonaiskuormituksen vuosivaihtelu ja keskiarvo jaksolla 1995–2009 VEMA-
LAn mukaan, VEPSin ja VIHMAn keskimääräinen maatalouden fosforikuormitus (nykytilassa, ks. 
Luku 5) sekä VIHMAn vaihteluväli (lauhat ja kylmät talvet) Aurajoen valuma-alueella Halisten-
padolla.
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Kuvassa 4.10 on esitetty VEPSillä ja VIHMAlla laskettu pitkänajan keskimääräi-
nen maatalouskuormitus sekä VIHMAn laskema hydrologiseen vuosienvaihteluun 
perustuva kuormituksen vaihteluväli. Huomattava on se, että VEPSin ja VIHMAn 
tulokset eivät ole yksittäisen vuoden arvoja, vaan ne kuvaavat pidemmän aikavälin 
keskimääräistä tilannetta.  VEPS:n ja VIHMA:n keskimääräinen maatalouskuormitus 
on VEMALAn vuosikuormien keskivaiheilla ja tarkastelujakson (1995–2009) keski-
arvon alapuolella. VIHMAn ja VEPSin laskema keskimääräinen kuormitus osuu siis 
verraten lähelle sitä tasoa, mitä maatalouden kuormitusosuudeksi Aurajoen valuma-
alueella on esitetty.

VIHMA:n laskema keskimääräinen maatalouden ravinnekuorma on hieman suu-
rempi kuin vastaava VEPS-tulos. VIHMAn fosfori- ja typpikuormitus normaalien 
talvien ja lauhojen talvien vuosina kuvaa näiden vuosityyppien keskimääräistä kuor-
mitusta ja vaihteluväli VEMALAn vuosivaihteluun verrattuna on selvästi pienempää. 
VIHMAan perustuva typpikuormitus lauhoina vuosina on vain vähän suurempi kuin 
keskimäärin (kuva 4.11). Tämä johtuu siitä, että laskenta on tehty nykytilaa vastaa-
villa toimenpiteillä (vrt. taulukko 5.3), jolloin kevennettyä muokkausta ja pysyvän 
kasvipeitteisyyden kaltaista peltoa on runsaasti. Lauhat talvet eivät lisää typpikuor-
mitusta kasvipeitteisiltä aloilta juuri lainkaan vaan typpikuormituksen lisäys tulee 
intensiivisesti muokatuilta pelloilta.

4.3.3 
Mallitulosten vertailua Aurajoella ja Kalajoella

ICECREAM-mallin vertailu 
ICECREAM-mallia sovellettiin KuVe- hankkeessa erillisenä pro gradu-työnä Au-
rajoen ja Kalajoen valuma-alueille (Schmieder 2008). Eroosiota ja fosforihuuhtou-
maa simuloitiin vuosille 1997–2006. Malliajoissa käytettiin pintamaan jakautumisen 
ja viljelykäytäntöjen arvioina läheisten MYTVAS-alueiden tietoja Kalajoelle, koska 
varsinaisten alueiden tietoja ei ollut saatavissa ja nämä korvaavat alueet kuuluvat 
samoihin ilmastoalueisiin. Tämän mukaan Aurajoella oli 22 % hietasavea, hiuesavea 
ja hienoa hietaa 19 % ja karkeata hietaa 13 %. Kalajoella hienoa hietaa on 48 % ja 
karkeaa hietaa 25 %.  

Vuosina 2000–2002 kevätviljoja oli MYTVAS-aineiston mukaan Aurajoella 66,5–
68,9 %, nurmea oli viljelyalasta noin 8–9 % ja kesantoa yhtä paljon. Kalajoella 60 % 
viljelyalasta oli nurmella vuosina 2000–2001 ja vuonna 2002 viljelyalasta 33 % oli 
kevätviljoja. Viljelyalasta 1,9–2,6 % oli kesannolla ja vain alle prosentti syysviljoja. 
Fosforilannoitteita oletettiin molemmilla alueilla käytettävän 10–18 kg/ha kasvilajista 
riippuen. (Schmieder 2008.)

ICECREAM ajoissa muodostettiin 30 skenaariota sekä Aurajoelle että Kalajoelle, 
joissa maanmuokkaustapoja oli 5; normaali muokkaus, kevennetty muokkaus ja 
suorakylvö ohralle, nurmi ja viherkesanto. Muuttujina eri skenaarioiden välillä olivat 
kaksi eri maalajia, hieno tai karkea hieta, ja 3 eri peltojen kaltevuutta, 1, 3 tai 7,5 %.  
Karkealla hiedalla vuosittainen keskimääräinen valuma pysyi kaikissa skenaarioissa 
samana kummallakin alueella, 92 mm v-1 Aurajoella ja 76 mm v-1 Kalajoella. Hienolla 
hiedalla valuma oli sekä Aurajoella että Kalajoella korkeimmillaan normaalilla ja ke-
vennetyllä muokkauksella ohralla ja alimmillaan suorakylvöllä ohralle tai nurmella 
(Schmieder 2008).

Eri skenaarioissa suurin eroosiokuormitus aiheutui normaali muokkauksella ol-
leelle ohralle, jota seurasi kevennetty muokkaus ohralle, viherkesanto, nurmi, ja pie-
nin eroosiokuormitus aiheutui suorakylvetyltä ohralta. Ainoa poikkeus oli Kalajoki 
hienolla hiedalla, 7,5 % kaltevuudella -skenaario, jossa pienin kuormitus aiheutui 
nurmesta. Lähes kaikkina tarkastelujakson vuosina valtaosa Aurajoen eroosiokuor-
mituksesta aiheutui talvikuukausina, lukuun ottamatta vuosia 1999 ja 2006, jolloin 
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suurin osa eroosiokuormituksesta aiheutui syksyllä. Vuosina 1998, 2000 ja 2002 kevät-
kuormitus oli suurempaa kuin syyskuormitus ja vain vuonna 2006 suurempaa kuin 
talvikuormitus. Toisin kuin Aurajoella, Kalajoella selvä valtaosa kuormituksesta muo-
dostui lähes kaikkina vuosina keväällä. Vain vuonna 1997 talvikuormitus ja vuonna 
2006 syyskuormitus vastasi suurimmasta osasta vuoden kokonaiskuormitusta. 

Liukoisen fosforin osalta Aurajoen kuormitusmäärät ovat hieman Kalajokea kor-
keammat lähestulkoon kaikilla toimenpiteillä ja kaltevuuksilla. Partikkelifosforin 
osalta Aurajoen kuormitusmäärät olivat Kalajokea suuremmat muissa paitsi hienon 
hiedan osalta suorakylvöllä 7,5 % kaltevuudella, kevennetyllä muokkauksella ja suo-
rakylvöllä ja viherkesannolla 3 % kaltevuudella sekä karkean hiedan osalta nurmella 
ja viherkesannolla 7,5 % kaltevuudella ja viherkesannolla 3 % kaltevuudella. 

Osana samaa opinnäytetyötä myös alueiden erilaisia ilmastoja vertailtiin kes-
kenään. Solantien (1980) tekemän jaottelun mukaan suurin osa Aurajoesta kuuluu 
ilmastoltaan Etelä- ja Lounaisrannikon alueeseen ja keskilämpötila on 5,9 ºC. Kalajoki 
kuuluu ilmastoltaan puolestaan Etelä-Pohjanmaan alueeseen ja keskilämpötila on 
3,4 ºC:een. Aurajoella maan keväinen kosteus vähenee sadannan ylittävän haih-
dunnan vuoksi elokuuhun asti. Kalajoella sadanta ylittää haihdunnan jo heinäkuun 
puolivälistä lähtien. Talvikuukausina alueiden lämpötilaerot olivat suuremmat kuin 
kesäkuukausina. Myös sateisuus oli tarkastelujakson aikana Aurajoella korkeampi 
kuin Kalajoella vuoden ympäri, lukuun ottamatta touko- ja kesäkuuta. Aurajoella 
sateisin kuukausi oli kesäkuu, kun se Kalajoella Ylivieskan lentokentällä oli elokuu. 

Nämä alueiden meteorologiset ominaispiirteet vaikuttavat hydrologiseen kier-
toon ja valunnan jakaumiin ja sitä myöten kuormitukseen. Tässä mallien vertailussa 
pyrittiin toisaalta arvioimaan mallituloksia toisiinsa sekä arvioimaan maatalous-
kuormitusta ominaisuuksiltaan hyvin erilaisilla valuma-alueilla. Aurajoki edustaa 
Lounais-Suomen savimaiden viljanviljelyaluetta, kun taas Kalajoki kotieläintiheää 
nurmen viljelyaluetta. 

SAMA, VIHMA, VEPS ja VEMALA
Lisäksi vertailtiin neljän mallin kuormitustuloksia Aurajoella ja Kalajoella; 

• SAMA (3 eri sovellusta perustuen kalibroimattomiin ICECREAM tuloksiin, v. 
1997–2006)

• VEMALA (v. 2003, 2009 ja jakson 1997–2006 keskiarvo) 
• VEPS (kalibroitu valtakunnan tasolla pienten valuma-alueiden ja kenttäkokei-

den tuloksiin ja edustaa pitkän jakson keskiarvoa) ja 
• VIHMA (edustaa koekenttämittausten pitkän jakson keskiarvoa). 

Mallien tuloksia on esitetty fosforin ja typen osalta kuvissa 4.12 ja 4.13. Kuvissa 
SAMA 1:ssä on käytetty MYTVAS-tutkimuksen viljelijähaastatteluissa ilmoitettujen 
lannoitusmäärien keskiarvoa. Kuvassa 4.13 SAMA 1a viittaa MYTVAS haastatte-
luissa ilmoitettuihin korkeampiin lannoitusmääriin, kun taas SAMA 1b tarkoittaa 
haastattelutulosten alarajaa. SAMA 2 vastaa ympäristötuen perusosan ehtojen mak-
simitasoja. Perusura eli SAMA 3 on vuoden 2009 hinnoilla lasketun, kustannuksiltaan 
edullisimman vaihtoehdon kuormitus. SAMA 1 ja SAMA 2 sovelluksissa käytettiin 
vuoden 2003 peltolohkoaineistoa, kun taas SAMA 3 sovelluksessa pellonkäyttö, lan-
noitus ja maanmuokkaus ovat taloudellisen optimoinnin tulos. SAMA-sovelluksissa 
kuormitusta lasketaan ICECREAM huuhtoumatulosten perusteella muodostettujen 
regressioyhtälöiden avulla. Regressioyhtälöt ja mallien erilainen spatiaalinen luokit-
telu aiheuttavat epävarmuutta tuloksiin. Regressioyhtälön käyttämisestä syntyvää 
virhettä ei voida täysin eriyttää tuloksista vakioimatta SAMAn pellonkäyttöä, maa-
lajiluokitusta ja kaltevuuksia tarkalleen ICECREAM lähtötietojen mukaisiksi. Koska 
näitä tietoja ei ollut saatavilla, ei tulosten erojen selittäminen ole täysin yksiselitteistä.
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Koska VEMALA kuvaa kokonaiskuormitusta, kuvissa 4.12 ja 4.13 esitetyissä maata-
louden kuormituksen arvioinneissa hyödynnettiin vesienhoitosuunnitelmien (VHS) 
toimenpideohjelmien (TPO) arvioita maatalouden osuudesta. Aurajoen-Paimionjoen 
alueiden TPOn mukaan Aurajoella maatalouden osuus kokonaiskuormituksesta on 
72 % fosforille ja 66 % typelle ja Oulujoen-Iijoen eteläisten alueiden TPOn mukaan 
Kalajoella tämä osuus on puolestaan 60 % fosforille ja 44 % typelle. Kokonaishuuh-
toumissa on huomioitu myös luonnonhuuhtouma. VEMALAn arvioiman kokonais-
kuormituksen sijaan kuvissa 4.12 ja 4.13 on siis esitetty edellä esitetyillä maatalouden 
osuuksilla lasketut maatalouden kuormitukset.  

VIHMA a kuvaa lähtötilanteen kuormitustasoa, eli tilannetta kun valuma-alueen 
pelloilla ei ole toteutettu kevennettyjä muokkaustoimenpiteitä. VIHMA b taas kuvaa 
nykytilannetta, eli tällä hetkellä käytössä olevilla erilaisilla muokkausmenetelmillä 
aiheutuvaa kuormitusta. VEPS kuvaa pitkäaikaista keskimääräistä, maan käyttöön 
perustuvaa kuormitusta. 

Mallien vertailussa käytetyn pitkän jakson kuormituskeskiarvon käytön tarkoitus 
on eliminoida erilaisten hydrologisten vuosien aiheuttama suuri kuormitusvaihtelu. 
Käytetyt mallit ovat perusteiltaan hyvinkin erilaisia ja niissä käytetään lähtötietona 
erilaisia aineistoja.  

Kuva 4.12. Eri malleilla laskettujen fosforikuormien vertailua Kalajoen ja Aurajoen valuma-alueilla.

Kuva 4.13. Eri malleilla laskettujen typpikuormien vertailua Kalajoen ja Aurajoen valuma-alueilla. 
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Kuvassa 4.12 SAMA-mallisovellusten arviot maatalouden fosforikuormasta Ka-
lajoella ovat matalampia kuin muiden mallien vastaavat arviot. Ero johtuu siitä, että 
SAMA-mallissa käytettiin Kalajoen tasaisille maille kalibroimattoman ICECREAM-
mallin 10 vuoden keskimääräisiä eroosioarvoja (keskiarvo 19 kg ha-1 v-1) ja koska 
ICECREAMissa partikkelifosfori ja kokonaisfosfori korreloivat voimakkaasti eroosion 
kanssa, alueelta tuleva fosforikuorma jää pieneksi. Vähäistä eroosiota ja partikkelifos-
forikuormaa selittää osaltaan myös makrohuokosten ja salaojituksen kautta kulkeu-
tuvan maa-aineksen puuttuminen ICECREAMsta. VEMALA-tuloksissa (ka, 2003 ja 
2009) taas havaitaan erilaisten hydrologisten vuosien vaihtelu. Vuodet 2003 ja 2009 
edustavat Aurajoella keskimääräistä pienempää vuosikuormaa. VEPSin maatalouden 
kuormitusarvio on taas systemaattisesti pienempi kuin VIHMAn.

Jyrkemmällä Aurajoen valuma-alueella eri mallien fosforin kuormitusarviot ovat 
lähempänä toisiaan kuin Kalajoella, mutta tässäkin tapauksessa SAMA-mallisovel-
lusten kaikki kokonaisfosforikuormat jäävät pienemmäksi kuin VIHMAn ja VEPSin 
vastaavat. SAMA-mallin fosforikuormitukset ovat sen sijaan erittäin lähellä VEMA-
LAn keskimääräistä tulosta. SAMA 2:n eli ympäristötuessa sallittujen väkilannoi-
tefosforitasojen ero haastatteluaineistoon (SAMA 1) on melko pieni ja suurta eroa 
ei näy mallinnetussa kuormituksessakaan (SAMA 3). SAMA-tuloksista havaitaan, 
että vuotuisella fosforin lannoitemäärällä on vain marginaalinen rooli fosforikuor-
mitukseen. Merkittävämpiä tekijöitä ovat eroosio partikkelifosforikuormituksen ja 
pellon P-luku liukoisen fosforin osalta. Retentio huomioidaan VEMALAssa, mut-
ta ei muissa malleissa. VEMALAn keskimääräinen kuorma onkin pienempi kuin 
VIHMAn. Kalajoella VIHMAn fosforikuormituksen pieni vaihteluväli johtuu alueen 
nurmivaltaisuudesta, jolloin hydrologisen vuosivaihtelun vaikutus on huomattavasti 
pienempi kuin Aurajoella.

Kuvasta 4.13 havaitaan, että Kalajoen typpikuormituksen arvioinnissa SAMA-
malli-sovelluksen arvio vuoden 2003 Tike aineiston pellonkäytöllä ja MYTVAS haas-
tattelujen mukaisilla lannoituksilla (SAMA 1a & 1b) on lähellä VEPSin ja VIHMAn 
arvioita. Ympäristötuen perusosassa (SAMA 2) sallitun maksimityppilannoituksen 
käyttäminen lisäisi kuormitusta merkittävästi suhteessa haastattelutulosten lannoi-
tustasoihin (SAMA 1a & b). Kun viljan hinta on matala suhteessa typpilannoitteen 
hintaan, kuten vuonna 2009, pienenee taloudellisesti optimaalinen typpilannoitus, 
samoin kun sen tuottama kuormitus, merkittävästi. Vaikutus näkyy SAMA-mallin 
perusurassa (SAMA 3), joka on se kuormitustaso josta kuormitusvähennyksiä aletaan 
laskea.  

Kalajoen SAMA-tulokset typen osalta ovat lähempänä VEPSiä ja VIHMAa kuin 
Aurajoella. Aurajoen typpikuormituksen arvio eroaa kaikilla lannoitustasoilla VE-
MALAn keskimääräisestä arviosta Kalajokea selvemmin. Ilman tarkempaa lasken-
taperusteiden vertailua ei erolle ole yksiselitteistä selitystä. On mahdollista, että ero 
selittyy Aurajoen hienojakoisemman savimaan matalammalla typpikuormitusherk-
kyydellä (vrt. Taulukko 4.3). ICECREAM-tulosten mukaan esimerkiksi hiesusaven 
ja hietasaven typpikuormituksessa on merkittävä ero korkeilla lannoitustasoilla. 
Lannoitustasojen vaikutus on samansuuntainen kuin Kalajoellakin, mutta haastatte-
lutulosten yläraja (SAMA 1a) ja ympäristötuen maksimimäärän tuottama kuormitus 
(SAMA 2) ovat lähempänä toisiaan Aurajoella. Vuoden 2009 hintasuhteiden mukaisen 
optimin kuormitus (SAMA 3) on haastattelutuloksien alarajan (SAMA 1b) kuormi-
tusta pienempää.
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4.4 
Johtopäätökset ja mallien kehitystarpeet
Eri mallien tavoitteet ja käyttötarkoitus poikkeavat toisistaan. Osa malleista on ma-
temaattisia luonnonilmiöitä kuvaavia malleja ja osa puhtaasti empiiriseen aineistoon 
perustuvia malleja.  Lähtökohtaisesti on selvää, että mallit eivät tuota eksaktisti oikei-
ta tuloksia tai edes keskenään vertailukelpoisia tuloksia. Mallitulosten oikeellisuus 
riippuu voimakkaasti lähtötietojen tarkkuudesta. Toinen mallien hyvyyteen liittyvä 
ominaisuus on malleihin rakennettu prosessikuvaus. 

Mallivertailussa pääasiallinen tarkoitus on arvioida eri mallien tuloksia. Malli-
tulosten samankaltaisuus lisää mallien käytön uskottavuutta erilaisissa tilanteissa. 
Mallien poikkeamat taas osoittavat mallien kehittämistarpeita ja eroja lähtötietojen 
ominaisuuksissa ja tarkkuudessa. Mallien keskinäinen vertailu ei ole riittävä mallien 
hyvyyden arvioimiseksi kuormitusarvioita tehtäessä. Tässä vertailussa oli mukana 
myös automaattiantureiden seurantatuloksiin perustuva kuormitusarvio. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että mallien kehittämistyötä pi-
tää jatkaa ja sen tulisi olla pitkäjänteistä. Maatalouden kuormituksen arviointiin ja 
toimenpiteiden vaikutusten arviointiin kykenevät mallit ovat käyttökelpoisia ja an-
tavat hyvän pohjan mm. valuma-aluetarkasteluihin. Mitä kauemmin malli on ollut 
käytössä, sen paremmin tunnetaan sen vahvuudet ja heikkoudet. Uusilla malleilla 
testaus- ja kehittämistarpeet saattavat olla suuria.     

Jatkossa ilmastonmuutoksesta aiheutuvat vaikutukset hydrologiaan tulevat toden-
näköisesti kasvamaan entisestään, joten tähän tulisi varautua myös mallinnuksessa, 
erityisesti hydrologisten, prosessipohjaisten valuma-aluemallien osalta. Automaat-
tiset, jatkuvatoimiset mittalaitteet mahdollistavat aiempaa paremmin mallitulosten 
ja mittausten vertailun ja tätä kautta voidaan saada tietoa mallien prosessikuvausten 
puutteellisuudesta. Mallien ja mallikehittelyn pitäminen ajan tasalla sisällyttämällä 
niihin viimeisintä tutkittua tietoa on myös olennaista. 

Mallien vertailussa on tärkeää että lähtötiedot ja parametrien arvot vastaavat 
mahdollisimman pitkälle toisiaan. Näin on mahdollista verrata mallien laskemia 
tuloksia keskenään ja saadaan paremmin esille mallien prosessikuvauksissa olevien 
erojen vaikutuksia ravinnekuormitukseen. Tätä työtä olisi edelleen jatkettava, sillä 
yllä olevien tulosten perusteella mallityökalun valinta saattaa vaikuttaa hyvinkin 
merkittävästi saatuihin tuloksiin. SeMaTo-hankkeessa tunnistettiin taulukossa 4.4 
esitettyjä välittömiä kehitystarpeita, jotka vähentäisivät mallien nykyisiä puutteita 
ja mallien prosessikuvaukset saataisiin nostettua seuraavalle kehitystasolle. Tämä 
samalla edellyttää uuden empiirisen tiedon hankintaa.

Paikkatietoaineistojen tarkentuminen valuma-aluemallien lähtötietoina kuvaa yk-
sityiskohtaisemmin mallinnettavan alueen ominaisuuksia ja antaa mahdollisuudet 
mallien luotettavuuden lisäämiseen. Esimerkiksi pellon fosforiluvun valtakunnalli-
nen riippumaton kartoittaminen parantaisi huomattavasti riskialueiden tunnistamis-
ta ja fosforikuormitusta laskevien mallien paikallista edustavuutta. 

Valuma-aluemallien ja allasmallien ketjuttaminen mahdollistaa kokonaisvaltaiset 
tarkastelut valuma-alueella tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista vesistössä (esim. 
VEMALA). Luonnontieteellisten mallien tuloksia on edelleen mahdollista yhdistää 
taloudellisiin malleihin ja yhteiskunnallisiin tarkasteluihin.

Valtakunnallisen tason kuormitusarvioiden täsmentäminen edellyttää VEMALA-
mallin kehittämistä. VEPS-järjestelmän laskennat sisältyvät jo nyt VEMALAan ja 
parhaillaan on menossa VIHMAn kuormitustietojen ja vesiensuojelumenetelmien 
tehokkuuden siirto valtakunnalliseen järjestelmään. Prosessipohjaisia valuma-alue-
malleja tarvitaan kuitenkin edelleen tapauskohtaisesti esimerkiksi yksityiskohtaiseen 
maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin. 
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SAMA-mallia sovelletaan jatkossa Lepsämänjoella ja tässä yhteydessä on kehitet-
tävä erikoiskasvien taloudellisen optimin kuvausta. Itämeren valuma-alueen talo-
udellisissa tarkasteluissa tullaan tarkastelemaan pellon fosforiluvun vähentämisen 
merkitystä ravinnekuormituksen hallintaan. Viljelykiertojen hyödyntäminen ravin-
nekuormituksen vähentämisessä vaatii jatkotutkimuksia ennen kuin tuloksia voidaan 
soveltaa SAMA-malliin. Esimerkiksi Ruotsissa viljelykierrot sisältyvät kuormitus-
laskentoihin ja vesiensuojelutoimenpiteiden taloudellisiin arvioihin (Brady 2003).

Mallien tarve ja käytettävyys
Peltolohkomallit: Käytetään peltolohkotasolla, mutta tulokset voidaan skaalata 
kumulatiivisesti valuma-aluetasolle. Sisältävät viljelykäytäntöjä, lannoitustasoja, 
suojavyöhykkeet ja hydrologiset vuodet. Mallit laskevat kuormitusilmiöitä tapah-
tumatasolla erilaisissa olosuhteissa. Mallit ovat hyvin työläitä käyttää ja soveltuvat 
lähinnä tutkijakäyttöön.

Valuma-aluemallit: Kun lähtötietona on paikkatietoa valuma-alueen ominai-
suuksista, tulokset kuvaavat paremmin valuma-alueen ominaisuuksista johtuvaa 
kuormitusta. Malleilla voidaan arvioida viljelytoimenpiteiden, suojavyöhykkeiden ja 
kosteikkojen vaikutuksia. Mallit ovat toistaiseksi hyvin työläitä käyttää ja soveltuvat 
vain tutkijakäyttöön.  

Arviointimenetelmät: VEPS on tarkoitettu kuormituslähteiden osittamiseen va-
luma-alueella. Malli ei sovellu muuhun käyttöön, esim. kuormitusta vähentävien 
toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen. Malli on tarkoitettu asiantuntijakäyttöön. 
VIHMA on tarkoitettu erilaisten ympäristötoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen 
valuma-aluetasolla. Mallin lähtökohdista johtuen sitä ei ensisijaisesti tulisi käyttää 
kuormitusarvioiden laskemiseen valuma-alueilla, vaikka se tuottaakin samanlaisen 
arvion kuin esim. intensiivinen seuranta pitkällä aikavälillä. Malli laskee toimenpi-
teiden vaikutuksia kolmella keskimääräisellä kuormitustasolla (vähän kuormittavat, 
keskimääräiset ja kuormittavat vuodet). Malli soveltuu asiantuntijakäyttöön.  SAMA-
malli on kehitteillä oleva taloudelliseen optimointiin tarkoitettu malli, joka soveltuu 
toistaiseksi vain tutkijakäyttöön. 

INCA

• sama hydrologia kaikille maankäyttömuodoille (kasveille) 
• rajoittamaton orgaanisen aineksen typpivarasto 
• typen pidättymisen kuvaus jokivedessä puutteellinen 
• pohjaveden pitoisuuden alkuarvo sama kaikissa maankäyttömuodoissa

SWAT

• sama hydrologia kaikille maankäyttömuodoille 
• ei sovellu orgaanisille maille 
•  suojavyöhykkeiden tehokkuuden kuvaus liukoisen fosforin osalta  

virheellinen 
•  savimaiden eroosiokuvaus ei vastanne Suomessa havaittua diffuusio-

eroosiota. 

ICECREAM

• savimaiden eroosion kuvaus 
•  maaperässä tapahtuvat oikovirtaukset kuvattu yksinkertaisella  

funktiolla 
• mallin typpiprosessien tarkentaminen ja testaaminen Suomen oloissa 
•  mahdollistaa erilaisten maaperä/kasvi/ilmasto yhdistelmien kuormi-

tusarvioinnin, mutta mallitulosten testaaminen puutteellista vähäisten 
mittaushavaintojen vuoksi

VIHMA

•  perustuu suppeaan havaintoaineistoon, tarvitaan lisää kuormituslukuja  
erityisesti karkeammilta maalajeilta 

•  ei sisällä erilaisten lannoitustasojen (mineraali- tai karjanlannan)  
vaikutusta 

• ei huomioi viljelykiertoa

Taulukko 4.4. Mallien kehitystarpeita.
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Ilman tehokkaita malleja ympäristössä tapahtuvien muutosten kvantitatiivinen 
arvioiminen ei ole mahdollista. Mallien ylläpito ja kehittäminen on kuitenkin valin-
takysymys. Tämä koskee erityisesti ylläpidettävien mallien määrää. Pääosaa tässä 
esitetyistä malleista on kehitetty projektipohjalta hankkeesta toiseen. Jatkossakin 
kehitystyö riippuu paljolti uusista hankkeista, ellei tehdä strategista päätöstä pysy-
västä mallien kehitystyöstä. Ylläpidettävien ja kehitettävien mallien määrä ei voi olla 
suuri, mutta mallien keskinäisen vertailtavuuden vuoksi niitä täytyy olla enemmän 
kuin muutama. 
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5    Maatalouden ympäristö-
toimenpiteiden vaikuttavuus  
ja kohdentaminen 

Markku Puustinen, Sari Väisänen, Sirkka Tattari, Jari Koskiaho 

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD) ja sitä toteuttava uudistunut suomalai-
nen lainsäädäntö on suuri vesienhoidon suunnittelua koskeva haaste. Vesienhoidon 
suunnitteluun ja sen kehittämiseen on käytetty viime vuosina paljon voimavaroja, ja 
ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat (VHS) ja toimenpideohjelmat (TPO) valmis-
tuivat joulukuussa 2009. Tavoitteena on niin Suomen kuin Euroopan laajuisestikin 
saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan vuoteen 2015 
mennessä. Vesien tilan määrittely tehdään ekologisen ja kemiallisen tilan mukaan. 
Jos hyvää tilaa ei pystytä saavuttamaan aikarajaan mennessä, on mahdollista saada 
lisäaikaa tai lieventää tilatavoitteita. Ensimmäisellä suunnittelukierroksella lievennet-
tyjä tilatavoitteita ei ole käytetty, vuoteen 2027 pidennettyjä aikatauluja sen sijaan on. 

Maatalouden kohdalla vesienhoidon suunnittelu pakottaa siirtämään tarkastelua 
ympäristötoimenpiteiden menetelmäkohtaisista vaikutuksista enenevässä määrin 
valuma-aluetasolle. Yksittäisten toimenpiteiden ympäristövaikutusten perusteella 
ne voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen, mikä edistää niiden suositeltavuutta ja 
kohdentamista. Valuma-alueella aikaansaatavat ympäristön kokonaishyödyt riippu-
vat kuitenkin aina toteutettujen toimenpiteiden määrästä.

Sen lisäksi, että yksittäisten toimenpiteiden vaikutukset ovat keskenään erilai-
sia, samankin toimenpiteen ympäristövaikutukset voivat merkittävästi vaihdella 
toteuttamispaikan olosuhteiden mukaan. Tarvittavien toimenpiteiden määrä taas 
riippuu vesistökuormituksen vähentämistarpeesta ja toisaalta valuma-alueen omi-
naisuuksista. Valuma-alueen ominaisuudet käytännössä määrittelevät sen, minkälai-
nen toimenpidevalikoima kohdealueella ylipäätään voidaan toteuttaa. Maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden kohdentamista pitääkin ajatella peltolohkojen ja maatilojen 
lisäksi myös valuma-alueiden näkökulmasta. 

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden vaikutukset koko valuma-alueen kuor-
mitukseen riippuvat maatalousmaan pinta-alaosuudesta. Mitä pienempi maata-
lousmaan osuus on, sitä pienemmät mahdollisuudet maatalouden kuormituksen 
alentamisella on pienentää koko valuma-alueen kuormitusta. Edellä esitetyistä syistä 
johtuen valuma-alueille tehtävien vesienhoidon suunnitelmien ja niistä saatavien 
ympäristöhyötyjen tarkastelu onkin kokonaan eri mittakaavan asia kuin pelkästään 
yksittäisten toimenpiteiden tapauskohtaiset vaikutukset.

Peltoviljelystä aiheutuvaa ravinnekuormitusta vähentävät toimenpiteet voidaan 
jakaa pellolla, pellonreunassa ja pellon ulkopuolella tehtäviin toimenpiteisiin. Pel-
loilla tehtävillä toimenpiteillä voidaan viljelystä aiheutuvaa kuormitusta vähentää 
vaikuttamalla kuormitusprosesseihin. Pellon reunassa suojavyöhykkeet vaikuttavat 
kuormitusprosesseihin vain niille varatulla alalla, minkä lisäksi ne toimivat pusku-
reina tai suodattimina pelloilta tulevaa kuormitusta vastaan. Peltojen ulkopuolella to-
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teutettavat toimenpiteet, kuten kosteikot, toimivat pidäkkeenä peltojen ulkopuolelle 
tullutta kuormitusta vastaan ja estävät sen etenemistä vesistöihin. Tässä luvussa tar-
kastellaan ympäristötoimenpiteiden vaikutuksia kolmella erilaisella valuma-alueella. 
Tarkastelu perustuu VIHMAn (Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli; ks. Luku 
4) arvioihin ja vastaa VEHO -ohjelman tavoitteisiin B ja D (ks. Johdanto).

5.1 
Menetelmäkohtaiset vaikutukset

5.1.1 
Peltotoimenpiteet 

VIHMAssa maanmuokkaustoimenpiteet on luokiteltu muokkauksen intensiteetin 
ja ajankohdan mukaan intensiiviseen syysmuokkaukseen, kevennettyyn syysmuok-
kaukseen, talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen, talviaikaiseen sänkeen, muokkaamatta 
viljelyyn ja pysyvään kasvipeitteisyyteen (Puustinen et al. 2005; 2010). Luokittelun 
lähtökohtana on peltojen tila erityisesti kasvukauden ulkopuolella, eli vuodenaikoina 
jolloin pääosa maatalouden aiheuttamasta vesistökuormituksesta muodostuu. Kasvi-
peitteisyysluokkien ja maanmuokkausmenetelmien väliset erot eri maalajeilla kuvaa-
vat menetelmämuutoksesta aiheutuvaa kuormitusmuutosta kussakin peltoluokassa. 
Vastaavasti eri kaltevuusluokkien väliset kuormituserot osoittavat toimenpiteiden 
kohdentamistarpeen. VIHMAssa kaltevuusluokat ovat <0,5 %, 0,5 - 1,5 %, 1,5 - 3,0 
%, 3,0 - 6,0 % ja > 6,0 %. 

Suurin vähennys eroosiossa ja partikkelimaisen fosforin (PartP) kuormituksessa 
saadaan siirtymällä syyskynnöstä pysyvään kasvipeitteisyyteen tai sitä muistuttaviin 
toimenpiteisiin (nurmi, sänki, suorakylvö) ja kohdentamalla ne kaltevimmille pel-
loille. Tasaisemmilla pelloilla eroosio ja PartP:n huuhtoutuminen on lähtökohtaisesti 
pienempää ja muokkaustoimenpiteillä sitä ei saada enää merkittävästi alennettua. 

