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1  Johdanto               
 
1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suomen ilmastosta, kasvukauden lyhyyden aiheuttamasta kuivatustarpeesta ja maaperän 

vaatimasta voimallisesta fosforilannoituksesta johtuen maataloustuotannon ympäristöä 

rasittavat ravinnehuuhtoumat ovat mittavia. Fosforikuormituksesta peräti 62% on peräi-

sin maataloudesta (Lankoski 2003).  

 

Taloustieteellisesti maatalouden ravinnekuormituksessa on kyse ulkoisvaikutuksesta. 

Baumol and Oates (1988) määritelmän mukaan ulkoisvaikutus syntyy, kun tuotannossa 

ei huomioida siinä syntyvien saasteiden vaikutusta toisten hyvinvointiin.  Maatalouden 

tapauksessa viljelijä tekee päätöksiä lannoituksen määrästä, ajankohdasta, viljelykasveis-

ta, kyntötavasta jne. omaa toimintaansa optimoiden, ottamatta huomioon pelloilta valu-

van ravinnekuorman mahdollisia rehevöittäviä vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa nega-

tiivisesti mm. kalastajien, virkistyskäyttäjien ja maanomistajien hyötyyn. Julkinen valta 

pyrkii toimillaan lieventämään ulkoisvaikutuksia, maatalouden tapauksessa mm. maata-

louden ympäristötuilla.  

 

Valtioneuvoston vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaan fosforikuormitusta tulee vähen-

tää 45% 1990-luvun alun tasosta vuoteen 2005. Maatalouden osalta näyttää, ettei tavoit-

teita voida saavuttaa, vaikka fosforilannoitteiden käyttöä on jo vähennetty 60%. Tarvi-

taan myös ravinteiden poistoa edellyttäviä toimia, kuten suojavyöhykkeitä, kosteikkoja 

jne. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen Itämeren suojeluohjelmasta  (2002) 

esitetään valtion budjetista varattavaksi maatalouden ympäristönsuojelutoimenpiteisiin 

30,3 miljoonan euron tasokorotus toteutettavaksi neljän seuraavan vuoden aikana. (Val-

tioneuvoston periaatepäätös toimista Itämeren suojelemiseksi 2002.)  

 

Vuoden 2000 lopussa voimaan tulleen EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteita ovat mm. ve-

sien tilan parantaminen ja pinta- ja pohjavesien tilan huononemisen estäminen. Samainen 

direktiivi edellyttää myös vesipiireittäin tehtävää vesien käytön taloudellista analyysiä. 

(Karvonen 2001.) Taloudellisen analyysin sisältöä ei ole vielä täsmällisesti määritelty 

(Kaatra 2001). Joka tapauksessa se tulee edellyttämään vesiensuojelutoimenpiteiden kus-

tannusten selvittämistä ja vertailua. Tämä edellyttää myös maatalouden vesiensuojelun 

kustannustarkastelun viitekehyksen luomista. Tässä työssä pyritään vastaamaan tähän 
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haasteeseen tarkastelemalla valittujen maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kustan-

nuksia ja saavutettavaa puhdistustehoa. Tätä varten rakennetaan valittujen suojelutoimien 

kustannukset annetulla puhdistustasolla minimoiva malli. Se tarjoaa esimerkin johdon-

mukaisesta, vaikkakin suppeasta kustannustarkastelusta. 

 

Lounais-Suomessa sijaitsevan, kirkkaasta vedestään ja tuottoisista kalakannoistaan tun-

netun Säkylän Pyhäjärven ongelmana on järven rehevöitymiskehitys, joka kiihtyi selvästi 

1980-luvulla. Veden laadun heikkeneminen kosketti ammattikalastajia, alueen teollisuus-

yrityksiä, järven virkistyskäyttäjiä ja sitä kautta matkailua ja alueen elinvoimaisuutta 

yleensä. Teollisuuden mahdollisuus käyttää raakavettä prosesseihinsa tulee hyvin esiin 

mm. Ahlström Kauttua oy:n paperitehtaan prosessitekniikassa. Tuotantoon käytettävä 

raakavesi puhdistetaan yksinkertaisin hiekkasuodattimin Pyhäjärvestä pumppaamisen 

jälkeen. Euroopan mittakaavassa mahdollisuus näin vähäiseen ja halpaan raakaveden kä-

sittelyyn on ainutlaatuista1. Järviveden puhtaus on siis tehtaalle tärkeää: paperitehdas on-

kin yksi Pyhäjärven suojelurahaston perustajajäseniä ja rahoittajia. Hyvästä veden laa-

dusta hyötyvät vastaavalla tavalla muutkin alueen teollisuuslaitokset sekä enemmän tai 

vähemmän epäsuorasti kaikki intressiryhmät.  

 

Pyhäjärvellä on siis merkittävä rooli alueensa hyvinvoinnin lähteenä. Alueelta löytyy tar-

vetta kuormituksen vähentämiseen, tietoa järven tilasta, valuma-alueen toimista, valumi-

en laadusta ja resursseja suojelun toteuttamiseen. Kaiken kaikkiaan intressit järven veden 

laadun parantamiseen ovat niin voimakkaat, että tulosten saavuttaminen tuntuu mahdolli-

selta. Projektien rahoittajia ja ympäristötaloustieteilijää kiinnostaa, millaisin kustannuk-

sin tämä tapahtuu. 

 

Tutkimuskohteena nimenomaan Pyhäjärven valuma-alue on mielenkiintoinen lisäksi, 

koska alueen teollisuuden ja suurimpien yhdyskuntien jätevedet johdetaan Pyhäjärvestä 

pois laskevaan Eurajokeen. Näin ollen jäljelle jäävän kuormituksen tutkiminen helpottuu. 

Maatalousvaltainen alue tarjoaa oivan mahdollisuuden tutkia maatalouskuormitusta ja 

sen vähentämisen keinoja, sillä alueelta on saatavissa tutkimustietoa liittyen järven tilaan, 

ravinnevirtaamiin ja maatalouden toimenpiteisiin.  

 

                                                 
1 Laatupäällikkö Riitta Piilonen, Ahlström Kauttua oy. Suullinen tiedonanto 19.3.2003. 
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Työni taustalla on siis maanviljelyn rehevöitymisvaikutusten torjunnan vaatimat toimet 

EU:n, Suomen valtion ja Pyhäjärven tasolla – vesipuitedirektiivin, valtiollisten suoje-

luohjelmien ja alueellisten intressien ja erityispiirteiden muodossa. 

  

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksessa rakennetaan hajakuormituksen kustannustehokasta vähentämistä kuvaava, 

kolmen toimenpiteen ja usean osavaluma-alueen malli. Sen numeerisen sovelluksen avul-

la etsitään Pyhäjärven Yläneenjoen osavaluma-alueiden itsenäiset, kustannustehokkaat 

puhdistusratkaisut sekä kahden alueen yhteistyöratkaisu. Tarkastelun kohteina sekä ylei-

sessä että empiirisessä osassa on kolme maatalouden hajakuormituksen vähentämistoi-

menpidettä: vähennetty lannoitus, suojavyöhykkeet ja vesiensuojelukosteikot. Mallissa 

oletetaan, että muuhun kuin pelloilta tulevaan huuhtoumaan ei voida vaikuttaa.   

 

Mallissa ei etsitä ratkaisua vyöhykkeiden tai kosteikkojen sijoituspaikoille alueen sisällä. 

Lokaatioiden määritteleminen edellyttäisi GIS-pohjaista2 mallia. Tässä tutkimuksessa 

optimaalinen ratkaisu ainoastaan jakaa kuormituksen vähentämisen eri keinojen välille.  

  

Tutkielma pyrkii rajoitteiden puitteissa luomaan taloudellisen tarkastelun viitekehyksen 

yleensä maatalouden ja erityisesti Pyhäjärven Yläneenjoen hajakuormituksen vähentämi-

selle. Vaikka empiirisen osan malli ei välttämättä sellaisenaan ole tarpeeksi kattava tai 

tarkka käytännön toimien suositusten pohjaksi, periaate on käyttökelpoinen: täsmällinen 

vesistöjen kunnostamisen kustannusvaikutusten tutkiminen. Mallin toivotaan tuovan li-

sävaloa alueen vesistönsuojelutoimien taloudellisten vaikutusten hahmottamiseen. Tilas-

tollisesti edistyneempien menetelmien, kattavamman datan ja pitempiaikaisten seuranta-

tutkimusten käyttö kustannus-, huuhtouma- ja puhdistusfunktioita määritettäessä tekisi 

tuloksista luotettavammat.  

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman kohdealue, Pyhäjärvi, esitellään luvussa 2: järvi, valuma-alue ja siellä harjoi-

tettu maatalous, alueella toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet sekä alueen suojelutahot.  

 

                                                 
2 GIS – Geographical Information Systems l. paikkatietojärjestelmät.  
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Kolmannessa luvussa käydään läpi taustalla olevaa talousteoriaa ja luodaan yleinen malli 

usean alueen kuormituksen vähentämisen kustannustarkasteluun. Siinä esitellään yleiset 

kustannus- ja huuhtoumafunktiot ja formuloidaan kustannusten minimointiongelma. Lo-

puksi ratkaistaan yleisen mallin optimaalinen puhdistusratkaisu ja analysoidaan tulosta. 

 

Neljäs luku on mallin numeerinen sovellus Yläneenjoen alueelle. Luvussa määritellään ja 

perustellaan tavoiteltu ravinnekuorman määrä, esitellään tarkasteltava ravinne eli fosfori 

ja sen mallin kannalta oleelliset ominaisuudet. Empiirisen aineiston avulla kalibroidaan 

eri alueiden kustannus- ja huuhtoumafunktioiden  eksplisiittimuodot. Numeerinen malli 

rakennettiin ja ratkaistiin Matlab-ohjelmistossa. 

 

Mallin antamat tulokset esitellään ja tulkitaan luvussa viisi. Herkkyysanalyysi, mallin 

arviointi ja kritiikki ovat kuudennessa luvussa. 

  

Tutkielman lopussa on yhteenveto, pohdintaa sekä tutkimusehdotuksia. Muita rehevöi-

tymisen torjumiskeinoja esitellään. Pohditaan mahdollisuuksia koko alueen suojelukus-

tannusten saattamiseksi yhden mallin alle. 
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2  Pyhäjärvi alueensa hyvinvoinnin lähteenä 
 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen kohteena olevaa aluetta tarkemmin: järveä, valuma-

aluetta, sillä harjoitettavaa maataloutta ja kalastusta sekä alueella toimivia suojelutahoja. 

Alueen teollisuustoimintaa tai matkailuelinkeinoa ei käsitellä, koska niillä ei sinällään ole 

suoraa vaikutusta järven rehevöitymiseen, vaikka puhtaasta järvestä hyötyvätkin.  

 

2.1 Järviallas 

 

Pyhäjärvi on melko matala, saareton ja kärsii rehevöitymisestä. Sen pinta-ala on 154 km2, 

mikä tekee siitä Lounais-Suomen suurimman järven. Alueen ominaispiirteissä on joitain 

rehevöitymiselle otollisia tekijöitä. Valuma-alueella harrastetaan runsaasti maataloutta, 

mikä kuormittaa järveä. Järveen laskevissa joissa ei ole käytännössä minkäänlaisia pie-

nempiä järviä tai lampia, jotka toimisivat laskeutusaltaina. Itse järvessä veden viipymä on 

neljä vuotta. Valuma-alueelta lähtevät ravinteet jäävät näin järven kiertokulkuun kiihdyt-

tämään rehevöitymistä. 

 

 

Rehevöitymiskehityksen kannalta  kriittinen ravinne on fosfori (Kirkkala 2001). Ulkoi-

nen fosforikuormitus tulee yli 80-prosenttisesti valuma-alueelta. Ilmateitse saapuu vajaa 

20%. Sisäisen kuormituksen ansiosta Pyhäjärven veden fosforipitoisuuksien on todettu 

nousevan, vaikka ulkoinen kuormitus on vähentynyt. Sisäisen kuormituksen lähteet ovat 

järven vuorovaikutusprosesseissa: pohjan uudelleen liettymisessä, happioloissa, ravintei-

den liukenemisessa, kaasujen muodostumisessa, veden virtauksissa jne. Prosessi on mo-

nimutkainen ja siten sen voimakkuus hyvin hankalasti mitattavissa. (Mattila ym. 2001.) 
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Kuva 2.1. Säkylän Pyhäjärvi. (Faktat 2003). 

                         

Järven fosforipitoisuuden kehitystä selventää kaavio 2.1. Kaavio 2.2 esittää Yläneenjoen 

ja Pyhäjoen ulkoisen kuormituksen kehityksen vastaavalta ajalta. Joet vastaavat 63% 

järveen tulevasta kuormasta (Mattila ym. 2001). 

 

 
  Kaavio 2.1 Pyhäjärven kokonaisfosforipitoisuus.(Rehevöityminen ja järven tila 2003).
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                     Yläneenjoki                                                                       Pyhäjoki

 Kaavio 2.2. Yläneenjoen  ja Pyhäjoen fosforivirtaamat. (Pyhäjoen ja Yläneenjoen             

ainevirtaamat 2003).  

 

Kaavio 2.1 näyttäisi ilmentävän nousevaa trendiä järven fosforipitoisuudessa. Yläneen- ja 

Pyhäjoen fosforivirtaamissa vastaavaa trendiä ei ole havaittavissa. Sisäinen kuormitus 

näyttää vaikuttavan järven kokonaisfosforipitoisuuteen.  

 

2.2 Valuma-alue  

 

Pyhäjärven valuma-alue on 461km2, jos järveä ei lasketa mukaan. Se jaetaan kolmeen 

osaan, josta Yläneenjoen ja Pyhäjoen valuma-alueet ovat selkeät, yhtenäiset kokonaisuu-

det. Lähivaluma-alue toimii kaatoluokkana alueille, joiden vedet laskevat Pyhäjärveen 

muuten kuin näiden jokien kautta. Kaikki järveen tuleva ravinnekuormitus on hajakuor-

mitusta: maatalouden, haja-asutuksen, metsätalouden, luontaisen taustavaluman jne. ai-

heuttamaa. Merkittävin yksittäinen kuormituksen lähde on Yläneenjoen valuma-alue, jo-

ka tuo järveen tulevasta kokonaisfosforikuormituksesta 53% . Toisen järveen laskevan 

joen, Pyhäjoen, osuus on 11%. (Salmela & Kirkkala 1997.)  

Suoraan järveen laskevat ojat ja purot muodostavat lähivaluma-alueen, jonka suurimpien 

ojien ravinnepitoisuuksia seurataan. Yhteensä lähivaluma-alueen on arvioitu lähteestä 

riippuen tuovan kokonaisfosforista 14-18% (Salmela & Kirkkala 1997, Mattila ym. 

2001). Tulevien mittausten myötä muutama vanhoilta kaatopaikoilta tuleva oja saattaa 

paljastua pahemmaksi kuormittajiksi kuin tähän asti on luultu3.  

 

 

                                                 
3 Projektipäällikkö Anne-Mari Ventelä, Pyhäjärven suojelurahasto. Suullinen tiedonanto 19.8.2002. 
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Eri alueiden maankäyttöluokat jakaantuvat seuraavasti:  

 
Taulukko 2.1. Pyhäjärven valuma-alueen maankäyttöluokkia (Salmela & Kirkkala 
1997). 
Valuma-alue Pinta-ala 

   km2 

Peltoa 

   % 

Metsää 

    % 

Suota 

    % 

Yläneenjoen 234,0 27 48 21 

Pyhäjoen 77,5 23 56 16 

Lähivaluma 149,5 14 - - 

Yhteensä 461,0 22   

 

Taulukon 4 tiedot ovat puutteelliset lähivaluma-alueen metsä- ja suopinta-alojen osalta. 

Nähdään, että valuma-alueella on peltoa varsin runsaasti. Kaiken kaikkiaan noin puolet 

on metsää (Kirkkala ym. 2001). Suot saattavat toimia merkittävinä ravinteiden sitojina.  

 

2.3 Maatalous  

 

Maatalouden merkitys järven ravinnekuormittajana on huomattava. Koska yhdyskuntien 

ja teollisuuden jätevedet lasketaan Eurajokeen, ovat maa- ja metsätalous ainoat kuormi-

tuslähteet, jotka voidaan jollain tarkkuudella johtaa määrättyyn ihmistoimintaan. Pyhä-

järven alueella ei kuitenkaan harrasteta erityisen voimakasta metsätaloutta. Metsävaltai-

silla valuma-alueilla purojen veden laatu onkin humuspitoisuudesta huolimatta parasta 

alueella. Huonointa se on niillä alueilla, joilla harjoitetaan intensiivistä peltoviljelyä ja 

karjataloutta. (Salmela & Kirkkala 1997.) Keskittyminen järven suojelutoimissa maata-

louden päästöihin tuntuu tätäkin taustaa vasten perustellulta.  

 

Koko Pyhäjärven valuma-alueen viljelijöistä lähes kaikki (99,5%) ovat sitoutuneet nou-

dattamaan maatalouden ympäristötuen ehtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes koko alu-

eella on jo tehty kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimia: valtaojien varrella on vä-

hintään metrin levyiset pientareet, vesistöjen varrella kolmen metrin levyiset, kasvilli-

suuden peittämät suojakaistat. Viljelijöiden kirjaavat myös viljelytiedot peltolohkoittain. 

Ympäristönsuojelutoimenpiteillä näytään myös saavuttaneen tuloksia: alueen maaperän 

fosforipitoisuus on kääntynyt laskuun. Peltojen pintamaan fosforipitoisuus oli 1999 esim. 

Yläneen alueella 13,1 mg/l ja Oripäässä 14,5 mg/l, kun Satakunnan keskiarvo oli 17,7 

mg/l. (Kirkkala ym. 2001.)  
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Alueella harjoitetaan myös karjataloutta. Yläneenjoen alueella on 160 kotieläintaloutta 

harjoittavaa tilaa. Karjatalouden kuormitusvaikutukset tulevat lähinnä lannan levitykses-

tä, maitohuoneiden jätevesistä ja karjapihojen valumavesistä. Alueen koko kuormitus 

määritellään yleensä hajakuormitukseksi vaikka esim. kahta jälkimmäistä voisi hyvin kä-

sitellä pistemäisenä lähteenä. Vuonna 1996 alkaneessa ja 2000 päättyneessä Pyhäjärven 

suojeluprojektissa saatujen kokemusten mukaan karjatalouden jäte- ja valumavesien kä-

sittelyssä voidaan käyttää samantyyppisiä menetelmiä kuin jäteveden pienpuhdistamoilla. 

Tämä tarkoittaa myös korkeita investointikustannuksia. (Kirkkala ym. 2001.)  

 

Pyhäjärven suojeluprojekti on tuonut alueelle uusia, kokeiluluontoisia maatalouden 

kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Alueen jyrkille penkoille on kaivettu useita kilo-

metrejä kalkkisuodinojia. Ne ovat pellon ja suojakaistan väliin rakennettuja salaojara-

kennelmia, joissa kaivanto on täytetty hiekan ja kalkin seoksella. Pintavaluman suodattu-

essa tämän läpi sitoutuu osa fosforista kalkkiin. Hiekkasuodatukseen perustuvia suoda-

tinkenttiä ja ojanpohjasuodattimia on myös rakennettu. Ojanpohjasuodattimissa vesi pa-

kotetaan pienten patoaltaiden avulla suodattumaan pohjalla olevien erilaisten sora-

hiekka-kalkki –seosten läpi. Kokeiluasteella olevien suodatinkenttien teho on ollut kor-

kea, mutta vain pieni osa virtaamasta on saatu kulkemaan kenttien läpi. (Kirkkala ym. 

2001.) Muista ympäristöinsentiiveistä lähteneistä toimista mainittakoon suorakylvö ja 

siirtyminen luomutuotantoon. Vuonna 1997 noin 13 % Yläneenjoen tiloista harjoitti 

luomutuotantoa tai oli siirtymävaiheessa (Kirkkala ym. 2001).  

 

2.4 Kalastus  

 

Sisäisen kuormituksen vähentämisessä käytetään hyväksi alueen ammattikalastajia. Hei-

dän saalisjakaumaansa pyritään muuttamaan maksamalla rehevöitymistä edistävistä ka-

loista hintatukia. Esimerkiksi norssin kanta pieneni ratkaisevasti 90-luvun puolivälissä 

hintatuetun kalastuksen ansiosta (Salomaa 2001). Pyhäjärven ammattikalastuksen vo-

lyymiä voi hahmottaa vertaamalla sitä onnistuneeseen suomalaiseen vesistönkunnostus-

projektiin, 1987 käynnistyneeseen Lahden Vesijärven kunnostukseen. 

 

Lahden Vesijärven tilaa saatiin huomattavasti parannettua hoitokalastustoimenpiteillä.  

Niissä poistettiin 1989 alkaen Enonselältä vuosittain viitenä peräkkäisenä vuonna 

200 000 kiloa särkiä, kuoretta ja muuta vähempiarvoista kalaa. Poistetun saaliin määrän 
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suhteen kyseessä oli maailman laajin siihen mennessä toteutettu biomanipulaatio. Projek-

tin tuloksena veden laatu saatiin palautettua vuoden 1960 tasolle. (Vesijärviprojekti. 

2002.) Vesijärvi on samaa kokoluokkaa kuin Pyhäjärvi: pinta-ala on 110 km2 ja tilavuus 

0,65 km3 (Pyhäjärvi: 154 km2 ja 0,83 km3). Ammattimaisesti pyydetty kokonaissaalis 

Pyhäjärvellä on 460 000 – 620 000 kiloa vuodessa, pääasiassa muikkua – jopa kolmin-

kertainen biomassa Vesijärven hoitokalastusmäärin verrattuna. (Vesistöjen ravintoverk-

kotutkimus ja rehevöityneiden järvien kunnostus 2002.) Tämä kertoo paitsi järven poik-

keuksellisesta tuottavuudesta myös ammattikalastuksen roolista jatkuvana järven kun-

nossapitäjänä. Vaikka muikun roolia sisäisen kuormituksen kiihdyttäjänä ei pidetäkään 

yhtä selvänä kuin särkien ja kuoreiden, säätelee se eläinplanktoninsyöjänä osaltaan myös 

kasviplanktonin määrää (Sarvala & Helminen 2001). Joka tapauksessa pyydettyjen kalo-

jen mukana poistuvat myös niiden sisältämät ravinteet.  

 

Ammattimainen kalastus siis vaikuttaa ja on riippuvainen Pyhäjärven veden laadusta. 

Pyhäjärven kalastusalueella4 tämä on tarkoittanut sitä, että osa resursseista on keskitetty 

järven rehevöitymiskehityksen pysäyttämiseen ohjaamalla kalastusta kohdentumaan ve-

den laadun kannalta haitallisimpiin kaloihin. Kalastusalue osallistuu roskakalojen pyyn-

nistä maksettavien hintatukien kattamiseen. Toisaalta kalaistutuksissa on pyritty otta-

maan huomioon lajien vaikutukset sisäisen kuormituksen prosesseihin. Esimerkiksi rapu 

pyritään kotiuttamaan järveen juuri pohjakasvillisuutta hoitamaan. Täplärapu näyttääkin 

kotiutuneen järveen. (Eela 2001.) 

  

Vähempiarvoisen kalan ammattimaisen pyynnin hintatukihanke on jatkuvasti käynnissä 

ja sen käytännön toteuttamisesta vastaa Pyhäjärven suojelurahasto. Se on määrittänyt hin-

tatuen kohteena olevat kalalajit ja niistä maksettavat korvaukset. Se myös kerää saalistie-

dot, lähettää ne eteenpäin Satakunnan TE-keskukselle, joka toimittaa korvaukset suojelu-

rahastolle. Se tilittää ne edelleen nuottakunnille.  

 

2.5 Suojelutahot 

 

Pyhäjärven suojelurahasto perustettiin 1995, perustajina Euran, Säkylän, Yläneen ja Ori-

pään kunnat, Rauman kaupunki, Ahlström Kauttua Oy, Jujo Thermal Oy, Lännen Tehtaat 

                                                 
4 Kalastusalue on kalavesien omistajien sekä ammatti- ja virkistyskalastajien muodostama, lakisääteinen 
yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Suomessa on 226 eri kalastusaluetta. 
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Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Sucros Oy, Pyhäjärven kalastusalue ja Pyhäjärven suoje-

luyhdistys ry. Rahaston päätavoitteeksi asetettiin rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen 

erityisesti rajoittamalla järveen kohdistuvaa ulkoista ravinnekuormaa (Mattila ym. 2001.) 

Toisen, seitsenvuotisen toimintakauden rahoittajina on seitsemän uutta tahoa, mm. Turun 

kaupunki, Upm Kymmene ja Puolustusvoimat.  

 

Suojelurahaston toimintatapana on käyttää allekirjoittajajäsentensä vuosittaisia jäsen-

maksuja ulkopuolisten hankkeiden omarahoitusosuuksina. Yhdessä rahaston omien ja 

ulkopuolisten hankkeiden kanssa muodostuu kokonaisuus, jota kutsutaan Pyhäjärven 

suojeluprojektiksi. Rahasto siis koordinoi ja rahoittaa tätä suojeluprojektia. Käynnissä 

olevista hankkeista mainittakoon suojelurahaston ja Turun yliopiston yhteinen tutkimus-

hanke hoitokalastuksen käytöstä sisäisen kuormituksen katkaisijana sekä Suomen ympä-

ristökeskuksen koordinoima, EU:n osarahoittama BMW5 -hanke, jolla pyritään löytä-

mään yhteisiä kriteerejä vesipuitedirektiivin vaatimassa mallintamisessa.   

 

Pyhäjärven lakisääteisestä vesiensuojelusta vastaa alueellisella tasolla ympäristöministe-

riön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Lounais-Suomen ympäristökeskus. 

Ympäristönsuojelu vastasi yli viidennestä  sen menoista. Tästä osa käytettiin vesiensuo-

jeluun, jossa yhtenä painopistealueena Saaristomeren suojelun ja Pohjois-Satakunnan ve-

sistöjen kunnostuksen lisäksi on Pyhäjärven suojelu. (Lounais-Suomen ympäristökeskuk-

sen toimintakertomus. 2000.)  

 

Pyhäjärven suojelussa merkittävä yksittäinen toimi on ollut Pyhäjärven suojelurahaston 

kanssa yhteinen, puoliksi EU-rahoitteinen Life-environment –hanke: ”Pyhäjärven suoje-

luprojekti – uusien työmenetelmien kehittäminen”. Hanke alkoi 1996 ja päättyi 2000. 

Projektin tavoitteina oli ravinteiden vähentäminen maa- ja karjatalouden valumavesistä, 

haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen ja ympäristötietouden lisääminen si-

touttamalla paikallisia asukkaita kylien kehittämiseen. (Mattila ym. 2001.)  

 

Life-projektien tarkoituksena on olla innovatiivisia, demonstraatiotyyppisiä, lyhytkestoi-

sia hankkeita, joissa testataan toimien soveltuvuutta laajempaan käyttöön (Millainen on 

hyvä Life Environment –projekti. 2003). Pyhäjärven tapauksessa tämä tarkoitti nimen-

omaan uusien kuormituksenvähentämistoimenpiteiden soveltamista maatalousalueelle. 

                                                 
5 BMW – Benchmark Models for the Water Framework Directive 
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Näiden toimien vaikutuksia seurataan. Luotettavia tuloksia saadaan vasta joidenkin aiko-

jen päästä, kun nähdään, miten uudet keinot toimivat, miten kustannuksia muodostuu, 

miten puhdistustehot muuttuvat ajan kuluessa jne. 

 

Life-projektin satoa ovat myös kyläsuunnitelmat, joita paikalliset kyläyhdistykset tekevät 

kartoittaakseen oman alueensa ongelmia ja etsiäkseen niihin ratkaisuja. Kyläsuunnitelmi-

en myötä suojelutoiminta on sitouttanut viljelijöiden lisäksi tehokkaasti muutakin paikal-

lista asujaimistoa. (Savola 2000.)  

 

Pyhäjärven suojelutoiminta seisoo kolmijalan varassa. Yksittäisten toimijoiden ja kylien 

tasolla kyläsuunnitelmat, niiden toteuttaminen ja kehittäminen kanavoi kansalaistason 

suojelutoimintaa. Yritysten, kansalaisjärjestöjen ja eri yhdistysten toimintaa koordinoi 

käytännön suojelutoimiksi Pyhäjärven suojelurahasto. Valtiovallan säätelemää ohjausta 

ja suojelua edustaa Lounais-Suomen ympäristökeskus. 
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3  Kustannusten minimointi usean alueen kuormitusmallissa 
 

 

Tutkimuksen ydin on usean vesiensuojelutoimenpiteen ja yhden tai useamman alueen 

vesiensuojelutoimenpiteiden kustannusten minimointimalli, jossa  vähennystavoite on 

rajoitteena. Tämä luku käy läpi teoriataustan, mallin yleisen muodon ja sen ratkaisun. 

Kappale 3.1 työstää mallin kannalta oleelliset käsitteet: yhteiskunnalliset kustannukset ja 

kustannusten minimoinnin. Kappaleessa 3.2 käydään läpi lannoitteen vähentämisen, suo-

jakaistojen ja kosteikkojen kuormituksen vähentämisen periaatteet. Kappaleessa 3.3 esi-

tellään mallin yleinen muoto, optimaalinen ratkaisu ja sen tulkinta.  

 

3.1 Taloustieteelliset käsitteet  

 

Luotava malli minimoi yhteiskunnallisia kustannuksia tiettyjen rajoitteiden vallitessa. 

Optimointi teknisenä suorituksena ei vaadi talousteoreettisten kysymysten purkamista, 

mutta optimoinnissa mukana olevien käsitteiden teoriataustan selvittäminen on välttämä-

töntä. Kaksi työn kannalta keskeistä käsitettä ovat yhteiskunnalliset kustannukset sekä 

kustannusten minimointi ympäristötaloustieteissä.   

 

3.1.1 Yhteiskunnalliset kustannukset 

 

Tarkasteltavien kustannusten luonne vaikuttaa oleellisesti tuloksiin. Yksityisten viljeli-

jöiden valintoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon näiden kohtaamat kustannukset ja 

hyödyt: myyntitulot, tukiaiset, jne. Yhteiskunnalliset kustannukset ovat puolestaan ainoa 

kustannustyyppi, jota on syytä tarkastella, kun suunnitellaan julkisen vallan toimenpiteitä 

yhteiskunnallisesti paremman tilan saavuttamiseksi. Niiden tarkka määrittely kunkin tut-

kimuksen yhteydessä on tärkeää, sillä niille ei ole yksikäsitteistä, hyvässä kirjanpitota-

vassa vakiintunutta standardia.  Tästä huolimatta  kustannusten määrittely jätetään usein 

kokonaan tekemättä, tehdään se implisiittisesti tai yhteiskunnallisten kustannusten luon-

teen vastaisesti. 

 

Yhteiskunnalliset kustannukset kuvaavat eri vaihtoehtojen  ja valintojen vaihtoehtoiskus-

tannuksia: miten allokaatiovalinnat vaikuttavat koettuun hyötyyn ja miten paljon poike-

taan vaihtoehtoisen allokaation tuottamasta hyödystä. Markkinat eivät aina allokoi re-
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sursseja tehokkaasti mm. ulkoisvaikutusten olemassaolon takia. Kun siis tarkastellaan, 

mitä kustannuksia esim. suojakaistojen perustamisesta koituu, pitää tarkastella vain me-

netyksiä tuotantopanosten uudelleen allokoinnista: pinta-ala ei tuota enää viljeltävää kas-

via ja hyötyä siitä eikä sitä työpanosta, minkä viljelijä uhraa kaistan perustamiseen ja hoi-

toon, voida käyttää muuhun tuotantoon. Se, miten näitä kustannuksia mitataan, on mää-

rittelykysymys: miten paljon arvoa lasketaan uhratulle työllä tai menetetylle sadolle.  

 

Yhteiskunnallisiin kustannuksiin ei tule ottaa mukaan viljelijöille maksettavia tukia. Ne 

ovat viljelijöille maksettuja kannustimia, joita voi tarkastella tulonsiirtoina yhteiskunnan 

sisällä taholta toiselle. Niiden huomioiminen kustannuksiin johtaisi vääriin tuloksiin. Ne-

hän eivät vaikuta toimenpiteiden puhdistustehoihin tai niihin käytettyjen työpanosten 

vaihtoehtoiskustannuksiin. Myöskään suojelutoimenpiteiden suunnittelusta ja koor-

dinoinnista koituvia hallinnollisia kustannuksia ei oteta huomioon 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuormituksen vähentämisen vaihtoehtoiskustannuksia. 

Ne muodostuvat toimenpiteittäin. Lannoitteen vähentämisen kustannus määritellään me-

netetyn sadon kautta. Lannoitteen vähentämisen oletetaan tässä pienentävän saatavaa sa-

toa responssifunktion osoittamalla tavalla. Suojakaistojen ja kosteikkojen osalta kustan-

nus määritellään menetetyn viljelysmaan vaihtoehtoiskustannuksena, sekä perustamis- ja 

hoitokustannuksena. Kustannusfunktiot ovat yleisessä muodossa kappaleessa 3.3. ja nii-

den tarkat, rahamääräiset määritelmät löytyvät empiirisestä osasta kappaleesta 4.4.3. 

 

Näin määriteltynä pääsemme käsiksi resurssien allokoinnin tehokkuuteen ilman tukien ja 

verojen aiheuttamaa vääristymää. Näiden tarkastelu tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, 

kun tiedetään, millaiseen ympäristön tilaan pyritään ja halutaan luoda taloudelliset kan-

nustimet sellaisen tilan saavuttamiseksi. 

 

3.1.2 Kustannusten minimointi – tehokkuutta ilman optimaalisuutta 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan julkisen vallan asettaman vähennystavoitteen saavuttamista 

pienimmin mahdollisin kustannuksin. Suojelutoimista koituvia yhteiskunnallisia hyötyjä 

ei huomioida. Ei siis pyritä määrittämään suojelutoimenpiteiden tasoa joka yhtäläistäisi 

yhteiskunnalliset rajahyödyt ja –haitat, vaan määritellään tavoitetaso muilla keinoin. Op-

timointivoimavarat kohdennetaan tämän tilan saavuttamiseen kustannustehokkaasti. 

Baumol and Oatesin (1988) mukaan tämä on usein perusteltua ympäristöpolitiikassa.  
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First best –ratkaisun löytäminen edellyttäisi haitta- ja hyötyfunktioiden tarkkaa määritte-

lyä. Käytännössä ulkoisvaikutusten taloudellinen, tekninen ja alueellinen moniulottei-

suus, erilaistetun ympäristöpolitiikan hallinnoinnin korkeat kustannukset sekä hyötyjen 

arvottamisen ja aggregoimisen vaikeus tekevät näiden – ja sitä kautta yhteiskunnallisen 

optimin määrittämisen vaikeaksi. Baumol and Oates (1988) puhuvat myös tehokkuudesta 

ilman optimaalisuutta.  Tässä tutkimuksessa saadaan valitun tavoitteen kustannustehokas 

suojelukeinojen yhdistelmä selville minimoimalla suojelutoimien kustannuksia asettaen 

fosforipäästöjen tavoitetaso rajoitteeksi. 

  

3.2 Tarkasteltavien toimenpiteiden kuvaus 

 

Tutkielma käsittelee fosforin vähentämistä, koska Pyhäjärven perustuotannolle fosfori 

toimii kriittisenä ravinteena (Kirkkala 2001). Näin ollen tietyt alueelle tyypilliset tekijät 

vaikuttavat jo mallin yleiseen muotoon. Alueen fosforivalumassa ei tarvitse huomioida 

kulkeumakertoimia. Tarkempi selvitys tästä annetaan luvussa 4, mutta mallin selkeyttä-

miseksi kulkeumakerroin jätetään jo yleisestä muodosta pois. Suojelutoimenpiteiden 

yleinen kuvaus soveltuisi myös muille ravinteille. Siitä huolimatta puhutaan jo toimenpi-

teitä esiteltäessä fosforista. 

  

Eri suojelutoimenpiteiden vaikutus fosforikuormituksen vähennyksessä vaihtelee. Seu-

raavassa tiiviit selvitykset toimintaperusteista ja tehtyjen toimien kustannusten muodos-

tumisesta. Kunkin kohdan lopussa on myös lyhyt selvitys siitä, mihin suuntaan toimenpi-

teet funktioissa vaikuttavat. 

 

3.2.1 Suojavyöhykkeet 

 

Suojakaista tai –vyöhyke on pysyvän monivuotisen kasvuston alue viljelymaan ja ojan 

tai vesistön välissä (Uusi-kämppä & Kilpinen 2000). Suojavyöhyke on leveämpi kuin 

suojakaista. Suojakaistan perustaminen kuuluu maatalouden ympäristötuen perustoimen-

piteisiin, suojavyöhyke erityistukisopimuksiin. Sen tarkoituksena on vähentää ravinteita 

kiintoaineita pintahuuhtoumasta pysäyttämällä, vähentämällä eroosiota pellon reunassa ja 

sitomalla ravinteita siinä kasvaviin kasveihin. Suojavyöhykkeen tehoon voidaan vaikut-

taa monin eri keinoin, mm. vyöhykkeen leveydellä, kasvilajeilla ja niiden tiheydellä (Uu-

si-kämppä & Kilpinen 2000). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muuttujana vain vyö-
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hykkeen pinta-alaa. Oletetaan, että muut vyöhykkeen tehoon vaikuttavat toimet on tehty 

parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla tavalla suhtaudutaan koko tutkielmassa muihin-

kin ns. management-tyyppisiin ongelmiin. Vaikka käytännössä toimenpiteiden tehok-

kuudet saattavat vaihdella, mallissa niiden oletetaan toimivan aina samalla teholla.   

 

Suojavyöhykkeen kustannukset muodostuvat viljelyn vaihtoehtoiskustannuksista ja hoi-

tokustannuksista. Molempien kustannustyyppien oletetaan tässä olevan lineaarisia suh-

teessa vyöhykkeen pinta-alaan. Huuhtoumafunktio on siis suojakaistan alan suhteen vä-

henevä ja kustannusfunktio kasvava. Merkitään huuhtoumaa z:lla, kustannuksia C:llä ja 

vyöhykkeen kokoa S:llä. Tällöin:  

 

CS > 0 , CSS = 0;   zS < 0,  zSS > 0. 

  

3.2.2 Kosteikot 

 

Kosteikolla tarkoitetaan ojan, puron, joen tai muun vesistön osaa, joka suuren osaa vuotta 

on veden peitossa ja lopunkin ajan pysyy kosteana (Puustinen ym. 2001). Vesiensuojelu-

kosteikot (tässä: kosteikot) toimivat huuhtouman viimeisessä vaiheessa ennen siirtymistä 

vesistöön. Lannoitteen käyttö vaikuttaa pellolta lähtevään huuhtoumaan, suojavyöhyke 

pidättää pintavalumaa ja estää eroosiota ja lopulta kosteikko kerää laskuojista veden, 

jonka pitoisuudet laskevat kosteikon läpi kulkiessaan. Sitä voisi kuvata saastekontrollin 

termein piipunpääratkaisuksi.  

 

Fosforin pidättyminen kosteikoissa perustuu paljolti kiintoaineen pidättymiseen. Kiinto-

aineen pidättyminen taas perustuu sedimentoitumiseen, jota edesauttavat kosteikossa hi-

dastuva veden virtaus, joka saadaan aikaan pinta-alalla ja kasvillisuudella. Sedimentoi-

tumista tapahtuu useita eri reittejä: kiintoaineen sedimentoituminen, kuolleiden kasvien 

laskeutuminen kosteikon pohjaan. Muita fosforinpoistomekanismeja ovat sitoutuminen 

kasvavaan biomassaan ja liuenneen fosforin sitoutuminen pohjaan tai myöhemmin sedi-

mentoituviin pienhiukkasiin. (Puustinen ym. 2001.) Kosteikon puhdistustehoon vaikutta-

vista asioista otetaan tässä tutkimuksessa huomioon kosteikon ala ja siihen tulevan veden 

fosforipitoisuus. 

 

Kustannuksia kosteikoissa muodostuu perustamisesta, hoidosta ja menetetystä viljelypin-

ta-alasta. Kuten suojakaistoissa, voidaan tässäkin tapauksessa samoilla kustannuksilla 
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toteuttaa sekä hyvin että huonosti toimivia kosteikoita. Tässä tutkimuksessa niiden olete-

taan toimivan siten kuin ne parhaimmillaan toimivat. Se, kyetäänkö tämä toteuttamaan, 

riippuu pitkälti tehtävistä sijoituspäätöksistä sekä ratkaisuista kosteikon koosta, muodos-

ta, kasvillisuudesta, pohjatöistä jne. Nämä ovat edelleen management-tyyppisiä ongel-

mia, joiden selvittämisessä luotetaan viljelijöiden ja alueellisten suojelutahojen asiantun-

tevuuteen.    

 

Huuhtoumafunktio on kosteikon alaan nähden vähenevä, kustannusfunktio nouseva. 

Merkitään kosteikon pinta-alaa K:lla. Tällöin: 

 

CK > 0,  CKK = 0;  zK < 0,  zKK > 0. 

 

3.2.3    Vähennetty lannoitus 

 

Lannoitus vaikuttaa sekä sadon määrään että huuhtoumaan. Sato määritellään maaperän 

laadun, lannoituksen ja kasvilajikkeen funktioksi . Maaperän laatu ja kasvilajikkeiden 

jakauma ovat mallissa eksogeenisina muuttujina. Niiden toisistaan poikkeava jakauma eri 

alueiden kesken tuo malliin sen heterogeenisyyden. Tässä lähdetään siitä, että ainoastaan 

lannoitteen määrän avulla voidaan aktiivisesti vaikuttaa sadon määrään. Oletetaan, että 

lannoitteen lisääminen lisää saatavaa satoa ja vähentäminen vähentää. Oletetaan lisäksi, 

että viljelijät toimivat lähtötilanteessa lannoitteenkäytön tasolla, jossa sen alentamisesta 

koituva tulonmenetys on suurempi kuin säästynyt panoskustannus. Näin ollen lannoitteen 

vähentäminen aiheuttaa kustannuksia  

 

Fosforilannoitteen vaikutusta huuhtoumaan on monimutkaista arvioida. Oletetaan tässä 

vaiheessa ainoastaan, että lannoitteen lisääminen lisää huuhtoumaa. Numeerisessa mal-

lissa käydään siihen valitut funktiot tarkemmin läpi. Tässä vaiheessa todetaan, että tuo-

tantofunktio oletetaan fosforin suhteen konkaaviksi. Huuhtouman oletetaan lannoitteen 

käytön suhteen kasvavaksi. Tämä riittää yleisen muodon ratkaisuun. Merkitään fosfori-

lannoitetta P:llä ja tuotantofunktiota f:llä. Tällöin: 

  

fP > 0,   fPP < 0; zP > 0,  zPP = ?. 
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Huuhtoumafunktion toinen derivaatta lannoitteenkäytön suhteen jää epäselväksi. Toisaal-

ta sen määrittely ei ole välttämätöntä kustannusfunktion konveksisuuden toteamiseksi 

kuormitusvähenemän suhteen. 

 

3.3 Mallin yleinen muoto ja optimiratkaisu 

 

Merkitään tarkasteltavista toimenpiteistä muodostuvia kustannuksia: 
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jossa: 

 j     = alue: 1,2…n 

P    = fosforilannoite 

Y    = hehtaarikohtainen tuotto 

Av   = viljelyyn käytettävä pinta-ala 

S     = suojakaistan pinta-ala hehtaareina 

K     = kosteikon pinta-ala hehtaareina 

α,     =suojakaistan  kustannusten kerroin. 

β      =kosteikon kustannusten kerroin 

 

ja  CP < 0; CS > 0; CK >0.6 

 

Yhtälöissä (3.1) hehtaarikohtainen tuotto Y ja maankäytön pinta-alat Av, S, K on määritel-

ty seuraavasti: 
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jossa: 

 py  = hinta viljeltävälle (edustavalle) kasvilajikkeelle 

pP  = hinta lannoitteelle 

f    = tuotantofunktio 

                                                 
6 Huuhtoumafunktion ominaisuuksista nähdään lisäksi, että kustannusfunktiot ovat konvekseja kuormitus-
vähenemän suhteen. Näin ollen optimointi tuottaa aidot sisäpisteratkaisut. 
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A   = viljelyyn kokonaisuudessaan käytettävissä oleva ala 

ja  YP > 0. 

   

Yhtälöissä (3.2) kasvilajikkeen hinta py määräytyy kullakin alueella viljeltävien maatalo-

ustuotteiden markkinahintojen painotetusta keskiarvosta. Painoina käytetään alueen kas-

vilajikejakaumaa. Tuotantofunktiolla f on panoksena vain lannoitteen käyttö. Funktio 

määritellään kullekin alueelle erikseen kasvilajikejakaumasta riippuen joko edustavana 

tuotantofunktiona tai eri lajikkeiden tuotantofunktioiden summafunktiona. Tämän tutki-

muksen numeerisessa osassa käytettiin jälkimmäistä tapaa. Optimiratkaisun mukainen 

alakohtainen tuotto Y on tarkastelussa kullekin alueelle j vakio. Kustannusfunktioissa 

(3.1) ovat siis muuttujina fosforilannoite P sekä eri maankäytön muodot, Av,S ja K. Vilje-

lyyn käytettävä pinta-ala Av määritellään yhtälöstä (3.2) kahden muun maankäytön muo-

don S ja K funktiona, kokonaisalan A ollessa kullekin alueelle vakio:  

 

(3.3) Ajv = Aj – Sj – Kj. 

 

Kultakin alueelta huuhtoutuu kokonaisfosforia yhtälön (3.4) mukaan:  

 

(3.4) ),,,,( jjjjj APKSzz =   

 

jossa:  zS < 0; zK < 0; zP > 0. 

 

Alueen j huuhtouma z määritellään funktioksi viljelyyn käytetystä pinta-alasta Av, vilje-

lyssä käytetystä fosforilannoitteesta P sekä suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen pinta-

aloista S ja K. Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen käyttö vähentää huuhtoumaa ja lan-

noitteen käyttö lisää sitä. Yhtälöissä (3.4) on näin ollen samat muuttujat kuin yhtälöissä 

(3.1). Kokonaisala Aj on kullekin alueelle vakio. Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden alo-

ja käsitellään yleisessä mallissa edustavina toimenpiteinä: kullekin alueelle muodostetaan 

yksi, edustava kosteikko ja suojavyöhykeala.  

 

Yhteiskunta on asettanut alueilta yhteensä tulevan fosforikuormituksen tavoitetasoksi z*. 

Yhtälöiden (3.4) ja (3.1) avulla muodostetaan kustannusten minimointiongelman ratkai-

semiseksi Lagrangen yhtälö: 
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Yleisen muodon ratkaisun seuraamisen helpottamiseksi kirjoitetaan edelliseen funktio-

muodot sisälle: 
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Yhtälön (3.3) avulla sijoitetaan, sievennetään ja järjestetään uudelleen, jolloin saadaan: 
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Seuraavaksi otetaan L:sta osittaisderivaatat muuttujien ja Lagrange-kertoimen suhteen ja 

asetetaan ne nolliksi, ratkaistaan λ ja järjestellään. Optimin yleisiksi ehdoiksi saadaan:  
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3.4 Optimin tulkintaa 

 

Optimiratkaisussa λ kuvaa valitulla huuhtouman tavoitetasolla kunkin toimenpiteen var-

johintaa. Tällöin kunkin suojelutoimenpiteen kustannus- ja huuhtoumafunktioiden osit-

taisderivaattojen suhde on toteutuvalla huuhtouman tasolla λ:n suuruinen. λ siis kertoo, 

kuinka paljon kullakin suojelun tasolla kunkin toimenpiteen tuottaman lisäpuhdistuksen 

aiheuttama lisäkustannus on.  λ:n suuruus siis määräytyy toisaalta tavoitehuuhtouman, 

toisaalta kustannus- ja huuhtoumafunktioiden kautta. Tavoitehuuhtouma määrää toteutu-

van kuormituksen ja sitä kautta tehtävän puhdistuksen määrän. Konveksit kustannusfunk-

tiot tarkoittavat nousevia rajapuhdistuskustannuksia eli kasvavaa λ:aa. Huuhtoumafunk-

tio puolestaan kertoo, miten tehokasta eri keinojen käyttö milläkin huuhtouman tasolla 

on.  

 

Rajakustannusten ja –puhdistusten yhtäsuuruus kullakin keinolla puolestaan varmistaa 

sen, että optimiratkaisu todella toteuttaa kustannusten minimointitavoitteen. Mikäli joku 

keinoista olisi sen suorittamalla käyttötasolla rajapuhdistuskustannuksilta alhaisempi 

kuin muut, kannattaisi puhdistusta tällä keinolla lisätä ja toisilla vähentää, mikä laskisi 

kustannuksia. Optimitilanteessa kaikkien keinojen, kaikilla alueilla, rajapuhdistuskustan-

nukset ovat yhtä suuret niillä määräytyvillä puhdistustasoilla. Tämän rajapuhdistuskus-

tannuksen suuruutta kullakin valitulla tavoitetasolla ilmentää siis λ.   

 

Tavoitetason merkitystä varjohinnan määräytymisessä voi hahmottaa tilanteella, jossa 

yhteiskunta ei halua vähentää ravinnekuormaa lainkaan. Tällöin kustannukset minimoiva 

ratkaisu asettaa lannoitteen käytön yksityiseen optimiin ja suojakaistojen sekä kosteikoi-

den pinta-alat nolliksi. Kun ravinnekuorman tavoitetasoa pienennetään, astuu yhtälön 

(3.7) rajoite voimaan. Rajoitteen toteuttaminen vaatii toimenpiteitä (tässä lannoitteen vä-

hentäminen, suojakaistat ja kosteikot) , jotka aiheuttavat kustannuksia, jotka optimitilan-

teessa on minimoitu toteuttamalla vähennystoimet ehtojen (3.8) mukaan. Kustannus- ja 

huuhtoumafunktioiden muodot eri puhdistustasoilla määräävät, miten suojelu painottuu 

ja mitä se milläkin tasolla tulee kokonaisuudessaan maksamaan, ja mikä sen viimeisten 

puhdistettujen yksiköiden hinnaksi tulee. Varjohinta nousee tavoitehuuhtouman laski-

essa. 
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Tutkielman lopussa (luku 6) vertaillaan numeerisen mallin avulla eri lähtöarvojen tuot-

tamia optimiratkaisuja. Tämä toimii näin monimutkaisen yhtälöryhmän tapauksessa ana-

lyyttisesti yleiseen mallin tehtyä komparatiivista statiikkaa havainnollisempana keinona 

selventää muutosten vaikutusta optimaaliseen ratkaisuun.  

 

Optimin ehtojen merkitystä käytännössä voi valottaa tarkastelemalla tarkemmin yhden 

alueen tapausta. Suojelutoimet tulee jaotella eri toimenpiteiden kesken niin, että viimei-

sen puhdistetun yksikön osalta lannoitteen käytön vähentämisen, suojavyöhykealalisäyk-

sen ja kosteikkopinta-alalisäyksen aiheuttama vähenemä suhteessa siitä seuranneeseen 

tuoton menetykseen on yhtä suuri. Kosteikon ja suojavyöhykkeiden kustannuksia tulee 

tarkastella aina toteutettavalla lannoitteenkäytön tasolla. Suojavyöhykkeiden ja kosteik-

kojen kustannuksista osa koostuu pinta-alan vaihtoehtoiskustannuksista, jotka määräyty-

vät kulloisenkin lannoitteenkäytön tilanteen mukaan. Toimien rajapuhdistuskustannusten 

määräytyminen on siis maan tuottavuuden kautta lannoitteen määrään kytkeytynyttä. 

Kahden (useamman) alueen malli poikkeaa tästä vain siten, että edellä mainitut ehdot tu-

lee toteuttaa kahden (kaikkien) alueen kaikkien toimenpiteiden välillä.  