Muokkauksen keventäminen tai siitä luopuminen vähentää myös typpikuormi-
tusta (TotN). Kun typpi liikkuu vesiliukoisena ravinteena veden mukana, sen huuh-
toutuminen on samaa suuruusluokkaa niin kaltevilla kuin tasaisillakin pelloilla. Siten 
muokkauksen keventäminen pienentää typpihuuhtoumia myös tasaisilla mailla. 
Liukoisen fosforin (DRP) huuhtoutuminen kasvaa muokkausta kevennettäessä sekä 
kaltevilla että tasaisilla pelloilla, varsinkin jos P-luvut ovat korkeita (Puustinen et 
al. 2005). Peltotoimenpiteiden vaikutukset kuormituksessa tapahtuvat käytännössä 
lähes välittömästi toimenpiteiden toteutuksen jälkeen.  

Pelloilla tehtävillä ympäristötoimenpiteillä aikaansaatavat ympäristövaikutukset 
riippuvat pellon kuormitustasosta. Toimenpiteiden tulisi erityisesti leikata korke-
aa kuormitusta mm. pienentämällä valuntapiikkien pitoisuuksia. Tämä tarkoittaa 
yleensä erityisesti kasvukauden ulkopuolisen kuormituksen rajoittamista lisäämällä 
kasvipeitteisyyttä. Sateiset syksyt ja lumettomat vesisateiset talvet aiheuttavat niin 
suuren kuormituslisän, että em. toimenpiteillä saatavat ympäristöhyödyt helposti 
menetetään (Puustinen et al. 2007). Toisaalta ilman tehokkaita ympäristötoimenpi-
teitä maatalouden kuormitus olisi hydrologisesti kuormittavina vuosina vieläkin 
suurempaa. Koska melko voimakas hydrologinen vuosivaihtelu on keskeinen osa 
tuotanto-olosuhteitamme, huomio on kiinnitettävä tulevaisuudessa myös ilmaston-
muutokseen ja siitä aiheutuviin uhkiin (Peltonen-Sainio 2009). 
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5.1.2 
Suojavyöhykkeet

Suojavyöhykkeet ovat tehokkaimpia kaltevimmilla pelloilla eroosion ja PartP- kuor-
mituksen alentajina. Suurin osa aikaansaatavasta kuormituksen vähenemästä aiheu-
tuu suojavyöhykkeelle varatun peltoalan jäädessä pois aktiiviviljelystä ja pysyvästi 
kasvipeitteiseksi (Puustinen et al. 2010). Yläpuoliselta pellolta tulevaa kuormitusta 
suojavyöhykkeet vähentävät sen sijaan melko vähän. Tasaisilla alueilla eroosio ja 
PartP -kuormitus ovat lähtökohtaisesti matalalla tasolla, eikä suojavyöhykkeillä enää 
saada mainittavaa kuormituksen muutosta aikaiseksi. 

Suojavyöhykkeet vähentävät typpikuormitusta sille varatulta peltoalalta maan 
muokkauksen jäädessä pysyvästi pois. Vaikutus on samankaltainen kaikissa kalte-
vuusluokissa. DRP -kuormitusta suojavyöhykkeet voivat kuitenkin jopa kasvattaa 
(Puustinen et al. 2005; 2010). Nettohyöty riippuukin PartP -kuormituksen alenemi-
sesta ja sen vaikutuksesta kokonaisfosforikuormituksen (TotP) muutokseen. 

Suojavyöhykkeiden ympäristövaikutus vuositasolla riippuu siitä, missä tilassa 
vyöhykkeen yläpuolinen pelto on kasvukauden ulkopuolella. Siten suojavyöhyk-
keelle ei voida esittää yksiselitteistä lukua kuvaamaan sen ympäristövaikutuksia. 
Lähtökohtaisesti suojavyöhykkeet tulisi kohdentaa pitkäkestoisena toimenpiteenä 
kaikkein jyrkimmille ja eroosioherkimmille pelloille, jolloin vyöhykkeen yläpuolinen 
pelto jää tilalla toteutettavan viljelykierron piiriin. Vuositasolla suojavyöhykkeistä 
saadaan merkittävää ympäristöhyötyä kaltevuudeltaan yli 3 %:n pelloilla syysviljojen 
ja talvikaudeksi muokatun pellon yhteydessä. 

Suojavyöhykkeiden perustaminen on hitaammin toteutettavissa kuin peltotoimen-
piteet. Vaikutukset kuormitukseen ovat kuitenkin melko välittömiä suojavyöhykkeen 
perustamisen jälkeen.  

5.1.3 
Kosteikot

Kosteikkojen tehokkuuden mittarina käytetään usein kosteikon pinta-alayksikköä 
kohti pidättyneen kiintoaineen ja ravinteiden määrää vuodessa (kg m-2). Kosteikon 
tehon katsotaan kasvavan tämän tunnusluvun kasvaessa. Kosteikon tavoitteena on 
kuitenkin alentaa maksimaalinen määrä tai osuus siihen tulevasta ainevirrasta. Siten 
kosteikon pidätys- % kuvaa hyvin yksittäisen kosteikon ympäristöhyötyä. Kosteik-
koon pidättyneen kiintoaineksen ja ravinteiden määrää voidaan tarkastella myös 
yläpuolisen pellon peltohehtaaria kohden (kg ha-1). Tämä tunnusluku mahdollis-
taa kosteikkojen vertailtavuuden pelloilla tehtäviin toimenpiteisiin (Puustinen et al. 
2007). Yksittäinen kosteikko voi parhaimmillaan vähentää siihen tulevaa kuormitusta 
jopa 50–70 % (Koskiaho 2006). Pienten kosteikkojen tai laskeutusaltaiden vaikutukset 
yksittäisinä toimenpiteinä ovat kuitenkin yleensä vaatimattomia. 

Kosteikkojen teho kuormituksen vähentäjänä riippuu niissä käsiteltävien valu-
mavesien määristä ja pitoisuuksista. Kosteikot pidättävät ravinteita sitä paremmin, 
mitä pidempään vesi viipyy kosteikossa. Kosteikon pinta-alan ja yläpuolisen valuma-
alueen pinta-alan suhde, eli kosteikon suhteellinen koko, vaikuttaa veden viipymään. 
Mitä suurempi kosteikko on yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan verrattuna, sitä 
enemmän aikaa jää puhdistusprosesseille pitkän viipymän vuoksi ja sitä enemmän 
kosteikko pidättää kiintoainetta ja ravinteita peltohehtaaria kohti. Suuri pellon osuus 
yläpuolisella valuma-alueella merkitsee suurempaa kosteikkoon tulevaa kuormitusta 
ja kosteikko tulee suhteellisesti edullisemmaksi ympäristöinvestoinniksi. 
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Suhteellisen koon ohella kosteikon hydraulinen tehokkuus säätelee sen toimivuut-
ta. Mitä vähemmän kosteikossa esiintyy oikovirtauksia ja mitä tasaisemmin vesi vir-
taa koko kosteikkoalueen kautta, sitä parempi on kosteikon hydraulinen tehokkuus ja 
sitä suurempi osuus tulevasta kuormituksesta myös pidättyy kosteikkoon (Koskiaho 
2003, Puustinen et al. 2007). 

Kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita pidättyy kosteikkoon laskeutumalla 
ja tiheän kasvillisuuden siivilöimänä. Liukoisessa muodossa olevia ravinteita puo-
lestaan poistuu biologisen ravinteiden kulutuksen ja kosteikkoon kertyvän kuolleen 
biomassan myötä. Lisäksi veteen liuennutta fosforia sitoutuu kosteikon pohjan tai 
vedessä suspensiona oleviin ja edelleen kosteikkoon laskeutuviin maarakeisiin. Nit-
raattimuodossa olevaa typpeä poistuu kosteikoissa kaasuuntumisen (denitrifikaatio) 
kautta (Puustinen et al. 2007). 

Kosteikon perustamista ja toimintaa rajoittavat kosteikoiksi soveltuvien paikko-
jen rajallinen määrä tai epäedulliset ominaisuudet. Kaikissa kohteissa kosteikkojen 
perustaminen ei ole mielekästä tai edes mahdollista. Vähänkin suuremman kostei-
kon perustaminen on myös kallista. Erityisesti kokonaan kaivamalla toteutettava 
kosteikko on hyvin kallis. Edullisimmin kosteikko saadaan toteutettua patoamalla 
luontaiseen alavaan maastoon tai notkoon. Kosteikon kasvillisuus kuluttaa ja varastoi 
ravinteita, joten niittämällä ja poistamalla kasvimassaa kosteikosta säännöllisesti, 
kauemmin käytössä olleen kosteikon toimintaa voidaan tehostaa. Toinen kosteikon 
tehokkuutta palauttava hoitotoimenpide on kosteikon syvänneosaan laskeutuneen 
aineksen ruoppaaminen (Puustinen et al. 2007).

5.2 
Toimenpiteiden kokonaisvaikutukset  
valuma-alueilla

Valuma-alueet ja toimenpiteet

Maatalouden ravinnekuormituksia ja ympäristötoimenpiteiden vaikutuksia tutkit-
tiin pienellä Savijoen sekä Aurajoen ja Kalajoen valuma-alueilla (ks. Johdanto, Kuva 
1.1). Tässä tarkastelussa oleva Savijoen valuma-alue on osa luvussa 3 esitetystä koko 
Savijoen valuma-alueesta. Se sijaitsee Aurajoen valuma-alueen latva-alueella ja on 
yksi säännöllisessä seurannassa olevista maatalousvaltaisista ns. pienistä valuma-
alueista. Savijoen valuma-alueella on peltoa 601 ha, mikä vastaa 39 % valuma-alueen 
koko alasta (Taulukko 5.1). Peltojen maalaji on savea. Noin puolet peltoalasta (47 
%) sijoittuu kahteen tasaisimpaan peltoluokkaan (Taulukko 5.2). Savijoen peltojen 
kaltevuusjakauma perustuu peruskartan 5 m käyristä laskettuun korkeusmalliin. 
VIHMAssa käytetyn P-lukuluokituksen mukaan alueen pelloista 17 % sijoittuu alle 
8 mg l-1 luokkaan, 42 % 8–14 mg l-1 luokkaan ja 41 % yli 14 mg l-1 luokkaan. Jakauma 
perustuu koko Aurajoen valuma-alueen kuntakohtaiseen P-lukujakaumaan. 

Aurajoen valuma-alueella on peltoa 31 259 ha (Tiken peltolohkorekisteri), mikä on 
35,8 % valuma-alueen koko pinta-alasta (Taulukko 5.1). Alueen järvisyys on hyvin 
pieni, vain 0,25 %, ja peltojen maalaji pääosin savea. Peltojen kaltevuus vaihtelee 
jokilaakson jyrkiltä pelloilta kauempana oleviin tasaisiin peltoihin. Yli puolet (57 
%) peltoalasta sijoittuu kahteen tasaisimpaan peltoluokkaan (Taulukko 5.2). Aura-
joella peltojen kaltevuus perustuu korkeusmallista laskettuihin kaltevuusluokkiin. 
P-lukuluokituksessa Aurajoen pelloista 17 % sijoittuu alle 8 mg l-1 luokkaan, 42 % 
8–14 mg l-1 luokkaan ja 41 % yli 14 mg l-1 luokkaan. 

Kalajoen valuma-alue on alueista suurin. Peltoa valuma-alueella on 69 482 ha (Tike 
2006), mikä on 16,4 % valuma-alueen koko pinta-alasta (Taulukko 5.1). Valuma-alue 



73Suomen ympäristö  23 | 2010

on kooltaan 424 699 hehtaaria ja sen järvisyys on 1,82 %.  Kalajoen valuma-alue on 
kaltevuudeltaan hyvin tasainen ja peltoala jakaantuu kahteen tasaisimpaan luokkaan 
(Taulukko 5.2). Kalajoen pelloista 79 % sijoittuu P-luvuiltaan 8–14 mg l -1 luokkaan ja 
21 % yli 14 mg l-1 luokkaan VIHMA -luokituksessa.  

Taulukko 5.1. Tarkasteltavien valuma-alueiden maankäyttö (ha). 

Valuma-alue

Maankäyttömuoto (ha) Pellon osuus valuma-
alueesta (%)peltoa metsää muu ala yhteensä

Savijoki 601 805 135 1 541 39

Aurajoki 31 259 46 900 9 249 87 408 35,8

Kalajoki 69 482 338 045 17 174 424 701 16,4

Taulukko 5.2. Valuma-alueiden peltoala (ha) kaltevuusluokittain (kts. Luku 5.1.1). 

Valuma-alue

Peltoala (ha) kaltevuusluokittain 

< 0,5 0,5–1,5 1,5–3,0 3,0–6,0 > 6,0 yht.

Savijoki 117 168 139 118 59 601

Aurajoki 7 029 10 897 8 068 3 750 1 515 31 259

Kalajoki 49 705 19 777 - - - 69 482

Valuma-alueilla sijaitsevien peltojen ominaisuudet ovat lähtökohtana VIHMAn 
toimenpiteiden vaikutusarvioinnille. Lähtötilanteessa ei ole toteutettu ympäristötoi-
menpiteitä ja peltojen viljelykäyttö perustuu alueilla viljeltävien kasvien todelliseen 
peltoalajakaumaan. Kullakin valuma-alueella arvioitiin nykytilanteen mukaisten 
ympäristötukijärjestelmän toimenpiteiden määrää ja laatua sekä tehtiin erilaisia toi-
menpideskenaarioita. Näiden vaikutuksia arvioitiin vaiheittain kullakin valuma-
alueella alkuperäiseen kuormitukseen verrattuna. 

Toimenpideskenaariot eroavat käytännön syistä joiltain osin eri alueiden välillä 
(Taulukko 5.3). Kalajoella ja Aurajoella muodostettiin skenaarioita, jotka perustuvat 
alueiden VHS –toimenpideohjelmiin (Oulujoen-Iijoen TPO; Varsinais-Suomen TPO). 
Skenaariot sisältävät toimenpideohjelmissa esitetyt kevennetyn maanmuokkauksen, 
suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen toteuttamisalat. Lisäksi tarkastelua jatkettiin ver-
tailemalla kuormituksen muutoksia siirtämällä peltoja kynnöltä suorakylvölle kalte-
vimmista pelloista alkaen sekä erilaisilla kosteikkoskenaarioilla. Aurajoen ja Kalajoen 
skenaarioiden sisältö poikkeaa toisistaan erilaisten toimenpideohjelmien vuoksi. 
Savijoella arvioitiin pelkästään MYTVAS -tutkimuksen (Mattila et al. 2007) osoitta-
mia muokkauskäytäntöjen muutoksia sekä suorakylvön vaikutuksia kuormitukseen. 

Kaikki skenaariot koostuvat peltotoimenpiteistä, suojavyöhykkeistä ja kosteikois-
ta. Luvuissa 5.2.1–5.2.3 on esitetty ensin kunkin skenaarion sisältämillä peltotoimen-
piteillä aikaansaatavat kuormitusten muutokset. Lisäksi on arvioitu peltojen P-luku-
jen alentamisen vaikutuksia fosforikuormituksiin eri maanmuokkausskenaarioissa. 
Tämän jälkeen on esitetty nykytilanteen ja VHS:n mukaisilla suojavyöhykemäärillä 
aikaansaatavat kuormituksen muutokset, kun yläpuolisilla pelloilla on toteutettu eri 
maanmuokkausskenaarioiden mukaiset peltotoimenpiteet.

Peltotoimenpiteiden ja suojavyöhykkeiden lisäksi kosteikoilla aikaansaatavat kuor-
mituksen muutokset sisältyvät eri skenaarioiden kokonaiskuormituksen muutoksiin 
Aurajoella ja Kalajoella (Taulukot 5.14 ja 5.20). Lisäksi tehtiin vertailua siitä, kuinka 
paljon kosteikkojen lisääminen vaikuttaisi kuormitukseen VHS:n lisätoimenpiteet-
skenaarioissa, kun maanmuokkaustoimet ja suojavyöhykkeiden määrät pysyvät 
muuttumattomina (Taulukot 5.13 ja 5.19).
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Taulukko 5.3. Lähtö- ja nykytilanteen toimenpiteet, VHS:n lisätoimenpiteet ja suorakylvöskenaari-
ot tarkasteltavilla valuma-alueilla.

Toteutettujen ja suunniteltujen toimenpiteiden sekä 
suorakylvöskenaarioiden kuvaus 

Savi- 
joki

Aura- 
joki

Kala- 
joki

Lähtötilanne Tarkasteltavalla valuma-alueella ei ole toteutettu  
ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtääviä toi-
menpiteitä. Kevätvilja-ala syksyllä kynnetty, muu ala 
nurmea ja syysviljaa

X X X

Nykytilanne Arvio alueella tehtävistä kevennetystä muokkauksesta, 
suojavyöhykkeistä ja kosteikoista tällä hetkellä

X X

Step I Maanmuokkaustoimenpiteet vuosina 2000–2002 
(MYTVAS), toimenpiteet sijoitettu tasaisesti kaikille 
kaltevuusluokille

X

Step II Maanmuokkaustoimenpiteet vuosina 2003–2005 
(MYTVAS), toimenpiteet sijoitettu tasaisesti kaikille 
kaltevuusluokille

X

Step II  
kohdennettu

Maanmuokkaustoimenpiteet vuosina 2003–2005 
(MYTVAS), toimenpiteet kohdennettu kaltevimmille 
pelloille, oletetaan nykytilanteeksi

X

VHS:n lisätoi-
menpiteet 

Vesienhoitosuunnitelman (VHS) toimenpideohjelmassa 
esitetyt lisätoimenpiteet: kevennetty maanmuokkaus, 
suojavyöhykkeet ja kosteikot, jotka tehdään nykytilan-
teen toimenpiteiden lisäksi 

X X

VHS +  
kaltevin sk

Nykytilanteen ja VHS lisätoimenpiteiden lisäksi tehtä-
vä suorakylvökäytäntö: kaltevimman luokan pelloilla 
syksyisin kynnetyksi jäänyt kevätvilja-ala ja syysvilja-ala 
siirretään suorakylvöön

X

VHS +  
2 kaltevinta sk

Nykytilanteen ja VHS lisätoimenpiteiden lisäksi teh-
tävä suorakylvökäytäntö: kahden kaltevimman luokan 
pelloilla syksyisin kynnetyksi jäänyt kevätvilja-ala ja 
syysvilja-ala siirretään suorakylvöön

X* X

VHS +  
3 kaltevinta sk

Nykytilanteen ja VHS lisätoimenpiteiden lisäksi teh-
tävä suorakylvökäytäntö: kolmen kaltevimman luokan 
pelloilla syksyisin kynnetyksi jäänyt kevätvilja-ala ja 
syysvilja-ala siirretään suorakylvöön

X* X

VHS + kaikki sk Nykytilanteen ja VHS lisätoimenpiteiden lisäksi tehtävä 
suorakylvökäytäntö: koko peltoalalla syksyisin kyn-
netyksi jäänyt kevätvilja-ala ja syysvilja-ala siirretään 
suorakylvöön

X* X X

* Savijoella ei VHS:n lisätoimenpiteitä, vain suorakylvö

5.2.1 
Savijoki

Kuormitus ilman ympäristötoimenpiteitä
Savijoella lähtötilanteessa peltoalasta 430 ha (71,6 %) on kevätviljoja, 65 ha (10,7 %) 
syysviljoja ja 106 ha (17,7 %) pysyviä nurmia. VIHMA tarkastelussa pellonkäyttö 
jakaantuu tasaisesti taulukossa 5.2 esitettyihin pellon kaltevuusluokkiin. Syksyllä 
kynnetty ala sisältää kaikki kevätviljat ja juurikasvit, ohran, kevätvehnän, kauran, 
seosviljan, rypsin, rapsin, sokerijuurikkaan, perunan ja avokesannon peltoalat. Syys-
viljojen ryhmä sisältää syysvehnän ja -rukiin ja pysyvien nurmien ryhmä niitto-, 
tuorerehu- ja muun nurmialan. 

Kuormitus pellon eri kaltevuusluokissa muodostuu peltopinta-alasta ja viljely-
käytännöistä ko. kaltevuusluokassa. Eroosio ja ravinnekuormituksen kokonaismäärä 
on siten hyvin erilainen eri kaltevuusluokissa (Taulukko 5.4). Eroosio ja PartP -kuor-
mitus kasvavat kaltevuuden kasvaessa merkittävästi. Suurimmat kuormat tulevat 
kolmessa kaltevimmassa luokassa. DRP- ja typpikuormitus taas tulee tasaisimmista 
kaltevuusluokista, joissa on pääosa peltoalasta. Koko alueen keskimääräinen eroo-
sio on 810 kg, kokonaisfosforin kuormitus 1,5 kg ja typpikuormitus 16 kg vuodessa 
peltohehtaaria kohden.
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Taulukko 5.4. Peltojen eroosio ja ravinnekuormitus (kg v-1) kaltevuusluokittain Savijoen pienellä 
valuma-alueella lähtötilanteessa ilman ympäristötoimenpiteitä ja alueen keskimääräinen hehtaari-
kohtainen kuormitus (kg ha-1 v-1).

Kuormittaja Eroosio ja ravinnekuormitus vuodessa (kg v-1) eri kaltevuusluokissa Keskim.

< 0,5 0,5–1,5 1,5–3,0 3,0–6,0 > 6,0 yht. kg ha-1 v-1

Eroosio 32 569 75 629 110 099 151 589 116 862 486 748 810

PartP 51 98 123 232 206 710 1,2

DRP 41 60 49 42 21 213 0,4

TotP 92 158 173 274 227 924 1,5

TotN 1 910 2 756 2 282 1 928 965 9 842 16,4

NO3-N 1 323 1 909 1 581 1 336 668 6 817 11,3

Peltotoimenpiteet ja niiden vaikutukset
Savijoella ympäristötoimenpiteenä 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla toteutettua 
kevennetyn muokkauksen pinta-alojen kehitystä taulukossa 5.5. kuvaavat Step I 
(keskimäärin vuosina 2000–2002) ja Step II (keskimäärin vuosina 2003–2005). Nämä 
perustuvat MYTVAS-tutkimuksessa kerättyihin tietoihin (Mattila et al. 2007). Toi-
menpiteet on toteutettu tasaisesti kussakin kaltevuusluokassa ilman toimenpiteiden 
kohdentamista. Kohdennetussa Step II -skenaariossa kevennetyt muokkauskäytännöt 
on kohdennettu kaltevimmille pelloille, jolloin jäljelle jäävä syyskyntöala sijoittuu 
kahteen tasaisimpaan kaltevuusluokkaan. Tämän oletetaan vastaavan nykytilaa. 
Nämä tarkastelut kuvaavat maatalouden ympäristötuen vaikuttavuutta ja toimen-
piteiden käyttöönotossa tapahtunutta kehitystä viimeisten vuosien aikana. 

Edellä mainittujen lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoisia skenaarioita, joissa kyntöön 
perustuvaa kevät- ja syysvilja-alaa korvataan asteittain suorakylvöllä ensin kahdessa 
kaltevimmassa luokassa, sitten kolmessa kaltevimmassa ja lopulta koko kevät- ja 
syysvilja-alalla. Näissä skenaarioissa ei ole lainkaan kevennettyä muokkausta (Tau-
lukko 5.5). 

Taulukko 5.5. Toimenpiteiden pinta-alat (ha) 2000-luvulla MYTVAS-tutkimuksen mukaan sekä 
vaihtoehtoisten suorakylvöskenaarioiden (sk) mukaiset pinta-alat Savijoen pienellä valuma-alueella  
(yht. 601 ha).

Jakso/Skenaario Viljely ja muokkauskäytäntö (ha)

Kevätviljat/
syyskyntö

Syysviljat/
kyntö

Kevätviljat/
kevennetty  
muokkaus

Suorakylvö Pysyvä 
kasvi- 
peitteisyys

Step I (2000–2002) (ha) 323 87 147 - 43

Step II (2003–2005) (ha) 211 21 339 10 20

Kohdennettu Step II 
(2003-2005) (ha)

211 21 339 10 20

2 kaltevinta sk (ha) 392 18 - 171 20

3 kaltevinta sk (ha) 263 12 - 306 20

Kaikki sk (ha) - - - 581 20
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Taulukko 5.6. Vuosina 2000-2002 ja 2003-2005 toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset (%) sekä 
arviot suorakylvön (sk) käyttöönoton vaikutuksista (%) lähtötilanteen kuormitukseen verrattuna 
Savijoen pienellä valuma-alueella.

Jakso/ Skenaario Toimenpiteen aiheuttama kuormituksen muutos (%)  
lähtötilanteeseen verrattuna

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Step I (2000–2002) -1 -1 0 -1 -2 -2

Step II (2003–2005) -5 -4 7 -2 -17 -20

Kohdennettu
Step II (2003-2005)

-11 -9 7 -5 -17 -20

2 kaltevinta sk -29 -33 22 -20 -6 -9

3 kaltevinta sk -45 -38 46 -19 -17 -22

Kaikki sk -61 -47 94 -14 -40 -49

Savijoella toteutettujen peltotoimenpiteiden vaikutukset olivat vaatimattomia 
2000-luvun alussa (Taulukko 5.6). Vuonna 2003–2005 kynnetyn pellon osuus pieneni 
verrattuna edeltävään jaksoon, mikä näkyy eroosion, PartP- ja typpikuormituksen 
alenemisena (Step II). Kun samat toimenpiteet kohdennettiin (kohdennettu Step II) 
kaltevimmista pelloista alkaen, vaikutukset kaksinkertaistuivat typpeä lukuun otta-
matta. Korvattaessa kevätviljojen syyskyntökäytäntöä ja syysvilja-alaa enenevässä 
määrin suorakylvöllä, eroosio alenisi 30–60 %, PartP -kuormitus 30–50 % ja typpi-
kuormitus 10–50 % lähtötilanteeseen verrattuna. 

Kokonaisfosforin kuormitusmuutos jää PartP:n kuormitusmuutosta pienemmäksi, 
koska DRP:n huuhtoutuminen kasvaa muokkausta kevennettäessä. Kokonaisfosforin 
muutos on suurimmillaan muutettaessa kaltevimmat pellot suorakylvölle. Kun suo-
rakylvöala laajennetaan tasaisille pelloille, PartP:n kuormitus ei vähene yhtä paljon 
kuin kaltevammilla pelloilla, mutta DRP:n huuhtoutuminen kasvaa edelleen. Tämän 
vuoksi kokonaisfosforin huuhtoutuminen ei myöskään enää pienene.  

Taulukossa 5.6 esitetyt tulokset osoittavat, että myös nykytilaan verrattuna (koh-
dennettu Step II) kuormitusta voidaan edelleen vähentää merkittävästi. Vaikka tar-
kastelussa oli mukana vain suorakylvö, tulosten perusteella voidaan päätellä että 
myös muokkauksen keventäminen laajemmilla aloilla vähentäisi kuormitusta. Käy-
tännössä kysymys onkin maatilojen mahdollisuuksista ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
muokkaus- ja viljelykäytäntöjä.  

Muokkauksen keventäminen lähes poikkeuksetta lisää DRP:n huuhtoutumista. Tä-
mä korostuu erityisesti korkean P-luvun pelloilla. Tätä kasvuriskiä voidaan kuitenkin 
eliminoida alentamalla peltojen P-lukuja vähentämällä tai pidättäytymällä fosfori-
lannoituksesta vuosien ajaksi. Epävarmaa on kuitenkin se, kuinka nopeasti P-luvut 
alenevat. Joidenkin arvioiden mukaan siihen menee joka tapauksessa useita vuosia, 
jopa yli kymmenen vuotta. P-luvun alenemisesta aiheutuvia vaikutuksia Savijoella 
arvioitiin tekemällä VIHMA-laskelmia nykytilan lisäksi kahdella kuvitteellisella, 
alennetulla P-luku jakaumalla. 

P-luvut NYT tilanne, jossa ylimmässä P-lukuluokassa on 41 %, keskimmäisessä 42 
% ja alimmassa 17 % alueen pelloista, perustuu Aurajoen koko valuma-alueen jakau-
maan. A tilanteessa ylimmän luokan (yli 14 mg l-1) P-luvut alenisivat keskimmäiseen 
luokkaan (8–14 mg l-1), alimman luokan osuuden pysyessä samana. B tilanteessa 
kaikkien peltojen P-luvut olisivat alimmassa (alle 8 mg l-1) P-lukuluokassa. Tätä P-
lukujen muutosta on havainnollistettu kuvassa 5.1. 

Kuormitus eri maanmuokkausskenaarioissa on esitetty DRP:n ja kokonaisfosforin 
osalta kuvissa 5.2 ja 5.3. Lähtötilanne, eli kun mitään kevennettyjä maanmuokkaus-
toimenpiteitä ei ole toteutettu, on kuvattu mustalla pallolla ja nykytilanne, eli Koh-
dennettu Step II, mustalla renkaalla. Katkoviivoin yhdistetyt merkit taas osoittavat 
kuormituksen kokonaismäärän kussakin maanmuokkaus skenaariossa kyseisellä 
P-lukujakaumalla. 
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Nykyisillä P-luvuilla DRP:n kuormitus nousee lähtötilanteesta (Kuva 5.2). Nousu 
on aluksi melko vähäistä. Kun suorakylvöala laajenee kolmeen kaltevimpaan ja ko-
ko peltoalalle, DRP:n kuormitus on jo selvästi nykytilannetta suurempi. P-lukujen 
alentaminen (P-luvut A) pienentää DRP:n huuhtoutumista, vaikka muokkauksen 
keventäminen sitä pyrkiikin edelleen nostamaan. Hyvin matalilla P-luvuilla (P-luvut 
B) muokkauksen keventäminen nostaa DRP:n huuhtoutumisriskiä verraten vähän. 
P-lukujen merkittävä alentaminen siis kompensoi DRP:n kasvanutta huuhtoutumis-
haittaa. 

Kokonaisfosforin huuhtoutumisen muutos on PartP:n ja DRP:n muutosten sum-
ma (Kuva 5.3). Nykytilanteeseen tultaessa se on vähentynyt lähtötilanteesta eli toi-
menpiteillä on saatu PartP-kuormitusta vähennettyä enemmän kuin mitä DRP:n 
huuhtoutuminen on kasvanut. Tämä suunta jatkuu varsin voimakkaana siirryttäessä 
suorakylvöön kaltevimmista pelloista alkaen. Kun suorakylvön alaa laajennetaan 
tasaisimpiin peltoluokkiin (kaksi viimeistä skenaariota), kokonaisfosforin huuhtou-
tuminen kuitenkin alkaa kasvaa. Suurin syy tähän on se, että PartP-kuormitus ei 
alene tasaisilla pelloilla, mutta DRP -kuormitus kuitenkin lisääntyy merkittävästi. 

Kun P-lukuja alennetaan (P-luvut A) kuormitusten käyttäytyminen on samansuun-
taista kuin nykyisilläkin P-luvuilla, joskaan nousu kahdessa viimeisessä skenaariossa 
ei ole enää niin huomattavaa. Kun kaikki pellot ovat P-luvuiltaan alimmassa luokassa 
(P-luvut B), kokonaisfosforikuormitus laskee sen sijaan koko ajan, myös viimeisissä 
skenaarioissa, koska PartP-kuormituksen väheneminen kumoaa verraten vähäisen 
DRP -kuormituksen nousun. 

17 % 17 % 100 %

83 %42 %

41 %

P-luvut
NYT

P-luvut
A

P-luvut
B

> 14 mg l-1

8-14 mg l-1

< 8 mg l-1

Kuva 5.1. Savijoen peltojen P-lukujen alentaminen.

Kuva 5.2. Liukoisen fosforin kuormitus (kg v-1) erilaisilla P-lukujakaumilla ja maanmuokkausskenaa-
riolla Savijoen pienen valuma-alueen pelloilta. Kohdennettu Step II oletetaan nykytilaksi. 
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Suojavyöhykkeiden määrä ja vaikutukset
Savijoella sovellettiin Liedon kunnan maataloussihteerin ilmoittamaa suojavyöhyk-
keellisten peltojen määrää, jonka mukaan 6,5 % peltoalasta olisi suojavyöhykkeel-
lisiä. Tämän perusteella suojavyöhykkeellisten peltolohkojen ala on 39 hehtaaria 
(so. yhteensä suojavyöhykkeen pinta-ala ja alkuperäisestä viljelykuviosta viljelyyn 
jäävä ala). Suojavyöhykkeet kohdennettiin maanmuokkaustoimenpiteiden osuuk-
sien mukaisesti kaikkiin pellon muokkauskäytäntöihin mutta vain kaltevimpaan 
peltoluokkaan. Suojavyöhykkeiden vaikutusta arvioitiin erilaisten maanmuokkaus-
skenaarioiden yhteydessä suojavyöhykkeellisten peltojen määrän pysyessä muuttu-
mattomana. Suojavyöhykkeillä aikaansaatavat vaikutukset ovat siis lisävaikutuksia 
jo toteutettujen peltotoimenpiteiden päälle (Taulukko 5.7). 

Tulokset osoittavat, että laajemmalle alueelle toteutettujen peltotoimenpiteiden vä-
hentäessä kuormitusta, suojavyöhykkeiden suhteellinen vaikutus pienenee. Savijoella 
suojavyöhykkeet alentavat eroosiota ja PartP:n kuormitusta 1–5 %, DRP:n kuormi-
tusta 0–6 % ja kokonaistyppikuormitusta 1–2 % alkuperäisestä lähtötilanteen kuor-
mituksesta. Suojavyöhykkeiden vaikutus riippuu siten viljelyyn jäävän pellonosan 
muokkauskäytännöstä ja kasvipeitteisyyden asteesta. Vaikka kolme kaltevinta tai 
kaikki pellot olisivat suorakylvöllä, niillä aikaansaatavat lisävaikutukset olisivat 
tehtyjen laskelmien mukaan samat kuin 2 kaltevinta sk- skenaariossa. 

Taulukko 5.7. Suojavyöhykkeiden lisävaikutukset (%-yksikköä) erilaisissa pellon käyttötilanteissa 
lähtötilanteen kuormitukseen verrattuna Savijoen pienellä valuma-alueella.

Skenaario Suojavyöhykkeellä saatava kuormituksen muutos  
(%-yksikköä)
Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Step I (2000-2002) -4,7 -5,8 2,0 -4,0 -2,0 -2,1

Step II ( 2003-2005) -4,3 -5,5 1,9 -3,8 -1,6 -1,6

Kohdennettu Step II ( 2003-2005) -3,8 -5,1 2,0 -3,4 -1,3 -1,2

2 kaltevinta sk -1,3 -1,7 -6,3 -2,7 -1,1 -1,0

 
Peltotoimenpiteiden ja suojavyöhykkeiden kokonaisvaikutukset

Kokonaisvaikutukset laaja-alaisilla ja kohdennetuilla peltotoimenpiteillä sekä jyr-
kimmille pelloille sijoitetuilla suojavyöhykkeillä ovat merkittäviä (Taulukko 5.8). 

Kuva 5.3. Kokonaisfosforin kuormitus (kg v-1) erilaisilla P-lukujakaumilla ja maanmuokkausskenaari-
olla Savijoen pienen valuma-alueen pelloilta. Kohdennettu Step II oletetaan nykytilaksi. 
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Savijoen alueella eroosiota voidaan alentaa jopa 30–40 %, jolloin kokonaisfosforin 
kuormitus alenee noin 20 % ja kokonaistypen kuormitus 10–20 % (so. kaltevimmilla 
pelloilla suorakylvöä, jota täydentävät suojavyöhykkeet). Vaikka suojavyöhykkeiden 
vaikutukset peltotoimenpiteisiin verrattuna jäävät selvästi pienemmäksi, niiden li-
sävaikutus peltotoimenpiteiden päälle on silti huomattava. Erityisesti suorakylvön 
yhteydessä suojavyöhyke hillitsee DRP:n huuhtoutumista. 

Taulukko 5.8. Peltotoimenpiteiden ja suojavyöhykkeiden vaikutukset (%) yhteensä lähtötilanteen 
kuormituksesta Savijoen pienellä valuma-alueella. 

Skenaario
(sis. maanmuokkauksen ja  
suojavyöhykkeet)

Peltotoimenpiteiden ja suojavyöhykkeiden vaikutus  
kuormituksen (%)
Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Step I (2000–2002) -6 -7 2 -5 -4 -4

Step II (2003–2005) -10 -10 9 -5 -18 -22

Kohdennettu Step II (2003–2005) -15 -14 9 -8 -18 -22

2 kaltevinta sk -31 -35 15 -23 -7 -10

3 kaltevinta sk -47 -39 39 -21 -18 -23

Kaikki sk -63 -48 88 -17 -41 -50

5.2.2 
Aurajoki

Lähtötilanteen kuormitus ilman ympäristötoimenpiteitä
Aurajoella lähtötilanteessa peltoalasta 24 526 ha (78,5 %) on kevätviljoja, 1 916 ha (6,1 
%) syysviljoja ja 4 817 ha (15,4 %) pysyviä nurmia. Mallitarkastelussa pellonkäyttö 
jakaantuu tasaisesti taulukossa 5.2 esitettyihin pellon kaltevuusluokkiin. Syksyllä 
kynnetty ala sisältää kevätviljojen, juurikasvien ja avokesannon peltoalat. Syysvil-
jojen ryhmä taas sisältää syysvehnän ja -rukiin ja pysyvien nurmien ryhmä niitto-, 
tuorerehu- ja muun nurmialan. 

Eroosion ja ravinnekuormituksen määrä eri kaltevuusluokissa on suhteellisen 
tasainen lukuun ottamatta tasaisinta peltoluokkaa (Taulukko 5.9). Pellon kokonais-
pinta-ala kussakin kaltevuusluokassa vaikuttaa keskeisesti eroosioon ja PartP -kuor-
mituksen määrään (vrt. Taulukko 5.2) ja osoittaa konkreettisesti valuma-alueen pel-
tojen ominaisuuksien merkityksen eri peltoluokkien kuormitukseen. Suurin DRP:n 
ja kokonaistypen kuormitus tulee kolmesta tasaisimmasta kaltevuusluokasta. Koko 
alueen keskimääräinen eroosio on 700 kg, kokonaisfosforin kuormitus 1,3 kg ja typ-
pikuormitus 16,5 kg vuodessa peltohehtaaria kohden.

Taulukko 5.9. Peltojen eroosio ja ravinnekuormitus (kg v-1) kaltevuusluokittain Aurajoen valuma-
alueella lähtötilanteessa ilman ympäristötoimenpiteitä ja alueen keskimääräinen hehtaarikohtainen 
kuormitus (kg ha-1 v-1).

Kuormittaja Eroosio ja ravinnekuormitus vuodessa (kg v-1) eri kaltevuusluokissa Keskim.

< 0,5 0,5–1,5 1,5–3,0 3,0–6,0 > 6,0 yht. kg ha-1 v-1

Eroosio 2 022 493 5 051 423 6 575 856 4 987 403 3 105 077 21 742 252 696

PartP 3 097 6 478 7 280 7 624 5 479 29 958 1,0

DRP 2 465 3 822 2 830 1 315 531 10 964 0,4

TotP 5 563 10 301 10 110 8 940 6 010 40 923 1,3

TotN 115 737 179 426 132 845 61 746 24 945 514 700 16,5

NO3-N 79 872 123 824 91 678 42 612 17 215 355 201 11,4
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Peltotoimenpiteet ja niiden vaikutukset
Aurajoelle muodostettiin lähtötilanteen ja nykytilanteen lisäksi 4 skenaariota. Tau-
lukossa 5.10 nykytila kuvaa arviota tämän hetkisten maanmuokkaustapojen pinta-
aloista. Arvio perustuu alueen maaseutusihteereiden arvioihin sekä Tiken (2006) 
peltolohkorekisterin kasvilajijakaumaan. 

VHS skenaariossa on arvioitu vesienhoitosuunnitelmien toimenpideohjelmaehdo-
tusten (TPO) mukaisia lisätoimenpiteitä koskevat pinta-alat ja niistä saatava kuormi-
tuksen vähenemä. VHS:ssa maanmuokkauksen lisätoimenpiteiksi Aurajoen valuma-
alueelle esitetään talviaikaista kasvipeitteisyyttä 5 097 peltohehtaarille. Toimenpiteen 
vaikutusarvioinnissa oletettiin, että syksyllä kynnetty peltoala pienenee yhtä paljon 
kuin kasvipeitteisyysala kasvaa vastaavalla alalla ja se toteutetaan puoliksi sänki-
muokkauksella ja puoliksi talviaikaisella sängellä. 

VHS + 2 kaltevinta sk -skenaariossa edellä mainittujen VHS toimenpiteiden lisäk-
si kahdessa kaltevimmassa peltoluokassa syyskyntö-kevätvilja-alalla sekä kyntö-
syysvilja-alalla otetaan käyttöön suorakylvö. VHS + 3 kaltevinta sk -skenaariossa 
sama muutos toteutetaan kolmessa kaltevimmassa peltoluokassa ja VHS + kaikki sk 
-skenaariossa kyntöön perustuvalla kevät- ja syysvilja-alalla siirrytään kokonaisuu-
dessaan suorakylvöön. 

Eri skenaarioiden sisältämien toimenpiteiden vaikutukset eroosioon ja ravinne-
kuormitukseen on esitetty taulukossa 5.11. Nykytilanne kuvaa muutosta lähtötilan-
teeseen ja VHS:n toimenpiteet sekä vaihtoehtoiset, kohdennetut suorakylvöalat, niillä 
aikaan saatavia lisävaikutuksia (% -yksikköä). VHS -skenaarioiden luvut osoittavat 
siis potentiaalisen lisähyödyn vallitsevaan nykytilanteeseen.

Eroosio sekä PartP:n kuormitus on nykytilanteessa alentunut VIHMAn tulosten 
mukaan 18–22 % ja typpikuormitus hiukan yli 20 % (Taulukko 5.11).  Tämä johtuu 
nykyisten toimenpiteiden laajuudesta (Taulukko 5.10). VHS:n mukaiset lisätoimet 
ovat laajuudeltaan vaatimattomampia, mutta niiden vaikutukset lisättynä nyky-
tilanteeseen merkitsee sitä, että näillä toimenpiteillä eroosio sekä PartP:n ja typen 
kuormitus alenisi lähes 30 % lähtötilanteeseen verrattuna.

Taulukko 5.10. Toimenpiteiden pinta-alat (ha) nykytilanteessa, VHS:n lisätoimenpiteiden mukaan ja 
suorakylvöskenaarioissa (sk).

Skenaario Normaali  
syyskyntö  
(kevätviljat)

Perinteinen  
kyntö/kylvö  
(syysviljat)

Kevennetty 
muokkaus

Suorakylvö Pysyvä kasvi- 
peitteisyys ja  
kesannot

Nykytila (ha) 7 842 1 301 13 180 2 732 6 204

VHS (ha) 2 745 1 301 18 277 2 732 6 204

VHS + 2 kaltevinta sk (ha) 2 115 1 116 18 277 3 547 6 204

VHS + 3 kaltevinta sk (ha) 1 405 782 18 277 4 591 6 204

VHS + kaikki sk (ha) 0 0 18 277 6 778 6 204

 

Taulukko 5.11. Nykytilanteen toimenpiteiden vaikutukset (%) lähtötilanteeseen verrattuna ja arviot 
VHS:n lisätoimenpiteiden sekä VHS:ää tehostavan suorakylvön (sk) lisävaikutuksista (%-yksikköä) 
Aurajoen valuma-alueella.

Skenaario Kuormituksen muutos (%) nykytilanteessa ja VHS:n lisätoimilla ja  
suorakylvöllä saatavat lisävaikutukset (%-yksikköä)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Nykytilanne -22 -18 26 -6 -21 -23

VHS -7 -6 5 -3 -7 -8

VHS + 2 kaltevinta sk -11 -11 8 -6 -8 -10

VHS + 3 kaltevinta sk -14 -12 13 -5 -10 -12

VHS + kaikki sk -16 -13 24 -3 -14 -17
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Jos VHS:n lisätoimenpiteiden toteuduttua lisätään suorakylvöalaa ja kohdennetaan 
sitä asteittain kaltevimmista pelloista lähtien, saadaan edelleen aikaan merkittäviä 
lisävaikutuksia. Tässä on esitetty vain suorakylvön vaikutuksia, mutta tulosta voi-
daan yleistää koskemaan myös talviaikaista kasvipeitteisyyttä, esim. sänkeä. Kun 
lisähyödyt lasketaan yhteen jo saatujen ympäristövaikutusten kanssa, tulos kuvaa 
peltotoimenpiteillä saatavaa kokonaisvaikutusta.  Eroosion sekä PartP- ja typpikuor-
mituksen leikkaaminen kolmanneksella on siten verraten realistinen tavoite. 

P-lukujen alentamisesta saatava DRP:n kuormituksen muutos laskettiin Aurajoelle 
samoilla oletuksilla kuin Savijoelle (ks. luku 5.2.1, kuva 5.1). Nykytilanteen ohella 
siis arvioitiin P-lukujen alentamisen vaikutusta DRP:n huuhtoutumiseen eri toimen-
pidekombinaatioissa siten, että ylimmät P-luvut laskevat keskimmäiseen luokkaan 
(P-luvut A) tai kaikkien peltojen P-luvut alenevat alimpaan luokkaan (P-luvut B). 
Nykytilanteessa Aurajoen valuma-alueen peltojen keskimääräinen P-luku on 18,5 
mg l-1, tilanteessa A lähellä koko maan keskipitoisuutta 13–13,5 mg l-1 ja tilanteessa 
B noin 7,5 mg l-1.

Nykytilanteessa DRP:n huuhtoutuminen (14 000 kg v-1) on nykyisten toimenpitei-
den vaikutuksesta kasvanut 28 % lähtötilanteeseen (11 000 kg v-1) verrattuna (Tauluk-
ko 5.11). Peltojen P-lukujen pysyessä ennallaan, VHS-toimet eivät merkittävästi lisää 
DRP:n huuhtoutumista. Suorakylvöalan kasvaessa myös DRP:n huuhtoumat alkavat 
kasvaa (Taulukko 5.11; Kuva 5.4). 

Kuva 5.4. DRP:n kuormitus (kg v-1) Aurajoen valuma-alueen pelloilta erilaisilla P-luku-jakaumilla ja 
maanmuokkausskenaariolla. 

Kuva 5.5. Kokonaisfosforin kuormitus (kg v-1) erilaisilla P-lukujakaumilla ja maanmuokkausskenaa-
riolla Aurajoen valuma-alueen pelloilta.
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Jos peltojen P-lukuja alennettaisiin 'P-luvut A' vastaaviksi, peltotoimenpiteiden 
ollessa VHS:n mukaisia, DRP:n huuhtoutuminen alenisi lähes lähtötilanteen tasolle. 
Vaikka kohdennetut suorakylvöalat nostavat jälleen DRP-kuormitusta, se jäisi silti 
nykytilaa alhaisemmaksi. 

Jos P-lukuja edelleen alennetaan 'P-luvut B' tasolle, DRP:n huuhtoutuminen alenee 
niin paljon, että muokkauksen keventäminen ja suorakylvöalan merkittävä lisäämi-
nen eivät enää palauta huuhtoutumisriskiä vaan kuormitustaso jää pysyvästi alem-
malle tasolle. Oletus, että koko peltoalan P-luvut saataisiin pudotettua alle 8 mg l-1, 
on kuitenkin epärealistinen. 

Kokonaisfosforin muutos erilaisilla P-lukujen jakaumilla ja kasvipeitteisyys-as-
teilla riippuu paljolti siitä, kuinka suuria eroosio ja PartP:n huuhtoutuminen ovat 
lähtötilanteessa. Mitä enemmän näitä molempia voidaan alentaa pinta-alayksikköä 
kohden, sitä pienempi on kasvaneen DRP:n huuhtoutumisriskin vaikutus kokonais-
fosforiin. Merkittävin huomio on se, että alhaisilla P-lukujen arvoilla (P-luvut B) 
kokonaisfosforin huuhtoutuminen alenee kaikissa skenaarioissa. Lisähyöty kuitenkin 
pienenee kun suorakylvöä laajennetaan kattamaan koko se peltoala, joissa ei ole muita 
ympäristötoimenpiteitä tehty.

Suojavyöhykkeiden määrä ja vaikutukset
Maaseutusihteereiltä kerätyn aineiston mukaan Aurajoella on nykytilanteessa suo-
javyöhykkeitä 287 ha. VIHMAn suojavyöhykeosassa keskimääräisen peltolohkon 
ala on 2,2 ha (mediaani koko) ja siihen perustetun 15 m suojavyöhykkeen pinta-ala 
0,18 ha (8,18 % peltolohkon alasta). Näiden oletusten perusteella suojavyöhykkeel-
listen lohkojen pinta-ala on yhteensä 3 509 hehtaaria, mikä vastaa 11,2 % Aurajoen 
kokonaispeltoalasta. Suojavyöhykkeiden pinta-ala (287 ha) on 0,9 % valuma-alueen 
koko peltoalasta. Suojavyöhykkeet kohdennettiin kaltevimmille pelloille siten, että 
pysyvän kasvipeitteisyyden alat jäävät ilman suojavyöhykkeitä (Taulukko 5.10). 

VHS -toimenpideohjelman ja siihen perustuvan VHS -skenaarion mukaisesti alu-
eella tulisi aikanaan olla suojavyöhykkeitä 265 ha lisää (VHS, taulukossa 5.12) eli 
yhteensä 552 hehtaaria, jolloin yläpuolisen pellon ja suojavyöhykkeiden yhteisala 
kasvaisi 3 240 hehtaarilla ja olisi yhteensä 6 748 hehtaaria. Tämä olisi 21,6 % ja suo-
javyöhykkeiden pinta-ala 1,8 % valuma-alueen peltoalasta. Tällöin kaikilla kahden 
kaltevimman luokan (>6 % ja 3–6 %) pelloilla on suojavyöhyke ja tämän ylittävä 
suojavyöhykeala kohdennetaan kolmanneksi kaltevimpaan (1,5–3 %) luokkaan.  

Nykytilaan verrattuna VHS:ssä on enemmän suojavyöhykkeitä, mutta suojavyö-
hykkeellisillä pelloilla toteutetaan myös hieman erilaisia maanmuokkaustoimen-
piteitä. Sekä VHS- skenaariossa että kohdennetuissa maanmuokkausskenaarioissa 
suojavyöhykkeiden ala pysyy koko ajan 552 hehtaarissa, mutta peltojen muokkaus-
käytännöt muuttuvat taulukossa 5.10 esitetyn mukaisesti. Suojavyöhykkeillä aikaan-
saatava kuormituksen muutos riippuu siis paitsi suojavyöhykkeiden määrästä, myös 
yläpuolisilla pelloilla tehdyistä toimenpiteistä. Taulukossa 5.12 esitetyt suojavyöhyk-
keiden vaikutukset ovat niillä saatavia lisävaikutuksia (%-yksikköä) suhteutettuna 
lähtötilanteen kuormitukseen. 

Taulukko 5.12. Suojavyöhykkeillä aikaansaatu maatalouskuormituksen muutos (%) nykytilanteessa 
sekä VHS:n suojavyöhykkeillä saatavat lisävaikutukset (%-yksikköä) VHS:ää vastaavassa maanmuok-
kaustilanteessa ja suorakylvöllä (sk) täydennetyssä tilanteessa Aurajoen valuma-alueella.

Skenaario Suojavyöhykkeiden vaikutus kuormitukseen (%)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Nykytilanne -5 -6 0 -4 -2 -3

VHS -1 -1 0 0 -1 -1

VHS + 2 kaltevinta sk 0 0 -1 0 -1 -1

VHS + 3 kaltevinta sk 0 0 -3 0 -1 -1
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Aurajoella suojavyöhykkeiden kokonaisvaikutus (eli nykytilanne + VHS) eroosi-
oon ja fosforin kuormitukseen on 6-7 % ja typpikuormitukseen 3-4 %. Kun pelloilla 
lisätään suorakylvöä, suojavyöhykkeistä saadaan lisävaikutuksia DRP:n ja typen 
huuhtoutumiin. Tämän suurempia ympäristövaikutuksia suojavyöhykkeillä ei Au-
rajoella voida käytännössä saavuttaa.

Kosteikkojen määrä ja vaikutukset  
Maaseutusihteereiltä kerättyjen arvioiden mukaan Aurajoen alueella ei nykytilan-
teessa ole kosteikkoja tai laskeutusaltaita. VHS:ssä ehdotetaan 24 kosteikon perusta-
mista. Kosteikoista puolet oletetaan pinta-alaltaan 0,5 hehtaarin ja puolet 1 hehtaarin 
kokoisiksi. Kosteikkojen pinta-alojen suhde yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan 
(suhteellinen koko) on 0,5 % (16 kpl), 1 % (4 kpl), 1,5 % (2 kpl) ja 2 % (2 kpl).  Puolen 
hehtaarin ja yhden hehtaarin kosteikot jakaantuvat tasan kussakin suhteellisessa 
kokoluokassa.

Jos yläpuolisen valuma-alueen peltoisuus on 80 % ja kosteikkojen lukumäärä 24, 
niiden vaikutuspiiriin tuleva yläpuolinen peltoala olisi 3,6 % kokonaispeltoalasta. 

Lisäksi muodostettiin kosteikkoskenaariot kaksin- ja kolminkertaisilla kosteikko-
jen määrillä, eli 48 ja 72 kosteikolla. Kaksinkertaisella kosteikkojen määrällä (48 kpl) 
ja 80 %:n peltoisuudella koko valuma-alueen peltoalasta olisi 6,3 % kosteikkojen vai-
kutuspiirissä. Kolminkertaisella kosteikkomäärällä (72 kpl) ja 80 %:n peltoisuudella 
koko valuma-alueen peltoalasta olisi 9,0 %:a kosteikkojen vaikutuspiirissä. Kosteik-
kojen pinta-alat ovat koko ajan samat (0,5 ja 1 ha), mutta niiden lukumäärät kussakin 
suhteellisessa kokoluokassa (0,5 %, 1 %, 1,5 % ja 2 %) kaksin- tai kolminkertaistuvat.

Kuten taulukosta 5.13 nähdään, VHS:n mukaisten 24 kosteikon lisävaikutukset 
ovat verraten pienet. Kun kosteikkojen lukumäärää lisätään 72:een, niillä saadaan 
pienenettyä eroosiota enimmillään 3,6 %, kokonaisfosforia 2,7 % ja typpikuormitusta 
1,6 %. Tässä arviossa kosteikkokäsittelyn piirissä on kuitenkin 23 % valuma-alueen 
peltoalasta. Jos kosteikkojen vaikutuspiirissä olisi kolmasosa koko Aurajoen pelto-
alasta ja kosteikkojen ominaisuuksien jakauma olisi samanlainen, ne pidättäisivät 
koko valuma-alueen eroosiosta ja fosforikuormituksesta noin 5 % ja typpikuormi-
tuksesta noin 3 %.  

Kosteikkojen vaikutukset taulukossa 5.13 ovat kuitenkin yliarvioita laskelmissa 
käytetyn suuren yläpuolisen peltoisuus- % vuoksi. Kaikkia valuma-alueilla toteu-
tettavia kosteikkoja ei voida sijoittaa peltojen läheisyyteen. Jos peltoisuus olisi 50 
% tai vähemmän, myös vaikutukset olisivat pienemmät. Yksittäisten kosteikkojen 
kohdalla yläpuolisten valuma-alueiden peltoisuus voi vaihdella tukiehtojen mukaan 
20–100 %:iin. Käytännössä valuma-alueelle toteutettavien kosteikkojen yläpuolisten 
valuma-alueiden keskimääräinen pellon osuus on kuitenkin alle 50 %.

Taulukko 5.13. Erilaisilla kosteikkojen määrillä saatava kuormituksen muutos (%) lähtötilanteen 
kuormituksesta Aurajoella, kun yläpuolisen valuma-alueen peltoisuus on 80 %.

Kosteikkojen määrä Kosteikkojen vaikutus kuormitukseen (%-yksikköä)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

24 kosteikkoa (VHS) -1,2 -1,0 -0,5 -0,9 -0,5 -0,5

48 kosteikkoa -2,4 -2,1 -1,0 -1,8 -1,1 -1,1

72 kosteikkoa -3,6 -3,1 -1,6 -2,7 -1,6 -1,6
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Toimenpiteiden kokonaisvaikutukset Aurajoen valuma-alueella
Kaikilla edellä esitetyillä eri toimenpiteillä yhteensä aikaansaatavat kuormituksen 
muutokset on koottu taulukkoon 5.14. Nykytilanne sisältää nykyiset suojavyöhy-
kealat ja VHS -skenaarioissa on huomioitu VHS:n mukaiset suojavyöhykealat ja 
kosteikot.

Taulukossa 5.14 kuormituksen muutos nykytilanteessa, joka sisältää peltotoimet 
ja suojavyöhykkeet, on merkittävä. VHS:n lisätoimenpiteet, joissa on mukana myös 
nykytilan toimenpiteet, saavat aikaan runsaan kolmanneksen kokonaismuutoksen 
alkuperäiseen kuormitukseen. Jos Aurajoella lisätään edellisten toimenpiteiden päälle 
asteittain suorakylvöalaa kaltevimmista pelloista alkaen ja mukaan huomioidaan 
nykyiset ja VHS:n suojavyöhykkeet sekä VHS:n kosteikot, kuormitus alenisi noin 40 
% lähtötilanteen kuormituksesta.

Koko valuma-alueen purkupisteessä kuormituksen suhteellinen muutos on pie-
nempi, koska maatalouden osuus koko alueen kuormituksesta on vain noin 50–60 
%. Toisaalta myös hydrologinen vuosivaihtelu aiheuttaa niin suuren vaihtelun vuo-
sikuormitukseen, että merkittävä osa muutoksista peittyisi vuosivaihteluun.

Taulukko 5.14. Peltotoimenpiteiden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen kokonaisvaikutukset (%) 
nykytilanteessa, VHS:n lisätoimenpiteiden täydentäessä nykytilaa sekä suorakylvön (sk) täydentä-
essä nykytilan ja VHS:n toimenpidealaa Aurajoen valuma-alueella.

Skenaario Toimenpiteiden vaikutukset kuormitukseen yhteensä (%)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Nykytilanne -27 -25 28 -11 -23 -26

VHS -37 -33 34 -15 -32 -36

VHS + 2 kaltevinta sk -40 -36 34 -17 -33 -37

VHS + 3 kaltevinta sk -42 -37 38 -17 -35 -39

VHS + kaikki sk -45 -38 49 -15 -39 -44

5.2.3 
Kalajoki

Kalajoen vesistöalue on kooltaan 424 699 hehtaaria ja sen järvisyys on 1,82 %. Maalaji 
alueella on pääasiassa hietaa ja sitä karkeampaa kivennäismaata. Vuoden 2006 Tiken 
maankäyttö aineiston mukaan peltoalaa on 69 482 hehtaaria.  Lähtötilanteessa pelto-
alasta 38 481 ha (55,4 %) on kevätviljoja, 441 ha (0,6 %) syysviljoja ja 30 560 ha (44,0 %) 
pysyviä nurmia. Koko alue on hyvin tasaista ja pelto jakaantuu kahteen tasaisimpaan 
kaltevuusluokkaan (Taulukko 5.15). Kalajoen pelloista 79 % sijoittuu P-luvuiltaan 
8–14 mg l-1 luokkaan ja 21 % yli 14 mg l-1 luokkaan VIHMA luokituksessa. 

Kalajoen kuormitus lähtötilanteessa, kun kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä 
ei ole tehty, on eroosion ja fosforin osalta huomattavasti pienempi kuin Aurajoella 
(Taulukko 5.15). Myös keskimääräinen typpikuormitus on pienempi. 
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Taulukko 5.15. Peltojen eroosio ja ravinnekuormitus (kg v-1) kaltevuusluokittain Kalajoen valuma-
alueella lähtötilanteessa ilman ympäristötoimenpiteitä ja alueen keskimääräinen hehtaarikohtainen 
kuormitus (kg ha-1 v-1).

Kuormittaja Vuosikuormitus (kg v-1) eri kaltevuusluokissa Keskim.

< 0,5 0,5–1,5 1,5–3,0 3,0–6,0 > 6,0 yht. kg ha-1 v-1

Eroosio 11 588 335 7 282 245 - - - 18 870 580 272

PartP 19 391 10 392 - - - 29 782 0,4

DRP 26 117 10 478 - - - 36 594 0,4

TotP 45 507 20 869 - - - 66 377 0,8

TotN 659 445 258 834 - - - 918 279 13

NO3-N 440 188 172 429 - - - 612 617 8,8

 

Peltotoimenpiteet ja niiden vaikutukset
Kalajoella nykytilassa ympäristötuen toimenpiteitä on toteutettu kevennettynä muok-
kauksena noin 12 000 ha (Taulukko 5.16). VHS -skenaario pohjautuu Oulujoen- Iijoen 
toimenpideohjelmaan, jossa lisätoimenpiteitä ovat talviaikainen kasvipeitteisyys 5 
500 ha, energiakasvien viljely 600 ha, ja turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely 
700 ha. Syksyllä kynnettävä peltoala pienenee siten 688 hehtaarilla. Talviaikainen 
kasvipeitteisyys jaettiin tässä tarkastelussa tasan sänkimuokkaukseen ja sänkeen.  

VHS + kaltevimmat pellot sk- skenaariossa (Taulukko 5.16, vrt. Taulukko 5.3) ovat 
voimassa nykytilan ja VHS:n toimenpiteet, joiden lisäksi kaltevamman luokan pel-
loista normaaliin syyskyntöön perustuvat kevätvilja-alat siirretään suorakylvöalaksi. 
Vastaavasti VHS + kaikki pellot sk-skenaariossa koko syksyllä kynnetty peltoala 
siirretään suorakylvölle.

Nykytilanteessa eroosio, partikkelifosfori- ja typpikuormitus ovat pienentyneet 
noin 10 % (Taulukko 5.17) lähtötilanteesta. Kokonaisfosfori on pysynyt ennallaan 
kasvaneen DRP:n huuhtoutumisen vuoksi. VHS:n lisätoimenpiteillä saadaan kuor-
mitusta alennettua vielä 5–7 % -yksikköä, lukuun ottamatta liukoista fosforia. Siir-
ryttäessä suorakylvöön kuormitus pienenee edelleen, liukoista ja kokonaisfosforia 
lukuun ottamatta. 

Taulukko 5.16. Toimenpiteiden pinta-alat (ha) nykytilanteessa, VHS:n lisätoimenpiteiden mukaan ja 
suorakylvöskenaarioissa (sk).

Skenaario Normaali  
syyskyntö 
(kevätviljat)

Perinteinen  
kyntö/kylvö  
(syysviljat)

Kevennetty 
muokkaus

Suora- 
kylvö

Pysyvä  
kasvipeitteisyys  
ja kesannot

Nykytila 25 413 319 10 059 2 020 31 671

VHS 18 613 319 15 559 2 020 32 971

VHS + kaltevin sk 13 090 223 15 559 7 639 32 971

VHS + kaikki sk 0 0 15 559 20 952 32 971

Taulukko 5.17. Nykytilanteen toimenpiteiden vaikutukset (%) lähtötilanteeseen verrattuna ja arviot 
VHS:n lisätoimenpiteiden sekä VHS:ää tehostavan suorakylvön (sk) lisävaikutuksista (%-yksikköä) 
Kalajoen valuma-alueella.

Skenaario Peltotoimenpiteiden vaikutus kuormitukseen (%)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Nykytila -9 -7 6 0 -9 -11

VHS -5 -4 2 -1 -6 -7

VHS + kaltevin sk -15 -8 9 1 -11 -13

VHS + kaikki sk -31 -18 26 6 -22 -28
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Kalajoen peltojen ominaispiirre on niiden tasaisuus. Tästä syystä eroosion pie-
neneminen pinta-alayksikköä (kg ha-1) kohden on vaatimatonta, vaikka suhteellinen 
muutos osoittaakin vastaavanlaista eroosion alenemista kuin Aurajoella. Kun myös 
PartP:n hehtaarikohtainen aleneminen on vaatimatonta ja DRP:n huuhtoutuminen 
kasvaa, kokonaisfosforin huuhtoutumien pienentäminen peltotoimenpiteillä jää pal-
jolti P-lukujen alentamisen varaan. Kalajoen alueella peltojen P-luvut ovat verraten 
korkealla, joten DRP -huuhtoutumia voidaan pitkällä aikavälillä alentaa.

DRP-kuormituksen muutoksia tarkasteltiin myös Kalajoella eri skenaarioissa ja 
peltojen erilaisilla P-lukujakaumilla. Tällä hetkellä 21 % pelloista on ylimmässä (>14 
mg l-1) P-luku luokassa ja 79 % keskimmäisessä (8-14 mg l-1). P-luvut A- tilanteessa 
ylimmän luokan peltojen P-luvut laskettaisiin myös keskimmäisen luokan tasolle ja 
P-luvut B-tilanteessa kaikki pellot kuuluisivat alimpaan (<8 mg l-1) P-luku luokkaan. 
Nykyinen ja uudelleen muodostetut P-lukujakaumat Kalajoella on esitetty kuvassa 
5.6. 

Kuten Aurajoella (Kuva 5.4) Kalajoellakin DRP-kuormitus on kasvanut lähtötilan-
teesta nykytilaan tultaessa, mutta VHS:ään siirtyminen ei siihen juuri vaikuta (Kuva 
5.7). Sen sijaan suorakylvöalan lisääminen kasvattaisi kuormitusta jopa enemmän 
kuin Aurajoella. Kalajoella tosin on oletettu korkeammat P-luvut jo lähtökohtaisesti, 
minkä lisäksi peltoalakin on yli kaksinkertainen. Laskettaessa P-lukuja A ja B tasoille 
DRP-kuormituksen lisääntyminen hidastuu, kuten Aurajoellakin.  

Kuva 5.6 Kalajoen peltojen P-lukujen alentaminen.
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Kuva 5.7.  Liukoisen fosforin kuormitus (kg v-1) erilaisilla P-lukujakaumilla ja maanmuokkausskenaa-
riolla Kalajoen valuma-alueen pelloilta. 
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Kokonaisfosforikuormituksen kehitys nykyisillä P-luvuilla eroaa kuitenkin Kala-
joella Aurajoen vastaavasta (vrt. Kuvat 5.8 ja 5.5). Kalajoella myös kokonaisfosfori-
kuormitus kasvaa VHS tasosta heti kun suorakylvöalaa lisätään, siinä missä Aurajoel-
la se ensin vielä väheni, ennen kasvamista. Kaikkein alhaisimmilla P-luvuilla (P-luvut 
B) kuormitus sen sijaan pienenee Kalajoella tasaisesti suorakylvöä lisättäessä, eikä 
hidastuen kuten Aurajoella. 

Kuva 5.8. Kokonaisfosforin kuormitus (kg v-1) erilaisilla P-luku-jakaumilla ja maanmuokkausskenaa-
riolla Kalajoen valuma-alueen pelloilta.