 

Jotta optimaalinen kuormituksenvähennysratkaisu voidaan löytää, tulee tuntea mahdolli-

simman tarkasti toimenpiteiden tuottamat hyödyt ja niistä koituvat kustannukset, maape-

rän huuhtoutumisominaisuudet, eri kasvien fosforilannoitteen responssifunktiot jne. ja 

luoda malli, joka nämä tiedot syöttötietoinaan tuottaa optimaalisen ratkaisun. Tutkielman 

seuraava luku on esimerkki optimin määrittämisestä 14 alueen itsenäisissä ja kahden alu-

een välisessä yhteistyöratkaisussa. Tätä varten luodaan numeerisen optimoinnin malli, 

joka lähtee teknisesti eri lähtökohdista kuin kuvattu Lagrange-menetelmän mukainen op-

timointi, mutta joka kuitenkin toteuttaa tässä luvussa johdetut optimiratkaisun ehdot. 
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4 Yläneenjoelle kalibroitu malli 
 

 

Tämän luvun tarkoituksena on luoda edellisessä luvussa kuvatut ehdot täyttävä malli 

Yläneenjoen valituille osavaluma-alueille. Tätä varten yleisistä kustannus- ja huuhtouma-

funktioista luodaan parametriset mallit kalibroimalla ne paikallisiin tietoihin. Tätä ennen 

käydään tarkemmin läpi mallin kannalta oleellista spatiaalisuutta ja tehtäviä valintoja. 

Fosforikulkeumasta sekä fosforista maaperässä annetaan selvitys. Ensin esitellään kui-

tenkin empiirisen osan tavoitteet ja niiden taustat. 

 

Kappaleet 4.4 – 4.7 esittelevät tarkasteltavat osavaluma-alueet parametrisointiin vaikut-

tavilta osiltaan, käsittelee parametrisointiprosessin periaatteita sekä esittelee kalibroidut 

funktiomuodot. 4.8 esittelee alueiden optimaalisen ratkaisun valitussa vähennystilantees-

sa.  

 

4.1 Empiirisen osan tavoitteet  

 

Mallissa etsitään kunkin alueen ei-koordinoidut kustannustehokkaat puhdistusratkaisut, 

kun Yläneenjoen kokonaisfosforikuormaa vähennetään 10%. Lisäksi etsitään yksikkö-

kustannuksiltaan kalleimman ja halvimman alueen koordinoitu, kustannustehokas ratkai-

su.  

 

Tavoitteen asettaminen tapahtui keskusteluissa Anne-Mari Ventelän ja Teija Kirkkalan 

kanssa7. Alueella suojelutyötä tekevät tahot eivät ole aiemmin asettaneet eksplisiittisiä 

tavoitteita järven ravinnetaseen tai ulkoisen kuormituksen suhteen. 10%:n tavoite koettiin 

mahdolliseksi saavuttaa. Luonnollisesti mallia voitaisiin käyttää mille tahansa vähennys-

tavoitteelle.  

 

Yläneenjoen valuma-alueen muodostaa 13 sivupuron valuma-aluetta sekä suoraan pää-

uomaan laskeva alue. Alue jaetaan kuitenkin mm. alueellisen ympäristökeskuksen paik-

katietoaineistossa yhdeksään suurempaan osavaluma-alueeseen, jolloin myös pääuomaan 

laskevat osat tulevat mukaan. Jako pienempiin alueisiin mahdollistaa kuitenkin Kuuselan 

                                                 
7Projektipäällikkö Anne-Mari Ventelä, Pyhäjärven suojelurahasto. Keskustelu 19.8.2002.                                 
Tutkija Teija Kirkkala, Lounais-Suomen ympäristökeskus. Keskustelu 20.8.2002. 
 



 29

ja Savolan (2000) tekemien fosforivirtaamien mittaustulosten käytön. Niissä kunkin mit-

tauspisteen virtaama voidaan johtaa erillisten alueiden fosforihuuhtoumiin8. Jos myös 

pääuomaan laskevat pellot olisivat mukana alueissa, voitaisiin mittaus suorittaa vain pis-

teestä, jossa joki laskee järveen ja näin ollen tarkastella vain koko valuma-alueen yhteistä 

huuhtoumaa. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään tarkempaa jakoa. Toisaalta 

kasvilajikkeita tarkasteltaessa hyödynnettiin jakoa 9 valuma-alueeseen, kts. kappale 

4.2.2. 

 

13 osavaluma-aluetta kattaa Yläneenjoen valuma-alueen pinta-alasta 71%. Tästä alueesta 

peltoa on 26%, (metsää 38% ja suota 18%). Kuva 4.1 esittää Yläneenjoen valuma-alueen 

jakautumista sivupurojen valuma-alueisiin ja pääuoman suoraan valuma-alueeseen. Al-

ueiden kokosuhteet ja järjestys ovat samat kuin todellisuudessa.  

 

S2

     S1   S3

S5

     S6
S7

S8
   S11

                              Yläneenjoen suora valuma-alue

S4
 S9

   S10
S12

 S13

Pyhäjärvi

 
 Kuva 4.1. Yläneenjoen sivupurojen valuma-alueet.(Kuusela & Savola 2000).  

 

Koko Yläneenjoen vuotuinen kokonaisfosforivirtaama on tarkastelujaksolla 1991-1996 

vaihdellut 4,7 ja 12,3 tonnin välillä, keskimäärin 7378 kg vuodessa. Vuotuinen vaihtelu 

on seurausta ainakin hydrologisista olosuhteista, etenkin sademääristä kasvillisuudesta 

paljaina vuodenaikoina. Sivupurojen yhteenlaskettu keskiarvo samalta ajalta on 4469 kg 

vuodessa eli 61% koko alueen virtaamasta. (Kuusela & Savola 2000.) Koko alueen vä-

hennystavoite on siis 738 kg ja tavoitevirtaama 6640 kg. Osa fosforista on seurausta 

luonnollisesta taustavalumasta, jonka suuruuteen ei voida vaikuttaa. Vähentämällä tämä 

tavoitevirtaamasta saadaan ravinnemäärä, joka tavoitetilanteessa huuhtoutuu Yläneenjo-
                                                 
8 Käsitteet fosforivirtaama,  –huuhtouma ja –valuma käydään läpi kappaleessa 4.3. 
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keen maanviljelyksestä. Uusi-Kämppä (1989) arvioi luonnon taustahuuhtoumaksi 4-10 

kg kokonaisfosforia neliökilometriltä vuodessa. Mikäli tutkimuksen kohteena olevan, 

muun kuin peltoalan, taustavalumaksi asetetaan 7 kg/km2/a, taustavirtaamaksi tulee  1196 

kg ja maatalouden tavoitevirtaamaksi 5444 kg vuodessa. Peltoalueilta tapahtuvaa huuh-

toumaa pitäisi siis vähentää 12,0%, jotta päästään kokonaisvähennyksessä 10%:iin.  

 

Tutkimuksessa ei tarkastella eläintilojen ravinnekuormitusvaikutuksia, vaikka ne saatta-

vat olla merkittäviä. Yläneenjoella oli 1999 Mytvas-projektin loppuraportin mukaan oli 

eläinyksiköinä 514 nautaa, 1116 sikaa ja siipikarjaa 1754 kpl (Palva ym. 2001). Tutki-

mus kattoi n. 80% alueen tiloista. Etenkin suuret, yksittäiset yksiköt saattavat olla voi-

makkaita pistemäisen kuormituksen lähteitä. Näiden integroiminen malliin ei olisi yli-

voimaista, mutta se jätetään tehtäväksi myöhemmissä tutkimuksissa.  

 

4.2 Tarkastelualueet  

 

Yläneenjoen 13 sivupuron valuma-alueet muodostavat tutkimuksen kohdeaineiston.  

Alueet poikkeavat toisistaan viljeltävien kasvien ja maan viljavuusluokan mukaan. Alu-

eelle tehty maatalouden ympäristötoimien vaikuttavuustutkimus on selvittänyt alueiden 

ominaisuudet hyvinkin tarkasti, mutta valitettavasti tietoja ei päästy tässä tutkimuksessa 

käyttämään hyväksi. Alueet oletetaan edustavalta viljavuusluokaltaan homogeenisiksi, 

mutta viljeltävien lajien suhteen heterogeenisiksi. Taulukko 4.1 esittelee alueiden yleiset 

ominaisuudet: kokonaispinta-alan, pellon osuuden ja pinta-alan sekä vuosittaisen keski-

määräisen kokonaisfosforivirtaaman.  
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Taulukko 4.1. Yläneenjoen sivupurojen valuma-alueiden ominaisuuksia (Kuusela & Sa-
vola 2000). 
Valuma-alue Pinta-

ala, km2 

  Peltoala 

 %          ha 

TP9 Pel-

tovaluma 

S1: Saonoja 26,26 17,6 462 251  0,215 

S2:Yläneen Myllyoja 5,19 13,9 72 81  0,690 

S3: Lietsanoja 11,23 6,1 69 90  0,235 

S4: Kärrilänoja 8,23 9,4 77 135  1,075 

S5: Imponoja 2,12 15,6 33 48  1,075 

S6: Kreivilänoja 23,63 28,8 681 605  0,716 

S7: Vehmasoja 6,27 21,5 135 196  1,197 

S8:Kiimassuonoja 6,10 19,5 119 144  0,921 

S9: Tourulanoja 12,33 19,0 234 255  0,791 

S10: Oripään Myllyoja 24,81 31,8 789 752  0,803 

S11: Peräsuonoja 20,55 24,9 512 700  1,156 

S12: Liinoja 6,62 53,9 357 393  1,041 

S13: Vuotavanoja ja Kullansuonoja 13,03 47,3 616 819  1,251 

Sivupurot yhteensä 166,37 25 4156 4469  0,865 

S14: Suora valuma Yläneenjokeen 67,63 32 2162 2909  1,197 

Yläneenjoki yhteensä 234 27 6318 7378  0,979 

 

 

Taulukossa 4.1 TP (Total Phosphorus) tarkoittaa alueen kokonaisfosforivirtaamaa ja va-

luma puolestaan vuotuista peltopinta-alayksikköä kohti tapahtuvaa TP-huuhtoumaa. Va-

luma on laskettu vähentämällä alueen kokonaispinta-alasta peltoala, määrittämällä tältä 

alueelta tuleva taustakuormitus (7kg/km2/a), vähentämällä se alueen kokonaisvirtaamasta 

ja jakamalla tämä peltoalalla. Valuman yksikkö on kg/ha/a. 

 

Pinta-alaltaan selvästi suurin yksittäinen alue on Yläneenjoen suora valuma-alue. Se on 

myös suhteelliselta peltopinta-alaltaan hieman keskimääräistä suurempi ja sen osuus 

kuormituksesta on suhteessa peltoalaan keskimääräistä korkeampi. Näin ollen se on erit-

                                                 
9 Kokonaisfosforivirtaama, kilogrammaa vuodessa keskimäärin, laskettu 1991-1996 ainepitoisuuksista ja 
virtaamista (Kuusela & Savola 2000). 
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täin merkittävä tekijä koko Yläneenjoen kuormituksen kannalta. Lounais-Suomen ympä-

ristökeskuksen alueelle tekemässä peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnittelussa vyö-

hykkeet painottuvatkin voimakkaasti pääuoman valuma-alueelle (Karhunen 2001). 

 

Alueet S2-S5 ovat varsin pieniä alueita, myös peltopinta-alojen suhteellisilta osuuksil-

taan. Peltovalumat ovat kuitenkin Kärrilänojalla ja Imponojalla keskimääräistä suurem-

mat. Niiden laskentatapa tosin olettaa kaikille alueille yhtä suuren taustavaluman, joka 

kuitenkin todellisuudessa voi vaihdella paljonkin, joten peltovalumien arvot saattavat 

poiketa todellisuudesta. Viiden suurimman alueen fosforivirtaama kattaa lähes 80% koko 

alueen virtaamasta.  

 

Yli sadan hehtaarin alueista Saonojan alueen (462 ha peltoa) peltovaluma on huomiota 

herättävän pieni. Tämä on osittain seurausta koko alueen selvästi alhaisimmasta (ve-

si)valumasta, mikä tarkoittaa sitä, että alueen kokonaispinta-alaa kohden Saonjoessa vir-

taa vähemmän vettä kuin muissa sivupuroissa (Kuusela & Savola 2000). Saonjoen fosfo-

ripitoisuuskin on Kuuselan ja Savolan (2000) tulosten mukaan keskiarvoltaan kolmen 

alhaisimman joukossa. Nämä asiat selittävät alhaisen peltovaluman, mutta eivät kerro 

taustalla olevaa syytä. Tästä syystä ei saatu selvyyttä. Myös Lietsanojan peltovaluma on 

alhainen, mutta koska kyseessä on suhteelliselta peltopinta-alaltaan niin pieni alue, on 

peltovaluman määrittäminen herkempi oletukselle taustavaluman suuruudesta. 

 

4.2.1 Viljavuusluokat 

 

Merkittävin yksinkertaistus tehdään viljavuusluokkien suhteen. Koska alueelta tehtyä 

tarkkaa aineistoa ei ole käytettävissä, oletetaan kaikkien osavaluma-alueiden maanlaatu 

keskenään samanlaiseksi. Kun tiedetään, että Yläneenjoen yläjuoksu on maastoltaan hy-

vin erilaista kuin alajuoksu, tuntuu selvältä, että asia ei todellisuudessa ole näin. Vilja-

vuusluokkaan vaikuttaa toisaalta hyvin merkittävästi lannoitushistoria (Saarela ym. 

1995). Voi olla perusteltua ajatella, että melko pienellä ja alueellisesti sekä kulttuurisesti 

yhtenäisellä Yläneenjoen valuma-alueella lannoitteenkäytön historia on eri osavaluma-

alueilla keskimäärin samankaltainen. Tätä vasten maaperän käsittelyä homogeenisenä 

alueiden kesken ei tunnu epärealistiselta valinnalta. Lisäksi mallin modifiointi myöhem-

min siten, että alueelliset erot maaperän viljavuudessa otetaan huomioon, on teknisesti 

yksinkertaista. Ohjelmointiteknisesti näiden erojen huomioiminen itse asiassa helpottaisi 

mallin rakentamista sekä nopeuttaisi simulaatioajoa. 
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Alueet S1- S14 jaetaan viljavuusluokkiin Mytvas-raportin vuoden 1995 tietojen perus-

teella (Palva ym. 2001). Kaikkien alueiden viljavuusluokat jakaantuvat samassa suhtees-

sa kuin Yläneenjoen keskimäärin. Erot  (tai yhtäläisyydet) desimaaleissa johtuvat pyöris-

tyksistä. Taulukossa 4.2 luvut ovat hehtaareja. 

  

Taulukko 4.2. Viljavuusluokat (Palva ym. 2001). 

Alue pel-

toala 

erittäin 

korkea 

korkea hyvä tyydyt-

tävä 

vält-

tävä 

huono-

hko 

huono 

S1 462 8,3 22,2 77,2 170,0 159,9 22,2 1,8

S2 72 1,3 3,5 12,0 26,5 24,9 3,5 0,3

S3 69 1,2 3,3 11,5 25,4 23,9 3,3 0,3

S4 77 1,4 3,7 12,9 28,3 26,6 3,7 0,3

S5 33 0,6 1,6 5,5 12,1 11,4 1,6 0,1

S6 681 12,3 32,7 113,7 250,6 235,6 32,7 2,7

S7 135 2,4 6,5 22,5 49,7 46,7 6,5 0,5

S8 119 2,1 5,7 19,9 43,8 41,2 5,7 0,5

S9 234 4,2 11,2 39,1 86,1 81,0 11,2 0,9

S10 789 14,2 37,9 131,8 290,4 273,0 37,9 3,2

S11 512 9,2 24,6 85,5 188,4 177,2 24,6 2,0

S12 357 6,4 17,1 59,6 131,4 123,5 17,1 1,4

S13 616 11,1 29,6 102,9 226,7 213,1 29,6 2,5

S14 2162 38,3 102 355 782,4 735,6 102 8,5

 

 

4.2.2 Viljeltävät kasvit 

 

Tarkastelualueilla viljeltävien kasvilajien selvittämiseksi käytettiin hyväksi Lounais-

Suomen ympäristökeskuksen ArcView –pohjaisia paikkatietoja Yläneenjoen valuma-

alueesta. Tiedot lähetettiin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukseen, joka 

toimitti aggregoidut tiedot kunkin alueen lajikkeiden jakaumista. Tiedot ovat vuodelta 

2002.  

 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tiedoissa Yläneenjoki oli jaettu yhdeksään aluee-

seen, joista neljä oli samoja kuin Kuuselan ja Savolan (2000) aluejaossa. Ne Kuuselan ja 
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Savolan (2000) mukaiset alueet, joille ei paikkatiedoista löytynyt suoraa vastinta, olivat 

kuitenkin aina ainoastaan yhden suuremman valuma-alueen sisällä. Näin ollen näiden 

kasvilajikejakauma skaalattiin suuremman alueen lajikejakaumasta vastaamaan pienem-

män alueen pinta-alaa. Yläneenjoen suora valuma-alue laskettiin valuma-alueen 34.04410 

ja koko sivupurojen lajikejakauman painotettuna keskiarvona siten, että alueen 34.044 

jakauma sai painotuksen 0,25 ja sivupurojen jakauma painotuksen 0,75. Painotukset 

määriteltiin alueen 34.044 ja Yläneenjoen suoran valuma-alueen pinta-alan suhteena, si-

vupurojen jakauman saadessa painotuksen 1- 0,25. Alue 34.044 oli kokonaisuudessaan 

Yläneen suoran valuman alueella, mutta kattoi siitä vain 25%. 

   

Alueella viljellään jopa 20 eri kasvilajiketta, pääasiassa kuitenkin ohraa (mallas- ja rehu-

), kauraa ja kevätvehnää. Muita pinta-alallisesti merkittäviä ovat säilörehunurmi, kuiva-

heinänurmi, monivuotiset laidunnurmet,  ruis, herne, peruna (ruoka- ja tärkkelys), kevät-

rypsi, seosvilja ja syysvehnää. Lisäksi osa pinta-alasta on viljelemättä, osa kesannolla ja 

osa erikoistukialana.  

 

Tässä tutkimuksessa huomioidaan vehnä, ruis, ohra, kaura, herne, peruna, kevätrypsi ja 

nurmet. Valintakriteerinä oli vähintään 1%:n osuus viljellystä pinta-alasta jollain alueella. 

Tällä kriteerillä listaan jäi neljältä alueelta yhteensä kolme erikoisempaa kasvia, joiden 

osuudet tosin olivat varsin pieniä: lanttu, härkäpapu ja öljypellava. Näiden kohdalla me-

neteltiin niin, että lantun pinta-ala laskettiin perunan hyväksi, härkäpavun herneen hy-

väksi ja öljypellava rypsin hyväksi. Nurmiin kuuluvat kaikki nurmityypit. Koska säilöre-

hunurmi on selvästi yleisin eri nurmilajeista, käytetään sitä mallin laskelmissa edustavana 

lajikkeena. Mallas- ja rehuohra käsitellään ohrana ja ruoka- ja tärkkelysperuna perunana. 

Samoin syys- ja kevätviljat lasketaan samaan luokkaan.  

 

Sokerijuurikkaan osuus jäi odotettua pienemmäksi. 14 alueesta vain neljällä sen osuus 

nousi yli prosentin, enimmillään 1,3 prosenttiin. Näiden alueiden sokerijuurikaspeltoalat 

päätettiin yhdistää peruna-alojen kanssa. Alueella viljeltävän seosviljan ja vihantaviljan 

yhteisosuus jäi hieman alle kahden prosentin. Näiden peltoalat jaetaan tasan oman alueen 

viljalajikkeiden kesken.  

 

                                                 
10 Paikkatiedoissa alueiden symbolit olivat 34.041 – 34.049. 
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Lajikejakauma skaalataan kullakin alueella siten, että yhteenlasketuksi pinta-alaksi tulee 

alueen peltopinta-ala. Koska tarkastelusta pudotetaan osuuksiltaan pienimmät lajikkeet 

pois, on skaalaus tehtävä, jotta pinta-alat täsmäisivät. Taulukko 4.3 esittää tarkasteluun 

mukaan otettavien kasvien skaalatut, yhden desimaalin tarkkuuteen pyöristetyt prosent-

tiosuudet eri alueilla.  

 

Skaalausten ansiosta minkään alueen lajikejakaumat eivät ole aivan tarkalleen todelli-

suutta vastaavat. Varsinkin pienimpien alueiden (Yläneen Myllyoja, Lietsanoja, Kärri-

länoja ja Imponoja) lajikejakaumat todennäköisimmin poikkeavat, koska ko. alueet ovat 

pieniä verrattuna alueisiin, joiden lajikejakaumista tiedot on skaalattu. Näin ollen yksit-

täisten tilojen lajiketietoja ei voi jäljittää.  

 

Taulukko 4.3. Yläneenjoen osavaluma-alueiden kasvilajikejakaumat. 

 vehnä ruis ohra kaura herne peruna rypsi nurmi 

S1 17,1 7,2 34,1 25,7 0 3,7 8,0 4,2 

S2 17,1 7,2 34,1 25,7 0 3,7 8,0 4,2 

S3 17,4 8,6 22,6 23,8 1,9 0 7,3 18,4 

S4 17,4 8,6 22,6 23,8 1,9 0 7,3 18,4 

S5 17,4 8,6 22,6 23,8 1,9 0 7,3 18,4 

S6 6,9 11,7 21,9 29,3 1,9 4,5 5,9 17,8 

S7 8,8 4,1 23,7 33,0 0 1,3 8,6 20,6 

S8 8,8 4,1 23,7 33,0 0 1,3 8,6 20,6 

S9 11,9 0 34,3 23,7 0 5,1 5,9 19,1 

S10 19,8 0 49,6 15,6 3,0 1,3 3,5 7,2 

S11 26,6 9,1 38,5 9,5 5,3 0 5,8 5,1 

S12 16,9 2,9 44,2 20,5 1,6 0 3,9 10,1 

S13 16,9 2,9 44,2 20,5 1,6 0 3,9 10,1 

S14 18,6 4,2 34,7 22,7 2,3 2,4 5,3 9,7 

Yht. 17,1 4,9 36,1 21,9 2,1 2,0 5,4 10,5 

 

 

4.2.3 Kasvilajikkeiden hinnat 

 

Laskelmissa on käytetty pääosin vuoden 2002 hintoja. Herneen, ohran, perunan, rypsin ja 

nurmien hintojen määrittelyt kaipaavat lisävalotusta.  
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Herneen markkinahinnan määrittäminen on epävarmaa, sillä merkittävä osa sadosta saa-

tetaan myydä suoraan kuluttajille.11 Tämä huomattiin vaihteluna eri tahojen ilmoittamissa 

hinnoissa. Tässä käytetään Kasvitieto Oy:n hintatietoja. Kasvitieto kerää ja välittää päi-

vittäin useiden eri kasvilajien hintoja ja toimittaa seurantatietoja mm. maa- ja metsätalo-

usministeriön tietopalvelukeskukseen. Kasvitiedon ilmoittama vuoden 2002 keskihinta 

on 1,9 € (Vuosikeskihinnat 2002). Se on myös sopusoinnussa Satakunnan hernerenkaan 

toimitusjohtaja Mäkitalon omaan arvioon, joka oli vuodelle 2002 2,2 euroa.4 Toisaalta 

markkinahinnan kipuaminen noin lähelle vähittäismyyntihintaa tuntuu erikoiselta. Toi-

saalta herneen erikoiset markkinat tekevät hinta-arvion luotettavuuden punnitsemisen 

hankalaksi ja vuoden 2002 hinta oli selvästi korkeampi kuin edellisten vuosien. Kun her-

neen peltopinta-alat kuitenkin jäävät kaikilla alueilla pieniksi, ei hintatiedon epävarmuu-

den katsota olevan tämän tutkimuksen tulosten kannalta ratkaisevaa. Herkkyysanalyysis-

sä tarkastellaan hinnan muutosten merkitystä tuloksiin. 

 

Yläneenjoen alueella viljellään sekä mallas- että rehuohraa. Alueilla S1-S14 näiden kes-

kinäiset pinta-alasuhteet vaihtelevat. Koska niiden markkinahinnat ovat erilaiset, muo-

dostettiin kullekin alueelle oma ohran hintaindeksi, joka on painotettu keskiarvo mal-

lasohran ja rehuohran hinnoista, painoarvoina lajien suhteelliset osuudet alueen sisällä. 

Mallasohran hinta oli satovuonna 2001/2002 keskimäärin 133,32 €/t ja rehuohran 107,06 

€/t (Hintapuntari 2002). Esimerkiksi Oripään Myllyojalla mallasohraa viljeltiin noin 34% 

suuremmalla alalla kuin rehuohraa, kun taas Kreivilänojalla rehuohraa viljeltiin yli kolme 

kertaa suuremmalla alalla kuin mallasohraa. Yhtenäisen hinnan käyttäminen kaikille alu-

eille ei ottaisi näitä eroja huomioon. 

 

Perunan kohdalla hintaindeksi muodostetaan vastaavalla periaatteella kuin edellä. Pelto-

alan jakautuu ruokaperunan, ruokateollisuusperunan ja tärkkelysperunan kesken. Ruoka-

perunasta maksettu hinta oli 2001 131,2 €/t. Ruokateollisuusperunaa on alueella verraten 

vähän. Se on ollut hinnaltaan lähellä tärkkelysperunaa (Sipiläinen ym. 1998). Näin ollen 

ruokateollisuusperunan pinta-ala lasketaan tärkkelysperunan alaan.  

 

Tärkkelysperunan hinnan perusteena käytetään Kokemäen alueen perunatärkkelyksestä 

maksettua keskihintaa. Perunatärkkelyksestä saa eri hinnan ajankohdasta ja perunan laa-

                                                 
11 Toimitusjohtaja Tommi Mäkitalo. Satakunnan Hernerengas Oy. Suullinen tiedonanto 21.7.2003. 
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dusta (tärkkelyspitoisuudesta) riippuen. Keskimäärin tärkkelyskilolta maksettiin 2002 

0,24 €/kg perunan keskimääräisen tärkkelyspitoisuuden ollessa 19,1%.12 Näin ollen tärk-

kelysperunan tonnihinnaksi tulee 46 €/t.  

 

Rypsintuottajille maksettiin rypsistä tuottajajärjestöjen ja alan teollisuuden neuvottele-

man viljelysopimuksen mukaisesti. Tuotteesta maksetaan maailmanmarkkinahintaa seu-

raava perushinta, jonka päälle lasketaan laatuhinnoittelun mukaisesti lopullinen hinta tiet-

tyjä kriteereitä (mm. öljypitoisuus kosteus, lehtivihreäpitoisuus) seuraten. Satokaudella 

2002/2003 laatukorjausten hintaperusteeksi muodostui 243,63 €/t. (Öljykasvien tuet ja 

hinnoittelu 2003.) Tätä käytetään tässä kaikille osavaluma-alueille yhteisenä rypsin hin-

tana.  

 

Säilörehunurmen markkinat ovat hyvin epätäydelliset: pienet ja paikalliset. Hinnoittelus-

sa ei näin ollen voida käyttää markkinahintoja. Säilörehunurmea voidaan kuitenkin hin-

noitella usealla eri menetelmällä, mm. vaihtoehtoisarvo-, jalostusarvo- tai tuotantokus-

tannusmenetelmällä. Tuotantokustannusmenetelmässä säilörehun hinta määritellään sen 

tuottamisen yksikkökustannuksen avulla. Sipiläinen ja Ryhänen (2002) määrittelevät eri 

kokoisille tiloille säilörehun hintoja eri tuotantoteknologioilla. Kustannus vastaa rehun 

käytöstä aiheutuvaa todellista kustannusta ja on näin ollen säilörehun markkinahinnan 

kaltainen mittari. Rehun hinta tuotantokustannusmenetelmällä määriteltynä vaihtelee tuo-

tantoteknologiasta ja tilakoosta riippuen hieman alle 1,5 markan ja hieman yli 2 markan 

välillä. (Sipiläinen & Ryhänen 2002.) Tämän tutkimuksen laskelmissa valitaan hinnaksi 

2 mk/ry eli 0,23 €/kg. 

  

Muut laskelmissa käytetyt hinnat ovat Hintapuntarin (2002) keskiarvohintoja satovuodel-

le 2001/2002.  

 

4.3 Fosforin ominaispiirteitä 

 

Tutkielma käsittelee fosforin vähentämistä, koska Pyhäjärven perustuotannolle fosfori 

toimii kriittisenä ravinteena (Kirkkala 2001). Empiirisen sovelluksen kannalta on oleel-

lista perustella paikallisilla ominaisuuksilla fosforin kulkeumaan liittyviä valintoja sekä 

fosforin vaikutusta tuotantoon.  

                                                 
12 Tutkimusagrologi Tomi Myyryläinen. Perunantutkimuslaitos. Kirjallinen tiedonanto 21.7.2003.   
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Ensin on kuitenkin tarpeen selvittää jatkossa – ja jo luvun alussa – käytettävää termino-

logiaa. Fosforikuormituksen lisäksi tutkielmassa puhutaan –valumasta,  –huuhtoumasta 

ja –virtaamasta. Fosforikuormitusta käytetään, kun ravinnevirtoja tarkastellaan vastaanot-

tajan näkökulmasta, tässä Pyhäjärven. Fosforivalumalla tarkoitetaan pinta-alaan suh-

teutettua huuhtoutuneen fosforin määrää tietyssä aikayksikössä. Huuhtouma puolestaan 

kuvaa tietyltä alueelta, esim. pellolta, huuhtoutuvaa fosforikuormitusta. Virtaama puoles-

taan on mittauspisteessä, esim. joen tietyssä kohdassa, mitattu kulkeutuneen fosforin 

määrä aikayksikössä. Valuma kerrottuna pinta-alalla määrittelee siis alueen huuhtouman. 

Virtaama on tuo huuhtouma tietyssä pisteessä mitattuna. Tässä tutkimuksessa joissa tai 

puroissa tapahtuvaa sedimentoitumista ei oteta huomioon eikä valuma-alueella ole järviä, 

joten huuhtouma ja virtaama ovat käytännössä yhtä suuret.   

 

4.3.1 Fosforikulkeuma 

 

Mallissa kohdellaan joen ylä- ja alajuoksulla tapahtuvia fosforihuuhtoumia (ja puhdistus-

toimenpiteitä) samanarvoisina. Kulkeumakertoimia ei siis oteta malliin mukaan. Tätä va-

lintaa tukemaan piti selvittää, onko joen yläjuoksulla tapahtuvan vähennyksen merkitys 

jokisuulle tulevaan kuormaan samanlainen kuin jokisuun lähellä toteutetun kuorman vä-

hennyksen Pidättyykö jokiin kulkeuman aikana merkityksellinen määrä fosforia? 

 

Salo ym. (1997) tarkastelevat tutkimuksessaan metodeja ravinnelähteiden kartoittam-

iseksi Pohjoismaisissa joissa. Tarkastelun kohteena on viisi eri tutkimuksissa käytettyä 

lähestymistapaa. Kussakin otetaan kantaa myös kulkeumaan. 

 

Viidestä metodista vain yhdessä otetaan (implisiittisesti) huomioon fosforin ja typen vä-

henemät myös joissa. Siinä kulkeumakerroin estimoidaan mitatuista arvoista. Mikäli tun-

netaan varmasti tietty pistekuormittaja, voidaan sen alapuolisten mittauspisteiden avulla 

arvioida tapahtunutta vähenemää. Tämä edellyttää, että kuormitus- ja mittauspisteen vä-

lillä ei ole muuta kuormitusta. Näin arvioitua kulkeumakerrointa voidaan käyttää koko 

kuormitukselle. Muissa malleissa vähenemää oletetaan tapahtuvan vain valuma-alueen 

järvissä. Vähenemän parametreinä toimivat esim. järven tyyppi ja pinta-ala. (Salo ym. 

1997.) Pyhä- ja Yläneenjoen tapauksessa tämä ei tule kyseeseen, koska jokiin laskevat 

pistekuormittajat eivät ole niin isoja, että kuuluisivat velvoitetarkkailun piiriin, ja koska 

hajakuormitusta on käytännössä koko joen matkalla.  
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Viljelysmaalta pintahuuhtouman mukana vesistöihin kulkeutuva fosfori on pääasiassa 

pieniin hiukkasiin sitoutuneena, partikkelifosforina tai liuenneessa muodossa. Partikkeli-

fosforin  vapautumista leville käyttökelpoiseksi liukoiseksi fosforiksi säätelevät vallitse-

vat olosuhteet. Eräs tekijä on maa-aineksen suhteellinen osuus partikkelit kuljettavasta 

nesteestä (Yli-Halla & Hartikainen 1996). Kun partikkelifosfori lähtee pintahuuhtouman 

mukana liikkeelle pellolta ja siirtyy ojiin ja edelleen suurempiin jokiin, maahiukkasten 

suhteellinen osuus laskee. Osuuden laskiessa olosuhteet fosforin liukenemiselle parane-

vat (Ekholm 1998). Teoriassa tämä toimii joessa kulkeutumisen aikana päinvastaiseen 

suuntaan kuin sedimentoituminen, joka veisi fosforia pois perustuotannon ulottuvilta. 

Tämä tuntuisi puhuvan kulkeumakertoimien käyttöä vastaan.   

  

Yläneenjoen alueelta ei löydy selkeitä fosforin pistekuormittajia, joiden alapuolella ei 

olisi mittauksia sekoittavaa hajakuormitusta. Mikäli näitä olisi, voitaisiin fosforin kul-

keumaa estimoida mittausten avulla. Joki on myös vailla järvialtaita, joten sedimentoitu-

minen voidaan olettaa vähäiseksi.  

 

4.3.2 Fosforin vaikutus tuotantoon. 

 

Suomen maaperän luontainen fosforiniukkuus ja lyhyt, nopeatempoinen kasvukausi edel-

lyttää lisäfosforin antamista, jotta satojen tuottavuus ja laatu saadaan turvattua. Annettu 

lisäfosfori pidättyy maaperään tiukasti, eikä siten ole helposti kasvien saatavilla. Kym-

meniä vuosia jatkunut lannoitus lisää maaperän fosforipitoisuutta ja edelleen viljavuutta. 

Näin fosforilannoituksen tarve vähenee. (Saarela ym.1995.) 

 

Suomessa ympäristötukeen sitoutuneet viljelijät ovat velvoitettuja teettämään maastaan 

viljavuustutkimuksen, jonka perusteella saadaan rajoitukset fosforin käytölle (tarkenne-

tun lannoituksen ollessa ympäristötuen lisätoimenpiteenä). Maaperän laatu ja multavuus 

yhdessä helppoliukoisen fosforin kanssa määrittävät maaperän viljavuusluokan. Maa- ja 

metsätalousministeriön ympäristötukioppaassa käytetään fosforille 7 viljavuusluokkaa: 

huono, huononlainen, välttävä, tyydyttävä, hyvä, korkea ja arveluttavan korkea (Ympä-

ristötukiopas 2000). Kullekin luokalle on määritelty perustason (ympäristötuen perustoi-

menpide) ja tarkennetun tason (lisätoimenpide) suurimmat sallitut fosforilannoitemäärät 
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määrätyille satotasoille. Saarelan ym. (1995) monivuotisten kokeiden perusteella näh-

dään, että fosforilannoituksen lisäys nostaa satotasoa muissa paitsi korkeimmissa vilja-

vuusluokissa, joissa fosforin saanti ei rajoita kasvua. 

 

Kun tarkastellaan koko Yläneenjoen valuma-alueen viljavuusluokkia ja lannoitteenkäyt-

töä yleisimmille viljakasveille ja verrataan sitä ympäristötuen tarkennetun lannoituksen 

mahdollistamaan suurimpaan sallittuun lannoitetasoon, huomataan seuraavaa. Niin re-

huohran, mallasohran, kevätvehnän kuin kauran kohdalla huonoimmissa viljavuusluokis-

sa keskimääräinen lannoitteenkäyttö on huomattavasti alhaisempaa kuin ympäristötuen 

ehtojen mukainen. Toisaalta korkeimmissa viljavuusluokissa on kaikilla käytetty lannoit-

teita, vaikka tarkennetun lannoituksen mukaan näillä ei pitäisi lisätä lannoitteita ollen-

kaan. (Palva ym. 2001.) Tästä on pääteltävissä, että tukiehtojen suosituksia ei ehkä koeta 

viljelijöiden keskuudessa järkeviksi.  

 

4.3.3 Fosforilannoitteen lähtötasot 

 

Lannoituksen alkutaso määritellään Mytvas-raportin (Palva ym. 2001) kasvikohtaisten 

lannoitetietojen perusteella. Lähtötaso määritellään vuosien 94 ja 95 annettujen fosfori-

lannoitusten keskiarvojen keskiarvona. Ohran lähtötaso painotetaan rehuohran ja mal-

lasohran jakaumien mukaan. Nurmen lähtötasona on säilörehun keskimääräinen lannoi-

temäärä. Perunan lähtötaso määritellään ympäristötuen tarkennetun lannoituksen ylärajo-

jen ja alueen viljavuusluokkajakauman avulla. Rukiin ja herneen lähtötaso oletetaan sa-

maksi kuin vehnän, koska niillä on kaikilla viljavuusluokilla samat tarkennetun lannoi-

tuksen ohjearvot. Hehtaarikohtaiset lähtötasot on esitetty kasvilajeittain taulukossa 4.4.  

 

Taulukko 4.4 Lannoitteenkäytön lähtötaso eri kasvilajeille (Palva ym. 2001). 

lajike vehnä ruis ohra kaura herne peruna rypsi nurmi 

P, kg/ha 20,0 20,0 18,3 19,7 20,0 56,6 19,5 25,4 
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4.4 Parametrisoitu tuotantofunktio 

 

Tarkasteltavien alueiden tuotantofunktioiden numeeriset muodot riippuvat alueella viljel-

lyistä kasveista, maaperän viljavuusluokista ja käytetystä lannoitteen määrästä. Eri vilje-

lyskäytäntöjen merkitystä tuotantoon ei tässä tutkimuksessa huomioida. Lannoitteen käy-

tön vaikutusta kasvuun kuvaa tähän tutkimukseen sopivalla tavalla fosforilannoituksen 

porraskokeiden perusteella johdettu responssifunktio (Saarelan ym. 1995). Siinä korja-

tuille maaperän viljavuusluokille muodostettiin seuraava funktio kuvaamaan fosforilan-

noituksen, P, tuottamaa sadonlisäystä, FP: 

 

(4.1)                 
,97,6 *)*367,024(

***1*4,12***1*132,0)( 2

+−+

+−=

PMP

Pkkvuosi
MP

Pkkvuosi
MP

PFP   

 

jossa: 

MP   = maan (korjattu) fosforiluku 

vuosi = koevuosi 

kk      = kasvikerroin. 

 

Lannoitteen toisen asteen termin kerroin on aina negatiivinen ja ensimmäisen asteen sekä 

neliöjuuren kertoimen positiivinen (MP: [1,5...22]). Funktio on siis lannoitteen käytön 

suhteen konkaavi. Esimerkiksi ohralla, fosforiluvulla 11 (tyydyttävä) ja koevuosi-

muuttujalla 6, lannoitteen lisääminen kasvattaa satoa 55 kiloon asti. Tämän jälkeen funk-

tio saa negatiivisia arvoja. 

 

Eri muuttujien vaikutusta voidaan tarkastella osittaisderivaatoilla, mutta tässä tapaukses-

sa derivointi ei tuota tarpeeksi selkeitä muotoja tätä tarkoitusta varten. Sadonlisäysfunk-

tion ominaisuuksia tarkasteltiinkin numeerisesti. Yksinkertaisilla simulaatioilla annettiin 

eri osittaisderivaatoille arvoja ja tarkasteltiin tuloksia. Huomattiin, että maan fosforiluvun 

kasvattaminen, ceteris paribus, nostaa lannoitetasoa, joka vielä lisää satoa. Hyvällä maa-

perällä (P-luku 22) vasta 61 lannoitekilo tuottaa negatiivisia arvoja. Kasvikertoimen nos-

to 1.05:stä (ohra) 2:een (peruna) puolestaan tuottaa suuremman sadonlisän alle 48 kilon 

lannoitemäärillä , mutta laskee lisäkasvua tuottavan lannoitemaksimin arvon 51 kiloon. 

Hyvällä maaperällä vastaavat luvut ovat 47 ja 55 kiloa. Mallin selitysaste on 60,1 % ja 

keskivirhe 289 ry/ha.   
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Seuraavissa kappaleissa käsitellään yhtälön muuttujia yksityiskohtaisemmin: 

 

• Maan korjattu fosforiluku 

 

Mytvas-tutkimuksessa  käytetään maaperän viljavuusluokkia kuvaamaan maaperän omi-

naisuuksia (Palva ym.2001). Käsitteenä ne vastaavat tässä käytettyjä, pH:n ja maalajin 

mukaan korjattuja maan fosforilukuja Into Saarelan mukaan seuraavalla tavalla13: 

 

Taulukko 4.5. Viljavuusluokat ja maan P-luku. 

viljavuusluokka fosforiluvun rajat keskiarvo 

huono <2 1,5 

huononlainen 2-4 3 

välttävä 4-8 6 

tyydyttävä 8-16 12 

hyvä 16-30 22 

korkea P ei rajoita kasvua. - 

arveluttavan korkea P ei rajoita kasvua. - 

 

Mm. Tuhkanen ja Bärlund (2001) käyttävät tästä hieman poikkeavia arvoja, mutta koska 

tässä tutkimuksessa käytetään nimenomaan Saarelan ym. (1995) tuloksia, käytetään myös 

hänen mukaisia viljavuusluokkien ja P-lukujen vastaavuuksia. Malliin vietäessä taulu-

kossa 4.2 ilmoitetut viljavuusluokat muutetaan Saarelan mallissa käytetyiksi P-luvuiksi 

luokkakeskiarvojen mukaan. Taulukon 4.5 kaksi alinta viljavuusluokkaa eivät saa kasvi-

kerrointa, koska näissä viljavuusluokissa fosfori ei rajoita kasvua. Käytännössä tämä tar-

koittaa sitä, että mallin mukaan korkeimpien viljavuusluokkien mailla fosforilannoituk-

sen vähentäminen ei vaikuta tuotantoon, eli sen kustannukset ovat nolla. 

 

• Kasvikerroin 

 

Eri viljelyskasvit kykenevät käyttämään lisättyä fosforia tuotannossaan eri tavalla. Funk-

tiossa (4.2) tämän vaikutuksen ottaa huomioon muuttuja kk, kasvikerroin. Se määräytyy 

taulukossa 4.6 esitetyllä tavalla:  

                                                 
13 Erikoistutkija Into Saarela. MTT. Kirjallinen tiedonanto 24.4.2003. 
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Taulukko 4.6. Kasvikertoimet (Saarela ym. 1995). 
vehnä ruis ohra kaura herne14 peruna rypsi nurmi 

0,3 0,1 1,05  0,7 0,05 2 0,9 1,65 

 

 

• Koevuosi 

 

Saarelan ym. (1995) kokeissa seurattiin myös lannoitevaikutuksen kehitystä koevuosien 

aikana. Sillä tarkoitetaan vuotta laskettuna säännöllisen ja mitatun lannoittamisen alka-

misesta, jolloin maaperän viljavuus määriteltiin. Lyhimmällä mahdollisella tarkasteluvä-

lillä muuttuja saisi arvon yksi. Tämä tarkoittaisi lannoitteen merkityksen minimoimista 

kasvutason selittäjänä ja edelleen sitä, että malli suosittelisi suojelutoimenpiteeksi kaikil-

la alueilla lannoitteen erittäin voimakasta vähentämistä. Lannoitteen huuhtoumavaikutus 

puolestaan on lyhyellä aikavälillä varsin pieni (kts. 4.4.4). Näin ollen päädyttiin käyttä-

mään koevuosi –muuttujan arvoa 6. 

 

• Sadonlisäyksen yksikkö 

 

Yhtälön (4.1) ilmoittaman sadonlisäyksen yksikkö on rehuyksikköä / hehtaari (ry/ha). 

Tuottolaskuja varten rehuyksiköt on muutettava kilogrammoiksi. Perunatonni vastaa 140 

rehuyksikköä, yksi rypsikilo kahta rehuyksikköä ja yksi viljakilo yhtä rehuyksikköä. 

Herneen yksikkömuunnos kalibroitiin tuottamaan havaitut satotasot annetuilla lannoite-

määrillä. Nurmen kerroin on keskiarvo Saarelan ym. (1995) eri lajikkeilla antamista ar-

voista. Yhtälön (4.1) ilmoittama lukema muutetaan siis kilogrammoiksi kertomalla ryp-

sin arvo 0,5:llä, perunan arvo 7,14:ta, herneen 0,23:lla ja nurmen 1,4:llä.  

 

Yhtälöryhmässä (3.2) käytetty tuotantofunktio f saadaan lisäämällä kunkin lannoitteen-

käytön tason mukainen sadonlisäys kullekin lajikkeelle määriteltyyn perustasoon. 

 

 

                                                 
14 Herneen kasvikerroin on asetettu kalibroimalla satotasojen muutokset lannoitteenkäyttöön tämän kap-
paleen sivulla 44 kuvattavalla tavalla. 
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(4.2)  [ ], )(
8

1

0∑
=

+=
i

iPi PFFf  

jossa: 

  f        = kokonaissato 

  F0
i       = sadon perustaso kasville i 

FP (Pi) = lannoitteenkäytön tuoma lisä. 

 

 

Perustaso määritellään vähentämällä alueen todellisista keskimääräisistä sadoista todelli-

sen, keskimääräisen lajikekohtaisen lannoitteenkäytön mukainen, funktion (4.1) tuottama 

sadonlisäys. 

 

Taulukko 4.7. Satojen  perustasot eri lajikkeille lannoitteenkäytön lähtötilanteessa. 

(kg)  \ lajike vehnä ruis ohra kaura herne peruna rypsi nurmi 

ka-sato   4072 2637 3882 3696 1952 23270 1611 21103

lannoitelisä 128 101 220 183 21 3857 105 526

perustaso 3944 2536 3662 3513 1931 19413 1507 20577

 

 

Taulukossa 4.7 ka-sato ilmaisee toteutuneen satomäärän kullekin kasvilajikkeelle. Kes-

kiarvon laskemisessa on käytetty satotietoja vuosilta 1994-1996 Yläneenjoen alueella 

Mytvas-projektin loppuraportin perusteella (Palva ym. 2001). Lannoitelisä kertoo lähtöti-

lanteessa käytetyn lannoitemäärän (taulukko 4.4) kullekin kasvilajikkeelle tuottaman sa-

donlisän yhtälön (4.1) mukaan. Perustaso kertoo näiden erotuksen.  

 

Ohran ja perunan kohdalla on käytetty keskiarvoa rehuohrasta ja mallasohrasta sekä ruo-

kaperunasta ja tärkkelysperunasta. Herneen satotason ja lannoitelisän määrääminen oli 

hankalaa, koska kasvista ei ollut satotietoja saatavilla. Sadonlisäysfunktio kalibroitiin 

kasvikertoimen avulla herneelle sopivaksi käyttämällä tietoja herneen toteutuneista sato-

tasoista ja annetuista lannoitemääristä Saarelan ym. (1995) mukaan. Menetelmä on epä-

varma, mutta toisaalta herneen merkitys alueen peltoviljelyssä ei korkeista hehtaarikoh-

taisista nettotuotoista huolimatta ole merkittävä (taulukko 4.3 ja taulukko 4.8). Parempi 

kasvufunktio tuskin toisi merkittäviä muutoksia suojeluratkaisuihin. 
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Yhden alueen peltoviljelyn nettotuotto saadaan kertomalla sato edustavalla hinnalla ja 

vähentämällä tästä käytetyn lannoitteen aiheuttamat kustannukset. Merkitään nettotuottoa 

kuten yhtälössä 3.2:  

 

(4.3)  Y = p*f(P) –pP*P, 

 

jossa p on sadon hintaindeksi ja pP lannoitteen hinta. 

 

Taulukko 4.8 esittelee peltokasvien hehtaarikohtaisen nettotuoton lannoitteenkäytön läh-

tötilanteessa. 

 

Taulukko 4.8. Kasvilajikkeiden hehtaarikohtaiset nettotuotot lähtötilanteessa. 

lajike  vehnä   ruis  ohra  kaura  herne  peruna  rypsi  nurmi 

tuotto €/ha   485 286 382 357 3657 899 328 4778 

 

 

Nettotuottojen erot viljakasvien kesken eivät ole kovin suuret. Sen sijaan herneen, peru-

nan ja nurmen erittäin korkeat tuotot kiinnittävät huomiota. Näistä perunan ja herneen 

peltopinta-alat ovat verraten pieniä, enimmilläänkin noin 5% koko peltopinta-alasta. Nur-

miala sen sijaan kasvaa tietyillä alueilla jopa yli 20 prosenttiin.  

 

Herneen korkeat alakohtaiset tuotot johtuvat korkeasta hinnasta, mitä käsiteltiin jo kappa-

leessa 4.2.3. Herkkyysanalyysissä tarkastellaan, miten hinnan variointi vaikuttaa optimi-

ratkaisuun ja kustannuksiin.  

 

Nurmen hinta määriteltiin tuotantokustannusmenetelmällä kappaleessa 4.2.3 kuvatulla 

tavalla. Näin määritelty kilohinta yhdessä korkeiden hehtaarikohtaisten satomäärien 

kanssa tekevät nurmesta tässä tarkastelussa alueen ylivoimaisesti arvokkaimman viljely-

kasvin. Toisaalta mallin kokeilun kannalta on hyödyllistäkin, että kasvilajikkeiden ala-

kohtaiset tuotot vaihtelevat voimakkaasti. Voidaan olettaa, että tämä helpottaa optimirat-

kaisun ja sille herkkyysanalyysissä tehtävän varioinnin tulkintaa. Mallin sovellus käytän-

nön suojeltutoimien ohjaamiseen vaatisi joka tapauksessa tarkempaa alueellisten muuttu-

jien selvittämistä. Tässä vaiheessa on tärkeää nähdä, että luotu malli tarjoaa elinkelpoisen 

vaihtoehdon vesiensuojelun kustannusten hallintaan. 
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4.5 Parametrisoitu huuhtoumafunktio 

 

Huuhtoumafunktio koostuu huuhtouman lähtötason määräävistä lannoite- ja aluekohtai-

sesta huuhtoumafunktiosta sekä tätä vähentävistä suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen re-

duktiofunktioista. Ylivainio ym. (2002) listaavat eri tutkimuksissa esiin tulleita tekijöitä, 

jotka vaikuttavat fosforin huuhtoutumiseen. Näitä ovat mm. fosforin kyllästysaste, help-

poliukoisen fosforin pitoisuus, lannoitteiden levitysajankohdat, -määrät ja –menetelmät 

sekä maalaji. Mytvas –seurantatutkimuksessa huuhtoutumista määrittivät edellisten lisäk-

si myös pellon kaltevuus, viljakasvit ja muokkausmenetelmä (Palva ym. 2001).  

 

Huuhtouman numeerisessa mallintamisessa pyritään tässä tutkimuksessa ottamaan huo-

mioon mahdollisimman paljon alueellisia eroja, kuitenkin niin, että malli pysyy yksinker-

taisena. Tämä tehdään jakamalla huuhtoumavaikutus kahteen komponenttiin: lyhyellä 

aikavälillä vakioiseen, aluekohtaiseen huuhtoumaan sekä lannoitteen käytön aiheutta-

maan huuhtoumaan. Tarkastellaan ensin lannoitteen käytön komponenttia.  

 

4.5.1 Lannoitehuuhtouma 

 

Kullekin kasvilajille määriteltiin riippuvuus lannoitteen käytön ja satoon sitoutuvan fos-

forin välille. Tämä tehtiin Saarelan ym. (1995) tulosten perusteella. Alueittaisten viljala-

jien jakaumien avulla määriteltiin kullekin alueelle kullakin lannoituksen tasolla satoon 

sitoutunut fosforin määrä. Toinen – ja kenties järkevämpi – tapa olisi ollut käyttää jo luo-

tua sadonlisäysfunktiota (4.1) ja kasvien keskimääräisiä fosforipitoisuuksia. Molemmat 

tavat tuottavat kuitenkin samansuuntaisia tuloksia, joten valinnan ei juurikaan katsota 

heikentävän mallia. 