Suojavyöhykkeiden määrä ja vaikutukset
Suojavyöhykkeitä on maaseutusihteereiden mukaan Kalajoen alueella nykytilantees-
sa 262 hehtaaria ja laskennallinen suojavyöhykkeellisten peltolohkojen ala on 3 200 
hehtaaria. Tämä vastaa 4,6 % alueen koko peltoalasta. VHS:n mukaisilla lisäsuoja-
vyöhykkeillä suojavyöhykkeiden ala kasvaa 602 hehtaariin ja suojavyöhykkeellisten 
peltojen ala 7 357 hehtaariin, mikä puolestaan vastaa noin 10,6 % peltoalasta. Nyky-
tilan ja VHS:n suojavyöhykkeiden lisäksi niiden vaikutuksia arvioitiin tilanteessa, 
jossa kaltevin luokka tai koko peltoala olisi suorakylvön piirissä.

Nykytilassa suojavyöhykkeiden vaikutukset ovat vaatimattomat (Taulukko 5.18) 
ja siihen saadaan lisätehoa VHS:n suojavyöhykkeillä vain vähän. Kokonaisvaikutus 
nykytilan ja VHS:n suojavyöhykkeillä on hiukan yli 1 % alkuperäisestä kuormituk-
sesta. Jos pellot ovat suorakylvön piirissä, suojavyöhykkeille ei enää käytännössä 
jää vaikutuksia. Suojavyöhykkeiden määrä koko peltoalaan suhteutettuna on hyvin 
pieni. Toisaalta niiden vaikutus tasaisilla pelloilla laaja-alaisesti toteutettuna jää pie-
neksi peltotoimenpiteisiin verrattuna.

Taulukko 5.18. Suojavyöhykkeillä aikaansaatu maatalouskuormituksen muutos (%) nykytilanteessa 
sekä VHS:n suojavyöhykkeillä saatavat lisävaikutukset (%-yksikköä) VHS:ää vastaavassa maanmuok-
kaustilanteessa ja suorakylvöllä (sk) täydennetyssä tilanteessa Kalajoen valuma-alueella.

Skenaario Suojavyöhykkeiden vaikutus kuormitukseen (%)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Nykytila -0,6 -0,4 0,3 0,0 -0,6 -0,7

VHS -0,8 -0,5 0,4 0,0 -0,8 -0,9

VHS + kaltevin sk -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,6 -0,6

VHS + kaikki sk 0,0 -0,1 -1,9 -1,1 -0,3 -0,2
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Kosteikkojen määrä ja vaikutukset
Kalajoelle ehdotetaan Oulujoen-Iijoen VHS:n toimenpideohjelmassa 40 kosteikon 
perustamista. Tämän lisäksi kosteikkojen vaikutuksia arvioitiin kaksinkertaisena 
(80) ja kolminkertaisena (120) määränä. Kosteikoille oletetaan kaikissa skenaarioissa 
yläpuolisen valuma-alueen peltoisuudeksi 80 %. Lisäksi VHS:ssä ehdotettiin alueelle 
perustettavan 30 laskeutusallasta. VIHMA laskelmissa tämä määrä pysyy kaikissa 
kosteikkoskenaarioissa vakiona ja näistä puolet oletetaan 0,1 hehtaarin ja puolet 0,2 
hehtaarin kokoisiksi, peltoisuuden ollessa 80 %. Kosteikot jakautuvat eri kokoryhmiin 
samalla tavalla kuin Aurajoella (ks. Luku 5.2.2 Kosteikkojen määrä ja vaikutukset).

VHS- skenaariossa (40 kosteikkoa + 30 laskeutusallasta) kosteikkojen ja laskeutus-
altaiden yläpuolinen peltoala vastaa 80 %:n peltoisuudella 11,8 % kokonaispeltoalasta. 
Kaksinkertaisella kosteikkomäärällä ja em. laskeutusaltaiden määrällä yläpuolinen 
peltoala vastaa samalla peltoisuudella 17,5 % kokonaispeltoalasta. Kolminkertaisella 
kosteikkojen määrällä ja VHS:n laskeutusaltailla yläpuolinen peltoala vastaa 23,2 % 
kokonaispeltoalasta.

Kosteikkojen potentiaalinen kokonaisvaikutus Kalajoen valuma-alueella jäisi toi-
veikkaimmassakin skenaariossa hieman alle 8 %:aan eroosion osalta ja fosforin ja 
typen osalta tätäkin alhaisemmiksi. On myös hyvin epätodennäköistä että valuma-
alueelta löytyisi sopivia kosteikkopaikkoja 120 kpl, saati että yläpuolinen peltoisuus 
olisi kaikilla 80 %. 

Taulukko 5.19. Erilaisilla kosteikkojen määrillä saatava kuormituksen muutos (%-yksikköä) lähtö-
tilanteen kuormituksesta Kalajoella, kun yläpuolisen valuma-alueen peltoisuus on 80%.

Kosteikkojen määrä Kosteikkojen vaikutus kuormitukseen (%-yksikköä)

Eroosio PartP DRP TotP Tot N NO3-N

40 kosteikkoa ja 30 allasta (VHS) -3,1 -2,3 -0,3 -1,2 -0,6 -0,6

80 kosteikkoa ja 30 allasta -5,4 -4,1 -0,5 -2,1 -1,1 -1,1

120 kosteikkoa ja 30 allasta -7,7 -5,9 -0,8 -3,1 -1,6 -1,6

 
Toimenpiteiden kokonaisvaikutukset Kalajoen valuma-alueella

Kaikilla edellä esitetyillä toimenpiteillä yhteensä aikaansaatavat kuormituksen muu-
tokset on koottu taulukkoon 5.20. Nykytilanne sisältää siis myös nykyiset suojavyö-
hykealat ja VHS- skenaarioissa on huomioitu VHS:n mukaiset suojavyöhykealat sekä 
kosteikot nykytilan lisäksi.

Taulukossa 5.20 kuormituksen muutokset nykytilanteessa ovat melko vaatimatto-
mia. VHS:n lisätoimenpiteet yhdistettynä nykytilan toimenpiteisiin saa aikaan noin 
15–20 %:n kokonaismuutoksen alkuperäiseen kuormitukseen. Jos Kalajoella lisätään 
edellisten toimenpiteiden päälle asteittain suorakylvöalaa kaltevimmista pelloista 
alkaen ja mukaan huomioidaan nykyiset ja VHS suojavyöhykkeet sekä VHS:n kostei-
kot, kuormitus alenisi runsaat 40 % lähtötilanteen kuormituksesta, mikä tarkoittaisi 
vastaavasti noin 30 % nykytilanteen kuormituksesta.

Taulukko 5.20. Peltotoimenpiteiden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen kokonaisvaikutukset (%) 
nykytilanteessa, VHS:n toimenpiteiden täydentäessä nykytilaa sekä suorakylvön (sk) täydentäessä  
nykytilan ja VHS:n toimenpidealaa Kalajoen valuma-alueella. 

Skenaario Toimenpiteiden vaikutukset kuormitukseen yhteensä (%)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Nykytilanne -10 -7 7 1 -10 -12

VHS -19 -14 9 -1 -17 -20

VHS + kaltevin sk -29 -18 15 0 -21 -26

VHS + kaikki sk -43 -28 31 4 -33 -40
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5.3 
Vesienhoitosuunnitelmien vaikuttavuus 
Vesienhoidon suunnittelu edellyttää hyvää tietämystä vesien tilasta ja siihen vaikut-
tavista tekijöistä. Vesien tilaan perustuvat alueelliset hoitotavoitteet taas määrittävät 
tarvittavat toimet. Toimenpiteiden vaikuttavuus on keskeinen vesien tilatarvetta ja 
toimenpideohjelmia yhdistävä tekijä. Toimenpideohjelmilta odotetaan siten käytän-
nössä melko nopealla aikavälillä haluttuja muutoksia vesistöjen tilaan.  

Vesienhoitosuunnitelmissa vesien tilaa pyritään parantamaan tai ylläpitämään 
nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä, joita ovat toteutuneet ympäristötuen pe-
rus- ja lisätoimenpiteet sekä erityistuen toimenpiteet ja luonnonmukainen tuotanto. 
Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden ollessa riittämättömiä, vesienhoitosuun-
nitelmissa esitetään lisättäväksi toimenpiteitä (so. VHS:n lisätoimet), mikä käytän-
nössä useimmiten tarkoittaa maatalouden ympäristötuki- ja erityistukijärjestelmän 
toimenpiteiden lisäämistä laajemmalle peltoalalle.    

Maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä sovelletaan maatiloilla ilman erityi-
sempää kohdentamisvaatimusta.  Siten lopputulos on melko sattumanvarainen ja 
osa potentiaalisesta ympäristöhyödystä jää saavuttamatta. Kohdennettujen ja koh-
dentamattomien toimenpiteiden vaikutusero näkyy Savijoen tuloksissa (Taulukko 
5.8). Kun toimenpiteiden määrä kasvaa merkittävälle osuudelle peltopinta-alasta, 
myös kokonaisvaikutukset ovat merkittäviä (vrt. Aurajoen nykytila, Taulukko 5.14). 
Kalajoella nykytilaa vastaava muutos on vaatimattomampi (Taulukko 5.20), koska 
toimenpiteitä on toteutettu pienemmällä peltoala-osuudella ja lähtötilanteessa nur-
mialan määrä on huomattavasti suurempi. 

Erityisen tärkeää on kuitenkin muistaa, että valuma-alueet poikkeavat toisistaan. 
Esimerkiksi Vesienhoito-ohjelmien tarve lähteekin vesistöjen tilasta VPD:n asettamien 
vaatimusten mukaan. Aurajoen ja Kalajoen hoito-ohjelmissa esitettyjen toimenpitei-
den keskimääräiset vaikutukset alueen peltohehtaaria kohden ovat merkittävästi 
erilaiset (Taulukko 5.21). Kun alueilla siirrytään edellisten toimenpiteiden lisäksi 
laaja-alaiseen suorakylvöön, kuormituksen suhteellinen muutos kaikissa paramet-
reissa on melko samanlainen (vrt. Taulukot 5.14 ja 5.20), mutta hehtaarikohtainen 
kuormituksen muutos on merkittävästi erilainen (Taulukko 5.21). 

Paimionjoen-Aurajoen vesistöalueella fosforikuorman vähentämistavoite on 60–66 
% ja typen 31–37 % (Varsinais-Suomen TPO). DRP:n keskipitoisuuden Aurajoen ve-
sistöalueella edellytetään alenevan 160 µg:sta 60 µg:aan. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että DRP:n huuhtoutumista tulisi alentaa 62 %:lla. Esitetyillä maatalouden ympäris-
tötoimenpiteillä se ei kuitenkaan lainkaan laske vaan lasku edellyttäisi merkittävää 
peltojen P-lukujen alentamista. Muiden kuormittavien tekijöiden suhteen toimenpi-
deohjelman toimenpiteillä kuormitus pienenisi kolmanneksella ja hehtaarikohtainen 
kuormituksen alenema olisi tuntuva (Taulukko 5.21).

Taulukko 5.21. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteillä ja laaja-alaisella suorakylvöllä (sk) saatava 
keskimääräinen kuormituksen aleneminen hehtaaria kohden (kg ha-1) Aurajoen ja Kalajoen valuma-
alueilla.

Skenaario Keskimääräinen kuormituksen aleneminen (kg ha-1)

Eroosio PartP DRP TotP TotN NO3-N

Aurajoki

Nykytilanne + VHS 250 0,3 0 0,2 5,2 4,1

Nykytilanne + VHS + kaikki sk 305 0,4 0 0,2 6,3 5,0

Kalajoki

Nykytilanne + VHS 50 0,1 0 0 2,2 1,8

Nykytilanne + VHS + kaikki sk 120 0,1 0 0 4,3 3,5
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Maatalouden osuus Aurajoen vesistön tilasta on keskeinen siksi, että sen osuus 
on niin suuri koko joen kuljettamasta kuormituksesta (Taulukko 5.22). Aurajoki on 
luokiteltu kemialliselta tilaltaan hyväksi ja ekologiselta tilaltaan välttäväksi. Koko-
naistila-arviossa Aurajoki luokitellaan välttäväksi. Taulukkoon 5.22 on koottu läntisen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt arviot Aurajoen ja Kalajoen 
ravinnekuormituksen lähteistä.

Taulukko 5.22. Aurajoen ja Kalajoen kuormitukset toimenpideohjelmien mukaan.

Vesistöalue Kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Fosfori Typpi

Aurajoki*
Maatalous 69 65
Hajakuormitus yhteensä 99 98
Pistekuormitus yhteensä 1 2
Kuormitus yhteensä t ha-1 47 635

Kalajoki**
Maatalous 66 52
Hajakuormitus yhteensä 98 92
Pistekuormitus yhteensä 2 8
Kuormitus yhteensä t ha-1 93 1 171

*Tiedot vuosilta 2000–2005. Lähteet: VEPS, VAHTI ja Lounais- Suomen ympäristökeskus.
**Tiedot vuosilta 2001–2006. Lähteet: VEPS ja VAHTI.

Koska Aurajoella nykykäytännön mukaiset toimenpiteet eivät tule riittämään hy-
vän tilan saavuttamiseen, ehdotettuja lisätoimenpiteitä ovat esim. ravinnepäästöjen 
hallinta ja tehostettu hallinta, lannan käsittelyn tehostaminen, talviaikainen kasvipeit-
teisyys, säätösalaojitus- ja kastelu sekä kuivatusvesien kierrätys, suojavyöhykkeet, 
kosteikot ja neuvonta ja koulutus. Toimenpiteet ovat pitkälti samoja kuin nykykäytän-
nön mukaiset, mutta lisätoimenpiteitä niistä tekee niiden tarkempi kohdentaminen 
ongelmallisille alueille sekä niiden määrän lisääminen. 

Yhdyskuntajätevesien osalta viemäröinnin laajentaminen juuri Aurajoen vesien-
hoitoalueella on muita läntisen vesienhoitoalueen alueita tärkeämpää, koska Turun 
seudulle on odotettavissa toimenpideohjelman mukaan voimakasta väestön kasvua. 

Aurajoen tilatavoite vuoteen 2015 mennessä on välttävä/tyydyttävä, vuoteen 2021 
mennessä tyydyttävä ja vasta vuoteen 2027 mennessä hyvä. 

Vesistöjen kunnostuksen nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä ovat luvanva-
raiset kunnostukset ja vapaaehtoiset kunnostukset, joilla on vesioikeuden lupa ja/
tai rahoituspäätös. Paimionjoen-Aurajoen osa-alueella nykykäytännön mukaisia toi-
menpiteitä on kohdennettu vain Paimionjoen alueelle. Samoin ainoa lisätoimenpide 
alueella on Paimion säännöstelyn kehittämishanke. 

Aurajoella toteutettavassa perus- ja toiminnallisessa seurannassa ovat mukana ke-
mialliset ja fysikaalis-kemialliset yleiset laatutekijät, koskien pohjaeläimet, vesikasvit, 
päällyslevät, kalasto (koostumus, runsaussuhteet ja ikärakenne), prioriteettiaineet, 
erityiset pilaavat aineet ja muut pilaavat aineet. 
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6    Vesiensuojelutoimenpiteiden 
kustannukset ja optimointi 

Janne Helin, Sari Väisänen, Markku Puustinen, 
Mikko Dufva, Marita Laukkanen

Kustannustehokkuus maatalouden vesiensuojelussa (KUVE) hankkeen tavoitteena 
oli arvioida ympäristötoimenpiteiden kustannuksia ja tuottaa laskelmia kustannusten 
ja toimenpiteiden ympäristövaikutusten perusteella siitä, mikä on halvin mahdolli-
nen toimenpideyhdistelmä valtioneuvoston asettamien maatalouden ravinnekuormi-
tuksen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen tarkastelut rajattiin Aura-
joen ja Kalajoen valuma-alueille. Valuma-alueiden ominaisuuksista ja maatalouden 
luonteesta johtuen ratkaisut poikkeavat toisistaan eikä kumpikaan ole sellaisenaan 
yleistettävissä koko Suomen tasolle. Valuma-alueittainen tarkastelu on kuitenkin 
perusteltua EU:n vesipuitedirektiivin vaatimusten ja toimenpideohjelmien vuoksi. 

Tässä luvussa tarkastellaan vaihtoehtoisten toimenpidevalikoimien optimointia 
erilaisten määrällisten ja laadullisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
lasketaan kustannustehokas kuormituksen vähennys Aura- ja Kalajoelle. Lisäksi 
vertaillaan erilaisissa päästölähteissä tehtävien toimenpiteiden kustannuksia ja vai-
kutuksia. Toimenpideyhdistelmien vertailuja tarvitaan erilaisten tavoitetasojen ja 
olosuhteiden vaatimusten vuoksi. KUVE- hankeessa keskityttiin tarkastelemaan 
keinoja, joiden teho riippuu paljolti topografiasta. Tulokset perustuvat hankkeessa 
kehitettyyn SAMA- malliin (Helin 2009, Helin et al. 2006), VIHMAn osoittamiin kuor-
mitusmuutoksiin sekä kahteen VIHMAn tuloksia hyödyntäneeseen opinnäytetyöhön 
(Väisänen 2008, Dufva 2008). Saatujen tulosten perusteella esitetään johtopäätöksiä ja 
suosituksia maatalouden ympäristötoimenpiteiden taloudellisimmista ratkaisuista.    

6.1 
Kustannustehokkuus ja laskentaperusteet 
Taloustieteellisen määritelmän mukaan kustannustehokkuus on asetetun tavoitteen 
saavuttamista pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla. Jos käytettävissä on kaksi 
erihintaista ympäristötoimenpidettä, joilla kummallakin on samanlainen vaikutus 
kuormitukseen ja kumpi toimenpide tahansa riittäisi asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseen, vain toista kannattaa käyttää. Mikäli yksi toimenpide ei riitä vähentämään 
kuormitusta tarpeeksi, käyttöön kannattaa ottaa lisätoimenpiteeksi vain toiseksi hal-
vin jne. Jos toimenpiteen vaikutus vaihtelee olosuhteiden mukaan, ei kustannus 
vähennettyä ravinnekiloa kohden myöskään pysy samana. Esimerkiksi eroosiota ja 
partikkelifosforia vähentävät toimet vähentävät kuormitusta tehokkaammin jyrkillä 
kuin tasaisilla pelloilla, mutta toimenpiteiden kokonaiskustannuksiin toteutusalan 
kaltevuudet eivät vaikuta. Niinpä mitä tasaisemmille pelloille toimenpiteet koh-
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dennetaan, sitä pienempi kuormitusvähenemä saadaan aikaan ja sitä suuremmiksi 
muodostuvat kustannukset vähennettyä fosforikiloa kohden. 

Vähennystoimenpiteen vaikutus voi muuttua myös sen käytön laajuuden mukaan 
- esimerkiksi suojavyöhykkeen leventäminen neljästätoista metristä viiteentoista 
vähentää kuormitusta suhteessa vähemmän kuin leventäminen kolmesta metristä 
neljään. Myös kustannus vähennettyä ravinnekiloa kohden muuttuu tällöin toimen-
piteen laajuuden mukaan. Useamman keinon käyttö tietyn vähennystavoitteen saa-
vuttamiseksi on perusteltua silloin, kun alun perin halvimman menetelmän yksik-
köä kohden lasketut kustannukset ylittävät jonkin toisen keinon yksikköä kohden 
lasketut kustannukset vähennystavoitteen kiristyessä. Taloudellisin termein on siis 
kustannustehokasta valita sellainen toimenpideyhdistelmä, jossa kuormituksen vä-
hentämisen rajakustannukset ovat yhtä suuret kaikilla toimenpiteillä. Toimenpideyh-
distelmän muuttaminen ei tällöin synnytä säästöä. 

Kustannustehokkuuden arvioinnin kannalta on olennaista, että kuormitusta vä-
hentävien toimenpiteiden kustannukset ja vaikutukset tunnetaan, sillä ilman tätä ei 
toimenpiteiden priorisointi ole mahdollista. Kustannustehokkuustarkastelun sovelta-
misessa maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen ongelmana on kuitenkin 
juuri vajavainen tieto eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Vuosittainen säänvaihtelu 
vaikuttaa kuormituksen tasoon ja mahdollisesti myös toimenpiteiden tehoon. Esimer-
kiksi rankat sateet aiheuttavat helposti kuormituspiikkejä, jolloin suojavyöhyke voi 
menettää hetkellisesti vaikuttavuutensa. Sään lisäksi epävarmuutta kuormituksen 
ennustamiseen aiheutuu maatalousmaan ominaisuuksien eroista. Kaikista maan 
rakenteen ja ravinnetilan vaikutuksista kuormitukseen ei ole kuitenkaan mahdollista 
saada mitattua tietoa, vaan erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa 
joudutaan turvautumaan malleihin. Yhdistämällä luonnontieteellisiin malleihin ta-
loudellista tietoa, syntyy niin kutsuttuja bioekonomisia malleja, jotka mahdollistavat 
moninaisten olosuhteiden huomioimisen kustannustehokkuutta laskettaessa. 

Hyödynnettävät kuormituksen vähennyskeinot eroavat malleittain. Käyttämällä 
useamman mallin tuloksia on mahdollista vertailla erilaisiin lähteisiin perustuvaa 
kustannustehokkuutta.  Halvimman ratkaisun tunnistaminen kuitenkin hämärtyy, 
mikäli mallitulokset eroavat toisistaan. Toisaalta kaikkien kuormitusta vähentävi-
en toimenpiteiden sisällyttäminen yhteen malliin siten, että se vastaisi riittävällä 
tarkkuudella todellisuutta, on erittäin haastavaa. Esimerkiksi taloudelliseen malliin, 
joka kuvaa hyvin pidemmän aikavälin fosforipitoisuuden muutoksia maaperässä ja 
kuormituksessa, on vaikea sisällyttää hyvin laajaa viljelykasvien kirjoa. 

SAMA- mallissa on huomioitu lannoituksen vähentäminen, viljelykasvin vaihto, 
viherkesannon kohdentaminen tai sen kokonaisalan kasvattaminen sekä muokka-
usmenetelmän keventäminen kultivointiin tai suorakylvöön. Suojavyöhykkeiden ja 
– kaistojen tehoa arvioidaan karkeasti viherkesannon kuormitusvaikutuksen kautta. 
Kosteikot ovat mukana tuloksissa, mutta niiden teho on mallissa yliarvioitu, sillä 
niiden sijoittumista kuormittavimmille aluille ei ole rajattu siten, että perustaminen 
tuottaisi oikean pidätyskyvyn suhteessa yläpuolisen valuma-alueen kokoon. Kostei-
kon katsotaan siis puhdistavan koko valuma-alueen maatalouden kuormitusta1. Siksi 
tulokset esitetään myös ilman kosteikkoja.  

Kun edellä luotellut keinot muokataan SAMA-malliksi, syntyy 15 muuttujaa joi-
den erilaisista tasoista ja kombinaatioista syntyy noin 70  000 yhdistelmää yhden 
valuma-alueen kuvaamiseen. Toimenpiteiden optimointi ja vaikutukset on kuvattu 14 
yhtälöjoukolla. Matemaattinen ohjelmointi on kattotermi menetelmille, joilla kyetään 
löytämään paras eli optimaalinen ratkaisu suurestakin joukosta vaihtoehtoja. SAMA- 

1   Pidätysteho on arvioitu kosteikon koon suhteessa yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan siten että 
erikseenkin rakennettavien kosteikkojen teho olisi Puustinen & Koskiaho (2003) mukainen. Todennä-
köisesti luotettavampia tuloksia saataisiin jos malliin kyettäisiin yhdistämään keskimääräisiä viipymiä 
hydraulisen tehokkuuden kanssa arvioituna. 
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malli perustuu epälineaariselle ohjelmoinnille, sillä talouteen ja kuormitukseen vai-
kuttavat tekijät eivät muutu vakiosuhteessa. Esimerkiksi yhden typpikilon lisääminen 
50 kiloon tai 150 kiloon tuottaa eri määrän sekä satoa että ravinnekuormitusta.  Malli 
on toteutettu alun perin Maailmanpankin kehittämillä GAMS (General Algebraic 
Modeling System) kielellä, jolla on menestyksekkäästi ratkaistu useiden miljoonien 
muuttujien optimointiongelmia.

Toimenpiteiden kustannukset lasketaan mallissa optimoimalla maatilan tuottama 
taloudellinen voitto ja tätä vastaava ravinnekuormitus. Kustannustehokas vähennys 
kuormituksessa saadaan ratkaisemalla ongelma uudelleen siten, että sallittua koko-
naiskuormitusta on rajoitettu tietyllä vähennysprosentilla. Kuormitusvähennyksen 
kustannus on erotus maatilan tuottamassa voitossa näiden ratkaisujen välillä. Esimer-
kiksi suorakylvön satomäärät jäävät keskimäärin pienemmiksi kuin kyntöön perustu-
vassa viljelyssä ja viherkesantoalan kasvattaminen vähentää viljelykasvien pinta-alaa. 
Voitot ja täten myös kuormituksen vähentämisen kustannukset ovat riippuvaisia 
viljeltävien kasvien satojen sekä tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, hinnoista. 

Nykyisellään EU:n maataloustuet eivät ohjaa kasvintuotantoa kuten ennen CAP 
uudistusta, mutta niiden vuoksi vähennystoimet, jotka poistaisivat peltoa tilatukijär-
jestelmän piiristä, ovat kalliita. Tilatuen menettäminen vaikuttaa niin merkittävästi 
viljelijän tuloihin, että SAMA- mallissa maatalousmaan pinta-ala on vakioitu. Malli 
sallii myös kosteikkojen perustamisen pelloille ja tässä tilanteessa kuormituksen vä-
hennys tapahtuu sekä viljelykäytöstä poistuneen pellon että kosteikon pidättymän 
kautta. Viipymän ja hydraulisen tehokkuuden parantamiseksi perustetut saarekkeet 
vaativat maansiirtoa. Lisäksi kun kosteikkojen puhdistustehon yhtälö perustuu mas-
siivikaivettujen kosteikkojen seuranta-aineistoon (Puustinen & Koskiaho 2003), arvi-
oitiin kaivetun kosteikon puhdistusteho patoamista luotettavammaksi lähtökohdaksi 
SAMA- malliin. Kosteikkojen perustamisen kustannukseksi oletetaan keskiarvo 18 
erilaisesta Tuusulanjärven kunnostamiseen suunnitellusta kosteikoista (Majoinen 
2005). Määräävä kustannus lähes kaikissa vaihtoehdoissa on maansiirto; kosteikon 
ylläpito- tai suunnittelukustannuksia ei sisälly laskelmiin. Samoin mallissa ei ole 
huomioitu kosteikosta aiheutuvien teiden siirtojen tai salaojituksen muuttamisen 
kustannuksia. Laskelmissa käytetään 5 % diskonttokorkoa ja 20 vuoden poistoaikaa. 

SAMA- mallin perusura kuvaa tilannetta, jossa ympäristötukijärjestelmä ei vaikuta 
viljelijöiden toimintaan. Tästä taloudellisesta optimista lasketaan mallissa haluttu 
vähennys ravinnekuormituksessa ja vähennyksestä koituva vähimmäiskustannus. 
Tukijärjestelmän muutosten myötä voiton maksimoivassa ratkaisussa ei kannata 
kesannoida kummallakaan tutkimuksen valuma-alueista. 

VIHMAn kuormitustulosten pohjalta tehdyt tilatason kustannuslaskelmat perus-
tuvat vaihtoehtoisten viljelykäytäntöjen ja -menetelmien katetuottojen erotukseen 
(Haataja 2005). Tällä tavalla laskettuja tilatason kustannuksia on kohdennettu muu-
tetun viljelykäytännön vähentämää ravinnekiloa kohti (€/kg). Nämä vertailuluvut 
osoittavat lähinnä tilatasolla tehtävien ratkaisujen priorisointiperusteet. Myös toi-
menpiteistä maksettava ympäristötuki voidaan kohdentaa vähentynyttä ravinne-
kiloa kohti (ks. luku 6.3). Tämä ei kuitenkaan kuvaa tilatason kustannuksia, vaan 
pelkästään vertaa ympäristötukijärjestelmään sisältyvien toimenpiteiden tukitasojen 
potentiaalisia ympäristövaikutusten kustannuksia keskenään. 
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 6.2 
Optimointi ja tehokkaat ratkaisut 
valuma-aluetasolla (SAMA)

6.2.1 
Kalajoki

Kalajoella fosforikuormituksen vähentäminen on ongelmallista. Tasaisen ja nurmi-
valtaisen alueen partikkelifosforikuormitus on jo perusurassa pientä ja liukoisen 
fosforin kuormituksen vähentäminen mahdollista vain hitaasti. Lannan fosforipitoi-
suutta pienentävät toimet ovat kalliita, mikäli lypsykarjan fosforin epätaloudellinen 
yliruokinta on tiloilla jo lopetettu, kuten SAMA- mallin lypsytilaversiossa. Verrattu-
na perusuraan, SAMA- mallin tehokkaimpia toimia on nurmialan kohdentaminen 
eroosioherkille alueille. Mallissa kohdentamisesta ei aiheudu kustannuksia, mutta 
käytännössä valuma-alueen nurmialan uudelleen kohdentaminen olisi tehtävä kar-
jatalouden ehdoilla. Tällöin kuormitus saattaisi kuitenkin lisääntyä suhteessa perus-
uraan, koska lannan mukana fosforia levitetään usein yli kasvien tarpeen. Niinpä 
mallin mukaan, mikäli lohkojärjestelyjen kautta pystytään lisäämään eroosioherkkien 
alueiden nurmipeitteisyyttä, on varteenotettavaa tutkia tarkemmin säilörehun kulje-
tuskustannuksia näiltä lohkoilta kotieläintiloille. 

Perusuran mukaiset optimaaliset lannoitustasot ovat matalia vuoden 2009 hinnoilla. 
Fosforilannoitteen kannattava taso jää alle kiloon per hehtaari, vaikka kuntakohtaisen 
keskiarvoaineiston mukaan valuma-alueella on myös noin 9 mg l-1 viljavuusfosforia 
(P-luku) sisältäviä lohkoja. Kun alueella on kotieläintaloutta, ei väkilannoitetta mallin 
mukaan kannata käyttää ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä täytyisi 
tarkastella lisäksi vuotuisen lannoituksen vaikutusta optimaaliseen fosforilukuun, 
mitä ei staattiseen SAMA- malliin kuitenkaan ole sisällytetty. Mikäli kustannukset 
fosforiluvun alenemisesta näkyvät vasta viiveellä, on lannoituksen lopettaminen 
tehokasta, sillä näin säästetään lannoituskustannuksissa. 

Myös mallin optimaaliset typpilannoitustasot ovat matalia jo lähtötasoltaan. Mal-
lin tulosten mukaan typpilannoitusta vähentämällä voidaan entisestään vähentää 
kuormitusta tehokkaasti, mutta alhaisten typpilannoitustasojen vaikutukset sadon 
laatuun ja tätä kautta hintaan vaatisivat tarkempaa mallinnusta. Maatalouden ym-
päristötuen seuranta ja vaikuttavuus (MYTVAS) tutkimusten mukaan vähentynyt 
lannoitus ei ole heikentänyt sadon laatua, mutta lannoituksen yhteys valkuaispitoi-
suuteen on kuitenkin selvä (Salo et al. 2008). Tulosten mukainen siirtyminen vehnästä 
rukiiseen kertoo siitä, että kasvikohtaisilla lannoiteoptimeilla saattaa olla merkitystä 
jos typpilannoitusta halutaan vähentää, vaikka ominaiskuormituksessa ei nähtäi-
sikään merkittäviä eroja.

Viljelykierrossa oleville viljakasveille mallin perusuran taloudelliset optimitulokset 
suosittavat kevennettyä muokkausta. Kun huomioidaan ravinnekuormitusvaikutus 
vielä suhteessa perinteiseen kyntöön, vaikuttaa kultivointi lupaavalta fosforin vä-
hennyskeinolta. Ongelmana on kuitenkin jälleen lannan levitys. Jos samalla joudu-
taan investoimaan uuteen lannan levitysteknologiaan, syntyy muokkausmenetelmän 
vaihtamisesta mallinnettua enemmän kustannuksia. Sama lantaan liittyvä ongelma 
on ratkaistava tavoiteltaessa korkeampaa kuormituksen vähennystä suorakylvöllä, 
joka sekin kuuluu mallin tehokkaisiin ratkaisuihin. Suorakylvössä on myös ongel-
mana mallin ulkopuolelle jäänyt maalajikohtainen vaikutus kuormituksen lisäksi 
satoihin. Fosforikuormituksen vähentämisen takia suorakylvö olisi kannattavaa eroo-
sioherkillä savimailla, mutta satojen osalta suorakylvö näyttäisi toimivan puolestaan 
paremmin kevyemmillä mailla.  
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Kesantoalan lisääminen on kallista, sillä suhteessa monivuotiseen nurmeen sillä ei 
saavuteta merkittävästi lisävähennystä. Muiden keinojen johtaessa melko vaatimatto-
miin vähennyksiin, alkaa viherkesantoalan kasvattaminen kun tavoiteltu fosforikuor-
mituksen vähennys suhteessa perusuraan on 16 %. Koska SAMA- malli mahdollistaa 
kesantojen kohdentamisen juuri kuormitusherkille alueille ilman että koko lohkoa 
tarvitsee kesannoida, on kenties osuvampaa käsitellä tätä alaa suojakaistoina tai 
-vyöhykkeinä, joiden katsotaan ainoastaan vähentävän oman alansa kuormitusta. 