 

Lannoitteen ja sadon kokonaisfosforipitoisuuden riippuvuuksia kuvattiin kvadraattisilla 

funktioilla. Saarelan ym. (1995) mittaustulokset annettuja lannoitteita vastaaville fosfori-

pitoisuuksille eri lajikkeille sovitettiin yleiseen kvadraattiseen funktiomuotoon pienim-

män neliösumman menetelmällä. Kaikilla paitsi perunalla päästiin selitysasteessa yli 0,9. 

Yhtälöiden toisen asteen kertoimen etumerkki oli negatiivinen, mikä on loogista: kasvien 

kyky sitoa annettua fosforia itseensä näyttää olevan rajallinen (Saarela ym. 1995).  

  

Fosforista sitoutuu viljalajikkeilla Saarelan ym. (1995) mukaan keskimäärin noin 23% 

olkiin. Lisäksi juuriin sitoutuu fosforia 19%. Vaikka olkia ei kerättäisikään pois pellosta, 
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olkien ja juurien fosforin voi katsoa lyhyellä aikavälillä sitoutuneen peltoon ja olevan 

siten joka tapauksessa pois huuhtoumasta lyhyen aikavälin tarkastelussa. Perunalla sato 

vastaa 80%:ia koko kasviin sitoutuneesta fosforista. 20% sitoutuu juuriin ja maanpäälli-

siin osiin.15 Rypsillä, nurmella, sokerijuurikkaalla ja herneellä vastaavat luvut laskettiin 

tuottamattoman biomassa ja sadon suhdelukujen avulla (Risku-Norja 2000). Sokerijuu-

rikkaan ja herneen satoon kuulumattoman osan fosforipitoisuudeksi (ja kosteusprosentik-

si) oletetaan sama kuin perunalla ja nurmella sama kuin viljoilla. Öljykasveilla suhdeluku 

on Risku-Norjan mukaan huikea 3,3. Rypsin tuottamattoman biomassan fosforipitoisuu-

desta ei kuitenkaan löydetty tutkimustuloksia, joten Saarelan ym. (1995) tuloksia apuna 

käyttäen arvioitiin tuottamattomaan biomassaan sitoutuvan 20% fosforista.  

 

Näin ollen regressioyhtälöitä laskettaessa sadosta mitattu fosfori kerrottiin viljakasveilla 

1,73:llä, perunalla 1,25:llä, rypsillä 1,2:lla, nurmella 1,44:llä, sokerijuurikkaalla 2:lla ja 

herneellä 2:lla. Neljä viimeistä on arvioitu mutkan kautta ja melko yleistävällä oletuksel-

la eri kasvien tuottamattomien osien fosforipitoisuuksien yhtäläisyyksillä, mikä heikentää 

tarkkuutta. Tämä pitää ottaa tulosten tarkastelussa huomioon. Esimerkiksi kauran satoon 

sitoutuvan fosforin ja annetun lannoitteen välistä riippuvuutta saatiin kuvaamaan yhtälö: 

 

(4.4)  u = -0,0007 P2 +0,0812 P +21,126 

 

Suuri vakiotermi sopii yhteen sen kanssa, että kasvit ottavat suurimman osan käyttämäs-

tään fosforista maaperästä. Fosforilannoitteen osuus määrättiin ohjelmointiteknisistä syis-

tä kaikille kasveille 5%:iin, tosin jälkeenpäin osoittautui, että tarkemman, kasvikohtaisen 

osuuden käyttö ei olisi ollut liian monimutkaista. Saarelan ym. (1995) tuloksissa sivulla 

88 tämä näennäinen fosforin hyväksikäyttö vaihteli hieman yli 4:n ja hieman yli 7:n välil-

lä. Myös jälkeenpäin tehdyt laskelmat osoittivat, että tarkemmalla määrityksellä olisi 

päästy hyvin pitkälti samoihin tuloksiin. Vaikutus mallin suosituksiin jää kuitenkin mi-

nimaaliseksi, sillä suurin osa lannoitteesta sitoutuu mallin mukaan maahan, ei kasveihin.   

 

Pelloille levitetty fosforilannoite sitoutuu siis ainakin satoon ja kasvien muihin osiin. Sel-

laisenaan annetun ja sitoutuneen lannoitteen erotusta ei voi käyttää huuhtouman kuvaaja-

na, sillä kasveihin sitoutumaton fosfori sitoutuu erittäin tiukasti maaperään. Huuhtoman 

kuvaaminen lyhyellä aikavälillä onnistuisi jopa kokonaan ilman lannoitekomponenttia, 

                                                 
15 Johtaja Paavo Kuisma. Perunantutkimuslaitos. Suullinen tiedonanto 8.7.2003. 
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koska annettu fosforilannoite sitoutuu itse asiassa hyvin nopeasti lähes täydellisesti hyvin 

lähelle antopaikkaansa. Saarela ja Saarela (1999) toteavat fosforia kulkeutuvan kasvu-

kauden kuluessa vain noin 10 mm:n päähän lannoiterakeesta. Kasvit käyttävät todelli-

suudessa maaperässä jo olevaa fosforia, jota pidetään lannoituksella tarpeeksi korkeana.  

 

Tutkimuksessa oletetaan, että vain hyvin pieni osa fosforitaseesta (annetun ja kasveihin 

sitoutuneen fosforin erotuksesta) huuhtoutuu pois lyhyellä aikavälillä. Jos tarkasteluväli 

olisi pitkä, lannoitteen merkitys huuhtouman selittäjänä kasvaisi ja taseen huuhtouma-

osuus olisi korkeampi. Huuhtoutuvan osan suuruus määriteltiin siten, että lannoitehuuh-

touman ja muun huuhtouman suhde sai olla maksimissaan 45%. Näin millään alueella 

lannoitteen käytöstä aiheutuva huuhtouma ei ylitä 45% osuutta alueen kokonaishuuh-

toumasta. Kasvien näennäisellä 5 %:n fosforin hyväksikäyttöasteella tämä tarkoitti sitä, 

että 0,482% siitä fosforilannoitteesta, jota kasvit eivät käytä, huuhtoutuu pelloilta lyhyel-

lä aikavälillä. Näin ollen lannoitehuuhtouma saa muodon: 

 

(4.5)  ,)(**
1

















−= ∑

=

n

j
jjji PukbPshl  

 

jossa s on kasveihin sitoutumattoman lannoitefosforin pelloiltahuuhtoutumiskerroin, täs-

sä 0,00482, b on lannoitteen näennäinen hyväksikäyttöastekerroin, tässä 0,05 ja kj on 

lajikkeen j osuus peltopinta-alasta. 

 

Lannoitehuuhtouman osuuden määrittelyssä on kyse aikaperspektiivin valinnasta. Pitkäl-

lä aikavälillä lannoitteen tärkeys huuhtouman selittäjänä kasvaa. Vaikka tämän tutkimuk-

sen aikaperspektiivi on niin lyhyt, ettei maaperän fosforipitoisuuden muutoksia oteta 

huomioon, on lannoitteen käyttö haluttu säilyttää mukana suojelutoimenpiteissä. Lyhyel-

lä aikavälillä juuri lannoitteen käyttö on se päätösmuuttuja, johon helpoimmin voidaan 

vaikuttaa. Lannoitteenkäyttö puolestaan määrää pidemmällä aikavälillä maaperän P-

luvun, joka on huuhtouman kannalta oleellinen tekijä. Edellisen kappaleen valinnoilla 

lannoite selittää huuhtoumasta enimmillään 45% (Saonjoen valuma-alue) ja pienimmil-

lään vain hieman yli 7% (Vuotavanoja ja Kullansuonoja). Keskimäärin osuus on noin 

11%. Saonjoen alue on tarkastelualueista selvästi poikkeava pienen peltovalumansa suh-

teen.  
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Lannoitehuuhtoumafunktion mahdollisia negatiivisia arvoja ei oteta huomioon. Lannoi-

tehuuhtouma saa tässä kaikilla negatiivisilla tuloksilla arvon nolla. Pitkällä aikavälillä 

myös negatiivinen vaikutus tulisi ottaa huomioon. 

 

4.5.2 Aluekohtainen huuhtouma 

 

Toisen komponentin, aluekohtaisen huuhtouman, määrittäminen tapahtuu Kuuselan ja 

Savolan (2000) mittaustulosten ja lannoitehuuhtouman perusteella (taulukko 4.1). Alu-

eelta tapahtuneesta, mitatusta huuhtoumasta vähennetään taustahuuhtouma ja edellisessä 

luvussa kuvattu lannoitteen käytön aiheuttama huuhtouma. Taustahuuhtouma määritel-

lään Uusi-Kämpän (1989) keskimääräisen arvion perusteella: 7kg kokonaisfosforia ne-

liökilometriltä. Erotuksena saadaan kullekin alueelle vakioinen huuhtoumatermi a.  

 

(4.6) a = z0 – zb – hl(P0) , 

 

jossa z0 on mitattu keskimääräinen fosforivirtaama, zb taustavaluma (7kg/km2/a) ja hl yh-

tälön (4.5) lannoitehuuhtouma kunkin alueen ja kasvilajin lannoitteenkäytön lähtötilan-

teessa.  

 

Vakioinen huuhtoumatermi ilmentää näin määriteltynä alueille tyypillisiä piirteitä: pelto-

jen jyrkkyyttä, eroosioherkkyyttä jne. Jos ajatellaan, että lyhyellä aikavälillä myös vilje-

lykäytännöt ovat muuttumattomia, sen voi ajatella ilmentävän myös niitä: lannoitteen le-

vitystapoja, ajankohtia, muokkaustapoja jne. Se kuvaa siis sitä huuhtoumaa, joka tapah-

tuisi joka tapauksessa, oli lannoitteen käyttö tarkasteluvuonna mikä tahansa. Huuh-

touman vakio-osaan voidaan siis vaikuttaa tarkastelussa oleville suojakaistoilla ja kos-

teikoilla, mutta ei lannoituksella. 

 

Mallin oletetaan siis painottavan suojakaistoja ja kosteikkoja alueilla, joilla lannoitteen 

käytön vähentämisellä ei voida tarpeeksi huuhtouman määrään vaikuttaa. Juuri näinhän 

myös käytännössä tehdään (mm. Reko 2001). 

 

Lannoitehuuhtouman ja aluekohtaisen huuhtouman yhdistetty funktio koostuu 14 alueen 

ja 8 kasvilajin osahuuhtoumafunktioista. Sen yleinen muoto on: 

 



 50

(4.7)  . )(**
14

1 1
∑ ∑
= = 



























−+=

i

n

j
jjjii PukbPsah   

 

 

4.5.3 Suojavyöhykkeet 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan vain kolmea vesiensuojelutoimenpidettä, vaikka alueella on 

toteutettu runsaasti muitakin kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimia. Kalk-

kisuodinojien, hiekkasuodattimien, suorakylvön ja pohjapatojen jättäminen pois tarkaste-

lusta perustuu siihen, ettei toimien tehoista ja koituvista kustannuksista ole vielä saatavis-

sa luotettavaa tietoa. Luomutuotantoa ei tarkastella, koska luomutuotannon ja tavanomai-

sen viljelyn vesistökuormituksen eroista on vain niukasti suoria vertailevia tutkimuksia 

(Ylivainio ym. 2002). 

 

Uusi-Kämpän ja Kilpisen (2000) tutkimuksen mukaan 10 metriä leveä suojavyöhyke 

poistaa pintavalumasta 30-40% kokonaisfosforia. Osa fosforista poistuu pelloilta vajo-

vesien mukana. Vajovedet kerättiin tutkimuksessa 0,2 m:n syvyydestä. Vajovesivaluman 

määrä oli suurin piirtein sama kuin pintavaluman. Myös kokonaisfosforipitoisuudet oli-

vat samalla tasolla. Vajovesien pitoisuutta suojavyöhykkeiden ei todettu vähentävän. 

(Uusi-Kämppä & Kilpinen 2000.)  

 

Myös muissa tutkimuksissa on selvitetty kokonaisfosforin pintavaluman suhteellista 

määrää (Ylivainio ym. 2002). Mm. Turtola ja Kemppainen (1998) saavat salaojavaluman 

osuudeksi vain murto-osan pintavaluman kokonaisfosforista. Heidän salaojavaluman ke-

räyslaitteensa olivat kuitenkin 1,05 metrin syvyydessä. Uusi-Kämpän ja Kilpisen mukaan 

(2000) suojakaistan puhdistava vaikutus loppuu jo 0,2 metrin syvyydeltä mitatuissa vajo-

vesissä. Tässä syvyydessä kokonaisfosforipitoisuus on samaa luokkaa kuin pintavalu-

massa. Näin ollen on perusteltua käyttää nimenomaan Uusi-Kämpän ja Kilpisen (2000) 

ilmoittamaa vajovesien ja pintahuuhtouman suhdetta, vaikka se poikkeaakin näiden ylei-

sesti ilmoitetuista suhteista (Ylivainio ym. 2002). 

 

Tässä tutkimuksessa oletetaan siis, että puolet pellolta tulevasta valumavedestä tulee pin-

tahuuhtouman, puolet muokkauskerroksen läpi suotautuneiden vajovesien mukana. Pin-

tavalunnasta 10 metrin kaista poistaa 35% kokonaisfosforista eli kaikesta peltoalalta 

huuhtoutuneesta kokonaisfosforista 10 metrin suojavyöhyke poistaa 17,5%. Vajovesiiin 
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vyöhyke ei vaikuta. Oletetaan, että vyöhykkeen puhdistusteho on konkaavi: jokainen li-

sämetri lisää puhdistusta, mutta yhä vähemmän kuin edellinen. Rajapuhdistusteho on siis 

aleneva.  Pellon muoto vaikuttaa voimakkaasti suojavyöhykkeen tehoon ja tarpeellisuu-

teen. Koska tarkoituksena ei ole selvittää alueiden sisäisiä sijoituspaikkoja, tehdään pel-

tojen muodosta yksinkertaistuksia.  

 

Yläneenjoella tehtyjen suojavyöhykesuunnitelmien mukaan suojavyöhykkeen perustami-

seen soveltuvaa joenrantapituutta on 53,4 km. Karkeasti arvioiden rantaviivan yläpuoli-

sen pellon pituus on keskimäärin 300 m. Näin ollen peltoala, jonka valuma joutuu poten-

tiaalisten vyöhykkeiden puhdistukselle alttiiksi, on 1602 ha.16 Koko Yläneenjoen aluees-

ta tämä on n. 25%. Näin ollen suojakaistojen puhdistus kohdistuu 25 %:iin peltoalasta. 

Laskettaessa kerrointa suojakaistan läpi kulkevalle huuhtoumalle (yhtälö 4.8) tämä vai-

kutus otetaan huomioon kertoimella s, (0 < s < 1), joka siis Yläneenjoen tapauksessa on 

0,25. Loppualalta tulevaan huuhtoumaan vyöhykkeet eivät vaikuta. 

 

Toisaalta on selvää, että huuhtouma ei jakaudu peltoalalle tasaisesti. Suojavyöhykkeitä 

tarvitaan ja on kaavoitettu alueille, joilta huuhtouma on runsainta: kalteville rantapelloil-

le, eroosioherkille alueille, tulva-alueille jne. (Reko 2001). Kun tiedetään, että suurin osa 

fosforista huuhtoutuu eroosion mukana (Turtola 1999), on perusteltua olettaa, että suoja-

vyöhykkeiden yläpuolisilta peltoalueilta huuhtoutuu huomattavasti enemmän fosforia 

kuin muilta osilta. Mikäli näin ei olisi, suojavyöhykkeille soveltuvien alueiden määritel-

mä ei olisi kohdallaan. Otetaan käyttöön toinen kerroin, k, joka kertoo, kuinka moninker-

tainen huuhtouman määrä on vyöhykkeille altistuvilta alueilta verrattuna muuhun pelto-

alaan. Kertoimen arvioinnissa on tyydyttävä valistuneeseen arvaukseen. Oletetaan, että 

peltohuuhtouma on keskimäärin kolminkertainen niiltä alueilta, joihin vyöhykkeillä voi-

daan vaikuttaa. Suurin osa fosforista huuhtoutuu maahiukkasiin sitoutuneena. 

Eroosioherkiltä alueilta huuhtoutuu siis runsaasti fosforia. Juuri näille alueille suoja-

vyöhykkeitä mallissa voidaan perustaa, joten 3 vaikuttaa kertoimena varsin hillityltä. 

Kertoimen vaikutuksia tuloksiin tarkastellaan luvussa 6 varioimalla kerrointa ja katso-

malla, miten tulokset muuttuvat.  

 

Syy kertoimien s ja k luomiseen on, että suojavyöhykkeiden yläpuolisen peltoalan suhde 

muuhun peltoalaan on varsin tarkasti määriteltävissä, eikä esimerkiksi Yläneenjoen alu-

                                                 
16 Suunnittelija Anni Karhunen. Lounais-Suomen ympäristökeskus. Kirjallinen tiedonanto 1.7. 2003.  
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eella tule juurikaan muuttumaan tässä annetusta arvosta. Sen sijaan vyöhykkeen yläpuoli-

sen peltoalan ominaisuudet voivat tulevien tutkimusten myötä muuttua hyvinkin paljon. 

Näin ollen on järkevää luoda erillinen kerroin kuvaamaan valuman suuruutta, huolimatta 

kryptisemmästä esityksestä, jonka kaksi erillistä kerrointa välttämättä aiheuttaa. Mallin 

sopeuttaminen uusiin tuloksiin käy tältä osin yhden muuttujan arvoa muuttamalla. 

 

Suojavyöhykkeen puhdistuskertoimen funktio saadaan muotoon: 
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jossa: 

  rsi     =alueen i suojavyöhykkeen puhdistuskerroin 

  r     = suojavyöhykkeen puhdistusparametri 

  mi    = suojavyöhykkeen leveys satoina metreinä 

  s     = kerroin vaikutukselle alttiille peltoalalle 

  k     = kerroin huuhtoumalle vaikutukselle alttiilta peltoalalta. 

 

Kalibroimalla parametri r vastaamaan Uusi-Kämpän ja Kilpisen (2000) tulosta 17,5 % 

kokonaisfosforin puhdistusta ja sijoittamalla Yläneenjoelle ominaiset arvot yhtälöön 

(4.8) saamme: 

 

(4.9)   ).167,0)1(*5,0( 76,0 +−= ii mrs  

 

Yhtälöissä (4.8) ja (4.9) oleva notaatio (1-mi
0,76) sekoittuu helposti suhdelukuun (1-m), 

joka kuvaisi pinta-alaosuutta. Tässä notaatio tarkoittaa kuitenkin puhdistuskertoimen 

muutosta. Termi mi
0,76 kuvaa suojavyöhykkeen puhdistuskerrointa eri vyöhykeleveyksil-

le. Esimerkiksi sen saama arvo 0,1 tarkoittaa, että vyöhyke puhdistaa huuhtoumasta 10 

%. (1- mi
0,76) antaa kertoimen vyöhykkeen jälkeiselle huuhtoumalle: 90 % huuhtoumasta 

jatkaa matkaa vyöhykkeen jälkeen. 

 

Vuonna 1995 yli 90% tiloista oli liittynyt ympäristötukeen (Palva ym. 2001). Näin ollen 

näillä tiloilla tulisi olla vähintään metrin suojakaista ojien, sekä kolmen metrin kaistat 

purojen ja vesistöjen reunoilla. Oletetaan, että kaikilla tiloilla on keskimäärin metrin le-
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vyinen suojakaista. Tämä otetaan mallin lähtötilanteessa huomioon. Luvun 6 herkkyys-

analyysissa verrataan optimiratkaisuja ilman metrin suojakaistaoletusta ja sen kanssa. 

 

4.5.4 Kosteikon reduktionfunktio 

 

Kosteikon kyky poistaa valumavesistä fosforia riippuu monista asioista: saapuvan veden 

määrästä, väkevyydestä ja viipymästä, kosteikon pinta-alasta, muodosta ja kasvustosta, 

kosteikon pohjan fosforitasapinosta jne. Tässä tutkimuksessa kosteikon reduktiofunktio 

oletetaan riippuvaiseksi vain pinta-alasta suhteessa valuma-alueen pinta-alaan. Tätä tapaa 

on käyttänyt Puustisen ym. (2001) lisäksi  ainakin Uusi-Kämppä ym. (2000).  

 

Puustisen ym. (2001) estimoima regressioyhtälö on sovitettu kolmen kosteikon mittaus-

tuloksiin. Vuosittaisissa poistumissa on kaikissa kosteikoissa voimakkaita vaihteluita. 

Regressioyhtälö on lineaarinen, ja sen  mukaan suhteelliselta kooltaan hieman alle 8%:n 

kosteikko poistaisi kokonaisfosforista 100%:  

 

(4.10)  R = 13,1k + 0,01, 

 

jossa: 

R = vuotuinen kokonaisfosforipoistuma (prosentteina) 

k = kosteikon tehollinen ala / valuma-alueen ala. 

  

Oletettavampaa on, että kosteikon rajapuhdistuskyky on lineaarisen sijaan vähenevä. 

Näin ollen yhtälön tulisi olla konkaavi. Vaikka yhtälölle (4.10) ilmoitetaan selitysasteeksi 

R2 = 1,00 , sen tilastotieteellinen validiteetti on vähäinen. Havaintoja on kolme, joista 

korkein ilmoitetaan lähdeaineistossa välille (62% - 72%). Tässä työssä yhtälöä ei oteta 

sellaisenaan käyttöön, vaan taustaoletuksiin nojaten tehdään joitain muutoksia.  

 

Ensinnäkin rajapuhdistustehon oletetaan laskevan kosteikon suhteellisen koon kasvaessa. 

Missään vaiheessa teho ei luonnollisestikaan voi ylittää 100%:ia. Oletettavaa on, että ai-

van lähellekään päästä. Tehdään taustaoletus, jonka mukaan 10%:n suhteellisella koolla 

päästään 75%:n puhdistustehoon. Tämän suurempia kosteikkoja alkaa olla teknisestikin 

hankala toteuttaa: riittääkö valuma-alueen vesimäärä kattamaan näin ison alan niin suu-

reksi aikaa vuotta, että kosteikon määritelmä täyttyy? 
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Puhdistusfunktion muoto oletetaan logaritmiseksi. Todennäköistä on, että todellisen puh-

distustehon funktion kuvaaja on S-kirjaimen muotoinen niin, että alkuun teho nousee hi-

taasti, sitten jyrkemmin ja lopulta taas hitaammin. Koska mittaustuloksia ei ole, perustuu 

tässä työssä käytetty yhtälö joka tapauksessa paljolti valistuneisiin arvauksiin. Niinpä lo-

garitmimuoto on tässä yhtä pätevä kuin useamman asteen funktiokin. 

 

Puustisen ym. (2001) liitteessä 1 (kuvaaja s.37) oleviin havaintoihin liitetään itse asetettu 

arvo (10%, 75%). Excel-ohjelmalla sovitetaan havaintoihin logaritminen käyrä. Sen yhtä-

lömuotoa käytetään kuvaamaan kosteikon kykyä poistaa kokonaisfosforia. Saadaan:  

 

(4.11)  R = 25,1 lnk + 20,4. 

 

Vähenevän rajapuhdistuskyvyn lisäksi yhtälön (4.11) eräs piirre on, että se antaa alle 

0,444% suhteellisilla kosteikon koilla negatiivisia arvoja. Vesikot-projektin loppurapor-

tin tuloksissa Alastaron kosteikko lisäsi fosforin resuspension takia fosforikuormitusta 

kesällä 1999. Alastaron kosteikon suhteellinen koko on 0,53%. Raportissa suositellaan, 

että vesiensuojelukosteikot olisivat kooltaan vähintään 2% valuma-alueen koosta. (Puus-

tinen ym. 2001.) Näin ollen reduktiofunktion negatiivisten arvojen tuottaminen liian pie-

nille kosteikoille saattaa olla järkevä ominaisuus.   

 

Kosteikkoja ei kuitenkaan voi rakentaa siten, että koko valuma-alueen huuhtouma tulisi 

niissä käsitellyksi. Kosteikoille on rajallinen määrä mahdollisia paikkoja ja yhteenlasket-

tua pinta-alaa, joten vain tietty osa huuhtoumasta voi enimmilläänkin kulkea niiden (tai 

edustavan kosteikon) kautta. Tämä on otettava tarkastelussa huomioon, muuten kosteik-

kojen puhdistuskykyä liioitellaan. Potentiaalisten kosteikkoalan – ja siten potentiaalisen 

kosteikoilla puhdistettavan huuhtouman – määrä vaihtelee tutkimusalueittain, mutta tässä 

oletetaan, että kaikilla alueilla potentiaalisten kosteikkojen yläpuolinen valuma-alue on 

15% alueen koko peltoalasta. Luku on valittu silmämääräisesti alueen peltokarttoja tar-

kastelemalla. Sen suuruuden vaikutuksia tuloksiin tarkastellaan kappaleessa 6.4. Muoka-

taan yhtälöä (4.11) edelleen lisäämällä siihen vastaava kerrointermi kuin suojavyöhyk-

keiden osalta yhtälössä (4.8) ja muuttamalla prosentuaalinen vähennys kerroinmuotoon: 

 

 

(4.12)  rk = 1- [s*(25,1 lnk + 20,4) + (1-s)]/100 , 
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jossa  kerroin s kuvaa potentiaalisten kosteikkojen yläpuolisen valuma-alueen osuutta 

kokonaispeltoalasta. Kertoimen perustelut ovat samat kuin suojavyöhykkeiden tapauk-

sessa: tarkentavien tutkimustulosten syöttäminen malliin on helpompaa. 

 

4.5.5 Huuhtoumafunktio 

 

Yleistä huuhtoumafunktiota (3.4) vastaava parametrisoitu huuhtoumafunktio z alueelle i 

saadaan yhdistämällä funktiot (4.7), (4.9) ja (4.12): 

 

(4.13)  zi = hi * rsi * rki . 

 

Yleinen huuhtoumafunktio toteutti ehdot:  zS < 0;  zK < 0;  zP > 0. Voidaan havaita, että 

myös (4.13) nämä toteuttaa. Sekä suojavyöhykkeen että kosteikon reduktiofunktiot ovat 

pinta-alojen suhteen väheneviä. Näin ollen huuhtoumafunktio z on myös näiden suhteen 

vähenevä.  

 

4.6 Kustannusfunktiot 

 

Kustannusfunktiot määrittelevät suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja lannoitteen vähen-

tämisen kustannukset. Kolmannen luvun yhtälöissä (3.1) on määritelty kustannusfunkti-

oiden muodot. Nähdään, että kappaleessa 4.4.1 esitelty tuotantofunktio (4.3) on oleelli-

nen elementti kustannusfunktioista, koska se määrittelee toimenpiteen vaihtoehtoiskus-

tannuksen. Optimiratkaisussa (3.8) lannoitteen käytön kustannukset määritellään tuotan-

non muutosten ja pinta-alojen avulla. Suojakaistojen ja kosteikkojen funktioissa ovat 

mukana myös vakioiset kustannustermit α ja β, jotka toimivat arvioina niille vuotuisille 

kustannuksille, joita suojakaistan ja kosteikon hoitokustannuksista koituu. Kosteikon pe-

rustamiskustannukset on laskettu mukaan arvioon kuolettamalla ne arvioidun kosteikon 

käyttöiän mukaan. 

 

4.6.1 Suojavyöhyke 

 

Suojavyöhykkeen pääasiallinen kustannus muodostuu vyöhykkeen alan menetetystä tuo-

tosta. Vyöhykkeen hoidosta – kasvien niitosta ja pois kuljettamisesta – aiheutuu vuosit-

tain kiinteä kustannus. Maa- ja metsätalousministeriön ympäristötuen erityistukien suo-

javyöhykkeiden oppaassa katsotaan, että alkuvaiheessa suojavyöhykettä tulisi niittää ja 
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kuljettaa kasvimassa pois vyöhykkeeltä 2-3 kertaa vuodessa. Ajan kuluessa maa heikke-

nee fosforin suhteen ja yksikin niittokerta vuodessa saattaa riittää. (Suojavyöhykkeen pe-

rustaminen ja hoito 2002.)  

 

Vyöhykkeen kasvillisuuden suhteen ohjeet ovat hyvin väljät, eikä mitään kovin kattavaa 

voida sanoa vyöhykkeen perustamiskustannuksista. Yksittäiset viljelijät saattavat käyttää 

paljonkin työtä vyöhykkeen maisemalliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen erilaisia 

luonnonkasveja istuttamalla. Maatalouden ympäristöohjelma 1995-1999:n taloudellisessa 

analyysissä (1999) arvioidaan suojakaistahehtaarin perustamisen kustannuksiksi 130 €.17 

Tässä ovat mukana sekä traktorityö (4h), ihmistyö (5h) sekä siemenkustannus (55 €). 

Oletetaan suojakaistan iäksi 15 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että perustamiskustannuksia 

vastaavaa työmäärää tarvitaan 15 vuoden välein. Vuotuiseksi osuudeksi tulee näin ollen 

8,7 €. Kasvuston pois keräämisestä arvioitiin koituvan 17-34 €:n vuotuinen hehtaarikoh-

tainen kustannus. Kustannuksen vakio-osaksi määrätään tässä 34 €/ha. Näin ollen suoja-

vyöhykkeen kustannusfunktioksi muodostuu: 

 

(4.14)  CS = S (34€ + NR(P)) , 

 

missä S on suojakaistan pinta-ala hehtaareina ja NR yhtälön (4.4) mukainen nettotuotto 

lannoitteen käytöllä P. 

 

 

4.6.2 Kosteikko 

 

Kosteikon kustannukset muodostavat useasta erästä. Kosteikon perustaminen saattaa vaa-

tia mm. merkittäviä patoamis-, kaivuu-, istutustöitä. Yhdessä vuotuisten hoitokustannus-

ten kanssa ne  muodostavat yhtälön (2.1) vakiotermin β.  

 

Seurantatutkimuksia suomalaisista kosteikoista ei vielä ole voitu tehdä tarpeeksi pitkältä 

ajalta, jotta voitaisiin tarkasti ennustaa kosteikon käyttöikä ja edelleen perustamiskustan-

nusten jakautuminen kosteikon elinkaarelle. Myöskään hoitokustannusten määrä eri ikä-

kausina ei tunneta. Tässä käytettävien kustannusten taustalla on Maatalouden vesiensuo-

                                                 
17 Lähteiden yksikkö markka. Muunnoskerroin: 1 € = 5,94573 mk 
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jelukosteikot  –projektin loppuraportti (Puustinen ym. 2001) sekä Maatalouden ympäris-

töohjelma 1995-1999:n taloudellinen analyysi (1999). 

 

Puustinen ym. (2001) tarkastelevat Hovin kosteikon rakentamiskustannuksia. Raportissa 

ei eksplisiittisesti mainita kustannusten muodostumisen perusteita. Kustannukseksi kos-

teikkohehtaaria kohti saadaan 21 864 €. Oletetaan kosteikon eliniäksi 15 vuotta. Näin 

perustamiskustannus jaettuna koko elinkaarelle on 1458 € vuodessa hehtaarilta. 

 

Kosteikkojen hoito vaatii säännöllisiä toimenpiteitä. Laskeutunutta lietettä on poistettava 

tulo-ojien suista. Mahdollisen syvemmän veden alue on myös puhdistettava ennen kuin 

sinne kertyvä liete alkaa haitata kosteikon toimintaa. Kasvillisuus on niitettävä tarvittaes-

sa. Vuotuisiksi kustannuksiksi arvioidaan näillä perusteilla ja suojavyöhykkeen hoitokus-

tannuksiin verraten 59 € vuodessa hehtaaria kohti. Tämä pitää sisällään 3h traktorityötä ja 

4h ihmistyötä. Kosteikon kustannusfunktioksi muodostuu: 

 

(4.15)    CK = K (1517 € + NR(P)),  

 

missä K on kosteikkopinta-ala hehtaareina ja NR(P) hehtaarikohtainen nettotuotto. Jo täs-

sä vaiheessa nähdään, että suhteessa suojavyöhykkeisiin on kosteikon kustannusrakenne 

painottunut voimakkaammin vakiokertoimeen. Suojavyöhykkeen kustannuksissa pinta-

alan vaihtoehtoiskustannuksilla on suurempi merkitys. 

 

4.6.3 Vähennetty lannoitus 

 

Lannoitteen vähentäminen vaikuttaa kustannuksiin kahtaalta. Toisaalta kustannukset las-

kevat, koska säästetään lannoitekustannuksissa. Toisaalta lannoitteen vähentämisestä koi-

tuva sadonmenetys aiheuttaa kustannuksia. Lannoitetason laskemisen oletetaan Yläneen-

joen lannoitteenkäytön lähtötasolla aiheuttavan suuremmat kustannukset kuin säästöt. 

Numeerisen mallin tuloksista tullaan näkemään, että oletus on oikea. Kustannukset koh-

distuvat koko viljelyalalle. Viljelyala puolestaan määriteltiin potentiaalisen viljelyalan ja 

kosteikko- sekä suojavyöhykealan erotuksena. Lannoitteen vähennyksen kustannus lau-

sutaan nettotuoton (4.3) avulla: 

  

(4.16)              CP = Av *(Y (P0) –Y(P*)), 
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missä P0  on lannoitteen alkuperäinen määrä ja P* sen määrä vesiensuojelutoimenpitei-

den jälkeen. Kunkin toimenpideyhdistelmän kustannukset kertoo yhdistetty kustannus-

funktio C: 

 

(4.17) C = CS + CK + CP . 

 

Parametrisoitu kustannusfunktio täyttää samat ehdot kuin yleisen muodon funktio (3.1):  

CS > 0;  CK > 0;  CP < 0. 

 

Huuhtoumafunktion ja kustannusfunktion parametrisoidut muodot täyttävät siis samat 

ehdot kuin yleisen mallin funktiot. Yleisessä mallissa osoitettiin myös, että näiden ehto-

jen täyttyessä täyttyvät ehdot sisäpisteratkaisujen olemassaololle. Seuraavassa luvussa 

tarkastellaan tässä rakennetun mallin tuloksia alueittain erillisissä, itsenäisissä puhdistus-

ratkaisuissa ja kahdessa yhteistoimintaratkaisuissa. Tullaan huomaamaan, että myös tu-

loksien perusteella malli tuottaa annetuilla tiedoilla järkeviä tuloksia. 
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5  Osavaluma-alueiden optimaaliset puhdistusratkaisut 
 

 

Tämä luku esittelee Yläneenjoelle kalibroidun mallin tulokset tulkintoineen. Osavaluma-

alueiden ei-koordinoidut ratkaisut kertovat kullekin alueelle tehtävät optimaaliset vesien-

suojelutoimenpiteet, kun alueet vähentävät pelloilta tapahtuvasta kokonaisfosforivirtaa-

mastaan kukin 12 %. Näiden tarkastelussa pyritään huomio kiinnittämään siihen, mitkä 

seikat toivat alueiden välisiin ratkaisuihin eroja. Ei-koordinoitujen ratkaisujen kustannus-

tarkastelussa huomio kiinnitetään vain keskimääräisiin yksikköpuhdistuskustannuksiin ja 

pohditaan, mistä alueelliset erot näiden välillä voivat johtua. 

 

Koordinoidussa ratkaisussa tarkastellaan kahden alueen kuormituksen vähentämisen yh-

teistyötä: yksikkökustannuksiltaan toisiksi halvimman ja toisiksi kalleimman alueen. Yh-

teistyöllä tarkoitetaan yhteisen tavoitteen ottamista kahden alueen yhteenlasketulle 

kuormitukselle ja keinojen jakamista pienimmin mahdollisin kustannuksin molempien 

alueiden kaikkien keinojen välillä. Tarkoituksena oli valita tarkasteluun yksikkökustan-

nuksiltaan kallein ja halvin alue, mutta nämä olivat molemmat hyvin pieniä alueita, joi-

den yhteistyön esittäminen ei olisi ollut informatiivista. Mallin diskreetin luonteen takia 

tulokset ovat pienillä puhdistusmäärillä epäluotettavia.  

 

Koordinoidun ratkaisun tulkinnassa kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin ei-

koordinoitujenkin. Tämän lisäksi päästään tarkastelemaan suojelutoimien kustannusvai-

kutuksia tarkemmin, mm. toimenpiteiden rajapuhdistuskustannuksia eri puhdistustasoilla. 

Huomataan, että luotu malli tuottaa kustannusrakenteeltaan uskottavia ratkaisuja, ja että 

rajapuhdistuskustannusten käyttäytyminen on sopusoinnussa teoriataustan kanssa. 

 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli myös ratkaista koko valuma-alueen yhteistyöratkaisu, 

mutta tämä osoittautua tehdyllä ohjelmointiratkaisulla käytettävissä olevalle tietokoneelle 

liian raskaaksi simulaatioksi. Kaupallisilla Matlab-ohjelmistoon saatavilla lisäsovelluk-

silla ongelman ratkaisu onnistuisi myös käytössä olevalla koneella. Tehokkaammat algo-

ritmit mahdollistaisivat raskaampienkin optimointiongelmien ratkaisun. Toisaalta tämä 

on mahdollista – ja järkevääkin – toteuttaa vasta siinä vaiheessa, kun saatavilla on tar-

kempia lähtötietoja mm. taustahuuhtoumista, suojelutoimenpiteiden ominaisuuksista jne. 

Tässä vaiheessa kahden alueen yhteistyö toimii havainnollisena esimerkkinä mallin toi-

mintatavasta ja myös osoituksena sen toimivuudesta.  
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Tuloksien tulkintaa syventää luvun 6 herkkyysanalyysi, jossa päästään muutoksen syihin 

käsiksi syöttötietoja muuntelemalla. Herkkyysanalyysi painottuu selkeästi koordinoidun 

ratkaisun tarkasteluun, sillä muutokset ei-koordinoiduissa ratkaisuissa olivat samansuun-

taisia ja koordinoidussa ratkaisun muutokset toivat muutokset paremmin esille. 

 

5.1 Ei-koordinoidut puhdistusratkaisut 

 

Kaavio 5.1 esittää kunkin alueen itsenäisen puhdistusratkaisun. Etualalla oleva pylväikkö 

kuvaa lähtötilannetta: lannoitteenkäytön hehtaarikohtaista tasoa ja suojavyöhykkeiden 

sekä kosteikkojen pinta-alaa. Kosteikkoja ei lähtötilanteessa ole, sen sijaan alueilla on 

metrin levyinen suojakaista. Vyöhykeleveys on kaikilla alkutilanteessa metri. Kustan-

nuksissa tämä on otettu mukaan, vaikka toimenpide on jo tehty. Kustannukset eivät siis 

täysin edusta siirtymistä alkutilasta 12 %:n vähennykseen, koska metrin kaista on jo to-

teutettu toimenpide. Siitä koituu kuitenkin täsmälleen samat vuotuiset hehtaarikustan-

nukset kuin nyt perustettavasta, koska perustamiskustannus on jaettu koko elinkaaren 

ajaksi. Metrin kaista on myös sikäli välttämätön, että käytännössä suojelutoimen toteut-

taminen tarkoittaa maatalouden ympäristötuen ehtoihin sitoutumista. Ehtojen perustoi-

menpiteisiin kuuluu vähintään metrin levyisen pientareen jättäminen ojien varsille (ja 

kolmen metrin suojakaistan jättäminen valtaojien ja vesistöjen varteen).  

 

Suojavyöhykkeiden tehokkuus ja optimimäärät määriteltiin vyöhykkeen leveytenä, mutta 

tulostuksissa käytetään pinta-alaa. Se on havainnollisempi ja helpommin verrattavissa 

kosteikkoalaan. Kaavion alla on toteutuneen puhdistusratkaisun keskimääräinen puhdis-

tuskustannus vähennettyä fosforikilogrammaa kohti. (Myös puhdistettu määrä?) 
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Kaavio 5.1. Osavaluma-alueiden itsenäiset puhdistusratkaisut 

      yksikköpuhdistuskustannus: 189 yksikköpuhdistuskustannus: 184

 

      yksikköpuhdistuskustannus: 732 yksikköpuhdistuskustannus: 289

      yksikköpuhdistuskustannus: 286 yksikköpuhdistuskustannus: 354

lannoite
vyöhy-keala

kosteik-
koala

13,9

0,5 0,2

20,9

0,2 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Yläneen Myllyoja

lannoite
vyöhy-keala

kosteik-
koala

15,9

1,5 0,0

20,9

1,5
0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Saonoja

lannoite
vyöhy-keala

kosteik-
koala

16,1

0,2 0,2

19,1

0,2 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 
 

ha

Lietsanoja

lannoite
vyöhy-keala

kosteik-
koala

16,1

0,8 0,4

19,1

0,3 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Kärrilänoja

lannoite
vyöhy-keala

kosteik-
koala

17,1

0,3 0,2

19,1

0,1 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Imponoja

lannoite
vyöhy-keala

kosteik-
koala

15,5

2,3 3,4

20,5

2,3
0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Kreivilänoja
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      yksikköpuhdistuskustannus: 265 yksikköpuhdistuskustannus: 351
 

      yksikköpuhdistuskustannus: 376 yksikköpuhdistuskustannus: 265

      yksikköpuhdistuskustannus: 167 yksikköpuhdistuskustannus: 230

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

19,4

0,9 1,2

19,4

0,4 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Vehmasoja

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

18,4

1,6 0,6

19,4

0,4 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Kiimassuonoja

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

18,6

1,6 1,6

20,6

0,8 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Tourulanoja

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

16,0

2,6
5,0

20,0

2,6
0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Oripään Myllyoja

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

12,7

3,4 2,2

19,7

1,7
0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Peräsuonoja

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

17,5

3,6 2,0

19,5

1,2 0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Liinoja
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Käydään läpi puhdistusratkaisujen suojelutoimenpiteet ja kustannukset. Mallin kannalta 

tärkein on kustannusten tarkastelu, joka linkittää empiirisen osan teoreettisen mallin kus-

tannustehokkuuden ehtoihin. Eri toimenpiteiden eksplisiittisiä ratkaisuja oleellisempi on 

myös seuraavan luvun herkkyysanalyysi, jossa epävarmimpia oletuksia varioimalla tar-

kastellaan tulosten luotettavuutta. Sinällään kaavion 5.1 esittelemät tulokset pätevät vain 

tehdyillä oletuksilla eivätkä ilman tulkintaa sisällä esimerkiksi käytännön suojelutoimien 

ohjenuoraksi sopivaa tietoa. Sen sijaan yhdessä tulkintojen kanssa ne tarjoavat esityksen 

siitä, mihin luotua mallia voidaan käyttää ja miten toimiva se on.  

 

Taulukko 5.1 esittelee tulokset vielä kootusti. Siihen on koottu keskimääräinen he-

htaarikohtainen lannoitteenkäyttö, suojavyöhykeala ja kosteikkoala kullakin alueella 

alkutilanteessa ja ei-koordinoidussa puhdistusratkaisussa. Yläindeksillä 0 viitataan alkuti-

laan, indeksillä * optimiratkaisuun. UC viittaa keskimääräisiin 

yksikköpuhdistuskustannuksiin. TRE kertoo toimenpiteillä saavutetun 

kokonaisfosforivähennyksen.  

 

      yksikköpuhdistuskustannus: 194 yksikköpuhdistuskustannus: 194

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

18,5

6,2
4,0

19,5

2,1
0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Vuotavanoja ja Kullansuonoja

lannoite
vyöhy-
keala kosteik-

koala

16,3 14,4 12,820,3

7,2

0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

kg/ha, 

ha

Yläneenjoen suora valuma
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Taulukko 5.1. Ei-koordinoidut puhdistusratkaisut 
 P0 (kg/ha) P* (kg/ha) S0 ha S* ha K0  K* ha UC (€/kg) TRE (kg)  
S 1   20,9   15,9 1,5 1,5 0 0   189  12,4  
S 2   20,9   13,9 0,2 0,5 0 0,2   184   6,1 
S 3   19,1   16,1 0,2 0,2 0 0,2   732   2,1 
S 4   19,1   16,1 0,3 0,8 0 0,4   289 10,0 
S 5   19,1   17,1 0,1 0,3 0 0,2   286   4,4 
S 6   20,5   15,5 2,3 2,3 0 3,4   354  58,6 
S 7   19,4   19,4 0,4 0,9 0 1,2   265  19,5 
S 8   19,4   18,4 0,4 1,6 0 0,6   351  13,2 
S 9   20,6   18,6 0,8 1,6 0 1,6   376  22,5 
S 10   20,0   16,0 2,6 2,6 0 5,0   265  76,2 
S 11   19,7   12,7 1,7 3,4 0 2,2   167  71,2 
S 12    19,5   17,5 1,2 3,6 0 2,0   230  44,8 
S 13   19,5   18,5 2,1 6,2 0 4,0   194  93,3 
S 14   20,3   16,3 7,2 14,4 0 12,8   194 310,7 
Yht.   20,1     16,3 21,0 39,9 0 33,8   227 745 
 

 

Ei-koordinoitujen ratkaisujen yhteenlasketut kokonaispuhdistuskustannukset ovat 168 

821 €. Sarakkeessa Yht. oleva yksikkökustannus tarkoittaa toimenpiteiden 

keskimääräistä yksikkökustannusta, joka on laskettu kokonaiskustannusten ja kokonais-

puhdistuksen osamääränä. Lietsanojan (S3) korkea yksikkökustannus selittyy pienim-

mällä puhdistetulla määrällä ja mallin diskreetillä luonteella. Lannoitteiden yht-

eenlasketut määrät ovat puolestaan alueiden pinta-aloilla painotettuja keskiarvoja. 

 

• lannoitteen käyttö 

 

Alueittaiset lannoitteenkäytön alkutilat vaihtelevat 19,1 kg:n (Lietsanoja, Kärrilänoja, 

Imponoja) ja 20,9 kg:n välillä hehtaaria kohti. Vaihtelu johtuu poikkeavista lajikejakau-

mista: nurmen ja perunan suhteellisen osuuden kasvu lisää alueen keskimääräistä alakoh-

taista fosforilannoitteen käyttöä, vähiten lannoitteita annetaan puolestaan ohralle ja ryp-

sille. Kasvilajikohtaiset alkutasot on esitetty taulukossa 4.4. Lannoitteen käyttöä vähen-

netään optimiratkaisussa lähes kaikilla alueilla, ainoastaan Vehmasojalla pysytään myös 

optimiratkaisussa  alkutilanteessa.  

 

Malli suosittelee lannoitteen käytön vähentämistä herkästi, sillä kullakin alueella on n. 

6,6 % viljavuusluokaltaan korkeaa tai erittäin korkeaa maata, joiden lannoittaminen ei 

käytetyn responssifunktion mukaan lisää tuotantoa. Alueiden lannoitusta ei kuitenkaan 



 65

automaattisesti vähennetä tämän osuuden verran vaan kulloinenkin hehtaarikohtainen 

lannoitteen käyttö jaetaan tasaisesti eri lajikkeiden ja eri viljavuusluokkien kesken. Näin 

ollen on myös mahdollista, että jollain alueella lannoitteen käyttö pysyy ennallaan.  

 

Lannoitteen käytön vähentäminen tulee kalliimmaksi, jos lannoitteen aiheuttama huuh-

touma määritellään vain pieneksi osaksi koko peltoalalta tapahtuvasta huuhtoumasta. Ja-

ottelussa taustahuuhtoumaan ja lannoitehuuhtoumaan oli tarkoituksena sisällyttää pelloil-

ta tapahtuvaan huuhtoumaan myös alueella ominaisia piirteitä viljelykäytännöistä, maa-

perän muodoista, eroosioherkkyydestä jne. Jos lannoitteen osuus huuhtoumasta on pieni, 

se tarkoittaa myös, että muu pelloilta tapahtuva huuhtouma on suurta. Tällöin muut kei-

not kuin lannoitteen vähentäminen ovat edullisia. Käytännössä tämä saattaa johtua myös 

sitä, että alueen taustahuuhtouma on suurempi kuin Yläneenjoella keskimäärin. Koska 

eläintiloja ei tarkastella, niiden mittauspisteisiin tuleva kuormitus siirtyy tässä mallissa 

alueen peltohuuhtoumaksi. Tämän vaikutuksia tuloksiin tarkastellaan luvun 6 herkkyys-

analyysissä. 

 

Kaiken kaikkiaan lannoitteen vähentäminen on tässä mallissa varsin herkästi suositeltava 

keino, jopa siinä määrin, että korkeimmilla viljavuusluokilla lannoitteen käytöstä tulee 

varsin pian kannattamatonta. Mallin responssifunktio perustuu Saarelan ym. (1995) tut-

kimukseen, jossa laskettu yksityinen, taloudellisesti optimaalinen lannoitemäärä vaihtelee 

0:sta 40 kiloon hehtaarille, riippuen lajikkeista ja viljavuusluokista. Marginaalit ovat siis 

varsin pienet ja yhden vuoden fosforilannoituksen vähennys muuttaa tuottoja varsin vä-

hän.  

 

Fosforilannoitteen käyttö ei lyhyellä aikavälillä juuri lisää huuhtoumaakaan. Lannoitteen 

käytöllä viljelijät säätelevät kuitenkin maaperänsä fosforitilaa, joka puolestaan on erittäin 

tärkeä tekijä fosforihuuhtoumassa. On puhtaasti määrittelykysymys, laskeeko huuh-

touman muodostuvan viimeisimmästä fosforitaseesta vai kumulatiivisesta taseesta, jota 

indikoi maaperän fosforitila. Vaikka tarkastelumalli on staattinen, lannoitteen huuh-

toumaosuus määrittämällä siihen pyrittiin tuomaan dynaaminen elementti mukaan. Lan-

noitteenkäytön huuhtoumavaikutus on kalibroitu käytettyyn muotoonsa kappaleessa 

4.4.4. Herkkyysanalyysissä tarkastellaan myös sen vaikutusta tuloksiin   
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• suojavyöhyke 

 

Suojavyöhykkeitä perustetaan mallissa yhteensä 39,9 hehtaaria. Luvussa ovat mukana jo 

perustetut, metrin suojakaistoja vastaavat 21 hehtaaria. Ala siis kaksinkertaistetaan. 10 

osavaluma-alueella suojavyöhykealaa lisätään, muilla pysytään metrin suojakaistan tuo-

massa alassa. Enimmillään vyöhykeala on Yläneenjoen suoran valuma-alueen peltoalalla: 

14,4 hehtaaria. 

 

Suojavyöhykkeiden puhdistusteho laskettiin mallissa vyöhykkeen leveyden avulla. Kul-

lekin alueelle määrättiin potentiaalinen vesistöön rajautuva pituus, jolle vyöhyke perus-

tettiin. Vyöhykettä levennettiin metri kerrallaan ja puhdistusfunktio käytti muuttujanaan 

juuri vyöhykkeen leveyttä. Kustannukset määräytyivät muodostuneen pinta-alan mukaan. 

Puhdistusfunktio määriteltiin Uusi-Kämpän ja Kilpisen (2000) tulosten perusteella. Hei-

dän mittaustensa suuri vajovesien mukana kulkevan fosforin osuus vaikutti puhdistuste-

hoon. Heidän tuloksensa kuitenkin koettiin sopivimmiksi saatavilla oleviksi.  

 

Tarkemmat tutkimukset tuskin tuovat ainakaan laskua suojavyöhykkeiden kustannuksiin. 

Sen sijaan puhdistustehoon ja ennen kaikkea huuhtouman suhteelliseen voimakkuuteen 

suojakaista-alueilla voi tulla muutoksia molempiin suuntiin. Oletettavasti suojakaistojen 

käyttö optimiratkaisussa lisääntyisi (vähentyisi) kullakin alueella, jos selviäisi, että vyö-

hykkeiden yläpuolisilta peltoalueilta huuhtoutuu tässä oletettua enemmän (vähemmän) 

fosforia kuin muulta peltoalalta. Luku 6 tarkastelee optimiratkaisun muutosta myös tässä 

tapauksessa. 