Koska näiden kasvillisuusvyöhykkeiden ei mallissa katsota vähentävän muun 
peltoalan kuormitusta, häviävät ne vähitellen tehokkuudessa kosteikoille, jotka SA-
MA- mallissa paitsi pienentävät peltopinta-alaa, myös puhdistavat yläpuolisia valu-
ma-vesiä. SAMA- mallissa puhdistustehon katsotaan ulottuvan koko valuma-alueen 
peltopinta-alalle, minkä ansiosta kosteikon teho kasvaa suhteettoman paljon sen koon 
kasvaessa. Silti kosteikon perustamiskustannukset annuiteettimenetelmällä laskettu-
na ovat niin suuret, että jo 32 % vähennys kokonaisfosforikuormituksessa perusuraan 
verrattuna tekee mallin mukaan maataloudesta liiketaloudellisesti kannattamatonta. 
Toisin sanoen, ilman tukijärjestelmiä viljely kannattaisi lopettaa kokonaan ennemmin 
kuin investoida kosteikkoon vesiensuojelullisista syistä.

Mallin mukaan Kalajoella kustannukset fosforikuormituksen vähentämiselle 30 
prosentilla perusuraan verrattuna ovat noin 352 € peltohehtaaria kohden ja vastaa-
vasti typelle noin 5 €. Mikäli kosteikkoja ei ole käytettävissä, eivät mallinnetut vä-
hennyskeinot riitä leikkaamaan fosforikuormitusta 30 %. Tulosten mukaan noin 18 % 
vähennys kokonaisfosforikuormituksessa voisi olla mahdollinen ilman kosteikkoja. 
Leville käyttökelpoinen fosforikuormitus vähentyisi Kalajoella enintään 10 %. Pel-
kästään typen vähentämiseen kosteikkoja ei taas kannata perustaa SAMA- tulosten 
mukaan, joten kustannukset eivät eroa yllämainitusta.

6.2.2 
Aurajoki

Aurajoen valuma-alueella maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen on 
halvempaa kuin Kalajoella, koska mallinnettujen vähentämistoimien tehokkuus on 
suurempi kaltevammilla pelloilla. Vaikka Aurajoen vaihtoehtoiskustannus sadon 
vähenemisestä on hieman suurempi, suosii yhteisvaikutus kuormituksen vähentä-
misen kannalta Aurajokea. Nurmialan uudelleen kohdentaminen johtaa kuitenkin 
pienempiin vähennyksiin kuin Kalajoella, sille sen osuus perusurasta on pienempi. 
Nurmialan osuutta kokonaispeltopinta-alasta ei todennäköisesti kannata Aurajoella 
myöskään merkittävästi lisätä ravinnekuormituksen vähentämiseksi, sillä kysyntää 
ei alueella ole Kalajokea vastaavasti. 

Rypsin viljely suorakylvöllä muiden muokkausmenetelmien sijaan on suhteellisen 
edullinen fosforikuormituksen vähennystapa, mutta erikoiskasvien, kuten rypsin, 
suorakylvön onnistumisesta tarvittaisiin malliin tarkempaa tietoa.  Tämä pätee myös 
mallasohran suorakylvöön, joka mallitulosten perusteella syrjäyttää kevätvehnäalaa 
kun fosforia vähennetään kustannustehokkaasti yli 18 %. Myös typpeä vähennettä-
essä siirrytään rypsin suorakylvöön, mutta yli 30 % vähennykset johtavat vähitellen 
rypsin korvaamiseen vehnällä. Mielenkiintoinen tulos on myös että typpikuormituk-
sen vähentämissä Aurajoella suorakylvetyn vehnän ala ensin vähenee ja sitten jälleen 
kasvaa vähennystavoitteiden selvästi kiristyessä. Välissä osa vehnästä kylvetään 
jo syksyllä, sillä osalla alasta syysvehnän ominaistyppikuormitus on kevätvehnää 
vähäisempää. Typensitojakasvien, kuten herneen, ominaiskuormitusta pitäisi vielä 
mallintaa tarkemmin, sillä viljelykiertojärjestelmien vaikutusta kuormitukseen on 
muuten vaikea arvioida luotettavasti.

Mallitulosten mukaan typpilannoitusta kannattaa vähentää, muttei kuitenkaan 
kovin radikaalisti perusuran jo hyvin matalista tasoista. Kustannustehokkaassa 30 
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% typpikuormituksen vähennyksessä on typpilannoitus noin 93 % perusuran opti-
maalisesta tasosta. Selvästi suurempi ero on perusuran ja viimeisten lannoitemyyn-
titilastojen välillä. Perusuran lannoitustaso on vain 50 % myyntitilastojen tasosta. Ei 
ole selvää kuinka nopeasti markkinahintojen muutokset vaikuttavat lannoituspäätök-
seen. On myös mahdollista että sadon tuotto-odotukset ovat viljelijöillä korkeampia 
kuin kenttäkokeiden pohjalta alueellisiin keskisatoihin kalibroidut arviot. Suurien 
vähennystavoitteiden saavuttamiseksi typpilannoitusta täytyy kuitenkin vähentää 
merkittävästi. Hyvin pienellä lannoitustasolla tulosten luotettavuus heikkenee, sillä 
myös sadon laadun muutos saattaa voimistua. Esimerkiksi vehnän typpilannoituk-
sen vähentäminen saattaa vähentää valkuaispitoisuutta niin paljon, että siitä saatava 
hinta laskee. 

Fosforilannoitus on mallin perusurassa alle kaksi kiloa hehtaaria kohden. Kustan-
nustehokkaassa 30 % fosforikuormituksen vähennyksessä perusurasta, on fosfori-
lannoitus noin 67 % optimaalisesta tasosta. Tällaiset lannoitusmäärät johtavat fosfo-
riluvun laskuun ja pitemmällä tähtäimellä vähentäisivät kuormitusta enemmänkin. 
Toisaalta maan fosforiluvun laskiessa lannoitusta kannattaa vähitellen kasvattaa. 
Tasapainon löytämiseksi vähennystavoitteet huomioiden olisi mallinnettava myös 
maan fosforitilan ajallista kehitystä. 

Vaikka kosteikot pystyttäisiin sijoittamaan siten, että kaikkein fosforikuormittavin 
viljelysmaa poistuisi viljelykäytöstä kosteikon puhdistustehon samalla ollessa paras 
mahdollinen2, pitäisi kokonaisfosforikuormituksen 60 % vähennykseen (SAMAn 
tavoitetaso fosforin vähennykselle) muiden keinojen lisäksi varata noin 2 % valuma-
alueen peltopinta-alasta kosteikoille. Käytännössä näin korkeaan puhdistustehoon 
ei päästä, joten vaaditun kosteikkoalan olisi oltava tätä suurempi, mutta samalla 
kosteikkojen rakentamisen kustannukset kasvaisivat maatalouden liikevoittoa suu-
remmaksi. Kosteikkoja voidaan perustaa myös muualle kuin pellolle, mutta tällöin 
menetetään osa kuormituksen vähennyksestä ja näin saavutettu kustannusten säästö 
ei riitä kompensoimaan vähennyksen menetystä, koska kosteikon rakentaminen on 
kalliimpaa kuin maatalouskäytöstä poistetun pellon arvo. Kosteikkojen kustannuksia 
suhteessa malliin lisäävät myös niiden suunnittelu- ja ylläpitokustannukset, joita ei 
ole sisällytetty laskelmiin.

Mallin mukaan Aurajoella kustannukset fosforikuormituksen vähentämiselle 30 
% suhteessa perusuraan ovat noin 50 € peltohehtaaria kohden ja vastaavasti typelle 
noin 2 €. Jos kosteikkojen sijasta alueen nurmialan säilörehulle olisi kysyntää, saa-
vutettaisiin fosforikuormituksen vähennys halvemmalla, noin 43 € peltohehtaarille. 
Tulosten mukaan Aurajoella olisi perustettava kosteikkoja, mikäli halutaan saavuttaa 
yli 50 % vähennys kokonaisfosforikuormituksessa. Tulosten mukaan kolmanneksen 
vähennys kokonaisfosforissa vähentää leville käyttökelpoista fosforia noin 14 %

6.3 
Eri päästölähteiden toimenpiteiden vertailua 
Osana KUVE- hanketta tehtiin Pro gradu tutkielma "Yhdyskuntajätevesien ja maata-
louden ravinnekuormituksen vähentämisen yksikkökustannukset - tapaustarkastelu 
Kalajoen vesistöalueella" (Väisänen 2008.). Tarkastelualue rajautui kuitenkin Kala-
joenvesistöalueella sijaitsevien kuntien mukaan, joten alue ei vastaa täysin luvussa 
5 esiteltyä Kalajoen vesistöaluetta, vaan on noin 10 % sitä pienempi. Hankkeen ta-
voitteiden mukaisesti opinnäytetyössä tarkasteltiin kyseisten sektoreiden vesistö-
kuormituksen vähentämistoimenpiteitä ja niistä aiheutuvia yksikkökustannuksia 

2   Yläpuolisen valuma-alueen pinta-alavaatimus täyttyisi koko alalle eli kosteikon katsottaisiin puhdis-
tavan koko valuma-alueen maatalousmaan valuma-vesiä
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typen ja fosforin osalta. Esimerkkitapaukseksi valittiin Kalajoen kuntaan Perämeren 
rannalle rakentava uusi jätevedenpuhdistamo. Vuoteen 2020 mennessä sinne on 
tarkoitus johtaa alueen kuuden kunnan, Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Sievin, 
Nivalan ja Haapajärven, yhdyskuntajätevedet. Käytännössä tämä tarkoittaa että yh-
dyskuntajätevesikuormitus varsinaiseen Kalajokeen tulee tällöin loppumaan, koska 
sinne tällä hetkellä puhdistetut jätevetensä laskevat, kuntien nykyiset puhdistamot 
liitetään siirtoviemäriverkostolla tähän uuteen puhdistamoon. Tarkastelujakso ulo-
tettiin vuoteen 2045 asti, jotta myös puhdistamon varsinainen toiminta vuoteen 2020 
päättyvien rakennusjaksojen jälkeen saataisiin huomioitua.

Työssä arvioitiin uuden puhdistamon kokonaiskustannuksia vuoteen 2045 ulottu-
van tarkastelujakson aikana sekä nykyisen järjestelmän ylläpidon kokonaiskustan-
nukset jatkettaessa puhdistamoiden toimintaa uuden puhdistamon rakentamisen 
sijaan.  Samalla tarkastelujaksolla muodostuvien kustannusten erotus kuvaa uudella 
puhdistamolla aikaansaatavan vesistökuormituksen lisävähenemän kustannuksia. 
Lisäksi arvioitiin näin aiheutuvaa vesistökuormituksen lisävähenemän määrää koko 
tarkastelujakson aikana. Näistä laskettiin kuormituksen vähentämisen yksikkökus-
tannukset uudella puhdistamolla. 

Maataloudesta puolestaan arvioitiin samansuuruisen kuormituksen vähenemän 
tuottavien suojavyöhykkeiden tai kosteikkojen määrä VIHMAn avulla sekä yksik-
kökustannukset näiden toimenpiteiden avulla saavutettavalle kuormituksen vähe-
nemälle. Näiden yksikkökustannusten oletettiin kasvavan lineaarisesti eli tuottavan 
vakiovähennyksen käytettyä euroa kohden oli kyseessä ensimmäinen tai viimeinen 
vähennetty ravinnekilo. Lopuksi verrattiin näitä eri sektoreiden kuormituksen vä-
hentämistoimenpiteiden yksikkökustannuksia keskenään ja kartoitettiin tutkimuksen 
epävarmuuksia. Lisäksi tarkasteltiin myös maatalouden sen hetkisen ravinnekuormi-
tuksen vähentämistason ylläpidon kustannuksia Haataisen (2005) tulosten mukaan. 
Kustannuksia ja kuormituksen muutosten määriä arvioitiin maatalouden ympäris-
tötuen toimenpiteiden osalta. 

Taulukkoon 6.1. on koottu kaikkien opinnäytetyössä tarkasteltujen Kalajoen ve-
sistöalueen ravinnekuormituksen vähentämistoimenpiteiden yksikkökustannukset 
kokonais- ja leville käyttökelpoisten ravinteiden osalta VIHMAan pohjautuen. Koska 
maatalouden toimenpiteet suhteutettiin yhteismitallisten kokonais- ja leville käyttö-
kelpoisen fosforin mukaan (ks. Väisänen 2008, s. 55), taulukossa esitetyt, toimenpi-
teillä aikaansaatavat varsinaiset ravinnekohtaiset kuormituksen vähenemät, ovat eri 
toimenpiteillä erisuuruiset. Kosteikoista on esitetty eri vaihtoehtojen kuormituksen 
vähenemät ja yksikkökustannukset vain pienimmän ja suurimman tuloksen välisenä 
vaihteluna. 

Nykyarvoiksi lasketut kuormituksen vähentämisen yksikkökustannukset piene-
nevät korko prosentin kasvun myötä sillä tulevaisuudessa tapahtuvien investointi-
en kustannuksia on diskontattu, eli nykyarvoistettu. Uuden puhdistamon fosforin 
puhdistuksen yksikkökustannukset kuitenkin pienenevät diskonttokoron kasvaessa 
(Taulukko 6.1). Vaikka uuden puhdistamon ja nykyisen järjestelmän kustannukset 
kasvavat koron laskiessa kuten kuuluukin, niiden taulukossa näkyvä erotus muo-
dostuu päinvastaisesti kasvavaksi. Tämä selittynee näiden kahden vaihtoehdon kus-
tannusten toteutumisen erilaisista aikatauluista ja mahdollisesti myös kustannusten 
suuremmasta painottumisesta fosforinpuhdistukseen. Jatkotutkimuksissa olisi huo-
mioitava myös vähennyksestä saatavien hyötyjen lykkääntyminen toimenpidevaih-
toehtojen välillä (Väisänen 2008).

Näiden VIHMAan pohjautuvien laskelmien mukaan uusi yhdyskuntajäteveden 
puhdistamo olisi edullisin fosforin ja kosteikot taas typen osalta. Tuloksiin liittyy 
kuitenkin monia epävarmuuksia. Peltojen tasaisuus teki erityisesti suojavyöhykkeistä 
tehottomampia, kuin mitä ne kaltevammilla pelloilla olisivat. Kosteikkojen osalta taas 
on todennäköistä, ettei tarvittaville määrille löytyisi tarkastelualueelta soveliaita paik-
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koja. Esimerkiksi pelkästään kosteikkoihin keskittyneessä VESKO- hankkeessa todet-
tiin, ettei soveltuvia kohteita löytynyt alkuperäisten odotusten mukaisesti (Karhunen 
2007). Kun kosteikkojen ainoaksi perustamismenetelmäksi oletettiin patoaminen, 
mikä on huomattavasti edullisempi perustamistapa kuin esimerkiksi massiivikaivuu, 
ovat tässä esitetyt kosteikkojen kustannukset todennäköisesti aliarvioituja. Kalajoella 
alueen tasaisuuden vaikutus vähentää erityisesti patoamalla tehtyjen edullisem-
pien kosteikkojen potentiaalia. Tällöin suurempi osa kosteikoista täytyisi perustaa 
massiivikaivuulla. Koska kosteikon puhdistustehoon vaikuttaa mm. yläpuolisen 
alueen peltoisuus ja kosteikon läheisyys pelloista, saavutettavissa kuormitusmää-
rissä on myös paljon epävarmuutta. Yhdyskuntajätevesien osalta epävarmuuksia 
tuloksiin aiheutuu myös mm. kustannusten jakautumisesta ravinteiden kesken ja 
uuden puhdistamon ja nykyisen järjestelmän ylläpidon kustannusten suuruuksista 
sekä toteutumisaikatauluista. 

Vertaamalla näitä VIHMAan -pohjautuvia maatalouden tuloksia SAMA -mallin 
tuloksiin havaitaan kuinka paljon erilaiset rajaukset ja oletukset vaikuttavat vähen-
nyskeinojen suhteelliseen tehokkuuteen ja johtopäätöksiin. Kumpienkaan tulosten 
mukaan typen vähentämiseksi ei Kalajoella kannattanut perustaa suojavyöhykkeitä. 
Kosteikkojen osalta typen vähentämisen johtopäätökset taas ovat ristiriitaiset, sillä 
edellä esitetyssä VIHMA- malliin perustuvassa opinnäytetyössä verrattiin tuloksia 
kalliimmaksi osoittautuneeseen jätevedenpuhdistukseen, kun taas SAMA- mallissa 
niitä verrataan halvemmaksi osoittautuneeseen lannoituksen vähentämiseen. SA-
MA- mallissa käytettiin myös kosteikon perustamisen kustannuksina erilaisten Tuu-
sulanjärven ympäristöön suunniteltujen kosteikkohankkeiden keskiarvoa hehtaaria 
kohden. Näissä hankkeissa maansiirtotöiden osuus kustannuksista on suuri verrat-
tuna yllä esitettyihin patoamisen kustannuksiin. Vaikka opinnäytetyön (Väisänen 
2008) laskelmiin sisältyy arviot kosteikkojen ylläpidon kustannuksista, kummissakin 
laskelmissa pitäisi vielä huomioida myös suunnittelun aiheuttamat kustannukset. 

Valuma-alueiden välisiä eroja kustannustehokkaassa kuormituksen vähentämissä 
voidaan havainnollistaa SAMA- mallissa myös asetetun vähennystavoitteen funkti-
oina. Kuvat 6.1 ja 6.2 kuvaavat peltohehtaaria kohden laskettua minimikustannusta 
typen ja fosforin vähentämiselle mallinnetuilla valuma-alueilla. Mallin tulosten mu-

Taulukko 6.1. Kuormituksen vähentämistoimenpiteiden yksikkökustannukset Kalajoella.

Toimenpide Kuormituksen  
vähenemä (kg)

i = 6 % i = 5 % i = 3 %

Kokonaisfosfori
Uusi puhdistamo - 24 225 5 €/kg 5 €/kg 2 €/kg
Lisäsuojavyöhykkeet - 836 - - -
Kosteikot - 22 681 – 23 162 11–12 €/kg 12–13 €/kg 13–15 €/kg
Leville käyttökelpoinen fosfori
Uusi puhdistamo - 8 730 14 €/kg 15 €/kg 6 €/kg
Lisäsuojavyöhykkeet + 3 078 - - -
Kosteikot - 8 954 – 9139 40 €/kg 42 €/kg 48–49 €/kg
Kokonaistyppi
Uusi puhdistamo - 182 100 18 €/kg 19 €/kg 23 €/kg
Lisäsuojavyöhykkeet - 219 196 9 €/kg 10 €/kg 13 €/kg
Kosteikot - 189 514 – 192 992 1 €/kg 1–2 €/kg 2 €/kg
Nitraattityppi
Uusi puhdistamo - 163 890 20 €/kg 21 €/kg 25 €/kg
Lisäsuojavyöhykkeet - 164 008 11 €/kg 13 €/kg 17 €/kg
Kosteikot - 162 356 – 161 172 2 €/kg 2 €/kg 3 €/kg
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kaan lähtötilanteen keskimääräinen typpikuormitus oli Aurajoella 3,71 kg ja fos-
forikuormitus 0,74 kg hehtaarilta vuodessa. Vastaavasti Kalajoella lähtötilanteen 
typpikuormitus oli 5,89 kg ja fosforikuormitus 0,24 kg hehtaarilta vuodessa.

Kuten yllä olevat tulokset osoittavat, ovat samaan vähentämistavoitteeseen tähtää-
vien toimien vähimmäiskustannukset erilaisia valuma-alueen olosuhteista riippuen. 
Eroja syntyy paitsi kuormituksen vaihtelusta, joka heijastuu toimenpiteiden tehok-
kuuteen, myös kustannusten vaihtelusta. Tässä tutkimuksessa kustannusten vaihtelu 
syntyy satotasojen eroista valuma-alueiden välillä. Tarkempien tutkimusten avulla 
olisi mahdollista huomioida myös muiden kustannustekijöiden eroja, esimerkiksi 
alueellisen eläintiheyden vaihtelua. Valuma-alueiden kuormituksen erot näyttäi-
sivät aiheutuvan ensisijaisesti kaltevuudesta, mutta myös savimaan osuudella on 
merkitystä. 

Maaperästä aiheutuvia eroja ei voitu laskea kattavasti, sillä orgaanisen maan omi-
naiskuormitusta ei pystytty mallintamaan ICECREAMilla. Näin ollen Kalajoen suuri 
turve/orgaanisten maiden osuus ei näy valuma-alueiden välisissä tuloksissa. Kalte-
vuuden ero sen sijaan näkyy selvästi mallinnetuissa eroosiomäärissä, jotka selittävät 
suurta eroa fosforikuormituksen vähentämisen vähimmäiskustannuksissa valuma-
alueiden välillä. Tältä osin SAMA- malli kuitenkin todennäköisesti yliarvioi Kalajoen 
kustannuksia, sillä tasaiselta maalta kulkeutuva eroosioaines on vähäisempää kuin 
mitä muualla Suomessa vastaavilla maalajeilla ja kaltevuuksilla on mitattu. Siksi 
partikkelifosforin vähentäminen on kallista ja sen potentiaali jää vaatimattomaksi. 
Näistä epävarmuuksista huolimatta vaikuttaa todennäköiseltä, että ympäristötukijär-
jestelmän tukieuro tuottaa pienemmän fosforikuormituksen vähennyksen Kalajoella 
kuin Aurajoella. Erot valuma-alueiden typpikuormituksen vähentämisen kustannuk-
sissa eivät ole yhtä suuria kuin fosforikuormituksen. Valuma-aluekohtaisen säädatan 
merkitys jää siis ainakin typen osalta yllättävän pieneksi. 

SAMA- mallin avulla valuma-alueiden välisten erojen lisäksi voidaan arvioida 
valuma-alueen sisäisen vaihtelun merkitystä. Tulosten mukaan keskiarvoisten kal-
tevuuden ja maalajin parametrien käyttäminen johtaa kuormituksen vähentämiskus-
tannusten yliarviointiin kummallakin valuma-alueella. Erotus keskiarvoisen valuma-
aluekuvauksen ja jakaumaan perustuvan kuvauksen kustannusten välillä kuvaa sitä 
taloudellista hyötyä, joka on saavutettavissa, mikäli toimenpiteet voidaan kohdentaa 
valuma-alueen sisällä kuormittavimmille alueille. Tämä hyöty oli Kalajoella pienem-
pi kuin Aurajoella, jonka fosforin vähentämisen kustannukset olivat keskiarvoisen 
tarkastelun perusteella 40 % suurempia kuin jakaumaa käyttäen lasketut3. Kalajoella 
ero jäi pienemmäksi osittain siksi, että kosteikkoja hyödynnettäessä laajamittaisesti, 
niiden puhdistustehon laskennallinen ero pienenee. Kosteikko on siis mallinnettu 
siten että teho kasvaa suhteessa pinta-alaan jakaumasta riippumatta. Kun taas kos-
teikkoja ei huomioitu, Kalajoelle ei saavutettu riittävän suuria vähennyksiä vertailua 
varten keskiarvoisessa tarkastelussa. 

Fosforivähennysten maantieteellisestä kohdentamisesta ei mallissa saada vielä 
kaikkea hyötyä irti, sillä, kosteikkoja lukuun ottamatta, keinojen välinen suhteellinen 
vaikutus kuormitukseen ei ole kovin suuri. Lisäksi kuntatason viljavuusaineisto ei 
mahdollista kohdentamista P-luvun osalta, jolla olisi vaikutusta varsinkin liukoiseen 
fosforiin. Tällöin jakaumallakaan ei ole yhtä suurta merkitystä. Mikäli tavoitellaan 
suuria vähennyksiä esimerkiksi leville käyttökelpoisessa fosforikuormassa, tarvittai-
siin siis tarkempaa lähtötietoa lohkojen P-luvuista, mutta myös keinoista, jotka sitovat 
fosforia viherkesantoa tehokkaammin. Typelle keskiarvojen käyttäminen valuma-
alueella ei sen sijaan vaikuttaisi johtavan yhtä suureen arviointivirheeseen.

Maatalouden osalta yksi keskeinen oletus on että ravinnekuormituksen vähentä-
misestä ei seuraa hintojen muutosta. Kuitenkin suurella mittakaavalla toteutettuina 

3  30 % vähennystavoitteen saavuttamisessa.
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monet toimenpiteistä vähentäisivät kokonaissadon määrää Suomessa. SAMA- malli 
ei pysty vastaamaan sinänsä hyvin mielenkiintoisiin kysymyksiin maataloustuottei-
den hinnan tai kysynnän muutoksista. Kun oletetaan kysynnän pysyvän vakiona, 
olisi viljelyalan tai intensiteetin kasvettava sellaisilla alueilla, joiden vesistökuormi-
tusta ei tarvitse vähentää, tai vastaavasti tuonnin ulkomailta tulisi kasvaa. Tuonnin 
lisääntyminen vaikuttaa uskottavalta skenaariolta nykykehityksen valossa, mutta 
yhtä lailla tulisi pohtia tilannetta, jossa kotimainen kysyntä tai vienti laskee. Esimer-
kiksi alentaisiko kuormituksen vähentäminen lopulta sian lihan vientiä Suomesta?

Vesipuitedirektiivin kansallista soveltamista ajatellen tuonnin lisääminen on keino 
saavuttaa suurempia vähennyksiä tietyillä valuma-alueilla ilman, että kulutus laskisi 
tai intensiteetti jollain toisella valuma-alueella kasvaisi. Jos taas tuonnin kasvattami-
nen suljetaan pois, vaikuttaisi kustannustehokkuustarkastelun perusteella olevan 
parempi ratkaisu vähentää kuormitusta siellä missä se on halvempaa, eli Aurajoella, 
Kalajoen sijaan. Aurajoki laskee rehevöityneeseen Saaristomereen, kun taas Kalajoen 
ravinteet päätyvät hyvässä tilassa olevaan Perämereen. Tämä jako saattaa silti olla 
huono ratkaisu kun huomioidaan Itämeren altaiden dynamiikka ja kustannusten 
lisäksi myös kuormituksen vähentämisen tuottamat hyödyt. Hyytiäinen et al. (2009) 
mukaan suomalaisten omat vähennystoimet kannattavat juuri Perämerellä, koska 
siellä Suomen aikaan saamat vaikutukset näkyvät veden laadussa selvemmin kuin 
Saaristomerellä, jota kuormittavat enemmän Itämeren muista altaista vaihtuvat ra-
vinteet. Itämeren kannalta ei ole myöskään yhdentekevää mistä maataloustuotteet 
tuodaan, sillä kokonaistehokkuuden laskennassa olisi arvioitava esimerkiksi Puolan 
osuus Suomen kasvaneesta tuonnista ja tämän vaikutus Itämeren ravinnekuormi-
tukseen. Tietysti myös vesipuitedirektiiviä sovelletaan koko EU alueella, joten vii-
mekädessä ympäristövaikutus saattaakin tuntua Itämeren sijaan EU:n ulkopuolella. 
Kokonaiskuormituksen optimointi onkin moniulotteinen ongelma ratkaistavaksi.

Laskutapa perustuu siihen että keskiarvoisesti ympäristötukijärjestelmän toimen-
piteiden on oltava tuloneutraaleja ollakseen EU-kelpoisia. Näin tuesta ei pitäisi syntyä 
viljelijälle voittoa eikä tappiota. Koska ympäristötukilaskelmissa on mukana hehtaa-
reille jaettuja kiinteitä kustannuksia, tukijärjestelmä on tuloneutraali vain jos tila on 
kooltaan keskisuuri. Keskimääräistä pienemmille tiloille pitäisi syntyä ympäristötuki-
järjestelmästä tappiota ja keskimääräistä suuremmille tiloille voittoja. Koska Suomen 
maatiloista noin 95 % on mukana tukijärjestelmässä ja keskiarvoa pienemmillekään 
tiloille ei olisi taloudellisesti kannattavaa osallistua niille tappiolliseen järjestelmään, 
voidaan päätellä, että tukijärjestelmä on pikemminkin voittoja lisäävä kuin tuloneut-
raali. Tällöin tukitasojen käyttäminen vähennystoimenpiteiden kustannuksina toden-
näköisesti johtaa näiden kustannusten yliarviointiin. Koska tukisummat muodostavat 
kuitenkin helposti saatavilla olevan arvion toimenpiteiden kustannuksista, on niiden 
käyttö perusteltua mm. kattavuuden ja muiden mallien tulosten vertailun kannalta.

Ympäristötukijärjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi on pystyttävä mallinta-
maan kuinka paljon ravinnekuormitusta syntyisi maataloudesta ilman tukijärjestel-
mää. Tämä ravinnekuormituksen lähtötaso ei ole vakio, vaan ympäristötekijöiden 
lisäksi siihen vaikuttavat edellä mainitut tuotantopanosten ja lopputuotteiden hinnat, 
eli lopulta myös maataloustuotteiden maailman markkinat. SAMA- mallissa vähen-
nyskustannuksia lasketaan Suomen markkinahintojen muutosten mukaan. Lähtötaso 
sekä voitoissa että kuormituksessa on mallin antama tulos, jolla taloudelliset voitot 
viljelijälle ovat suurimmillaan, mutta ilman tuloja tai vaikutuksia ympäristötukijär-
jestelmästä. Malli sisältää myös perustiedot ympäristötukijärjestelmästä ja se voidaan 
ratkaista järjestelmän mukaisilla hehtaaritukitasoilla ja lannoitusrajoitteilla. Näin 
saatua kustannusta vähentynyttä kuormituskiloa kohti voidaan verrata kustannus-
tehokkaaseen ratkaisuun. Laskennallisten rajoitusten ja lähtötietojen puutteiden takia 
SAMA- malli ei kuitenkaan sovellu nykyisellään erityisen hyvin lisä- ja erityistoimen-
piteiden laskentaan valuma-alueittain. 
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Ympäristötuen yksikkökustannuksia eri vaihtoehdoissa 
Vertailun vuoksi sekä Aurajoelle että Kalajoelle laskettiin luvussa 5 esitellyillä ske-
naarioilla yksikkökustannukset vähennettyä ravinnekiloa kohti, huomioiden vain 
maatalouden ympäristötuet. Tukia ei ositettu eri ravinteille, vaan kaikki yksikkökus-
tannukset muodostettiin jakamalla aina koko muodostuva tukisumma vuorotellen 
kullakin ravinteen kuormituksen muutoksella. 

Tukikelpoisia peltoja oletettiin olevan 95 % alueiden pelloista. Aurajoella 21 % 
tiloista oletettiin kotieläintiloiksi ja 79 % kasvinviljely tiloiksi (TIKE, Matilda). Kala-
joella jakauma oli 45 % kotieläintiloja ja 55 % kasvinviljelytiloja. Peltoalojen oletettiin 
jakautuvan samalla tavalla. Aurajoella perustuen ohella maanmuokkauksen lisä-
toimenpiteistä oletettiin maksettavan korvauksia Aurajoella A & B alueiden kasvi-
peitteisyys lisätoimenpiteistä (30 €/ha) ja tehostettu kasvipeitteisyys A & B alueilla 
-lisätoimenpiteistä (45 €/ha). Kalajoella oletettiin maksettavan perustuen lisäksi vain 
kasvipeitteisyys C- alueilla lisätoimenpiteestä (11 €/ha). Aurajoella näistä lisätoi-
menpidetukikelpoisista pelloista puolelle oletettiin maksettavan 30 €/ha ja puolelle 
45 €/ha. 

Näillä oletuksilla eroosion yksikkökustannus Aurajoella olisi noin 0,5 €/kg, partik-
kelifosforin 420–660 €/kg ja kokonaistypen 20–35 €/kg. Kalajoella vastaavat kustan-
nukset olisivat eroosiolle 1–4 €/kg, partikkelifosforille 980–3500 €/kg ja kokonaisty-
pelle 25–85 €/kg. Saman kilomäärän vähentäminen olisi siis lähes puolet edullisem-
paa Aurajoella kuin Kalajoella, vaikka maksettavat tuet ovatkin korkeammat, koska 
siellä tarkasteluun sisällytetyillä toimenpiteillä saataisiin kuormitusta vähennettyä 
paljon enemmän. 

Jos taas tavoitteena on kummallakin alueella vähentää vähintään 30 % lähtötilan-
teen kuormituksesta, typen osalta yksikkökustannukset ovat alueilla käytännössä 
samat (TotN 24 tai 25 €/kg), mutta eroosion ja fosforin osalta Aurajoella kustannukset 
jäävät noin puoleen Kalajoen yksikkökustannuksista. Kun eroosion vähentäminen 
maksaisi Kalajoella 1,5 €/kg ja partikkelifosforin 980 €/kg, Aurajoella kustannus 
olisi vain 0,8 €/kg eroosiolle ja 520 €/kg partikkelifosforille. Erityisesti eroosion ja 
partikkelifosforin osalta kuormituksen vähentämispotentiaali onkin Aurajoella paljon 
suurempi kuin Kalajoella. 

Myös tarkasteltaessa suojavyöhykkeillä aikaan saatavien kuormituksen vähene-
mien yksikkökustannuksia (ympäristötuki 450 €/suojavyöhykehehtaari), Aurajoki 
on edullisempi Kalajokeen verrattuna. Eroosion vähentämisen kustannukseksi jää 
Aurajoella 0,1–0,2 €/kg,  partikkelifosforin 70–140 €/kg ja kokonaistypen 15–20 €/
kg kun vastaavat kustannukset Kalajoella ovat  1–2 €/kg eroosiolle, 970–1700 €/kg 
partikkelifosforille, 20–35 €/kg kokonaistypelle. Typen osalta ero on siis taas huo-
mattavasti maltillisempi kuin eroosion ja partikkelifosforin osalta.

Kosteikot ovat sen sijaan kaikkien kuormitustekijöiden osalta yksikkökustannuk-
siltaan hyvin samankaltaiset kummallakin alueella. Eroosion vähentäminen maksaisi 
Aurajoella 0,07 €/kg, partikkelifosforin 60 €/kg ja kokonaistypen 7 €/kg. Kalajoella 
vastaavat luvut olisivat 0,06 €/kg, 50 €/kg ja 7 €/kg.  Käytännössä alueiden ainoat 
erot ovatkin kosteikkojen määrissä. Kosteikkojen osalta ympäristötuesta on huomi-
oitu varsinainen kosteikon tuki (450 €/kosteikkohehtaari) ja lisäksi investointi tuki 
(11 500 €/kosteikkohehtaari) joka on ositettu 20 vuodelle. 

Kun kaikki edellä esitetyt toimenpiteet on huomioitu, Aurajoki luonnollisesti säilyy 
huomattavasti Kalajokea edullisempana. Mikäli alueiden peltojen P-luvut olisivat 
luvussa 5 esitellyillä alennetuilla A tai B tasoilla (ks. kuvat 5.1 ja 5.6), kokonaisfosforin 
yksikkökustannukset laskisivat P-lukujen laskiessa. Kuormituksen vähenemät ovat 
tällöin, samoin kuin nykyisillä P-luvuillakin, Aurajoella prosentuaalisesti ja kilomää-
räisesti suuremmat kuin Kalajoella. 

Kalajoen kustannukset pysyvät erityisesti eroosion ja fosforin osalta moninker-
taisina Aurajoen yksikkökustannuksiin verrattuna, vaikka kokonaisfosforin osalta 
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P-lukujen laskiessa Aurajoen toimenpiteiden edullisuus Kalajokeen verrattuna piene-
nee. Niinpä kun Aurajoella eroosion vähentämisen kustannukset ovat noin 0,5 €/kg, 
partikkelifosforin 400–500 €/kg, ja kokonaistypen 20–40 €/kg, Kalajoella vastaavat 
kustannukset ovat eroosiolle 1–4 €/kg, partikkelifosforille 1000–3000 €/kg ja koko-
naistypelle 25–80 riippuen skenaariosta. 

Opinnäytetyössä (Väisänen 2008) esitettyjä yhdyskuntajätevesien puhdistamisen 
kustannuksia hyödyntäen laskettiin yksikkökustannusarvioita kuormituksen vä-
hentämisestä myös tällä sektorilla fosforille ja typelle. Tällöin yhdyskuntajätevesien 
puhdistaminen maksaisi noin 83–84 €/kg fosforille ja 50–54 €/kg typelle, riippuen 
siitä jatkuuko nykyisten puhdistamoiden toiminta, vai rakennetaanko uusi puhdis-
tamo johon johdetaan jätevedet koko tarkastelualueelta. Kustannuksia ei ole tässä-
kään ositettu eri ravinteille, vaan koko kustannus on jaettu joko fosforin tai typen 
kuormitusvähenemällä. Koska laskelmat kuitenkin perustuvat vain yhteen esimerk-
kitapaukseen, tuloksia ei voida yleistää muualle. Sektoreiden välistä vertailua taas 
hankaloittaa leville käyttökelpoisten ravinteiden hyvin erilaiset osuudet esimerkiksi 
maatalouden ja yhdyskuntajätevesien kokonaisravinnekuormituksista.  

Taulukko 6.2. Kalajoen uuden yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ja vanhan järjestelmän vertailua.

Kokonaispuhdistusteho FOSFORI TYPPI

uusi puhdistamo kg/v 31 299 53 239

vanha järjestelmä kg/v 30 447 46 839

Kustannus 2008-2045 YHTEENSÄ

uusi puhdistamo € 97 774 032

vanha järjestelmä € 93 024 405

Kustannus "vuodessa" YHTEENSÄ

uusi puhdistamo € 2 642 541

vanha järjestelmä € 2 514 173

€/kg FOSFORI TYPPI

uusi puhdistamo 84 50

vanha järjestelmä 83 54

6.4 
 Toimenpidesuositukset  
Tämä tutkimus ei anna valoisaa kuvaa ravinnekuormituksen vähentämisestä. Monien 
keinojen mallinnettu tehokkuus on toivottua heikompaa, hitaampaa ja kalliimpaa. 
Vaikka SAMA- mallissa päästään 30 % vähennykseen vielä kohtuullisin kustan-
nuksin, on osa näistä vähennystoimista jo osana nykykäytäntöjä. Lisävähennysten 
tavoittelu lisää kustannuksia suhteellisesti enemmän, sillä kustannukset eivät kasva 
lineaarisesti. Monien keinojen tehokkuudessa on myös suuria epävarmuuksia. Leville 
käyttökelpoisen fosforin vähentäminen on lisäksi kalliimpaa kuin kokonaisfosforin 
vähentäminen, sillä monet keinoista vähentävät lähinnä partikkelifosforia, josta vain 
osa on käyttökelpoista leville. Juuri leville käyttökelpoista fosforia olisi kuitenkin 
vähennettävä, kun halutaan puuttua rehevöitymisen haittoihin. Kun tämä ongelma 
huomioidaan, on mallinnettujen vähennyskeinojen potentiaali vielä pienempi ja kus-
tannukset vielä korkeampia. 

Koska epävarmuudet sekä kosteikkojen tehossa että kustannuksissa ovat suuria, 
olisi nykyisten kosteikkojen vaikuttavuuden seurantaan kiinnitettävä enemmän huo-
mioita kuin uusien kosteikkojen, tai niille suunnattujen tukitoimien suunnitteluun. 
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Olemassa olevista kosteikkohankkeista olisi julkaistava eritellyt kustannuslaskelmat, 
joissa huomioidaan investointikustannusten lisäksi suunnittelu- ja ylläpitokustan-
nukset. Tarkemman lähtötiedon hyödyntäminen kustannustehokkuuslaskennassa 
edellyttää myös mallien jatkokehitystä, sillä kosteikkojen sijainnin ja koon ympä-
ristötaloudellinen optimointi on monimutkainen laskennallinen ongelma. Uudella 
korkeusmalliaineistolla on mahdollista tarkentaa laskelmia siitä, minne kosteikkoja 
voidaan rakentaa patoamalla ja missä joudutaan turvautumaan massiivikaivuuseen, 
mutta varsinaiseen suunnitteluun vaaditaan silti maastokäyntejä. 

Mallitulosten mukaan nurmialan kohdentaminen eroosioherkille lohkoille vähen-
täisi fosforikuormitusta edullisesti. Kohdentamisesta aiheutuu kuitenkin kustannuk-
sia, joita nykyisen informaation ja mallien avulla ei ole voitu huomioida laskennassa. 
Jatkotutkimuksissa olisi puututtava lohkojen erilaisiin satopotentiaaleihin sekä lan-
nan että rehun kuljetuskustannusten kasvamiseen viljelyalojen uudelleen kohdenta-
misen myötä. Kustannustehokas kuormituksen vähentäminen riippuu sekä panosten 
että tuotosten hinnoista, jotka ovat viime vuosina heilahdelleet merkittävästi. Täten 
esimerkiksi lannoituksen vähentäminen ja kesannointi ovat parempia toimenpiteitä 
viljan hinnan ollessa matalalla. Näistä kahdesta keinosta lannoituksen vähentäminen 
näyttäisi kuitenkin dominoivan kannattavuudeltaan kesannointia, sillä varsin pienil-
läkin lannoitusmäärillä saadaan sadon myötä tuottoja, jotka kesannoitaessa mene-
tetään. Konetyön hinnan nousu ja kesannoinnin maanparannusvaikutus puolestaan 
parantavat kesannoinnin suhteellista kannattavuutta varsinkin heikkotuottoisilla 
lohkoilla. Riittävän tarkkoja kannattavuuslaskelmia on kuitenkin haastavaa tehdä 
koko valuma-alueen tasolla, sillä tarvittava tieto on pikemminkin lohkokohtaista.

Kustannustehokkuustarkastelut Suomen maataloudessa nojaavat edelleen puut-
teelliseen aineistoon toimenpiteiden tehokkuudesta. Laajan toimenpidekirjon vai-
kutusten todentaminen eri olosuhteissa mittaamalla edellyttäisi monia uusia koejär-
jestelyjä ja nykyisellä rahoitusmallilla näiden toteuttaminen ei vaikuta realistiselta 
mahdollisuudelta. Toteutuskelpoisempi strategia lienee kuormitusta eri olosuhteissa 
kuvaavien mallien luotettavuuden edelleen kehittäminen mm. parantamalla niiden 
kalibrointia pienten valuma-alueiden ulkopuolella. Mallinnuksen kautta on pystytty 
tunnistamaan luotettavuuden kannalta keskeisiä mittauskohteita. Mittaaminen on 
kuitenkin edellytys mallien luotettavammaksi kehittämiselle. Yksi KUVE -projektissa 
tunnistetuista ongelmakohdista on satojen vaihtelun yhteys ravinnekuormitukseen. 
Jatkossa mallinnettavien toimenpiteiden joukkoon pitäisi lisätä myös ravinteita ve-
sistöistä poistavat toimenpiteet (vrt. luku 8), joiden kustannukset ja tehokkuus ovat 
kuitenkin myös edelleen varsin huonosti tunnettuja.
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7    Toimenpiteiden ja suositusten 
jalkauttaminen käytännön toimiksi 

Kimmo Rasa, Pasi Salmi, Markku Puustinen, Airi Kulmala

Ympäristötoimenpiteisiin ja toimenpidesuosituksiin liittyvän tiedon välittäminen 
viljelijöille toteutettiin yhteistyössä TEHO-hankkeen kanssa. Keskeisenä toiminta-
mallina oli tiivis keskusteluyhteys viljelijöiden kanssa. Kohdetiloja TEHO-hankkeessa 
on mukana 122, joista 59 % sijaitsee Varsinais-Suomessa ja 41 % Satakunnassa. Luo-
mutuotantoa harjoittaa 16 tilaa ja 51 tilalla on kotieläintuotantoa. Kullakin tilalla 
on selvitetty ympäristötukeen sitoutumista ja ympäristönhoitomenetelmiä, kysytty 
viljelijän käsityksiä ympäristötukijärjestelmästä ja sen vaikuttavuudesta sekä aloitettu 
vuoden 2010 loppuun mennessä valmistuvan tilakohtaisen ympäristökäsikirja laati-
minen. SeMaTo-hankkeessa saatua uutta tietoa ja mallien tuloksia hyödynnettiin ja 
siirrettiin suoraan tilaneuvontaan. Tässä yhteydessä esitetään tuloksia 116 kohdetilan 
kokemuksista ja toiminnan vaikuttavuudesta TEHOn väliraporttiin perustuen (2009).

Kohdetiloista muodostuu otos, jonka koko on Aurajoen ja Eurajoen valuma-alueilla 
noin 5 % sekä Vakka-Suomessa ja Kaakkois-Satakunnassa noin 2 % alueilla olevien 
maatilojen kokonaismäärästä. Kohdetiloina olevat luomutilat edustavat noin 4 % 
koko alueen luomutiloista. Kohdetilat ovat hankkeessa vapaaehtoisesti mukana, 
joten mukana olevien tilojen mahdollisesti keskimääräistä suurempi mielenkiinto 
ympäristöä kohtaan saattaa aiheuttaa valikoitumista otokseen. Siten esim. tilarakenne 
ja tuotantosuunta eivät välttämättä vastaa koko alueen maatiloja. Otoksen koko on 
kuitenkin melko suuri, joten jalkautumiseen, tilojen ympäristöratkaisuihin ja tilojen 
ympäristöhalukkuuteen liittyviä havaintoja ja kokemuksia voidaan pitää vallitsevaa 
tilannetta kuvaavana.   

7.1 
Ympäristötuki kohdetiloilla ja 
viljelijöiden parannusehdotuksia 
Kohdetilojen yhteenlaskettu viljelyala on runsaat 8 600 ha ja keskimääräinen viljelyala 
on 75 ha (10–650 ha). Kohdetiloista 45 % on kotieläintiloja, 6 % erikoiskasvinviljely-
tiloja ja 49 % muita kasvinviljelytiloja. Tiloista luonnonmukaista tuotantoa harjoittaa 
14 %. Tiloilla viljellään eniten kevätviljoja, joiden osuus on 55 % kokonaisalasta. 
Seuraavaksi yleisimmät pellonkäyttömuodot ovat syysviljojen (13 %) ja nurmien (13 
%) viljely. Yleisin kotieläintuotannon muoto on sikatalous. 

Viljelijöiden laaja sitoutuminen ympäristötukijärjestelmään vuodesta 1995 lähtien 
on lisännyt viljelijöiden ympäristötietoisuutta ja parantanut ympäristötoimenpiteiden 
soveltamista omilla tiloillaan. Ympäristötuen lisätoimenpiteet voidaan jakaa karkeasti 1) 
muokkausta ja kasvipeitteisyyttä, 2) lannoitusta ja lantaa sekä 3) muita toimenpiteitä 
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koskeviin ryhmiin. Kohdetiloilla suurin mielenkiinto on kohdistunut muokkauksen 
keventämiseen ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämiseen. Toimenpiteiden ylei-
syyttä voidaan pitää merkittävänä muutoksena ympäristötukijärjestelmää edeltävään 
aikaan verrattuna. Yleisin yksittäinen toimenpide koskee typpilannoituksen tarken-
tamista peltokasveilla, johon on sitoutunut yli puolet kohdetiloista. 

Muokkaus ja kasvipeitteisyys
• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (35 %)
• Peltojen tehostettu talviaikainen kasvipeitteisyys (33 %) 
• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus (17 %)
• Viljelyn monipuolistaminen (22 %)
• Laajaperäinen nurmituotanto (4 %)

Lannoitus ja lanta
• Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveille (53 %)
• Ravinnetaseet (12 %)
• Lannan levitys kasvukaudella (9 %)
• Vähennetty lannoitus (8 %)
• Typpilannoituksen tarkentaminen (5 %)

Muut toimenpiteet
• Tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö (8 %)

Erityisympäristötuen toimenpiteet voidaan myös luokitella eri aiheiden mukaisiin 
ryhmiin, esim. suojavyöhykkeet, kosteikot ja valumavesien käsittely, lannoitus ja 
lanta jne. Laaja ympäristötukeen sitoutuminen ei kuitenkaan heijastu erityistukiso-
pimusten määrään, joka on melko pieni. Suojavyöhyke- ja hoitosopimuksia oli koh-
detiloista 26 %:lla. Kosteikkojen perustaminen on alkutekijöissään, mikä johtuu osin 
kosteikkojen suurista investointikustannuksista. Kohdetiloista kosteikkojen hoito- ja 
valumavesien käsittelysopimuksia oli noin 10 %:lla. Lannankäytön tehostaminen (15 
%) ja lietelannan sijoittaminen peltoon (9 %) kuvaavat jossain määrin alueen koti-
eläintuotannon intensiivisyyttä.

Suojavyöhykkeet
• Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito (26 %)

Kosteikot ja valumavesien käsittely
• Valumavesien käsittelymenetelmät (6 %)
• Monivaikutteisen kosteikon hoito (3 %)
• Laskeutusallas (2 %)

Lannoitus ja lanta
• Lannankäytön tehostaminen (15 %)
• Lietelannan sijoittaminen peltoon (9 %)
• Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (3 %)
• Pohjavesialueiden peltoviljely (-)

Maisema ja monimuotoisuus
• Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden lisääminen (8 %)
• Perinnebiotoopin hoito (7 %)
• Maiseman kehittäminen ja hoito (1 %)

Luonnonmukainen tuotanto
• Luonnonmukainen tuotanto (14 %)
• Luonnonmukainen kotieläintuotanto (6 %)
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Järjestelmän joustavuus ja ennustettavuus
• Yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen (42 %)
• Joustavuuden ja tilakohtaisuuden lisääminen (26 %)
• Pysyvyyden lisääminen (20 %)
• Vuokraviljelyn huomioiminen (4 %)
• Vapaaehtoisuuden lisääminen (2 %)

Toimenpiteitä koskevat parannukset ja kohdentaminen
• Kehittämisehdotukset yksittäisiin toimenpiteisiin (26 %)
• Tuen ympäristöperusteinen kohdentaminen (18 %)

Kannustavuus
• Kannustavuuden lisääminen ja tuen korottaminen (16 %)
• Valvonnan ja sanktioiden lieventäminen (12 %)
• Hinnat tuotteisiin (2 %)

Neuvonta ja tutkimus
• Neuvonnan lisääminen ja selkiyttäminen (9 %)
• Tutkimuksen lisääminen (7 %)
• Tiedonkulun parantaminen (6 %)

Muut kommentit ja ehdotukset
• Muut kehittämiskohteet  (20 %)
• Nykyinen järjestelmä toimiva (4 %)
• Tukea ei saa kohdentaa (2 %)
• Ei isojen tilojen suosimista (2 %)

Laajasta ja pitkäaikaisesta ympäristötukeen sitoutumisesta johtuen viljelijöillä oli 
myös monipuolinen käsitys tukijärjestelmän kehittämistarpeista. Esitetyt parannus-
ehdotukset kohdistuivat kahteen pääryhmään: järjestelmän joustavuuteen ja en-
nustettavuuteen sekä yksittäisiä toimenpiteitä koskeviin parannusehdotuksiin ja 
toimenpiteiden kohdentamiseen. Lisäksi viljelijät toivoivat parannuksia järjestelmän 
kannustavuuteen sekä lisää aiheeseen liittyvää tutkimusta. Kymmenesosa tiloista 
ei esittänyt parannusehdotuksia. Seuraavassa jaotelmassa on esitetty keskeisimmät 
viljelijöiden esittämät parannusehdotukset. 

7.2 
Viljelijöiden halukkuuden lisääminen 
ympäristötoimenpiteisiin neuvonnallisin keinoin  
Perinteinen maatalouden taloudellinen neuvonta on keskittynyt tuotantoa ohjaavaan 
kustannus/hyötyneuvontaan ja ympäristötaloudellinen neuvonta on jäänyt vähem-
mälle. Maatalouden ympäristötaloudellisia hyötyjä on tarkasteltu usein yhteiskunnal-
listen kokonaishyötyjen näkökulmasta eikä ympäristötoimenpiteiden tilataloudellisia 
vaikutuksia tilan toimintaan ole aiemmin juuri arvioitu (vrt. SAMA-malli, Luvut 4 
ja 6). Tästä johtuen eri tahoilla on ollut erilaisia käsityksiä ympäristötukijärjestelmän 
taloudellisista vaikutuksista. Myös tiloilla käsitys ympäristötaloudellisista vaikutuk-
sista on epäselvä. Vain harvoilla tiloilla on riittävä tiedon taso arvioida ympäristö-
toimenpiteiden vaikutuksia tilatalouteen. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää laa-
dukkaampaan ympäristötaloudelliseen neuvontaan, joka voisi lisätä ympäristötuen 
lisätoimenpiteiden ja erityistoimenpiteiden kiinnostavuutta.
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Taloudelliset tekijät sekä toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus ja soveltuvuus 
tilan muuhun toimintaan ovat merkittävässä asemassa ympäristötoimenpiteiden 
toteutumisessa tilatasolla.  Riittävällä tiedonsaannilla on suuri merkitys viljelijän 
motivaatioon ja ratkaisuihin. Tietoa tarvitaan toimenpiteiden todellisista ympäristö-
vaikutuksista, maatalouskuormituksen muodostumisesta erilaisilta pelloilta ja kuor-
mituksen kokonaisvaikutuksista valuma-aluetasolla. 

Erilaiset karttatarkastelut (mm. maaperätiedot, lohkon sijainti, kaltevuus) ovat 
osoittautuneet lupaavaksi keinoksi konkretisoida maatalouden ongelmakohtia ti-
lakohtaisella tasolla. Kartalla esitetty visuaalinen informaatio on helpommin käsi-
teltävissä kuin pelkkä numeerinen aineisto. Kartat myös helpottavat sekä neuvojan 
että viljelijän työtä, kun mm. lohkojen kaltevuussuhteet ja sijoittuminen vesitöihin 
nähden havainnollistuu.

Keskeinen tutkijoiden työväline kuormituksen arvioinneissa ovat erilaiset mallit. 
Mallien tulosten yksityiskohtainen esittely laajoissa viljelijätilaisuuksissa ei ole kui-
tenkaan käytännössä osoittautunut erityisen hyödylliseksi, sillä usein ne aiheuttavat 
enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Mallien avulla voidaan kuitenkin 
rajata niiden lohkojen määrää, joiden joukosta löytyvät vesistöjen kannalta potenti-
aalisesti kuormittavimmat lohkot. Lohkokohtaisten kuormitusriskien arvioimiseen 
tarvittavien työkalujen kehittämiseen on ilmeinen tarve (vrt. Luku 4.4), jotta tilakoh-
taista vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamista voidaan toteuttaa mahdollisim-
man tehokkaasti. 

Jatkossa mallien kehityksen haasteena on tiedon luotettavuuden lisäksi mallien 
käyttökelpoisuus neuvonnassa. Mallit tulee laatia riittävän helppokäyttöisiksi työ-
kaluiksi myös vesiensuojelutyön suunnittelijoille ja neuvojille. Lisäksi on taattava 
mallien lähtöaineistojen helppo saatavuus. Linkki tiedon tuottajan ja viljelijän välillä 
on erittäin oleellinen osa mallien hyödyntämisessä ja tulee jatkossa vaatimaan lop-
pukäyttäjien koulutusta. Luotettavaan tietoon perustuvat vesiensuojelulliset toimen-
pidesuunnitelmat voidaan saada toteutumaan tilatasolla vain neuvonnan keinoin. 

Tilakohtainen neuvonta- ja suunnitteluapu on todettu erityistuen toimenpiteiden 
kohdalla hyväksi keinoksi. Lisäksi erityisympäristötukien toimenpiteiden toteutu-
mista voitaisiin edistää lisäämällä joustavuutta (tilakohtaisuutta ja toimintatapojen 
monimuotoisuutta), jolloin toimenpiteet soveltuisivat mm. tuotantosuunnaltaan ja 
peltojen ominaisuuksiltaan erilaisille tiloille. On tärkeää, että ympäristön tilan paran-
tamisen kannalta parhaimmat toimenpiteet ja toimenpideyhdistelmät tilalla tulevat 
käytäntöön. Erityisesti kysytään suunnitteluapua suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen 
suunnitteluun. Esimerkiksi uusia suojavyöhykesopimuksia tulee vireille vuosittain 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa noin 75–100. 

7.3 
Tehokkaiden toimenpiteiden siirtäminen 
tilatason toimenpiteiksi
Tilakohtaisen ympäristökäsikirjan avulla voidaan kartoittaa ne asiat, jotka tiloilla on 
jo vesiensuojelun kannalta hoidettu hyvin, ja toisaalta löytää lisätoimenpiteitä tarvit-
sevia kohteita. Toimenpiteiden kohdentamisen perustana käytetään kartta-aineistoa 
sekä hyödynnetään ravinnetaselaskennasta saatuja tuloksia. Ensimmäisellä tilakäyn-
nillä saadun tiedon perusteella laaditaan palauteraportti alustavine toimenpide-
ehdotuksineen. Viljelijät saavat kommentoida esitettyjä ajatuksia, ja palaute otetaan 
huomioon lopullisessa ympäristökäsikirjassa. 

Tämä toimintatapa perustuu vapaaehtoisuuteen ja vuoropuheluun, jonka toivo-
taan johtavan myös käytännön toteutukseen. Kohdetilojen viljelijät ovat usein jo 
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valmiiksi motivoituneita ja sitoutuvat toimenpide-ehdotuksiin hyvin. Tiloilta saadun 
palautteen mukaan kokonaisvaltaiselle neuvonnalle nähdään tarvetta, sillä se tukee 
ja kannustaa ympäristötyöhön. Viljelijöiden erilaiset taustat on kuitenkin huomioi-
tava neuvonnan suunnittelussa, sillä tiloilla tarvitaan hyvin eritasoista neuvontaa. 
Neuvontaa tarvitaan nykyisen ympäristötuen perustason vaatimusten täyttämisestä 
aina uusimman teknologian käyttöön liittyviin kysymyksiin.  

Tilakohtaisessa neuvonnassa ehdotettujen toimenpiteiden toteutumista voidaan 
arvioida vasta viiveellä. Toimenpiteet, kuten viljelyn monipuolistaminen, ojituksen 
kunnostus tai koneketjujen uudistaminen vaativat tilalta pidemmän aikavälin suun-
nitelmia. Muualta saatujen kokemusten perusteella toimenpiteiden toteutumista 
voidaan edistää turvaamalla neuvontatyön jatkuvuus. Neuvonnallisen seuranta-
käynnin toteuttaminen vuoden tai parin kuluttua oletettavasti motivoi tilaa viemään 
käsikirjan toimenpiteitä käytännön tasolle, ja samalla on mahdollista koota tietoa 
neuvontatyön tuloksista.

7.4 
Ympäristötoimenpiteiden soveltaminen 
osana maatalouden vesienhoitoa
Kun luonnontieteellinen tietämys maatalouden kuormituksesta ja sen lähteistä para-
nee, saadaan koko ajan lisää perusteita ympäristötoimenpiteiden parempaan kohdis-
tamiseen. On kuitenkin tärkeää myös miettiä, millä tarkastelutasolla vesienhoidon 
tavoitteiden kohdentaminen maataloudessa toteutetaan. Nykyisessä järjestelmässä 
toimenpiteiden valinnat ja kohdentaminen tehdään tilatasolla.  Tilatason valintoihin 
perustuvat toimenpiteet eivät täysimääräisesti täytä valuma-alueen tai vesistöalueen 
kohdentamistarvetta, koska maatilojen pellot ovat erilaisia ja kaikilla tiloilla tehdään 
ympäristötoimenpiteitä omista lähtökohdistaan. Vesienhoidon näkökulmasta nykyi-
nen ympäristötukijärjestelmä on kuitenkin hyvä lähtökohta vesien tilan parantamisel-
le. Maataloudelle asetettujen vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jo 
lähitulevaisuudessa järjestelmän kehittämistä siihen suuntaan, että se sallii tilakohtai-
sen ympäristökäsikirjan sisältämien ympäristötavoitteiden kehittämissuunnitelmien 
toteuttamista askel askeleelta kohti parhaita käytäntöjä. Tämä saattaa täyttää myös 
toimenpiteiden tarpeen valuma-aluetasolla.

Täysin uusien laaja-alaisten ympäristötoimenpideinnovaatioiden sijaan vanhojen 
toimenpiteiden kehittäminen ja uusien hyvien toimintatapojen löytäminen tulevat 
olemaan perusteina vesien tilan parantamiselle myös tulevina vuosina. Yksittäiset 
uudet menetelmät (esim. kipsin käyttö pelloilla, lannan ravinteiden tehokkaampi 
käyttö ja ravinteiden kierrätys) saattavat kuitenkin täydentää olemassa olevaa toi-
menpidevalikoimaa. 

Nykyisiä maatalouden ympäristötoimia on jarruttanut maataloustukijärjestelmien 
byrokraattisuus ja jäykkyys, laadukkaan ympäristöneuvonnan puute ja epävarmuus 
ympäristötoimenpiteiden hyödyistä sekä taloudellisista vaikutuksista. Tulevina vuo-
sina tulee löytää ratkaisuja edellä mainittuihin ongelmiin. Tärkeäksi tavoitteeksi tulee 
ottaa ympäristötukijärjestelmän yksinkertaistaminen osaksi tilakohtaista toiminnal-
lista ympäristönhoito-ohjelmaa (ympäristökäsikirja), jossa ympäristötoimenpiteiden 
neuvonnallinen suunnittelu, tilatalous ja toiminta voidaan keskittää yhteen järjestel-
mään tai toimintoon. Kehittyvä ja haasteita sisältävä tilakohtainen ympäristökäsikirja 
tai -suunnitelma voi olla hyvä keino vesien tilatavoitteiden saavuttamiselle. Oleellista 
on kuitenkin huomioida se, että vesistöjen tavoitetila ja sen edellyttämät hoito- ja 
toimenpideohjelmat määritetään vesipuitedirektiivin mukaan, kun taas maatalou-
den toimenpiteet toteutetaan aina tilatason päätöksillä. Tämä saattaa nostaa näiden 



112  Suomen ympäristö  23 | 2010

kahden tavoiteasettelun väliin toimenpiteitä koskevia ristiriitoja. Tähän tarvitaan 
kokonaan uusi alueellinen tai vesistöaluekohtainen tai jopa vesistökohtainen toimin-
tatapa ja toimija maanviljelijöiden ja ympäristötukijärjestelmän väliin. 

Tästä toimintamallista TEHO-hanke on hyvä ja tuloksellinen esimerkki. Toinen 
vastaavanlainen toimija on esimerkiksi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, joka edistää 
lähivuosina kosteikkorakentamista maatalouden vesiensuojeluratkaisuksi Vesijärven 
valuma-alueella (http://www.puhdasvesijarvi.fi). Myös Järki-hankkeessa (http://
www.bsag.fi/teot/maatalous-bioenergia) on paljon yhtäläisyyttä em. alueellisiin 
toimintamalleihin. Alueellisen toimijan tarvetta tulee kuitenkin miettiä tarkoin, sillä 
samanlainen toimintamalli ei välttämättä ole siirrettävissä kaikille alueille sellaise-
naan niiden erilaisten ominaispiirteiden ja tarpeiden vuoksi. 

Kirjal l isuus
Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) –hanke. Väliraportti 22.12.2009.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=113793&lan=fi
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8    Mallien ja työkalujen hyödyntäminen 
järven kunnostuksen suunnittelussa 

Kati Martinmäki, Mika Visuri, Teemu Ulvi,  
Mikko Dufva, Mika Marttunen, Markku Puustinen

Järvien kunnostusta on pidetty pitkään yhtenä vesiensuojelun keinona (mm. Hertell 
et al., 1988). Kunnostuksen tavoitteena on tavallisesti ollut käyttäjien halu parantaa 
järven vedenlaatua ja virkistyskäyttökelpoisuutta. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi 
(2000/60/EY) on kuitenkin nostanut vesien ekologian merkityksen huomattavasti 
aiempaa tärkeämmäksi niin vesistöjen tilan mittarina kuin myös vesiympäristöjen 
tilatavoitteiden asettelussa. Eri lähtökohdista nousevat tavoitteet pitäisi pystyä sovit-
tamaan kunnostushankkeiden suunnittelussa mahdollisimman hyvin yhteen, mikä 
tekee suunnittelusta hyvin haasteellista. 

Tässä luvussa on esitelty kahdessa hankkeessa tehtyjä järven kunnostuksen arvi-
ointeja. Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimin-
tatavat (VeKuMe)-hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla 
järven ja sen valuma-alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteet voitaisiin suunnitella 
kokonaisvaltaisesti ja toteuttaa kustannustehokkaasti. Perusajatuksena on ollut, että 
kehittämällä järvien hoito- ja kunnostushankkeiden suunnitteluprosesseja ja -mene-
telmiä ja tehostamalla erilaisten suunnittelun apuvälineiden ja työkalujen käyttöä 
voitaisiin parantaa hankesuunnitelmien laatua ja säästää resursseja sekä hankkeiden 
suunnittelussa että toteutuksessa. 

Karvianjoen tulevaisuustarkastelut (KarTuTa) -hankkeen tavoitteena taas on kehit-
tää kokonaisvaltainen lähestymistapa vesistöalueiden yhteensovittavan käytön, kun-
nostuksen ja hoidon tueksi. Hankkeen tarkastelualueena on Karvianjoen vesistöalue. 

8.1 
VeKuMe

8.1.1 
Järvi kunnostuskohteena

Suomen järvet ovat luonnostaan herkkiä ihmistoiminnasta aiheutuville haitallisil-
le vaikutuksille, koska järvet ovat yleensä matalia, tilavuudeltaan pieniä ja veden 
puskurikyky on alhainen (Niemi et al. 2004). Järven tilan ja virkistyskäyttömahdolli-
suuksien heikentyminen johtuu useimmiten rehevöitymisestä, joka on seurausta liian 
suuresta ravinnekuormituksesta. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien tehokkaalla 
puhdistuksella on kuormitusta voitu huomattavasti vähentää, ja jätevesien aiemmin 
kuormittamissa järvissä onkin havaittu ravinnepitoisuuksien alentuneen. Monilla, 
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erityisesti maatalousalueiden järvillä valuma-alueilta tuleva hajakuormitus on kui-
tenkin niin suurta, että rehevöityminen jatkuu monista vesiensuojelutoimista huoli-
matta (Rekolainen et al. 2006). Kuormituksen lisäksi järven tila voi heikentyä myös 
esimerkiksi liian suurten tai matalien vedenkorkeuksien takia tai jos vedenpinnan 
luontaista vaihtelua muutetaan säännöstelemällä. 

Järven tilan pysyvä paraneminen edellyttää, että siihen kohdistuvaa ulkoista 
kuormitusta voidaan riittävästi vähentää. Välttämättä järven tilan paraneminen ei 
kuitenkaan toteudu suoraviivaisesti merkittävänkään kuormituksen vähentämisen 
myötä, vaan järven rehevyystaso voi yhä olla korkeampi kuin mihin valuma-alueelta 
tuleva kuormitus antaisi mahdollisuuden. Tällaisissa tapauksissa järvessä tehtävillä 
toimenpiteillä pystytään usein merkittävästikin parantamaan järven tilaa. Siksi tar-
vitaan kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, joissa erilaisia valuma-alueella ja järvessä 
toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia ja hyötyjä tarkastellaan laaja-alaisesti. 