 

• kosteikkoala 

 

Yläneenjoen yhteenlaskettu kosteikkoala on 33,8 hehtaaria, vaihdellen alueittain 0 heh-

taarista (Saonoja) Yläneen suoran valuma-alueen 12,8 hehtaariin  

 

Kosteikko on tulosten mukaan varsin suositeltava keino huolimatta sen ennakkoon kor-

keilta vaikuttaneista kustannuksista. Tämä johtuu mallissa käytetystä kosteikon reduk-

tiofunktiosta, joka ilmentää erittäin tehokasta puhdistusta jo varsin alhaisilla suhteellisilla 

kosteikkoaloilla. Kosteikkojen puhdistusteosta ja kustannuksista on kuitenkin vielä var-

sin vähän tutkittua tietoa. Tässä käytetyt kustannustiedot perustuvat perustamiskustan-

nusten osalta Hovin kosteikon kustannusseurantaan. Kosteikkojen suunnittelu- ja raken-



 67

nustekniikka voi kehittyä huomattavasti, niin että tulevissa kosteikoissa päästään vä-

hemmällä kaivinkonetyöllä. Rakennustöissä ensimmäinen suorituskerta on harvoin se 

tehokkain. 

 

Kosteikon perustamismahdollisuudet ovat eri lailla rajoitetut kuin suojavyöhykkeen. Täs-

sä on oletettu kunkin osavaluma-alueen sisältävän potentiaalisen kosteikon (potentiaalis-

ten kosteikkojen) yläpuolista peltoalaa 15% kokonaispeltoalasta. Tämä arvo vaihtelee 

varmasti alueittain: jollain alueella saattaa olla vain yksi potentiaalinen kosteikon paikka, 

toisella useita. Aluekohtaisten erojen luominen malliin tältä osin olisi äärimmäisen yk-

sinkertaista. Seuraavassa luvussa tarkastellaan, miten 15%:n oletus vaikuttaa tuloksiin. 

 

Mallissa oletettiin kaikkien osavaluma-alueiden kokonaisfosforin taustahuuhtoumaksi 

muilta kuin peltoalueilta 7 kg/a. Tämä toi alueiden välille eroja. Joillain alueilla pellolta 

huuhtoutuvien ravinteiden osuus jäi pienemmäksi kuin toisilla. Viljalajikkeiden jakaumat 

poikkesivat alueittain melko vähän ja lannoitteiden lähtötasot oletettiin kaikilla alueilla 

samoiksi. Näin ollen niillä alueilla, joilla peltojen huuhtoumaosuus oli pieni, lannoitteen 

käytön selittävyys peltohuuhtouman synnyssä oli suurempi kuin toisilla. Muistetaan, että 

kappaleessa 4.4.4 lannoitehuuhtouman osuus määriteltiin maksimissaan 45 %:ksi pelto-

huuhtoumasta. Oletettavaa siis oli, että alueilla, joilla tämä osuus oli lähellä maksimia, 

lannoitteen käytön vähentäminen korostuisi vesiensuojelukeinona. Näitä alueita olivat 

mm. Saonoja, Yläneen Myllyoja, Lietsanoja ja Kreivilänoja. 

 

Toinen merkittävä tekijä oli nurmiviljelyn osuus eri alueilla. Nurmen hinta määriteltiin 

kappaleessa 4.2.3 tuotantokustannusmenetelmän perusteella 0,23 euroksi kilolta. Tämä 

tekee siitä alueen arvokkaimman viljelykasvin pinta-alaa kohden. Näin ollen nurmival-

taisten alueiden vesiensuojelukustannukset ovat yksikkökustannukseltaan muita alueita 

korkeammat. Selvimmin tämä näkyy mm. Lietsanojan, Kreivilänojan, Kiimassuonojan ja 

Tourulanojan kustannuksissa. Suojelutoimenpiteiden keskinäiseen jakautumiseen aluei-

den sisällä nurmivaltaisuus ei selkeällä tavalla vaikuta. 

 

  

• Ei-koordinoitujen ratkaisujen kustannustarkastelu 

 

Eri suojelutoimenpiteiden painotusten järkevä tulkinta voi tämän mallin yhteydessä ta-

pahtua vain kustannustarkastelun kautta. Kokonaiskustannuksia merkittävämmät mallin 
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toimivuuden osoittamisen kannalta ovat rajapuhdistuskustannukset. Muistetaan, että kap-

paleessa 3.3 kustannustehokkuuden ehdoksi usean alueen ja usean suojelutoimenpiteen 

mallissa saatiin eri alueiden kaikkien toimenpiteiden rajapuhdistuskustannusten yhtäsuu-

ruus optimiratkaisussa. Tässä tarkasteltavien ratkaisujen suhteen tämä tarkoittaa sitä, että 

kunkin alueen sisällä kaikkien toimenpiteiden tulee optimiratkaisussa tuottaa sama hinta 

viimeiselle toimenpiteellä puhdistetulle yksikölle. Koska käytetty malli on diskreetti, 

muotoutuu ehto siten, että optimissa viimeisen suojakaistametrin, viimeisen kosteikko-

alan (tarkasteluväli 0,2 ha) ja viimeisen lannoitekilon vähennyksen on täytynyt maksaa 

diskreettiyden aiheuttaman porrastuksen puitteissa yhtä paljon saavutettua reduktioyksik-

köä kahden. Rajapuhdistuskustannus- termin käyttäminen edellyttäisi ahtaasti tulkittuna 

jatkuvaa muuttujaa. Tässä termillä tarkoitetaan kustannusten muutosta siirryttäessä vii-

meisen toimenpideyksikön verran optimiin, jaettuna tällä saavutetulla puhdistuslisällä. 

Rajapuhdistuskustannus on kuitenkin terminä selkeämpi, joten sitä käytetään, vaikka ei 

jatkuvia muuttujia tarkastellakaan. 

 

Malli on muuttujien diskreetin luonteen takia alttiimpi virheille pienillä alueilla. Tämän 

vuoksi tarkastelemme suurimman alueen eli Yläneenjoen suoran valuma-alueen kustan-

nustehokkuuden ehtoja. Koska optimiratkaisut on luotu kaikille alueille samalla mallilla, 

on oletettavaa, että ehdot pätevät täällä pätiessään muuallakin – tosin sitä suuremmilla 

poikkeamilla, mitä pienempää aluetta tarkastellaan. Alueiden välisen yhteistyön ehtoja 

tarkastellaan seuraavassa kappaleessa, jossa esitellään Tourulanojan ja Peräsuonojan yh-

teistyöratkaisu. 

 

Taulukko 5.2 esittelee Yläneenjoen suoran valuman eri suojelutoimenpiteiden rajapuh-

distuskustannukset viimeisille toimenpiteiden lisäysyksikölle. Yksikkö on €/ kg puhdis-

tettua kokonaisfosforia. Kunkin tarkastelun yhteydessä muut toimenpideratkaisut pidet-

tiin ennallaan ja tarkastelun kohteena olevaa toimenpidettä pienennettiin yhdellä yksiköl-

lä. Muuttuneiden kustannusten ja huuhtoumien avulla laskettiin rajapuhdistuskustannus. 

Taulukon symbolit P, S ja K tarkoittavat lannoitusta, suojavyöhykeleveyttä ja kosteikoi-

ta. Merkintä P, S, K(16,3; 2; 12,8) tarkoittaa ratkaisua, jossa lannoitteen käyttö on 16,3 

kg hehtaarilta, suojavyöhykkeen leveys 2 metriä ja kosteikkoala 12,8 hehtaaria. MCP, 

MCS ja MCK puolestaan tarkoittavat kunkin toimenpiteen rajapuhdistuskustannusta siir-

ryttäessä viimeisen yksikön verran optimiratkaisuun, muiden toimenpiteiden pysyessä 

muuttumattomina..  
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Taulukko 5.2. Yläneenjoen suoran valuman rajapuhdistuskustannusten tarkastelua. 
toimenpideyhdistelmä kokonaiskustannus, € kokonaishuuhtouma, kg 

P, S, K(16,3; 2; 12,8) 60152  2276,2 

P, S, K(17,3; 2; 12,8) 56893 2285,5 

erotus 3259 9,27 

MCP(17,3 – 16,3) 352 €/kg  

P, S, K(16,3; 2; 12,8) 60152  2276,2 

P, S, K(16,3; 1; 12,8) 52665 2300,7 

erotus 7486 24,46 

MCS(1 – 2) 306 €/kg  

P, S, K(16,3; 2; 12,8) 60152  2276,2 

P, S, K(16,3; 2; 12,6) 59649 2277,7 

erotus 503 1,47 

MCK(12,6 –12,8) 342 €/kg  

 

 

Nähdään, että muuttujien diskreetti luonne huomioon ottaen rajapuhdistuskustannukset 

ovat varsin hyvin samaa suuruusluokkaa. Suojakaistojen osalta ero on kaikkein suurin. 

Tämä selittyy sillä, että muutos metristä kahteen aiheuttaa ylivoimaisesti suurimmat lisä-

ykset niin puhdistettuun määrään kuin kustannuksiin. Suojavyöhykkeen leveyden raja-

puhdistuskustannus kasvaa siis isommin harppauksin kuin kosteikkojen ja lannoitteen 

käytön vastaavat.  

 

Huomataan myös, että rajapuhdistuskustannukset optimissa ovat selvästi korkeammat 

kuin alueen keskimääräiset yksikköpuhdistuskustannukset, 194 €/kg (taulukko 5.1). Tä-

mä sopii hyvin yhteen teoreettisen mallin kanssa, jossa puhdistuskustannukset kullekin 

toimenpiteelle oletettiin konvekseiksi. Lisäpuhdistus muuttuu kullakin keinolla sitä kal-

liimmaksi, mitä enemmän keinoa käytetään. Kasvavat rajapuhdistuskustannukset ovat 

ympäristötaloustieteen perustuloksia. 

 

5.2 Koordinoitu puhdistusratkaisu 

 

Kahden alueen yhteistoiminnassa tarkastellaan Peräsuonojan ja Tourulanojan yhteispuh-

distusratkaisua. Alueiden tulee vähentää yhteistä peltohuuhtoumaansa 12%. Alueiden 

sisäisissä ratkaisuissa valittiin alueen sisältä se keinojen yhdistelmä, jolla ratkaisu voitiin 
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halvimmin toteuttaa. Tässä voidaan valita se keinojen ja alueiden yhdistelmä, joka tuottaa 

halvimman ratkaisun. Lähtötilannetta, eli alueiden itsenäisiä puhdistusratkaisuja esittää 

kuva 5.2. 

 
Kaavio 5.2. Peräsuonojan ja Tourulanojan itsenäiset puhdistusratkaisut. 

 

 

Tourulanojan keskimääräinen yksikköpuhdistuskustannus (376 €/kg) on yli kaksinkertai-

nen verrattuna Peräsuonojaan (167 €/kg). On oletettavaa, että yhteistyötilanteessa vesien-

suojelutoimenpiteitä vähennetään Tourulanojalla ja lisätään Peräsuonojalla. Itsenäisessä 

puhdistusratkaisussa alueiden yhteenlaskettu kuormitusvähenemä on 93,7 kg ja koko-

naiskustannus 20 327 €. 
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Kaavio 5.3. Tourulanojan ja Peräsuonojan koordinoitu puhdistusratkaisu. 

 
 

Kaavio 5.3 esittää toimenpiteiden jakautumisen alueiden ja keinojen välille yhteistyörat-

kaisussa. Nähdään, että puhdistusratkaisu muuttui oletettuun suuntaan: Tourulanojalla 

lannoitteidenkäyttö pysyy alkuperäisessä optimissa ennen kuormitusvähennystavoitteita. 

Suojavyöhykettä kasvatetaan vain välttämättömän metrin verran. Kosteikkojen pinta-ala 

vähenee puoleen itsenäisestä puhdistusratkaisusta. Peräsuonojalla puolestaan kasvatetaan 

vyöhykeleveyttä ja kosteikkoalaa itsenäiseen ratkaisuun verrattuna, mutta lannoitteen 

käyttö pysyy ennallaan. Kuormitusvähenemä yhteisratkaisussa on edelleen 93,7, mutta 

kokonaiskustannus on laskenut 18 270 euroon. Keskimääräinen yksikköpuhdistuskustan-

nus on 195 €/kg. Kustannussäästöä itsenäisiin ratkaisuihin verrattuna kertyy 2057 €. 

Summa on huomattava, vaikka Peräsuonoja oli alun perinkin merkittävämpi kuormitus-

vähennyksen kohde. 

 

Taulukko 5.3 esittelee alueiden rajapuhdistuskustannukset kullekin keinolle uudessa ti-

lanteessa. Laskutapa on sama kuin taulukossa 5.2. Alueeseen viitataan alaindeksillä: 

Tourulanojan indeksi on 1 ja Peräsuonojan 2. 
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Taulukko 5.3. Tourulanojan ja Peräsuonojan yhteistyöratkaisun  rajapuhdis-
tuskustannusten tarkastelua. 
Toimenpide ja alue Rajapuhdistuskustannus 
MCP1(⋅)  - 

MCP2(13,7  12,7; 3; 2,6) 301 €/kg 

MCS1(20,6; 0  1; 0,8) 434 €/kg 

MCS2(12,7; 2  3; 2,6) 312 €/kg 

MCK1(20,6; 1;0,6  0,8) 297 €/kg 

MCK2(12,7; 3; 2,4  2,6) 284 €/kg 

 

 

Nähdään, että rajapuhdistuskustannukset ovat lähempänä toisiaan kuin Yläneenjoen suo-

ran valuman tapauksessa lukuun ottamatta Tourulanojan metrin suojavyöhykeleveyttä. 

Nähdään, että sitä ei toteutettaisi, mikäli sitä ei olisi määritelty lähtötilaksi. Mallin mu-

kaan siis muilla toimenpiteillä Peräsuonojan alueella sekä kosteikkotoimin Tourulanojan 

alueella kuormitusvähennykset saavutettaisiin edullisemmin kuin perustamalla Touru-

lanojalle ensimmäistäkään suojakaistametriä. Koska empiirisen osan on tarkoitus kuvata 

Yläneenjoen alueen todellista tilannetta, koettiin yhden suojakaistametrin alkuoletus kui-

tenkin välttämättömäksi. Kaaviosta 5.3 nähdään, että oletuksen takia optimin ehdot yhtä-

läisistä rajapuhdistuskustannuksista viimeistä puhdistettua yksikköä kohden jäävät noin 

sadan euron päähän. Mahdollisuus osoittaa tämä voidaan kuitenkin tulkita myös mallin 

vahvuudeksi. 

 

Varsin mielenkiintoinen on Peräsuonojan rajapuhdistuskustannusten tarkastelu eri puh-

distuksen tasoilla. Kuvassa 5.1 esitetään kunkin toimenpiteen rajapuhdistuskustannuksen 

kehittyminen, kun toimenpidettä lisätään alkutilanteesta (lannoitetta vähennetään). Pysty-

akseli kertoo rajapuhdistuskustannuksen, vaaka-akseli toimenpiteen tuottaman kuormi-

tusvähennyksen. MCS, MCP ja MCK viittaavat suojavyöhykkeiden, lannoitteenkäytön ja 

kosteikkojen rajapuhdistuskustannuksiin. 
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Kuva 5.1. Peräsuonojan toimenpiteiden rajapuhdistuskustannukset eri puhdistu-
stasoilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peräsuonojalla yhteistyöratkaisun optimitilanteessa rajapuhdistuskustannukset olivat n. 

300 €/kg. Vaaka-akselilta nähdään, miten paljon mikin alueen toimenpiteestä puhdistaa. 

Huomio kiinnittyy kolmeen asiaan:  

 

1. Mallin laskemat rajapuhdistuskustannukset toteuttavat teoreettisen mallin ehdot: kus-

tannusfunktiot ovat konvekseja (MC-funktiot nousevia) ja optimiratkaisussa ovat eri 

keinoille (tarkkuuden rajoissa) yhtä suuret. 

2. Kosteikko näyttää puhdistavan eniten annetuilla tiedoilla. Mikäli kosteikon puhdis-

tusteho osoittautuisi huonommaksi tai kustannukset korkeammiksi, optimaalinen rat-

kaisu muuttuisi muiden tietojen pysyessä ennallaan selvästi kalliimmaksi.  

3. Rajapuhdistuskustannuskäyrien kulmakertoimet poikkeavat toisistaan. Toimenpitei-

den keskinäiset suosituimmuussuhteet riippuvat siis tavoitellusta puhdistustasosta. 

Voimme päätellä mm., että korkeammilla puhdistustavoitteilla suojavyöhykkeiden 

merkitys korostuisi enenevästi. Kosteikon rajapuhdistuskustannukset puolestaan nou-

sevat jyrkkenevästi, joten niiden suhteellinen osuus puolestaan tulisi todennäköisesti 

pienenemään korkeammilla tavoitetasoilla.  
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6  Herkkyysanalyysi  
 

 

Herkkyysanalyysissä tarkastellaan muutoksia valituissa ei-koordinoiduissa puhdistusrat-

kaisuissa sekä Tourulanojan ja Peräsuonojan yhteistyöratkaisussa, kun mallin oletuksia ja 

syöttötietoja muutetaan. Näin saadaan selville, mihin suuntaan mallissa tehdyt oletukset 

tuloksia ohjaavat paitsi toimenpiteiden, myös alueiden välillä. Samalla nähdään, miten 

mallia voitaisiin kehittää käyttämään tarkempia paikkatietoja tehokkaasti hyväkseen. 

Työn kannalta herkkyysanalyysi on olennainen osa. Mallin toiminta, soveltuvuus tutki-

musongelmaan ja kehittämismahdollisuudet saadaan hyvin näkyviin. 

 

Tarkastelun painopiste on selkeästi koordinoidun ratkaisun tarkastelussa, sillä vain siinä 

voitiin saada esille muutoksia toimenpiteiden alueiden välisessä jakautumisessa. Lisäksi 

muutokset ei-koordinoiduissa ratkaisuissa olivat saman suuntaisia kuin Tourulanojan ja 

Peräsuonojan yhteisratkaisussa ja  lähes joka tapauksessa selkeämmin nähtävissä jäl-

kimmäisessä tapauksessa.  

 

Kussakin tarkastelutapauksessa esitetään kaavioissa tai taulukoissa vain mallin toiminnan 

hahmottamisen kannalta oleellisimmat tulokset. Jossain tapauksessa kiinnostavinta on 

tarkastella lannoitteen käytön optimitilan muutosta, toisaalla muiden suojelutoimien. Va-

likoivalla esityksellä pyritään nostamaan oleelliset muutokset paremmin nähtäviksi. 

 

6.1 Ei-koordinoidut puhdistusratkaisut 

 

Ei-koordinoiduista ratkaisuista otetaan tarkasteluun neljä aluetta, joiden muutosten katso-

taan edustavan tarpeeksi hyvin kaikkien alueiden muutoksia. Yläneenjoen suora valuma-

alue otetaan tarkasteluun, koska se on alueista suurin. Kiimassuonoja ja Yläneen Mylly-

oja edustavat pieniä alueita, joilla optimiratkaisussa toteutetaan kaikkia toimenpiteitä. 

Yläneen Myllyojalla käytetään lisäksi ei-koordinoidussa ratkaisussa lannoitteita vähiten 

Peräsuonojan jälkeen.  Liinoja otetaan mukaan, koska sen keskimääräinen yksikköpuh-

distuskustannus (230 €/kg) on lähimpänä koko alueen ei-koordinoitujen ratkaisujen kes-

kimääräistä yksikköpuhdistuskustannusta (227 €/kg). Nämä neljä aluetta ovat tarkaste-

lussa mukana. 
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Muutoksia tehdään taustavaluman suuruuteen, kasvilajikkeiden hintoihin ja lannoitteen 

hintaan. Muiden lähtötietojen variointien vaikutukset näkyvät paremmin koordinoidun 

ratkaisun herkkyystarkastelusta. 

 

• Taustavaluman kasvu 

 

Taustavalumaa kasvatettiin alueilla 5 %. Lisäksi aluekohtainen kuormituksen tavoitetaso 

muutettiin niin, että uudessa tilanteessa peltohuuhtoumaa vähennetään siten, että kultakin 

alueelta vähenee kokonaiskuormitus 10 %. Muistetaan, että alunperin mallissa ratkaistiin 

tilanne, jossa jokaisen peltoalueen kuormitusta pienennettiin 12 %. Tässä päästään siis 

tarkastelemaan sekä taustavaluman että tavoitetason heterogenisoinnin vaikutuksia opti-

miratkaisuun. 

 

Yläneenjoen sivupurojen valuma-alueiden taustavalumat oletettiin alunperin kaikilla alu-

eilla yhtä suuriksi: 7 kg kokonaisfosforia vuodessa neliökilometriltä. Koska niihin ei voi 

mallissa tarkasteltavilla toimenpiteillä vaikuttaa, erotettiin laskennallinen taustavirtaama 

kunkin alueen toteutuneesta keskimääräisestä fosforivirtaamasta ja näin saatiin kullekin 

alueelle peltovaluma lähtötilanteessa. Mikäli taustavaluman suuruus muuttuisi, muuttuisi 

myös peltovaluma. 

 

Alueilla saattaa kuitenkin esimerkiksi toimia eläintiloja, joiden pistekuormitus kasvattaa  

taustavalumaa. Eläintilojen kuormitustahan ei otettu tässä tutkimuksessa huomioon. 

Taustahuuhtouman kasvu lisää peltokuormituksen vähennystarvetta, mikäli kokonais-

kuormituksen tavoitetaso pidetään ennallaan ja vähennyskeinot suunnataan vain maata-

louden päästöjen vähentämiseen. 

 

Yläneen Myllyojan ja Kiimassuonojan puhdistettu määrä kasvoi taustavaluman kasvun 

myötä. Sen sijaan Liinojan ja Yläneenjoen suoran valuma-alueen puhdistustoimet vähe-

nivät. Tämä johtuu alkuperäistä tilannetta pienemmästä puhdistusvaatimuksesta. Alunpe-

rin kaikille yhtenäinen vähennysvelvoite edellytti kaikilta alueilta 12 %:n vähennystä pel-

loilta tulevaan huuhtoumaan. Kun Liinojan ja suoran valuman alueille asetetaan oma 10 

%:n kokonaishuuhtouman vähennystavoite, peltohuuhtouman vähennystavoite laskee 

huolimatta kohonneesta taustavalumasta. Uusi vähennystavoite on hieman alle 12 %. 

 



 76

Uusi, korkeampi tai matalampi puhdistusmäärä jakautui eri keinojen välille ilman odot-

tamattomia muutoksia toimenpiteiden välisissä suhteissa. Tarkastellaan Yläneen Mylly-

ojan ja Yläneenjoen suoran valuman toimenpidemuutoksia kaaviossa 6.1. 

 

Kaavio 6.1. Taustavaluman 5 %  kasvun aiheuttamat muutokset ei-koordinoituihin rat-
kaisuihin. 

 

 

Toisella alueella toimenpiteitä lisätään, toisella vähennetään. 5 %:n muutos ei ole ollut 

niin suuri, että olisi aiheuttanut näkyviä muutoksia eri toimenpiteiden painotuksessa. 

Yläneen Myllyojan yksikköpuhdistuskustannukset kasvoivat hieman yli 7 % 197 euroon 

kilolta, kun suoran valuman alueella kustannukset laskivat n. 9 % 176 euroon kilolta. 

Koordinoidussa puhdistusratkaisussa herkkyysanalyysi toi muutokset esille selkeämpinä, 

joten tarkempi käsittely taustavaluman muutoksen vaikutuksesta tehdään sen yhteydessä. 

Lisäksi kahden alueen tapauksessa oli mahdollista muuttaa taustavalumaa eri määrillä 

tarkastelualueilla.  

 

• Kasvilajikkeiden hintojen lasku 

 

Peltoalan hehtaarikohtainen tuotto määrittää kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden pinta-

alojen vaihtoehtoiskustannukset sekä lannoitteenkäytön vähentämisen kustannukset. 

Kasvilajikkeiden hintojen lasku luonnollisesti laskee tuottoja. Koordinoidun ratkaisun 

tarkastelussa jäljitetään hintojen ja hintasuhteiden muutoksien vaikutuksia muuttelemalla 

erihintaisten lajikkeiden osuuksia. Ei-koordinoitujen ratkaisujen osalta tarkastellaan kui-

tenkin vain kaikkien kasvilajikkeiden hintojen yhtenäistä 5 %:n laskua.  
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Muutoksen looginen seuraus on vesiensuojelukustannusten laskeminen. Yhdenkään al-

ueen suojelutoimenpiteiden keskinäisissä suhteissa ei tapahtunut muutoksia eikä yh-

delläkään alueella lisätty tai vähennetty suojelutoimenpiteitä. Kokonaiskustannusten 

muutokset tarjoavat mielenkiintoisen havainnollistuksen tuotteiden hinnanmuutosten 

vaikutuksesta kokonaishintoihin. Taulukko 6.1 esittelee alueittain kokonaiskustannusten 

ja keskimääräisten yksikkökustannusten muutokset hinnan laskun jälkeen. 

 
Taulukko 6.1. Tuotteiden hinnan laskun vaikutus kustannuksiin ei-koordinoiduissa 
ratkaisuissa. 
   Alue    S 2    S 8   S 12   S 14 

UC0   184   351   230   194 

UC1   163   334   218   182 

TC0   1122   4648   10304   60152 

TC1   995   4 422   9 773   56 473 

∆TC - 127 - 226 - 531 - 3679 

  

 

Nähdään, että tuotteiden hinnat ovat varsin määräävä tekijä kustannusten muodostumi-

sessa. Alueilla S8, S12 ja S14 kokonaiskustannukset laskivat n. 4,8 - 6 %. Yläneen Myl-

lyojan alueella ne laskivat jopa yli 11 %. Todennäköinen selitys suureen prosentuaaliseen 

laskuun on alueen pienuudessa ja mallin diskreetissä luonteessa.  