Kunnostushankkeita on toteutettu runsaasti Suomessa ja muualla maailmassa, 
mutta niiden tulokset eivät ole läheskään aina vastanneet odotuksia. Syitä epäonnis-
tumisiin on monia, esim. ylimitoitetut tavoitteet, väärin arvioidut syy-seuraussuhteet 
ja huonosti soveltuvat tai väärin mitoitetut toimenpiteet. Joskus taas valuma-alueen 
asukkaat ja toimijat ja järven käyttäjät eivät ole riittävästi sitoutuneet suunniteltujen 
toimenpiteiden toteuttamiseen, jolloin osa toimenpiteistä on saatettu toteuttaa suun-
nitelmista poiketen tai toimenpidettä ei ole voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudes-
sa. Kunnostushankkeiden onnistumisen edellytyksenä on keskittyä tunnistamaan 
järvessä esiintyvien ongelmien syitä ja puuttua niihin eikä vain pyrkiä hoitamaan 
oireita. Tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää kunnostus- ja kuormituksen vähentämis-
toimien yhteissuunnittelua, jossa huomioidaan ekologisen tilan parantamistarpeet, 
sidosryhmien tarpeet, kustannustehokkuus, saavutettavat hyödyt ja ilmastonmuutos. 
Jotta tätä laajaa suunnittelualuetta voidaan hallita, täytyy:

• tunnistaa järven kunnostuksen suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet ja teh-
tävät,

• tunnistaa keskeiset sidosryhmät ja liittää ne tiiviisti mukaan prosessiin,
• tunnistaa suunnitteluprosessin eri vaiheissa käyttökelpoiset apuvälineet  

(mallit, työkalut yms.) sekä
• liittää taloudelliset tarkastelut ja hyötyjen arviointi osaksi kunnostuksia.

8.1.2 

 Yleissuunnittelun vaiheet

VeKuMe-hankkeessa on pohdittu, mitä vaiheita järven vesiensuojelu- ja kunnostus-
hankkeen yleissuunnittelussa pitäisi olla ja mitä tehtäviä eri vaiheisiin tulisi sisältyä. 
Samalla on mietitty, minkälaisille suunnittelun apuvälineille olisi tarvetta eri suun-
nittelutehtävissä, mitä käyttökelpoisia apuvälineitä on jo olemassa ja minkälaisille 
apuvälineille olisi tarvetta ja miten niitä voitaisiin suunnittelussa tehokkaasti hyödyn-
tää. Lopputuloksena syntyi järven kunnostuksen yleissuunnitteluun toimintamalli 
(kuva 8.1), johon on yhdistetty ympäristöhallinnossa aiemmin kehitettyjä ja hankkeen 
yhteydessä syntyneitä uusia menetelmiä ja malleja mm. vesistön kuormituksen ja 
nykytilan arviointiin, toimenpiteiden tunnistamiseen, vaikutusten ja kustannusten 
arviointiin sekä toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen arviointiin.

Tehokkaan ja tuloksiltaan kestävän hankkeen takaamiseksi on ensiarvoisen tärke-
ää, että yhteistyö, tiedonkulku ja vuorovaikutus eri osapuolten välillä on avointa ja 
sujuvaa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on tärkeää käynnistää suunnittelua aloitet-
taessa. Hankkeen kannalta on olennaista tunnistaa tärkeimmät sidosryhmät, luoda 
kuva hankkeen toimintaympäristöstä ja sen tarpeista, hyödyllisistä kumppaneista, 
sidosryhmien keskinäisistä suhteista sekä mahdollisista riskeistä. Tämä voidaan teh-
dä esimerkiksi sidosryhmäanalyysin avulla (Partanen-Hertell, 2008).
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Kunnostuksen perustaksi tarvitaan tietoa järven ominaisuuksista, nykytilasta, 
kuormituksen lähteistä, määrästä ja vähennystarpeesta. Aikaisemmin järvien tilan 
arviointi on perustunut vesistöjen käyttökelpoisuusluokitukseen, mutta uudessa 
luokittelujärjestelmässä tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti veden biologiset 
laatutekijät. Kuormituksen määrän ja riskitason arvioimiseksi sekä toimenpiteiden 
vaikutusten ennustamiseen on kehitetty erilaisia työkaluja, malleja ja menetelmiä, 
esimerkiksi VEPS (ks. Luku 4.1.3), RiverLifeGIS (Lauri & Virtanen, 2002), Vesistö-
mallijärjestelmän vedenlaatuosio VEMALA (ks. Luku 4.1.2) ja Lake Load Response-
työkalu (Malve, 2007).

Jos nykytilan arvioinnin perusteella järvi on jo hyvässä ekologisessa tilassa, ei 
kunnostukselle ole vesienhoidon näkökulmasta tarvetta, vaikka heikentyneiden vir-
kistyskäyttömahdollisuuksien kannalta asia olisikin toisin. Ensisijaisesti pitää miet-
tiä ulkoisen kuormituksen vähentämismahdollisuuksia. Aina pelkät toimenpiteet 
valuma-alueella eivät kuitenkaan riitä, vaan on pyrittävä vähentämään myös sisäistä 
kuormitusta. 

Kuva 8.1. Lähestymistapa järven kunnostuksen suunnitteluun (Martinmäki et al. 2010).

-
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Järven hyvä ekologinen tila, järven eri käyttömuodot ja sidosryhmien tarpeet aset-
tavat kunnostukselle erilaisia reunaehtoja ja tavoitteita, jotka voivat usein olla keske-
nään ristiriidassa. Järvien kunnostussuunnittelussa on erittäin tärkeää ensin pohtia 
tavoitteita ja vasta sen jälkeen keinoja, joilla tavoitteisiin voitaisiin päästä. Tavoitteita 
voidaan tunnistaa, arvioida ja sovittaa yhteen esim. arvoperustaisen jäsentelyn avulla 
(mm. Marttunen et al., 2008a, b).

Kunnostustoimenpiteiden, joita kunnostettavalle kohteelle suunnitellaan, on so-
velluttava juuri kyseiselle järvelle ja niiden on tuettava asetettuja tavoitteita. Toi-
menpiteiden valinta vaatii yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten, kustannusten 
ja toteutettavuuden monipuolista tarkastelua. Tässä käsillä olevassa raportissa on 
aikaisemmissa luvuissa esitelty kattavasti toimenpiteitä maatalouden kuormituksen 
vähentämiseksi sekä tarkasteltu toimenpiteiden kustannuksia ja vaikutuksia. VeKu-
Me-hankkeen yhteydessä on kehitetty KUTOVA-työkalua, jonka avulla voidaan etsiä 
kustannustehokkain vesiensuojelutoimenpiteiden yhdistelmä maatalouden, haja-
asutuksen ja turvetuotannon fosforikuormituksen vähentämiseksi (Kunnari, 2008).

Toistaiseksi vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävien vesiensuojelu- ja kunnostus-
toimenpiteiden kustannustehokkuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Katta-
vassa vesistön tilan parantamishankkeen kustannustehokkuuden tarkastelussa pitäisi 
ottaa huomioon valuma-aluetoimenpiteiden lisäksi myös järvessä tehtävät kunnos-
tustoimenpiteet. Tämä on kuitenkin erittäin hankalaa, koska ulkoinen ja sisäinen 
kuormitus poikkeavat luonteeltaan hyvin paljon toisistaan. Ulkoisen kuormituksen 
määrä ja eri toimenpiteiden vaikutukset kuormitukseen on helpommin arvioitavissa 
tai mitattavissa. Sisäinen kuormitus taas on kaksisuuntaista ravinteiden kiertokulkua 
järven veden ja sedimentin välillä, jonka määrää on hyvin vaikea arvioida tarkasti. 
Vielä vaikeampaa on arvioida kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia sisäiseen kuor-
mitukseen, esim. pysyvästi kiertokulusta poistuneen ja sedimenttiin sitoutuneen 
fosforin määrä. Kun järvikunnostuksissa käytetään usein eri toimenpiteiden yh-
distelmiä, on yksittäisen toimenpiteen vaikutusta vaikea erottaa kokonaisuudesta. 
Olemassa olevaa tietoa järvessä tehtävien kunnostustoimenpiteiden kustannuksista ja 
vaikutuksista on esitetty taulukossa 8.1. Kokonaisvaltaiseen kustannustehokkuuden 
arviointiin, jossa huomioidaan sekä valuma-alueella että järvessä tehtävät toimenpi-
teet, ei kuitenkaan nykyisellään vielä pystytä vaan tarvitaan lisätutkimuksia.  

Järven kunnostaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja sen vuoksi suunnittelussa 
on tarpeen ottaa huomioon toimintaympäristön muuttuminen ajan myötä. Eräs tapa 
hahmotella mahdollista muutosta on luoda tulevaisuuskuvia eli skenaarioita, jotka 
ovat kuvauksia mahdollisista tulevaisuuden tiloista ja siitä, miten niihin on päästy 
(Mustajoki & Marttunen, 2008a) (ks. luku 8.2). 

Merkittävä puute kunnostushankkeiden suunnittelussa on ollut myös kunnostuk-
sista koituvien hyötyjen arviointi. Järvikunnostuksista koituu monipuolisia hyötyjä, 
jotka voivat liittyä esim. vesistön ekologisen tilan ja virkistyskäyttömahdollisuuksien 
parantumiseen tai kiinteistöjen arvon nousuun. Hyötyjen arvioimiseen on olemassa 
erilaisia menetelmiä, mutta yhtenäistä käytäntöä sille ei Suomessa ole. VeKuMe-
hankkeen yhteydessä on Hiidenvedellä toteutettu järven tilan parantamisen hyötyjen 
arviointi (Ahtiainen 2008a, b). Toteutetun maksuhalukkuuskyselyn perusteella lähi-
alueen kuntien asukkaille ja siellä vapaa-ajan asunnon omistajille laskettu kokonais-
maksuhalukkuus oli 600 000–7 700 000 euroa laskentatavasta ja oletuksista riippuen. 
Järkevillä ja perustelluilla oletuksilla kokonaismaksuhalukkuus viidelle vuodelle on 
3,0–5,7 miljoonaa euroa.  Suurin osa lasketuista kokonaismaksuhalukkuusarviois-
ta ylitti summan, joka on budjetoitu Hiidenveden kunnostushankkeeseen vuosille 
2008–2011, joten järven kunnostuksen jatkorahoitusta voidaan pitää perusteltuna 
kunnostamisesta saatavien hyötyjen perusteella. Lisäksi Hiidenvedellä testattiin mo-
nitavoitearvioinnin soveltamista vesistön tilan paranemisesta syntyvien hyötyjen 
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arvottamisessa sekä virkistyskäytölle aiheutuvien hyötyjen arviointiin kehitettyä 
VIRVA-laskentamallia. (Mustajoki & Marttunen 2008b, c). VIRVAn tulosten mukaan 
Hiidenveden kunnostuksesta syntyisi virkistyskäytölle hyötyjä eri oletusarvoilla las-
kettuna 20 000–82 000 euroa. Ympäristötaloudellisten hyötyjen arviointimenetelmiä 
tulee kuitenkin edelleen kehittää ja arviointi tulee liittää kiinteäksi osaksi vähintään 
laajojen kunnostushankkeiden suunnittelua. 

Taulukko 8.1. Järvikunnostustoimenpiteiden kustannukset ja tärkeimmät vaikutukset (Suomen ympäristökeskus 2010;  
Ulvi & Lakso 2005).

Toimenpide Mene telmän 
käyttö tarve

Investointi- 
kustannukset

Käyttökus tannukset Tärkeimmät vaikutukset

Rehevyyttä vähentävät toimenpiteet

Hapetus Jatkuva 1000–5000 €/kW 100–200 €/ha Fosforin vapautuminen järven pohjasta 
vähenee ja happipitoi suus paranee.

Ravintoketjukun-
nostus

Toistuva Sis. käyttökustan-
nuksiin

100–350 €/ha Tehokas särkikalojen poisto voi vähentää 
levämäärää yli 30 % ja fosforipitoisuutta 20 
% sekä lisätä näkösyvyyttä.

Fosforin kemialli-
nen saostus

Toistuva 2000–3000 €/ha/saos-
tuskerta

Ei käyttökustan nuksia Fosforipitoisuus pienenee, levät vähenevät, 
vesi kirkastuu, uposlehtiset vesikasvit le-
viävät.

Alusveden 
pois taminen

Jatkuva Tapauskohtainen Painovoimaisessa alus-
veden johta misessa ei 
ole käyttökustannuk sia

Alusveden fosforipitoisuus ale nee ja täys-
kiertojen aikana siir tyy vähemmän fosforia 
päällys veteen.

Lisävesien 
johta minen

Jatkuva Tapauskohtainen Painovoimaisessa lisä-
vesien johta misessa ei 
ole käyttökustannuk sia

Veden ravinnepitoisuus piene nee ja happipi-
toisuus voi kas vaa. Viipymä lyhenee.

Monitavoitteiset toimenpiteet

Vesikasvillisuu den 
vähentämi nen

Toistuva Sis. käyttökustan-
nuksiin

300–400 €/ha Veden vaihtuvuus paranee ja elinolosuhteet 
kalanpoikasille ja pieneliöstölle voivat pa-
rantua. Rantavyöhykkeen hapenkulutus voi 
pienentyä.

Rantojen 
ruop paus

Kerta-luon-
teinen

2–20 €/m3 Ei käyttökustan nuksia Vesisyvyys lisääntyy, veden vaihtuvuus para-
nee ja vesikas villisuus vähenee.

Avovesialueiden 
syventäminen, 
ruoppaus

Kerta-luon-
teinen

2–20 €/m3 Ei käyttökustan nuksia Vesikasveista vapaa pinta-ala lisääntyy ja 
järven happivaranto kasvaa.

Vedenpinnan nosto Kerta-luon-
teinen

1000 € /patoharjametri Ei käyttökustan nuksia Vesikasveista vapaa pinta-ala lisääntyy ja 
järven happivaranto kasvaa.

Tilapäinen kuivat-
taminen

Kerta-luon-
teinen

Tapauskohtainen Ei käyttökustan nuksia Kalaston rakenne muuttuu, ve sikasvillisuus 
ja resuspensio vähenevät.

Voimakasta sisäistä kuormitusta aiheuttavien rajattujen alueiden käsittely

Sedimentin 
kip saus

Toistuva 3500 €/ha (jär vestä 
käsitellään vain hapeton 
pohja)

Ei käyttökustan nuksia Veden ravinne- ja kiintoainepi toisuudet 
alenevat.

Savipeitto Toistuva 14000 €/ha (jär vestä 
käsitellään vain hapeton 
pohja)

Ei käyttökustan nuksia Fosforin sisäinen kuormitus voi vähentyä 
jopa 75-80%.

Pohjasedimentin 
pöyhintä

Toistuva Sis. käyttökustan-
nuksiin

1200–1500 €/ha (ana-
erobisella menetelmäl-
lä) 400 €/ha (yhdis-
tettynä kemikaali-
käsittelyyn)

Happamoitumisen torjunta

Kalkitus Toistuva 75 €/tonni Ei käyttökustan nuksia Veden pH nousee ja metallien vapautumi-
nen sedimentistä vähenee. Eliöyhteisön 
rakenne, lajimäärät ja monimuotoisuus 
palautuvat ja sammalet vähen tyvät.
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8.2 
KarTuTa - Case Karvianjärvi

8.2.1 
Tausta

Vuosina 2008–2011 toteutettavan Karvianjoen tulevaisuustarkastelut (KarTuTa) 
-hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen lähestymistapa vesistöaluei-
den yhteensovittavan käytön, kunnostuksen ja hoidon tueksi ja soveltaa lähesty-
mistapaa Karvianjoen vesistöalueella Pohjois-Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. 
Lähestymistavassa sovelletaan SYKEssä kehitettyjä ja kehitteillä olevia menetelmiä 
ja malleja vesistön kuormituksen ja nykytilan arvioinnissa, kustannustehokkaiden 
toimenpiteiden tunnistamisessa sekä erilaisten tulevaisuuskuvien ja vaihtoehtojen 
vaikutusten arvioinnissa ja vertailussa. Hankkeessa on hyödynnetty vesienhoidon 
suunnittelussa ensimmäisellä suunnittelukierroksella syntynyttä aineistoa mm. Sata-
kunnan pintavesien toimenpideohjelmaa vuoteen 2015 ja valtakunnallisia ohjeistoja 
toimenpiteiden yksikkökustannusten laskemiseksi. 

Seuraavassa kuvataan hankkeessa kehitetty lähestymistapa, jonka avulla voidaan 
arvioida erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden yksikkökustannuksia ja fosforikuor-
mituksen vähentämispotentiaalia. Lähestymistapaa on sovellettu toistaiseksi ainoas-
taan Karvianjoen vesistön latvoilla sijaitsevalla Karvianjärvellä (Kuva 8.2, Taulukot 
8.2 ja 8.3). 

Kuva 8.2. Karvianjärven lähivaluma-
alue ja järven yläpuoliset osavaluma-
alueet.
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Taulukko 8.2. Karvianjärven perustiedot.

Karvianjärvi
Pinta-ala 921,4 ha
Rantaviiva 27,5 km
Tilavuus 13240,08*103 m3

Keskisyvyys 1,4 m
Suurin syvyys 8,1 m
Viipymä 108 d

Taulukko 8.3. Karvianjärven osavaluma-alueiden pinta-alat (Ekholm 1993).

Pinta-ala
(km2)

Osavaluma-alueen  
järvisyys (%)

36.043 Karvianjärven lähivaluma-alue 40,97 21,97
36.045 Hormaluoman va 13,24 0
36.046 Säkkijoen va 48,75 4,02
36.047 Mustajoen va 49,78 0,28

8.2.2 
Menetelmän kuvaus

Vesienhoitotyössä toimenpiteiden valinnassa on pyritty siihen, että toimenpiteitä koh-
distettaisiin kaikille sektoreille. Karvianjärvi-tarkastelussa haluttiin tutkia tarkemmin 
vaihtoehtoa, jossa toimenpiteiden valintakriteerinä on kustannustehokkuus fosforin 
vähentämisen suhteen. Tällainen vaihtoehto ei ole käytännössä toteuttamiskelpoinen, 
sillä se ei ota kantaa muihin kuormituksiin, kustannusten jakaantumiseen eri sekto-
rien kesken, muihin tavoitteisiin tai toimenpiteiden hyväksyttävyyteen ja toteutta-
miskelpoisuuteen. Esimerkiksi haja-asutuksen kuormituksen vähentäminen perustuu 
ympäristösuojelulakiin ja sen tavoitteena on myös pinta- ja pohjavesien hygieenisen 
tilan parantaminen. Tarkastelun avulla on kuitenkin mahdollista arvioida, kuinka 
paljon fosforikuormitusta olisi mahdollista enintään vähentää annetulla budjetilla. 
Vertaamalla tätä vaihtoehtoa toimenpideohjelmavaihtoehtoon (TPO) saadaan käsitys 
siitä, kuinka kustannustehokas vaihtoehto TPO on, jolloin se antaa yhden vertailu-
kohdan TPO:n mukaisille toimenpiteille.

Toimenpiteistä voidaan kustannustehokkuuden perusteella muodostaa yhdistel-
miä, kun tiedetään toimenpiteen yksikkökustannukset ja vaikutus fosforikuormi-
tukseen. Yksikkökustannukset saadaan laskettua investointi- ja käyttökustannusten 
avulla, jotka voidaan arvioida VHS-työn suositusten perusteella alueelle sopiviksi. 
Fosforireduktioiden arvioimiseen voidaan käyttää tutkimustuloksia ja esimerkiksi 
VIHMA-mallia  (ks. Luku 4.1.3.).

Kun toimenpiteiden kustannukset ja reduktiot tiedetään, saadaan näiden suh-
teesta ravinteiden poiston yksikkökustannukset, joiden perusteella toimenpiteet 
voidaan laittaa kustannustehokkuusjärjestykseen. Näistä muodostetaan toimenpi-
deyhdistelmä valitsemalla aina kustannustehokkain toimenpide, kunnes päästään 
joko kuormituksen vähennystavoitteeseen tai budjettirajoitus tulee vastaan. Kunkin 
toimenpiteen valinnan jälkeen päivitetään eri sektorien kuormitus ja valittavissa 
olevat toimenpiteet, koska toimenpiteet voivat olla toisensa poissulkevia ja kuor-
mituksen muuttuminen saattaa vaikuttaa toimenpiteiden yksikkökustannuksiin ja 
kustannustehokkuuteen (Kuva 8.3).

Toimenpiteiden vaikutus fosforikuormitukseen arvioitiin mm. VIHMA-mallin (ks. 
Luku 4.1.3.) tietojen, vesienhoidon suunnittelun ohjeistukseen laaditun toimenpide-
taulukon, kirjallisuuden ja KUTOVA-mallin (Kunnari 2008) oletusten perusteella. 
Karvianjärven valuma-alueella arvioitiin toimenpiteiden maksimimäärä maankäyt-
tötietojen avulla. Sen jälkeen laskettiin kuormituksen vähenemä ja kustannukset, jos 
toimenpidettä toteutetaan maksimimäärä. Näiden suhteesta saatiin yksikkökustan-
nus €/kg (Kuva 8.4). Toimenpiteet valittiin toteutettavaksi kustannustehokkuusjär-
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Kuva 8.3. Yksikkökustannuksiin perustuvan laskennan eteneminen.

Lasketaan kustannukset 
ja vaikutus kuormi-
tukseen, 
jos toimenpide 
toteutetaan 
maksimilaajuudessa

Järjestetään toimen-
piteet kustannus-
tehokkuuden
mukaan järjestykseen

Valitaan kustannus-
tehokkain toimenpide 
ja päivitetään muiden 
toimenpiteiden tiedot 
tarvittaessa

Esim. Talviaikainen 
kasvipeitteisyys 
1030 ha vähentää 
fosforikuormitusta 
52 kiloa ja maksaa 
51 700 €.

Esim. Talviaikainen 
kasvipeitteisyys 
51 700 € / 52 kg 
= 994 €/kg 

Esim. Talviaikainen 
kasvipeitteisyys ja 
monivuotinen nurmiviljely 
ovat toisensa poissulkevia. 
Lisäksi kun maatalouden 
kuormitus vähenee esim. 
kosteikon tehokkuus 
laskee. 

Kuva 8.4. Toimenpiteiden yksikkökustannukset ja fosforikuormituksen vähentämispotentiaali Karvianjärvellä.
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Säätösalaojitus ym.

Haja-asutuksen jätevesien
käsittelyjärjestelmät

Viemäröinnin laajentaminen
haja-asutusalueille

Loma-asutuksen jätevesien
käsittelyjärjestelmät

Kemiallinen käsittely
Peltojen talviaikainen

kasvipeitteisyys
Pintavalutuskenttä

pumppaamalla

Vähennetty lannoitus

Kosteikko

Pintavalutuskenttä Hoitokalastus
Virtaaman säätö

Turvetuotannon toimenpiteet 
ovat kustannustehokkaita, 
mutta niiden vaikutus 
kokonaisfosforikuormitukseen 
on vähäinen

Fosforikuormituksen vähentämispotentiaali (%)
Hoitokalastus on tehokkain 
toimenpide kokonaisfosfori-
kuormituksen vähentämisen 
suhteen. Toimenpide 
on myös kustannustehokas. 

Haja-asutuksen toimenpiteet 
ovat kalliita fosforikuormituksen 
vähentämisen suhteen 
(Ensisijainen tavoite on pinta- 
ja pohjavesien hygieenisen 
tilan parantaminen)

Kosteikko on kustannustehokkain maatalouden 
toimenpiteistä ja laaja-alaisesti toteutettuna 
vaikutus kokonaisfosforikuormitukseen 
on tarkastelluista toimenpiteistä toiseksi suurin.

Kustannus €/ kg P
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jestyksessä. Kunkin toimenpiteen valinnan jälkeen päivitettiin sen vaikutus kuormi-
tukseen, jolloin joidenkin toimenpiteiden yksikkökustannus muuttui. Toimenpiteitä 
valittiin niin kauan että saavutettiin samat kustannukset kuin toimenpideohjelmaan 
perustuvassa vaihtoehdossa. 

8.2.3 
Tulokset ja menetelmän arviointia

Toimenpiteidenyksikkökustannukset, oletukset toimenpiteiden maksimimääristä 
sekä vaihtoehdossa käytetty määrä on esitetty taulukossa 8.4. Yhdyskuntien jätevesiin 
kohdistuvia toimenpiteitä ei otettu mukaan tarkasteluun. Karvialla toimiva jäteve-
denpuhdistamo toimii jo 97 % tehokkuudella fosforin suhteen, ja sen tehokkuuden 
parantaminen olisi erittäin kallista verrattuna siitä saatavaan fosforikuormituksen 
vähenemään. Puhdistamolta tulee ympäristöhallinnon VAHTI-tietojärjestelmän mu-
kaan vuosittain n. 16 kiloa fosforia vesistöön.

Menetelmän etuna on sen joustavuus, havainnollisuus ja yksinkertaisuus. Koska 
asiantuntijat joutuvat tekemään laskelmia ja päättelyjä, tuloksista tulee paremmin 
sisäistettyjä ja tarkasteluun liittyvä ongelmat ja epävarmuudet ymmärretään parem-
min kuin valmista mallia sovellettaessa. Hyvän vertailukohdan tarjoaa kustannuste-
hokkaan toimenpideyhdistelmän valintaan kehitetty KUTOVA-malli (Kunnari 2008). 
KUTOVAn ongelmana on kuitenkin mm., että sillä voi tarkastella vain maatalouden, 
haja-asutuksen ja turvetuotannon kuormitusta ja vain osaa toimenpiteistä. Malli 
myös yksinkertaistaa todellisuutta hyvin paljon, sillä tiettyä toimenpidettä ei siinä 
voida tehdä vain osalla valuma-aluetta. Malli saattaa esimerkiksi laittaa kaikki tietyn 
kaltevuuden pellot kasvipeitteisiksi, vaikka se ei olisi käytännössä mahdollista tai 
toivottavaa.

Taulukko 8.4. Fosforin vähentämistoimenpiteiden kustannustehokkuus Karvianjärvellä.

Sektori Toimenpide Yksikkö- 
kustannus  
€/kg

Toimenpiteen  
maksimi määrä

Vaihto ehdossa  
toteutettava  
määrä

Maatalous Suojavyöhykkeet 1251 96 ha 0 ha

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 304 380 ha 380 ha

Monivuotinen nurmiviljely 218 1200 ha 600 ha

Kosteikko 360 47 kpl 47 kpl

Säätösalaojitus ym. 850 840 ha 300ha

Metsä talous Hakkuualueiden suojavyöhyke 6098 300 ha 0 as.
Haja- ja loma-
asutuksen  
jätevedet

Viemäröinnin laajentaminen  
haja-asutusalueille

1770 441 as. 0 as.

Uudet haja-asutuksen kiinteistökohtaiset 
jätevesien käsittelyjärjestelmät

2641 763 as. 0 as.

Uudet loma-asutukseen kiinteistö kohtaiset 
jätevesien käsittelyjärjestelmät

1603 284 as. 0 as.

Turve tuotanto Pintavalutuskenttä pumppaamalla  
(kesä/ympärivuotinen)

895 715 ha 0 ha

Pintavalutuskenttä (ei pumppausta) 208 715 ha 715ha

Virtaaman säätö 197 715 ha 715 ha

Kemiallinen käsittely 1374 715 ha 0 ha

Järvi Hoitokalastus 190 Karvianjärvi Karvianjärvi
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Koska yksikkökustannusmenetelmällä muodostettu ja toimenpideohjelmaan pe-
rustuva toimenpideyhdistelmä ovat kustannuksiltaan samansuuruiset, voidaan nii-
den vaikutuksia kuormitukseen vertailla. Yksikkökustannuksiin perustuva toimen-
pideyhdistelmä antaa arvion maksimaalisesta fosforikuormituksen vähenemisestä, 
kun muita rajoituksia kuten hyväksyttävyyttä ja kustannusten tasapuolisuutta ei oteta 
huomioon. Sen perusteella voidaan määrittää, kuinka suuri fosforikuormituksen 
vähennys on ylipäänsä mahdollista annetulla budjetilla.

8.3 
Yhteenveto 
Järvien kunnostushankkeita on toteutettu Suomessa ja maailmalla lukuisia. Vesistöjen 
tilaa parantavien toimien kustannusten ja erityisesti hyötyjen arvioinnissa on silti 
edelleen parantamisen varaa. Näin jo kunnostuksen alussa tavoitteet olisivat realis-
tisella tasolla ja myös kannattavimpien toimenpiteiden valinta helpottuisi. VeKuMe- 
ja KarTuTa- hankkeissa on testattu ja kehitelty työkaluja niin järven kunnostuksen 
suunnittelun avuksi kuin toteutettaviksi kaavailtujen toimenpiteiden vaikuttavuuden 
ja kustannusten arvioimiseksi. Näiden ohella erilaisten sidosryhmien oikea-aikaisen 
huomioimisen tärkeyttä kunnostushankkeiden edetessä on korostettu. 

Koska järvien ravinnekuormitus voi olla tulosta joko ulkoisesta ja/tai sisäises-
tä kuormituksesta, on pääasiallinen kuormituslähde selvitettävä ennen tarkempiin 
suunnitelmiin saati toimenpiteisiin etenemistä. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ja 
niillä saatavien hyötyjen arviointi taas auttaa rajallisten resurssien tehokkaassa koh-
dentamisessa. Erityisesti hyötyjen arviointi, varsinkin niiden rahallinen arvottami-
nen, on kuitenkin tähän asti ollut Suomessa verraten vähäistä. Koska vertailukohtia 
ei juuri ole, paine arvottamistutkimuksille kasvaa entisestään, etenkin kun samaan 
aikaan hyötyjen arvioimista kustannus-hyötyanalyysien muodossa vaaditaan yhä 
useammassa yhteydessä.  

Erityisesti vesienhoitosuunnitelmien laatimisessa vaaditaan kustannusten ja hyö-
tyjen arviointia myös metodeihin syvällisemmin perehtymättömien henkilöiden 
toimesta. Näitä arviointeja helpottaisi ja tuloksia yhdenmukaistaisi käyttäjäystäväl-
listen mallien edelleen kehittäminen. Vaikka tällöin mallin yleistettävyys laskeekin 
tulosten todenmukaisuutta, tehtyjen arvioiden vertailu keskenään olisi luontevaa, 
puhumattakaan arvioijien arvokkaan ajan säästymisestä. Mutta samoin kuin niin 
monen muun mallin kohdalla, esimerkiksi KUTOVA-mallin kehittäminen on ollut 
täysin projekteihin sidottua, joten on suuri vaara että projektien päättyessä myös 
mallin kehitys loppuu.  Koska kustannusten ja hyötyjen arviointi on kuitenkin selvästi 
muodostumassa pysyväksi osaksi niin uusia hankkeita kuin määräyksiäkin, olisi 
tärkeää että niihin vaadittavat työkalut pystyttäisiin myös pitämään ajantasaisina. 
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9   Tulosten tarkastelua ja suosituksia

Valuma-alueilla tapahtuvat luonnolliset ilmiöt ovat aikojen kuluessa muovanneet 
vesistöjen luonnonmukaista tilaa. Vesistöjen luonnontilainen rehevyystaso vaihtelee 
karuista vesistöistä reheviin valuma-alueiden ominaisuuksien mukaan. Alkuperäi-
sestä rehevyystasosta riippumatta vesistöt voivat edelleen muuttua rehevämpään 
suuntaan. Ihmisen toiminnoista aiheutuvat muutokset ovat joko välillisiä valuma-
alueiden kautta tulevia tai suoraan vesistöön kohdistuvia biologisia, kemiallisia tai 
hydrologisia muutoksia. Oleellista on se, että kuormituksen ylittäessä vesistön sie-
tokyvyn, vesistön tila alkaa muuttua.

Vesistön sietokyvyn ylittävän kuormituksen laatu, määrä ja purkautumistapa 
vaikuttavat vesistöissä tapahtuvan muutoksen nopeuteen. Pitkällä aikavälillä ve-
sistöt saavuttavat kasvaneesta kuormituksesta syntyvän uuden tasapainotilan kor-
keammalle rehevyys(trofia)tasolle kuormituslähteistä riippumatta. Päästölähteiden 
merkitys ja erot tulevat kuitenkin konkreettisesti esille kuormituksen seurannoissa 
ja suunniteltaessa konkreettisia toimenpideohjelmia kuormituksen alentamiseksi.

Kokonaiskuormituksen vallitsevaa tilannetta tarkastellaan yleensä kuormittaja-
kohtaisina osuuksina. Vesistöihin tulevan kokonaiskuormituksen vähentämistavoit-
teissa lähtökohtana on myös ollut asettaa kullekin kuormitussektorille suhteellisesti 
samansuuruiset kuormituksen vähentämistavoitteet. Vaikka vesistöjen kannalta on-
kin melko yhdentekevää mihin päästölähteeseen kuormituksen vähentämistoimet 
kohdennetaan, yhteiskunnan kannalta olisi keskeistä tehdä vaadittavat kuormituksen 
leikkaukset siellä, missä se voidaan tehdä pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla.

Maatalous on ollut ja tulee jatkossakin olemaan suurin ihmistoiminnoista peräisin 
olevan kuormituksen lähde. Kuormittajakohtaisen samansuuruisen kuormitusosuu-
den vähentämistavoitteen asettaminen merkitsee maataloudelle suurinta määrällis-
tä tavoitetta. Kustannusten näkökulmasta tarkasteltuna tilanne muuttuu kuitenkin 
hyvin toisenlaiseksi. Kun mittarina käytetään pidättyvälle ravinnekilolle tulevaa 
euromääräistä kustannusta, kuormitussektoreiden yli menevä tarkastelu osoittaa 
sen, missä kuormituksen vähentäminen olisi edullisinta.

Tämän hankkeen tuloksia voidaan tarkastella erikseen seurannan, mallien, maata-
louden ympäristötuen, valuma-alueiden tai vesistöjen hoito-ohjelmien näkökulmasta. 
Kun vesistöjen tilaa koskevat tavoitteet määritellään vesienhoitolain ja asetuksen mu-
kaan ja toimenpiteiden toimeenpanoa maatalouden osalta ohjaa ympäristötukijärjes-
telmä, hankkeen tuloksia pitää jo tämän vuoksi tarkastella laajemmassa yhteydessään 
(vrt. Kuva 4.1). Tässä yhteydessä tarkastelu rajoittuu maatalouteen, mutta vastaava 
tarkastelua pitäisi tehdä enemmän myös kuormitussektoreiden välillä.

Maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämistarpeiden määrittelyssä ja maa-
talouden toimenpiteitä koskevassa priorisoinnissa tulee ottaa huomioon käytettävissä 
oleva tutkimustieto niin hyvin kuin mahdollista. Tutkimustiedon käytettävyyttä kui-
tenkin heikentää siihen liittyvä epävarmuus ja osittainen ristiriitaisuus. Epävarmuu-
den tunnistaminen ja sen merkityksen arvioiminen osoittaa uuden tiedon hankkimis-
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tarvetta ja toisaalta antaa mahdollisuuksia kehittää maatalouden ympäristö-ohjelmaa 
oikeilla painotuksilla. Tämä on erityisen tärkeää vesienhoidon toimenpideohjelmien 
täytäntöönpanossa ja toisaalta varautumisessa ennakolta ilmastonmuutoksen aiheut-
tamiin kuormituspaineisiin. Seuraavassa on tarkasteltu kriittisesti tässä hankkeessa 
esille tullutta tutkimustiedon hankintaan liittyvää epävarmuutta, kehittämistarpeita 
sekä tähän tutkimukseen perustuvia suosituksia maatalouden ympäristöohjelmien ja 
täytäntöönpanon edistämiseksi. Tarkastelu on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuk-
siin:

• Maatalouden vesistökuormitus
• Seuranta ja sen tarve 
• Paikkatieto ja sen tarve
• Mallit ja arviointimenetelmät
• Maatalouden toimenpiteiden vaikuttavuus
• Vesienhoitosuunnitelmien täytäntöönpano
• Kustannustehokkaat toimenpiteet
• Valuma-alue ja järvikunnostus
• Suositukset maatalouden ympäristötukijärjestelmään.

 
Maatalouden vesistökuormitus

Maatalouskuormituksen keskimääräinen taso pitkällä aikavälillä on osoitettu melko 
luotettavasti. Arvio perustuu pitkäaikaisiin valuma-alueseurantoihin, koekenttätut-
kimuksiin ja malliarvioihin, eikä arvioiden välillä ole merkittävää ristiriitaa. Maata-
louden vuosikuormituksen arviointi on kuitenkin hyvin epävarmalla pohjalla. Vuo-
sivaihtelu on niin suuri, että ympäristötoimenpiteiden vaikutukset peittyvät lyhyellä 
aikavälillä tähän vaihteluun. Kuormituksen vuodenaikaisjakaumasta on uutta tietoa, 
mutta sitä on toistaiseksi käytettävissä niukasti. Kuormituksen vuodenaikaisjakaumi-
en tarkka selvittäminen edellyttää hyvin tiheän pitkäaikaisseurannan tuloksia.

Suomen viljelty peltoala koostuu runsaasta miljoonasta viljelylohkosta. Kun kuor-
mitus (eroosio ja ravinnekuormitus) muodostuu monen tekijän yhteisvaikutukses-
ta ja toisaalta tiedetään hehtaarikohtaisen kuormituksen vaihtelevan hyvin laajalla 
vaihteluvälillä, lohkokohtaisen kuormituksen määrittäminen on käytännössä mah-
dotonta. Keskimääräistä pitkänajan kuormituslukua (kg ha-1 v-1) ei voida käyttää 
lohkokohtaisena kuormitusarviona, jos toimenpiteet halutaan kohdentaa tehokkaasti. 
Vuosittainen viljelykasvien osuus viljellystä pinta-alasta muuttuu verraten hitaasti 
ja viljellyn pellon kokonaisalassa tapahtuu vuosittain vain melko pieniä muutoksia. 
Suurin vuosittainen muutos koskee eri viljelykasvien ja muokkauskäytäntöjen siirtä-
mistä lohkolta toiselle. Lohkojen erilaisesta kuormittavuudesta johtuen tällä saattaa 
olla merkittävä vaikutus kuormitusvaihteluihin.

Empiiristä koekenttäaineistoa on pitkältä ajalta, mutta se kattaa peltojen omi-
naisuuksista melko suppean osan. Koko viljellyn peltoalueen kaikkia olosuhteita 
kuvaavaa koekenttäaineistoa ei ole mahdollista tuottaa. Keskeisiä tietotarpeita ovat 
mm. lannoitteiden ja lannan ravinteiden käyttäytyminen muokkauskerroksessa. Pääl-
limmäisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi kuinka suuria ovat lannoituksen aiheuttamat 
suorat ravinnepäästöt, kuinka paljon muokkauskerroksen varastoista huuhtoutuu 
ravinteita vuosittain tai mikä on kasvien tarpeet tyydyttävä typpi- ja fosforilan-
noituksen kestävä taso. Muokkauskerroksessa olevan orgaanisen typen erilainen 
mineralisaatio erilaisissa muokkauskäytännöissä ja erilaisina hydrologisina vuosi-
na saattaa olla yksi keskeinen huuhtoutuvan nitraattitypen primääri lähde. Myös 
muokkauskerroksen fosforivarastojen tai vastaavasti lannoituksen merkitys kasvien 
ravinteiden saantiin peltojen alenevilla P-luvuilla on avoin kysymys.

Maatalouskäytännöissä on tapahtunut laajuudeltaan kaksi merkittävää muutosta; 
syksyllä kynnetyn peltoalan väheneminen ja typpi- ja fosforilannoitteiden käyttömää-
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rien aleneminen. Näiden muutosten todellinen vaikutus maatalouden huuhtoutumiin 
on kuitenkin epäselvä, kun vastaavana aikana on tapahtunut vastakkaiseen suuntaan 
vaikuttavia muutoksia (esim. talvijaksojen leudontuminen). Taustalla saattaa olla 
muitakin epävarmuutta lisääviä tekijöitä, joita ei ole riittävästi tunnistettu, kuten 
uuden pellon raivaus tai orgaanisten viljelymaiden typpikuormitus. Mallilaskelmien 
osoittaman kuormituksen alenemisen ja valuma-alueseurannoissa saatujen tulosten 
välinen ristiriita viittaa juuri em. epävarmuustekijöiden suureen vaikutukseen.

Seuranta ja sen tarve
Pienten valuma-alueiden seuranta on konkreettisin hajakuormituksen ”mittausme-
netelmä”, jolla maatalouden kuormitusta ja sen muutoksia pyritään havainnoimaan. 
Tämän mittausmenetelmän kehittämiseksi Savijoen pienelle valuma-alueelle asennet-
tiin hankkeen alussa uudet automaattiset sensorit (sameus ja nitraatti). Tulokset osoit-
tivat valuma-alueen vedenlaadun vaihtelevan virtaamavaihteluiden mukaan erittäin 
voimakkaasti. Vaikka pitoisuuspiikit olivat kestoltaan hyvin lyhytaikaisia, niiden ai-
kana kulkeutui vesistöön merkittävä osa kokonaiskuormituksesta. Seurantavuosista 
toinen sisälsi hyvin sateisen ja leudon talven ja toinen lähes normaalin pakkastalven. 
Kuormitusero näiden vuosien – erityisesti talvien – välillä oli huomattavan suuri.

Perinteisellä tavalla otettujen vesinäytteiden perusteella määritetyt kuormitusar-
viot poikkesivat huomattavasti sensoreihin perustuvasta tuloksesta. Ero kasvoi sitä 
suuremmaksi mitä harvemmalla vesinäytemäärällä arvio tehtiin ja mitä enemmän 
kuormitus vaihteli ajallisesti. Lisäksi vesinäytteisiin perustuva vuosikuormitus käänsi 
tässä tutkimuksessa kaksi seurantavuotta kuormittavuudeltaan päinvastaiseen jär-
jestykseen automaattilaitteisiin perustuvaan tulokseen verrattuna. Erot olivat niin 
suuria, että hyvin todennäköisesti minkä tahansa yksittäisen vuoden ja valuma-
alueen vesinäytteisiin perustuvat kuormitusarviot ovat hyvin epäluotettavia. Tämä 
johtuu yksinomaan siitä, että harvaan otettavat vesinäytteet ovat sattumanvaraisia 
kuormituspiikkien toistuvuuteen ja lyhytaikaisuuteen suhteutettuna. Pitkällä aika-
välillä niistä muodostuva keskimääräinen kuormitusarvio vastannee todellisuutta 
huomattavasti paremmin.

Tulosten mukaan kolmen kesäkuukauden aikana tuleva kuormitus Savijoella oli 
molempina vuosina 1-5 % koko vuoden kuormituksesta. Kevätkauden osuus koko 
vuoden kuormituksesta oli molempina vuosina samanlainen, mutta syksyn ja talven 
aikana tapahtuneen kuormituksen osuus oli hyvin erilainen. Hyvin tiheälläkään 
vesinäytemäärällä ei tätä eroa olisi saatu esille. Tavanomainen käytäntö on myös se, 
että seurannat keskeytetään pienillä valuma-alueilla talvikaudeksi.

Kuormituksen vähentämistoimenpiteiden vaikutusten arviointi pelkästään vesi-
näytteisiin perustuen on siis ongelmallista, käytännössä lähes mahdotonta. Uuden 
tekniikan käyttö valuma-alueseurannoissa on tämän vuoksi välttämätöntä. Luotet-
tava ja tiheä seuranta ei ole itseisarvollinen toiminta-alue vaan se on perusta muille 
osa-alueille. Tämän vuoksi tiheän ja jatkuvan valuma-alueiden seuranta-aineistojen 
tarve kasvaa vuosi vuodelta. Ilman luotettavaa seurantaa lähtee pohja kaikilta kuor-
mitusarvioilta ja työkalujen käyttösovelluksilta ja samalla menee yleinen uskottavuus 
vesientilaa parantavilta ympäristöohjelmilta. Automaattisten seurantalaitteiden käyt-
töä ja käytön laajentamista puoltavat seuraavat tarpeet:

• Vuodenaikaiskuormituksen ja sen vaihtelun määrittäminen pitkällä aikavälillä
• Poikkeuksellisten sadekesien hetkellinen merkitys kuormituksessa
• Kuormituksen vuosivaihtelun havaitseminen
• Ilmastonmuutoksen vaikutukset
•  Maatalouden ympäristötoimenpiteiden vaikutusten havaitseminen valuma-

aluetasolla
• Vesienhoito-ohjelmien vaikutusten havaitseminen
• Mallien kehitystarpeet
• Orgaanisten maiden ja ojitettujen soiden typpikuormituksen havaitseminen
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Paikkatieto ja sen tarve
Nykyinen peruskartan 5 m:n korkeuskäyriin perustuva paikkatieto on liian karke-
aa esimerkiksi eroosion määrän arvioinnissa tai tulva-alueiden tunnistamisessa ja 
aiheuttaa paljon virheellisyyttä arviointeihin. Uusi, laserkeilattu maanpinnan kor-
keustieto parantaa merkittävästi edellytyksiä tarkentaa korkeustietoon pohjautuvia 
prosesseja ja muuttujia. Maaperän ylimmän pintakerroksen (0-5 cm) maalajin koos-
tumuksen tunteminen on myös tärkeää arvioitaessa erityisesti eroosio ja ravinne-
huuhtoumariskiä.

Malleihin perustuvissa kuormitusarvioinneissa peltolohkoaineiston merkitys on 
keskeinen. Käytettävyys paranee kun erilaisten tarkempien paikkatietoaineistojen 
yhdistäminen tulee teknisesti helpommaksi. Peltolohkoaineistosta voidaan selvittää 
mm. peltoalueen ajallista muutosta. Ongelmana ovat peltolohkoaineiston sisältö tai 
sen puutteet. Tarve tarkemmalle maan P-lukuja koskevalle paikkatiedolle on erittäin 
suuri. Nyt käytettävissä oleva kuntakohtainen tieto ei ole riittävän tarkkaa P-lukujen 
vaihtelun paikalliseen arviointiin ja valuma-aluekohtaiseen fosforin huuhtoutumien 
arviointiin. Ravinnehuuhtoutumien luotettava arviointi edellyttää myös viljelyloh-
kokohtaista paikkatietoa viljely- ja muokkauskäytännöistä ja pinta-aloista. Ilman 
kattavaa ja tarkkaa paikkatiedon käyttömahdollisuutta niitä tarvitsevien mallien 
kuormitusarviot eivät ole uskottavia, vaikka mallien tarkkuus riittäisi huomattavasti 
laadukkaampiin arviointeihin.  

Mallit ja arviointimenetelmät
Ilmastonmuutos muuttaa suurella todennäköisyydellä hydrologista kiertoa. Tämä 
yhdistettynä mallien nykyiseen tasoon ja laskentakykyyn lisää painetta mallien ke-
hittämiseen, erityisesti prosessipohjaisten valuma-aluemallien osalta. Automaattinen, 
jatkuvatoiminen pienten valuma-alueiden seuranta mahdollistaa aiempaa paremman 
malli- ja mittaustulosten vertailun ja tältä pohjalta voidaan tarkentaa mallien proses-
sikuvauksia sekä niiden kykyä reagoida paremmin todellisuutta vastaavalla tavalla 
hydrologisiin ilmiöihin. Mallitulosten keskinäisessä vertailussa lähtötietojen ja para-
metriarvojen vastaavuus tai vertailtavuus on keskeinen lähtökohta prosessikuvausten 
arvioinnissa ja viimekädessä mallitulosten laatuarvioinnissa.

Tässä hankkeessa tunnistettiin runsaasti mallien kehitystarpeita (ks. Luku 4.4), 
jotka koskevat niin peltolohkomalleja, valuma-aluemalleja kuin arviointijärjestelmiä. 
Tämä kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja nyt olisikin välttämätöntä tehdä mallien 
ylläpitoa ja kehittämistä koskevia linjauksia. Tässä esitettyjä malleja on kehitetty pää-
asiassa projektipohjalta hankkeesta toiseen. Jatkossakin kehitystyö riippuu paljolti 
uusista hankkeista, ellei tehdä strategista päätöstä pysyvästä mallien kehitystyöstä. 
Ylläpidettävien ja kehitettävien mallien määrä ei voi olla suuri, mutta mallien keski-
näisen vertailtavuuden vuoksi niitä täytyy olla enemmän kuin muutama.

Valtakunnallisten kuormitusarvioiden täsmentäminen edellyttää erityisesti VE-
MALA-mallin kehittämistä. VEPS-järjestelmän laskennat sisältyvät jo nyt VEMA-
LAan ja parhaillaan on menossa myös VIHMAn kuormitustietojen ja vesiensuoje-
lumenetelmien tehokkuuden siirto. Prosessipohjaisia valuma-aluemalleja tarvitaan 
kuitenkin edelleen tapauskohtaisesti esimerkiksi yksityiskohtaiseen maankäytön ja 
ilmastonmuutosten vaikutusten arviointiin.

Mallitulokset ovat aina yksinkertaistettua kuvausta todellisuudesta ja mallin kyky 
tuottaa todenmukaisia tuloksia määräytyy pitkälti lähtötietojen yksityiskohtaisuu-
desta ja tarkkuudesta. Paikkatiedon tarve ja merkitys mallien käytössä on kasvamassa 
ja onkin todennäköistä, että mallien luotettavuus kasvaa merkittävästi paremman ja 
tarkemman lähtöaineiston myötä, mikäli myös mallien prosessikuvauksia pystytään 
kehittämään.
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Maatalouden toimenpiteiden vaikuttavuus
Nykyinen maatalouden ympäristötukijärjestelmä sisältää laajan kokoelman vaih-
toehtoisia ja rinnakkaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Yksittäisten toimenpiteiden 
vaikutuksista on myös melko laajasti tutkimustuloksia. Toimenpiteiden vaikutuksia 
ei kuitenkaan ole testattu kaikissa olosuhteissa, eikä valuma-aluetasolla ole tehty 
tutkimuksia laaja-alaisten toimenpiteiden kokonaisvaikutuksista. Niinpä yksittäisten 
toimenpiteiden vaikutusten yleistäminen koko valuma-alueen mittakaavaan tuottaa 
vain suuntaa-antavia arvioita tilanteen kehittymisestä. Valuma-alueseurannoissa 
nykyisten toimenpiteiden vaikutukset eivät tule esille.

Ympäristötukijärjestelmään sisältyvillä toimenpiteillä on mallilaskelmien mukaan 
kuitenkin suuri vesiensuojelullinen potentiaali. Malliarvioiden mukaan nykyiset 
toimenpiteet ovat myös alentaneet maatalouden kuormitusta. Tähän viittaavat myös 
merkittävät muutokset maatalouskäytännöissä. Erityinen ongelma on se, että vaiku-
tukset eivät tule esille aina odotetulla tavalla valuma-alueiden purkupisteissä. Ympä-
ristövaikutusten näkyminen valuma-alueiden purkupisteessä edellyttäisi tehokkaasti 
kohdennettuja tai vaihtoehtoisesti hyvin laaja-alaisia toimenpiteitä. Nykyisessä ym-
päristötukijärjestelmässä ei kuitenkaan ole toimenpiteitä kohdentavaa mekanismia. 
Kaikki tilat, jotka täyttävät ympäristötuen ehdot, saavat ympäristötukea tilan kaikille 
pelloille. Tämän vuoksi ympäristötukijärjestelmä on nykyisellään melko tehoton ver-
rattuna sen mahdollisuuksiin. Ympäristötukea pitäisikin kohdentaa toimenpiteiden 
vaikutusten perusteella. Tällainen todellisten ympäristövaikutusten mukaan porras-
tettu ympäristötuki olisi tärkeä askel oikeaan suuntaan vesiensuojelussa.

Uudet kehitteillä olevat käytännön menetelmät mahdollisesti täydentävät myö-
hemmin ympäristötukijärjestelmän toimenpidevalikoimaa. Esimerkiksi kipsin le-
vittäminen pelloille tai kosteikkojen tehokkuuden parantaminen kipsillä tai muilla 
vaarattomilla lisäaineilla saattavat tuoda lisämahdollisuuksia maatalouden ravin-
nekuormituksen hallintaan. Ravinteiden laajamittainen kierrätys ja siinä tarvittavan 
ympäristöteknologian kehittäminen luo puolestaan toisenlaisen lähestymistavan 
kuormituksen vähentämiseen. Tällöin periaatteellinen ero aiempaan, keinolannoit-
teisiin perustuvaan tuotantoon on, että lisäravinteiden tuonti systeemiin vähenee ja 
tuotanto muuttuu askeleen lähemmäksi suljettua ravinteiden kiertoa.

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittävästi lisäpaineita myös maatalouden vesien-
suojelulle. Lähtökohtaisesti nykyiset toimenpiteet pystyvät vastaamaan tähänkin 
haasteeseen, kysymys on lähinnä toimenpiteiden toteutuksen mittakaavasta. Il-
mastonmuutoksen edetessä pidemmälle toimenpiteiden peltolohkoja koskeva koh-
dentamistarve saattaa menettää merkityksensä, varsinkin jos uudessa tilanteessa 
tarvittaisiin laaja-alaisia toimenpiteitä koko viljellyllä peltoalalla. Tässä tilanteessa 
tärkeämpää onkin se, että toimenpiteet leikkaisivat kuormitusta tehokkaasti kasvu-
kauden ulkopuolella.

Vesienhoitosuunnitelmien vaikuttavuus
Vesienhoitosuunnitelmissa vesientilaa pyritään parantamaan tai ylläpitämään ny-
kykäytännön mukaisilla maatalouden toimenpiteillä, joita ovat lähinnä toteutetut 
ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteet. Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden 
ollessa riittämättömiä, vesienhoitosuunnitelmissa esitetään lisättäväksi toimenpiteitä 
(so. VHS:n lisätoimet), mikä käytännössä useimmiten tarkoittaa maatalouden ympä-
ristötuki- ja erityistukijärjestelmän toimenpiteiden lisäämistä nykyistä laajemmalle 
peltoalalle.

Aurajoen ja Kalajoen hoito-ohjelmissa esitettyjen toimenpiteiden keskimääräiset 
vaikutukset alueen peltohehtaaria kohden ovat merkittävästi erilaiset. Kun alueilla 
siirrytään edellisten toimenpiteiden lisäksi laaja-alaiseen suorakylvöön, suhteellinen 
muutos on lähes samanlainen, mutta hehtaarikohtainen kuormituksen aleneminen 
on Aurajoella suurempi. Lähtökohta on Aurajoen merkittävästi korkeampi kuormi-
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tustaso lähtötilanteessa. Kun samansuuruiset kuormituksen suhteelliset muutokset 
johtavat merkittävästi erilaiseen absoluuttisen muutokseen, se samalla merkitsee 
myös erilaisia ravinnekuormituksen hallinnan yksikkökustannuksia. Tämä aiheuttaa

taas uusia kysymyksiä, kuten missä ja millä perusteilla priorisoidaan maatalouden 
toimenpiteitä. Onko tarkoitus vaikuttaa ensisijaisesti lähijärven, rajoitetun merialu-
een vai koko Itämeren tilaan. Luonnontieteen kannalta ainoa menettelytapa on pitää 
kaikissa tilanteissa lähivedet parhaassa mahdollisessa kunnossa, jolloin suuremmat 
vesialueet hyötyvät siitä luonnollista tietä. Poliittinen arviointi tai toimenpiteiden 
priorisointi on kokonaan eri asia. Tässä tarkastelussa joudutaan tarkoin miettimään 
maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja VPD:n välistä suhdetta.

Toimenpideohjelmien vaikutusarvioinnissa on erityisen tärkeää huomioida va-
luma-alueiden keskinäiset erot ja varmistaa, että toimenpideohjelmat perustuvat 
valuma-alueiden vallitseviin oloihin ja ovat mitoitettu vastaanottavien vesistöjen 
tarpeisiin. Nyt laadituista vesistöaluekohtaisista hoito-ohjelmista on vielä pitkä matka 
vesistöjen hyvään tilaan ja tämä edellyttäisi ympäristötukijärjestelmän ja toimenpide-
ohjelmien tavoitteiden yhteensovittamista. Joka tapauksessa maatalouden toimenpi-
teet perustuvat tilantason päätöksiin ja valintoihin. Tämän tutkimuksen perusteella 
voidaan kiteytetysti todeta, että:

•  Hoito-ohjelmien toteutuksen tärkein ohjauskeino maataloudessa on ympäris-
tötukijärjestelmä

 - maatilan ja hoito-ohjelmien tavoitteet tulisi sovittaa yhteen
 - maatilan toimenpiteet tulisi kohdentaa valuma-alueen tarpeisiin
• Tarvitaan hoito-ohjelmien vaikuttavuusarvioinnit erilaisilla mallityökaluilla
 - vesistöaluekohtaiset arvioinnit
 - ympäristötukijärjestelmän toimenpiteiden mahdollisuudet TPO:iin verrattuna

Kustannustehokkaat toimenpiteet
Koska merkittävä osa rehevöitymistä aiheuttavasta ravinnekuormituksesta on pe-
räisin maataloudesta, tarvitaan myös merkittävä määrä toimenpiteitä kuormituksen 
alentamiseksi. Maatalouden kuormitus on hajakuormitusta, joka kulkeutuu vesistöi-
hin hyvin laajalta alueelta. Tämä luo laaja kirjon erilaisia olosuhteita. Tämän vuoksi 
sekä kuormitusta vähentävien toimien kustannukset että erityisesti tehokkuus voivat 
vaihdella vesistöalueiden välillä. Kustannustehokkuuden laskeminen edellyttää toi-
menpiteiden vaikutusten ohella myös tietoa maatalouden kuormituksen vähentämi-
sen kustannuksista.

MTT Taloustutkimuksen SAMA- osiossa tutkimusaineistona käytettiin sää-, maan-
nos-, kaltevuus-, vesistö-, peltolohko-, ja maatilarekisteriaineistoja Aurajoen ja Kalajo-
en valuma-alueilta. Lisäksi lähtötietoina käytettiin maataloustuotteiden ja –panosten 
hintatietoja, maatalouden tukia ja tukiehtoja vuosilta 2003 ja 2009 sekä ICECREAM-
osiossa tuotettuja ravinnekuormitusta kuvaavia parametreja. Viljelytoimien konetyön 
kustannukset laskettiin työtehoseuran julkaisemista tilastollisista urakointikustan-
nuksista.  Kustannustehokkaita ratkaisuja (tilatason kustannuksilla) tarkasteltiin 
epälineaarisen optimoinnin avulla. Valuma-alueiden vertailemiseksi niille laskettiin 
kustannustehokas ratkaisu kuormituksen vähentämiseksi 30 prosentilla erikseen 
sekä typelle että fosforille. Vuoden 2009 tulosten mukaan edullisin mahdollinen yh-
distelmä fosforille maksoi noin 50 € /ha vuodessa Aurajoella ja 352 €/ha vuodessa 
Kalajoella. Vastaavasti typen kustannukset olivat 2 €/ha ja 5 €/ha. Vertailtavia toi-
menpiteitä olivat lannoituksen vähentäminen, kynnön keventäminen tai suorakylvö, 
viljelykasvin vaihto, kesannointi, suojavyöhykkeet ja kosteikot. Tulosten mukaan

tavoitteiden saavuttamiseen ei ole yhtä ylivoimaista keinoa. Halvimmat vähen-
nykset kuormituksessa saavutettiin kohdentamalla nurmialaa kuormittavimmille 
alueille. Tehokkaita tapoja olivat myös lannoituksen vähentäminen ja muokkaus-
menetelmän tai viljelykasvin vaihto. Kosteikot ovat SAMA-mallin mukaan kalliita 
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keinoja, mutta niihin saatetaan joutua turvautumaan mittavien vähennysten aikaan-
saamiseksi. Kesantoalan lisääminen ei tulosten mukaan kannata kuormituksen vä-
hentämiseksi.

VIHMA- osiossa tutkimusalueille laskettiin kuormituksen vähennys ja vesienhoi-
tosuunnitelmien (VHS) toimenpiteille kohdennetut ympäristötuet. Tulosten mukaan 
keskimääräinen ympäristötuki vähennettyä partikkelifosforikiloa kohden Aurajoella 
on 520 € ja Kalajoella 2280 € ja typpikiloa kohden Aurajoella 27 € ja Kalajoella 52 €. 
Laskentaan sisältyy VHS:n toimenpideohjelmien nykytila ja lisätoimenpiteet. Jos li-
säksi siirrytään suorakylvöön kaikilla niillä pelloilla, joita vesienhoitosuunnitelmien 
toimenpiteet eivät koske, on ympäristötuen määrä vähennettyä partikkelifosforikiloa 
kohden Aurajoella 420 € ja Kalajoella 980 € ja typpikiloa kohden Aurajoella 24 € ja 
Kalajoella 25 €. Fosforin kustannusluvuissa konkretisoituu siis lähtötilanteen kuor-
mitustason vaikutus. Tasaisilla ja nurmivaltaisilla alueilla, kuten Kalajoella, partik-
kelimaisen fosforin kuormitus on matalalla tasolla. Ympäristötuen toimenpiteillä 
saavutettava kuormituksen määrällinen alentaminen on siksi vähäisempää kuin 
Aurajoella, vaikka tuki on lähes samalla tasolla.

Ympäristötoimenpiteistä muodostuva tilatason kustannus pidättyvää ravinnekiloa 
kohden (€/kg) on merkittävästi pienempi kuin maksettu ympäristötuki kiloa kohden. 
Tämä johtuu mm. ympäristötukeen sisältyvistä transaktiokustannuksista, toteutet-
tujen toimenpiteiden puutteellisesta kohdentumisesta ja toimenpiteiden kokonais-
määrästä. Ympäristötukijärjestelmän täytäntöönpanoon sisältyy ristiriitainen piirre 
kustannustehokkuuden kannalta. Järjestelmässä on minimitaso, jonka täyttyessä 
kaikille tilan peltohehtaareille maksetaan ympäristötuen perustukea. Jos peltotoi-
menpiteitä kuitenkin lisätään tämän minimitason yli, niistä saatavat ympäristöhyödyt 
ovat moninkertaiset lisää maksettavaan ympäristötukeen verrattuna. Järjestelmä 
siis toimii osittain päinvastaisesti niihin järjestelmiin verrattuna, jotka priorisoivat 
toimenpiteitä kustannustehokkuuden mukaan.

Valuma-alue ja järvikunnostus
Valuma-alueella tehtävien toimenpiteiden ohella vesistön tilaa voidaan kohentaa 
myös järvikunnostustoimenpiteillä. Useimmiten niillä ei voida kuitenkaan korva-
ta valuma-alueen toimenpiteitä. Lähtökohtana on, että valuma-alueen kuormitus 
tulee saada ensin kestävälle tasolle ennen kuin järvikunnostukselle on perusteita. 
Valuma-alueen kuormituksen alennuttua tavoitetasoonsa, järvikunnostuksella saa-
daan suurimmat ja pitkäaikaisimmat vaikutukset järven tilaan. Järvikunnostuksesta 
ja sen vaikutuksista on raportoitu tarkemmin VEKUME- hankkeen loppuraportissa.

Suositukset maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämiseksi
Nykyisen maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä sovelletaan maatiloilla ilman 
erityistä kohdentamisvaatimusta. Siksi lopputulos on usein melko sattumanvarainen 
ja osa potentiaalisesta ympäristöhyödystä jää saavuttamatta. Samoja toimenpiteitä 
kohdentamalla voidaan saada jopa kaksinkertainen vaikutus kohdentamattomaan 
verrattuna. Kun ympäristötoimenpiteiden laajentuessa kattamaan merkittävän osan 
valuma-alueen peltopinta-alasta, kasvavat kokonaisvaikutukset huomattaviksi.

Maatalouden toimenpiteiden kohdentaminen erityisen kuormittavimmille aluei-
siin on välttämätöntä, kun rajallisella toimenpiteiden määrällä halutaan maksimaa-
liset vaikutukset aikaiseksi. Mikäli tämä ei riitä vesiensuojelutavoitteiden täyttämi-
seksi, tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä, jotka joudutaan toteuttamaan vähemmän 
kuormittavilla pelloilla. Tämä tilanne tulee hyvin todennäköisesti eteen ilmaston 
lämmetessä ja kuormituksen kasvaessa, jolloin vesistökuormituksen tavoitetason 
saavuttaminen vain vaikeutuu entisestään. Seuraavassa tukijärjestelmässä ei toden-
näköisesti ole vielä tarvetta varautua ilmastonmuutokseen, mutta nykyistä järjestel-
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mää tulisi kehittää vaikutuksiltaan tehokkaammaksi, toimenpiteitä ohjaavammaksi 
ja hyvin joustavaksi. 

Tämän raportin pohjalta keskeiset ympäristötuen kehittämisehdotukset ovat:
•  Ympäristötukijärjestelmään tulee sisältyä tehokkaita toimenpiteitä valikoiva ja 

kohdentava mekanismi
 - tilatasolla tapahtuva kohdentaminen – kuormittavat peltolohkot
 - ajallinen kohdentaminen - kuormittavat vuodenajat
 - kuormituksen vuosivaihtelun tasaaminen
• Joustava ja yksinkertainen järjestelmä
 - selkeä toimenpidevalikoima
 - todellisten toimenpidehehtaarien mukaan maksettava tuki
 - ympäristövaikutuksiin perustuva tuki
• Pitkä-aikainen ennustettava järjestelmä
 - viljelijöille mahdollisuus suunnitella pitkäaikaisia toimenpiteitä
 - ympäristöteknologian tukeminen
 - selkeä ja ennustettava ohjeistus ja säännöstö

Keskeiset lähtökohdat ympäristötukijärjestelmän toimenpidevalikoimaan hyväk-
syttäville toimenpiteille tulisi olla niiden kyky leikata kuormitusta siellä missä sitä 
tapahtuu ja silloin kun sitä tapahtuu. Maksettavan tuen perusteet tulisi olla samat 
kuin toimenpiteiden kohdentamistarpeet eli porrastettua ympäristötukea makset-
taisiin käytännössä toimenpiteen vaikuttavuuden perusteella.  Menetelmä ei täysin 
takaa valuma-alueella tapahtuvaa parasta mahdollista toimenpiteiden kohdentamis-
ta maatilojen erilaisuuden vuoksi, mutta ero nykyiseen tulisi olemaan merkittävä. 
Tiloilla tapahtuva porrastettuun ympäristötukeen perustuva toimenpiteiden valinta 
johtaisi joustavasti ja melko nopeasti vesienhoitoon liittyvien toimenpide-ohjelmien 
toteutumiseen. 
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Maatalouden vesistö-
kuormituksen hallinta

Seuranta, mallit ja kustannustehokkaat toimenpiteet 
vesienhoidon toimenpideohjelmissa

Sari Väisänen ja Markku Puustinen (toim.)

SSSSSSSSSSSSSSSuuuuuuuuuuuuuuuuuooooooooooommmmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnnnn yyyyyyyyymmmmmmmmmppppppäääääääääärrrrrrriiiiiissssssssttttttttööööööööööööööööökkkkkkkkkkeeeeeeeeesssssssssskkkkkkkkkkuuuuuuuussssssss
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