 

• Lannoitteen hinnan lasku 

 

Viimeisenä tarkastellaan lannoitteen hinnan 20 % laskun vaikutusta suojelutoimenpitei-

den valintoihin. Tarkastelut toivat merkittävän seikan esille: lannoitteen hinnan lasku 

lisäsi suojelutoiminnan kustannuksia. Tätä muutosta pohditaan kuitenkin syvällisemmin 

vasta koordinoidun ratkaisun tarkastelussa, sillä siinä tapahtuneet muutokset olivat 

tässäkin tapauksessa selkeämpiä.  

 

Ei-koordinoiduista ratkaisuista parhaiten hinnan laskun vaikutuksia kuvastavat kaaviossa 

6.2 esitettävät Liinojan ja Yläneejoen suoran valuman puhdistusratkaisujen muutokset.  
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Kaavio 6.2. Lannoitteen hinnan laskun vaikutus ei-koordinoituihin  puhdistusratkaisuihin 

 

 

Lannoitteen hinnan lasku tekee lannoitteen käytöstä kannattavampaa, joten sen käyttö 

lisääntyy. Puhdistustavoitteen saavuttamiseksi muita toimenpiteitä on siis lisättävä. Näh-

dään, että molemmilla alueilla lannoitteenkäyttö optimiratkaisussa lisääntyy ja että sekä 

kosteikko että suojavyöhykealat kasvavat. Suojelun kokonaiskustannukset nousevat Lii-

nojan alueella 3,7 % ja suoran valuman alueella 7,2 %. Tarkempaa analyysiä tämän 

ilmiön syistä ja luonteesta seuraavassa kappaleessa. 

 

 

6.2 Koordinoitu puhdistusratkaisu 

 

Kaikkiin koordinoidun ratkaisun tarkasteluihin tehtiin kaksi versiota: alkuperäisellä laji-

kejakaumalla ja muutetulla kasvijakaumalla. Näin saadaan tuotua esiin pienetkin vaiku-

tussuunnat, jotka mm. nurmiviljelyn määräävä asema suojelutoimien ohjaajana muuten 

saattaisi peittää. Kussakin tapauksessa esitellään useimmiten kolme tulosta: alkuperäinen 

yhteistyöratkaisu, ratkaisu tarkasteltavan muutoksen jälkeen ja ratkaisu tarkasteltavan 

muutoksen jälkeen, muunnetulla kasvilajikejakaumalla.  

 

Suojelutoimenpiteiden jakauman lisäksi vertaillaan suojelun kustannuksia. Kokonaiskus-

tannusten ja keskimääräisten yksikkökustannusten lisäksi tarkastellaan kosteikkojen ja 

lannoitteen käytön rajapuhdistuskustannuksia. Koska rajapuhdistuskustannukset osoitet-

tiin kappaleessa 5.3 kaikilla keinoilla ja molemmilla alueilla tarkkuuksien rajoissa yhtä 

suuriksi, riittäisi yhdenkin toimenpiteen muutosten tarkastelu. Kahden keinon tarkastelu 
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antaa kuitenkin paremman kuvan rajapuhdistuskustannusten haarukasta. Kustannustar-

kastelu tehdään kootusti kaikista esitellyistä toimenpidemuutoksista kappaleen lopussa. 

 

• Kasvijakauman vaikutus koordinoituun ratkaisuun 

 

Alueittain itsenäisistä puhdistusratkaisuista päätellen nurmiviljelyn peltopinta-ala on 

merkittävin tekijä suojelutoimien kustannusten määräytymisessä. Näin ollen ensimmäi-

senä tarkastellaan tilannetta, jossa sekä Tourulanojan että Peräsuonojan nurmiviljelyn 

pinta-alat ovat samat. Nurmialaa kasvatetaan Peräsuonojalla vähentäen vastaavalla mää-

rällä vehnän pinta-alaa.   

 

Kaavio 6.3. Nurmen pinta-alajakauman vaikutus yhteistyöratkaisuun 

 

 

Kaaviosta 6.3 nähdään, että puhdistusratkaisu nurmen viljelypinta-alojen muutoksen jäl-

keen on huomattavasti tasaantunut alueiden välillä. Etualalla olevat pylväät kuvaavat al-

kuperäistä yhteistyöratkaisua, taaemmat ratkaisua nurmialan alueittaisen tasauksen jäl-

keen. Vaikka Peräsuonojalla edelleenkin on pinta-alallisesti mitattuna enemmän kosteik-

koja ja suojakaistoja, ovat niiden suhteelliset pinta-alat hyvin lähellä toisiaan: suoja-

vyöhykealaa (kosteikkoalaa) on Peräsuonojalla 1% (0,7%) ja Tourulanojalla 0,3% (0,6%) 

koko peltopinta-alasta.  

 

Suojeluratkaisun muutos johtuu nurmen korkeasta alakohtaisesta tuotosta. Tämä taas joh-

tuu osittain nurmen muista poikkeavasta hinnoittelusta, joka esiteltiin kappaleessa 4.2.3. 
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Nurmen markkinahinnan puute ja käyttö eläintilojen yhtenä tuotantopanoksena antaa sille 

erikoisen aseman viljelykasvien joukossa. 

 

Alueiden kasvilajikejakaumien välillä oli myös muita eroja. Merkittävimmät kasvit kah-

den alueen välisen yhteistyön kannalta ovat ne, joiden alatuotot ovat keskimääräistä kor-

keammat tai matalammat ja joiden pinta-alat poikkeavat toisistaan vertailtaville alueilla. 

Taulukko 4.8 esitteli kasvilajikkeiden alakohtaisen tuoton annetuilla lähtötiedoilla. Siitä  

ja kasvijakaumasta huomataan, että Tourulanojan ja Peräsuonojan osalta ainoastaan nur-

men osuus näyttäisi aiheuttavan merkittävää eroa puhdistusratkaisun alueittaisessa jakau-

tumisessa.  

 

Herkkyysanalyysissä varioitiin nurmen lisäksi perunan, herneen ja vehnän viljelypinta-

aloja. Perunaa ei viljelty Peräsuonojalla lainkaan. Perunan pinta-alojen tasaaminen 5,1 

%:iin molemmilla alueilla ei vaikuttanut suojelutoimenpiteiden jakaumaan, ainoastaan 

jonkin verran puhdistuskustannuksiin.  

 

Vehnän osuus puolestaan oli Peräsuonojalla korkeampi. Tulosten herkkyys vehnän pinta-

alalle selvitettiin varioimalla nurmen pinta-alan tasausta siten, että sen pinta-alaosuutta 

kasvatettiin pienentämällä ohran ja kauran osuuksia. Tuloksia verrattiin kaavion 6.3 esit-

tämään ratkaisuun. Tulokset olivat kustannuksia myöten lähes identtiset. Ainoastaan kos-

teikkoala väheni yhteensä kahdella yksiköllä (0,4 ha) ja lannoitteen määrä väheni Pe-

räsuonojalla kilolla. Pinta-alan vaihtoehtoiskustannuksen hienoinen nousu selittää muu-

toksen.  

 

Herneen korkea alakohtainen tuotto antaa olettaa, että sillä on merkitystä puhdistustoi-

menpiteiden jakautumisessa alueiden välille. Tätä tarkasteltiin vertaamalle tasatun nurmi-

jakauman ja tasatun nurmijakauman sekä tasatun herneen pinta-alajakauman välisiä ero-

ja. Peräsuonojan herneen pinta-ala (5,3%) siirrettiin kokonaisuudessaan rukiille. Pelkäs-

tään nurmijakauman tasaukseen verrattuna saatiin aikaan näkyvä muutos: kosteikkoala 

pieneni Tourulanojalla 1,4 ha:sta hehtaariin ja kasvoi Peräsuonojalla 3,6 ha:sta 4 hehtaa-

riin. Herneen viljelyalan vähentäminen siis teki Peräsuonojan kuormitusvähennyksistä 

suhteessa edullisempia ja näin ollen puhdistusta siirtyi sinne.  

 

Koko Yläneenjoen alueella herneen viljelyala on suurin juuri Peräsuonojalla, joten koko 

alueen puhdistusratkaisun kannaltakaan se ei kuitenkaan olisi vaa´ankieliasemassa. Näin 
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ollen nurmen pinta-alan vaihtelun havaittiin aiheuttavan ylivoimaisesti voimakkaimpia 

muutoksia puhdistusratkaisuihin. Nurmialan tasausta käytetään jatkossa kunkin tarkaste-

luun otettavan keinon toisena lähtötilanteena. Tasatulla nurmialalla saadaan tarkastelta-

vien variointien vaikutukset paremmin näkyviin.  

 
• Taustavaluman heterogenisoinnin vaikutus 

 

Tarkastelualueiden taustavalumia kasvatettiin vuorollaan 80 kg pitäen toisen taustavalu-

ma sekä molempien alueiden kokonaisvalumat ennallaan ja seurattiin optimaalisen rat-

kaisun muutosta. Periaate oli sama kuin ei-koordinoitujen ratkaisujen taustavaluman va-

rioinnissa. 

 

Tourulanojan (Peräsuonojan) taustahuuhtouman arvioidaan olevan uudessa tilanteessa 

150 kg  (188 kg) kokonaisfosforia vuodessa, kun se alkuperäisessä tilanteessa oli 70 kg 

(108 kg). Uusi peltovaluma on siis 0,4487 kg/ha/a ( 0,9999 kg/ha/a). Muuttuneen tausta-

huuhtouman takia pitää muuttaa myös peltokuormituksen vähennystavoitetta. Kokonais-

huuhtouman vähentäminen 10 %:lla edellyttää uudessa tilanteessa 13,7 % vähennystä 

pelloilta tulevaan kuormitukseen. Muutokset lannoitteen käytössä esitetään kaaviossa 6.2, 

muutokset kosteikkopinta-aloissa kaaviossa 6.3. Suojavyöhykealojen muutokset olivat 

saman suuntaisia kuin kosteikkojen. 

 

 

Kaavio 6.4. Taustavalumien muutosten vaikutukset lannoitteen käyttöön Peräsuonojan ja 
Tourulanojan  yhteistyöratkaisussa. 
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6.4 a esittää optimiratkaisuja, kun Tourulanojan taustahuuhtoumaa muutettiin kuvatulla 

tavalla. 6.4 b esittää vastaavat tulokset Peräsuonojan taustavaluman muutokselle. Pylväs-

parit kummassakin kaaviossa esittävät alueiden lannoitteenkäyttöä optimissa. Parin va-

semmanpuoleinen pylväs esittää aina Peräsuonojan, oikeanpuoleinen Tourulanojan lan-

noitemäärää. Pylväspari nro.1 kuvaa alkuperäistä yhteistyöratkaisua, nro.2 ratkaisua taus-

tavaluman muutoksen jälkeen ja nro.3 ratkaisua, jossa on tasattu nurmiala ja muutettu 

taustahuuhtoumaa. 

 

Tulokset ovat mielenkiintoisia. Kannattaa verrata nimenomaan viimeisiä pylväitä, joissa 

nurmiala on tasattu. Huomataan, että Tourulanojan taustavaluman muutos siirtää lannoit-

teen käytön vähentämistä Tourulanojalle enemmän kuin tilanteessa, jossa Peräsuonojan 

taustavalumaa muutettiin. Selitys annetaan seuraavan kaavion tarkastelun jälkeen. 

 

Kaavio 6.5. Taustavalumien muutosten vaikutukset kosteikkoaloihin Peräsuonojan ja 
Tourulanojan  yhteistyöratkaisussa. 

 

 

Kaavion pylväät kuvaavat tällä kertaa kosteikkoaloja. Molemmissa on jälleen vasemmal-

la (1) alkuperäinen ratkaisu, keskellä (2) ratkaisu taustavaluman muutoksen jälkeen ja 

oikealla (3) ratkaisu taustavaluman ja nurmialan muutoksen jälkeen. 

 

Tässä, kuten lähes kaikissa herkkyysanalyysin tarkastelukohteissa, on muutoksen aiheut-

tamalla vaikutuksella kaksi vaikutuskanavaa. Ensinnäkin taustavaluman lisääntyminen 

edellyttää peltoalueilta suurempaa vähennystä kuormitukseen, jotta kokonaisvähennysta-

voite toteutuisi. Toisaalta taustavaluman muutos toisella alueella tarkoittaa, että alueen 

peltovaluma siellä on alkuperäistä pienempi. Tämän vaikutuksesta puhdistus suoja-

vyöhykkein ja kosteikoin tulee toisella alueella suhteessa tehokkaammaksi: vyöhykkeet 
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ja kosteikot poistavat tietyn osuuden kuormituksesta, joten alkuperäisen huuhtouman vä-

heneminen pienentää myös saavutettavia kuormitusvähennyksiä entisillä toimenpidein-

tensiteeteillä. Näin ollen lannoitteen käyttö pienemmän taustavaluman alueella tulee hal-

vemmaksi suhteessa oman alueen muihin toimenpiteisiin. Yhdessä kasvaneen vähennys-

vaatimuksen kanssa tämä aiheuttaa sen, että kaavion 6.2 mukaisesti oman alueen tausta-

huuhtouman kasvaminen voi lisätä lannoitteen vähennyksellä tehtävää suojelutoimintaa. 

 

Kaaviosta 6.5 saadaan tälle vahvistusta: Tourulanojan taustahuuhtouman kasvu edellyttää 

huomattavasti pienempää kosteikkoalaa Tourulanojalla (0,8 ha) kuin Peräsuonojan taus-

tahuuhtouman kasvu, jolloin ala on 1,6 ha. Taustahuuhtouman kasvu siis lisää peltohuuh-

touman vähennystarvetta ja muuttaa suojeluratkaisua kasvaneen taustavaluman alueella 

lannoitteenkäytön vähentämistä edistävään suuntaan 

 

Tulos on myös koko Pyhäjärven kuormitustarkastelun ytimessä: oletettua suurempi taus-

tavaluma kasvattaa annetuilla kuormituksenvähennystavoitteilla peltoviljelyn suojelutoi-

mien määrää ja kustannuksia, mikäli toimenpiteet suunnataan vain maatalouden kuormi-

tuksen vähentämiseen. Sinällään tulos on looginen ja kertoo siitä, miten hyödyllistä olisi 

saada eri kuormituslähteet mahdollisimman hyvin kartoitettua. 

  

• Lannoitefunktioiden ja hinnan vaikutukset  

 

Luvussa 4 kuvattiin lannoitteen käytön vaikutuksia huuhtoumaan ja tuotantoon. Todet-

tiin, että sekä tuotanto- että huuhtoumavaikutukset ovat fosforin suhteen voimakkaasti 

riippuvaisia aikaperspektiivistä. Huuhtoumasta suurin osa tapahtuu maahiukkasiin sitou-

tuneen fosforin muodossa ja kasvit ottavat suurimman osan fosforista maaperästä, eivät 

lannoitteista. Tarkastelussa kuitenkin määriteltiin lannoitteelle tietty osuus huuhtoumasta 

ja tuotannosta jo lyhyen aikavälin tarkastelussa.  

 

Tässä kappaleessa esitellään vaikutuksia, joita fosforilannoitteen responssifunktion, 

huuhtoumaosuuden ja hinnan varioinnit aiheuttivat yhteistyöratkaisuun. Erityisesti lan-

noitteen hinnan lasku tuotti mielenkiintoisia tuloksia. Muilta osin muutokset vaikuttivat 

helposti ennakoitavaan suuntaan. 

 

Huuhtoumaosuuden kasvattaminen tarkoittaa lannoitteen käytön saattamista kokonais-

huuhtouman selittäjänä merkityksellisempään rooliin. Näin ollen lannoitteen käytön vä-
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hentämisestä tulee merkittävämpi keino suojeluratkaisussa. Rooli kasvaa halutun suurui-

seksi sitä mukaa, kun huuhtoumaosuutta kasvatetaan. Mielenkiintoista on sen sijaan tar-

kastella, mikä puhdistusratkaisu on, kun lannoitteen huuhtoumaosuutta pienennettiin niin 

paljon, ettei lannoitteen käyttöä vähennetty kummallakaan alueella. Kaavio 6.6 esittelee 

suojavyöhyke- ja kosteikkoalat, kun koko suojelutoiminta toteutetaan vain niitä käyttäen.   

 
 
Kaavio 6.6. Lannoitehuuhtouman merkityksen pienentämisen vaikutukset suo-
javyöhyke- ja kosteikkoaloihin. 

 

 

Kaaviossa 6.6 vasemmanpuoleisin (1) pylväskolmikko edustaa Peräsuonojan suoja-

vyöhykealoja kuvatuilla muutoksilla, seuraava (2) kolmikko Tourulanojan suojavyöhy-

kealoja, seuraava (3) Peräsuonojan kosteikkoaloja ja viimeinen (4) Tourulanojan kos-

teikkoaloja. 

 

Tarkastelu tuo esiin merkittävän eron kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden käytössä. Nur-

mialan tasaus kasvattaa peltopinta-alan vaihtoehtoiskustannusta, sillä se tehdään tasaa-

malla alueiden nurmialat ylöspäin.  

 

Malli suosittelee kosteikon käyttöä suhteessa enemmän, kun alueen viljelypinta-alan 

vaihtoehtoiskustannus kasvaa. Tämä johtuu siitä, että kosteikon tapauksessa kustannuk-

sesta suuremman osan muodostaa vakio-osa, jos verrataan suojavyöhykkeen kustannus-

rakenteeseen. Alemmalla alakohtaisella tuotolla suojavyöhykkeiden osuus ratkaisusta 

kasvaisi kosteikkoihin nähden. Kaikkien suojelutoimien osuudet ovat erittäin herkkiä 

nurmen pinta-alalle. Nurmen hinnan muutos muuttaisi siis tuloksia kaikkien toimenpitei-

den ja molempien tarkastelualueiden välillä. 
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Siinä, missä huuhtoumaosuuden valinnalla vaikutettiin lannoitteenkäytön kuormitusvai-

kutukseen, lannoitteen responssifunktion koevuosi -muuttujan valinnalla vaikutettiin lan-

noitteen käytön vähentämisen kustannuksiin. Koevuosi –muuttuja kertoo ajan, jonka lan-

noitetta on annettu muuttujan P verran. Mikäli muuttujalle käytettäisiin arvoa 1, mikä 

sinällään olisi loogista lyhyen tarkasteluperspektiivin vuoksi, olisi lannoitteen käytön vä-

hentämisen kustannukset olemattomat: yhden vuoden matala fosforilannoitus ei Suomes-

sakaan vielä merkittävästi pienennä satotasoa. Muuttujalle valittiin arvoksi 6. Saarelan 

ym. (1995) toteaa sivulla 74 , että tulokset olivat luotettavimmillaan kunkin muuttujan 

ääriarvojen keskivaiheilla. Tämä tuki osittain valintaa. Muuttuja voi saada enimmillään 

arvon 18. 

 

Kaavio 6.7. Koevuosi –muuttujan muutoksen vaikutus lannoitteen käyttöön. 

 

 

Kaaviossa 6.7 esitetään koevuosi –muuttujan laskemisen 4:ään aiheuttama muutos lan-

noitteenkäytössä. Vasemmanpuoleinen kuvaa Peräsuonojan lannoitteenkäyttöä yhteistyö-

ratkaisussa ennen ja jälkeen muutoksen, oikeanpuoleinen Tourulanojan. Suojavyöhyk-

keet ja kosteikot pienenivät ilman mielenkiintoisia suhteellisia muutoksia.  

 

Vaikutus on ennustetun suuntainen: koevuosi –muuttujan pienentäminen tekee lannoit-

teen käytön vähentämisestä entistä edullisemman suojelukeinon. Muuttujan pienentämis-

tä ei kuitenkaan tulisi tehdä erillään huuhtoumaosuuden pienentämisestä. Edellinen vä-

hentää lannoitteen käytön vähentämisen kustannuksia, jälkimmäinen vähentää sillä saa-

vutettavaa kuormitusvähennystä. Mahdollisuuksia sitoa lannoitteen käyttö maaperän fos-

foripitoisuuden pitkän aikavälin muutoksiin pohditaan viimeisessä luvussa. 
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Yksi herkkyysanalyysin yllättävimmistä tuloksista oli lannoitteen hinnan varioinnin vai-

kutus puhdistuskustannuksiin. Kaaviossa 6.8 esitellään lannoitteen käyttö tilanteessa, jos-

sa superfosfaattina annettavan lannoitteen hinta laskee 20%.  

 

 
Kaavio 6.8. Lannoitteen hinnan laskun  vaikutus lannoitteen käyttöön. 

 

 

Lannoitteen käyttö lisääntyy ja yllättäen suojelun kustannukset nousevat. Huolellinen 

tarkastelu osoittaa, että juuri näin tuleekin käydä. Lannoitteen käytön lisääntymisen seli-

tys on yksinkertainen. Ensinnäkin sen optimaalinen käyttö on alemmalla hinnalla inten-

siivisempää. Toisekseen lannoitteen käytön vähentämisen aiheuttama säästö panoskäytön 

kustannuksissa on pienempi kuin alkutilanteessa. Käytetyn lannoitteen vaikutukset kas-

vuun sen sijaan ovat muuttumattomat. Näin ollen vähentämisen kustannukset nousevat. 

Suojelun kokonaiskustannusten nousukin on helposti selitettävissä. Alakohtainen netto-

tuotto on lannoitteen hinnan laskettua korkeampi, joten pinta-alan vaihtoehtoiskustan-

nukset nousevat. Näin ollen suojelun kustannukset ovat korkeammat kuin ennen.  

  

• Kosteikkojen toiminta ja kustannukset 

 

Edellisen luvun yhteistoiminnan rajapuhdistuskustannuksia esittävä kuva 5.1 tuo selvästi 

esille kosteikkojen merkityksen suojeluratkaisun kannalta. Kosteikkojen reduktiofunktio 

perustuu kuitenkin varsin lyhyeen seurantaan (Hovin kosteikon mittaukset alkoivat 

1999). Mikäli tarkemmat tulokset alentaisivat kosteikon varsin korkeita puhdistustehoja, 

niiden käyttö tulisi puhdistettua yksikköä kohden kalliimmaksi ja merkitys puhdistusrat-

kaisussa vähenisi. Saattaa myös olla, että tässä arvioitu elinkaari kosteikolle ei ole realis-

tinen. 15 vuoden aikana tapahtuvat muutokset saattavat muuttaa kosteikon tehoa ja/tai 

lisätä välttämättömien hoitotoimenpiteiden määrää nostaen vuotuisia kustannuksia. 
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Herkkyysanalyysi toi kosteikon tehon muutoksille ja kustannuksille hyvin ennalta arvat-

tavia tuloksia: tehon lasku samoin kuin kustannusten nousu vähensivät kosteikkojen 

käyttöä puhdistusratkaisussa. Lannoitteen käyttö väheni ja suojavyöhykeala lisääntyi. 

Tarkasteltiin myös edustavan kosteikon yläpuolisen valuma-alueen suhteellisen pinta-

alan muutoksia. Nämäkin tulokset olivat odotetunlaisia: pienempi potentiaalinen yläpuo-

linen valuma-alue suhteessa koko alueen pinta-alaan vähensi kosteikkojen käyttöä. Ko-

konaiskustannukset kasvoivat 3282 euroa, kun edustavan kosteikon yläpuolisen potenti-

aalisen valuma-alueen suhteellinen pinta-ala pieneni 15%:sta 10%:iin. Vuotuisten kus-

tannusten (hoitokustannus ja perustamiskustannus jaettuna käyttöiällä) kaksinkertaistu-

minen aiheutti 4486 euron lisäyksen alueiden yhteisen puhdistusratkaisun kokonaiskus-

tannuksiin. Muut kustannustiedot esitetään kappaleen lopussa, kustannustarkastelutaulu-

kossa 6.2.  

 

• Suojavyöhykkeiden toiminnan muutoksen vaikutukset 

 

Suojavyöhykkeiden kustannusrakenne oli melko selkeä ja vankasti perusteltu. Sen sijaan 

vyöhykkeiden reduktiofunktion määrittämisessä oli hyvin paljon epävarmuutta. Tarkas-

tellaan huuhtouman painotuksen muutoksia yhteistyöratkaisuun. Suojakaistan yläpuoli-

sen valuma-alueen valuman oletettiin olevan 3 kertaa suurempi kuin muun peltoalan. 

Kasvatetaan valuman merkityksellisyyttä suojakaistojen yläpuolisilta alueelta. Niiden 

pienentäminen toisi luonnollisesti päinvastaisen tuloksen. Kaavio 6.9 esittää suoja-

vyöhykkeiden ja kosteikkojen pinta-alajakaumat, kun vyöhykkeiden yläpuolisten aluei-

den valuman katsotaan olevan 5-kertainen muuhun alueeseen verrattuna (alkuperäinen 

arvio 3-kertainen).  

 

 

Kaavio 6.9. Suojavyöhykkeiden yläpuolisen valuman kasvun vaikutus suojavyöhyke- ja 

kosteikkoaloihin.  
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Kaaviossa 6.9 vasemmanpuoleiset (1) kolme pylvästä esittävät Peräsuonojan suoja-

vyöhykealoja alkuperäisessä tilanteessa, muutetulla suojavyöhykevalumalla ja muutetulla 

suojavyöhykevalumalla ja tasatulla nurmialalla. Seuraava (2) kuvaa vastaavia muutoksia 

Tourulanojan vyöhykealoissa. (3) kuvaa Peräsuonojan kosteikkoaloja ja (4) Tourulanojan 

kosteikkoaloja. 

 

Mielenkiintoista on, että vyöhykkeiden tehon kasvaminen ei lisää niiden käyttöä. Tasa-

tulla nurmialalla kosteikkojen määrä kasvoi. Tämä ilmiö tuli esille jo kaavion 6.6 tulkin-

nassa: pinta-alan vaihtoehtoiskustannuksen kasvaessa kosteikot tulevat suhteessa edulli-

semmaksi vähennyskeinoksi kuin suojavyöhykkeet.  

 

Kyseessä on myös jo ensimmäisen tarkastelun yhteydessä mainittu vaikutuksen jakautu-

minen kahteen osaan: suojavyöhykkeiden tehostaminen toisaalta vähentää toimenpiteiden 

kokonaistarvetta, toisaalta tekee ne muihin verrattuna edullisemmaksi tavaksi vähentää 

kuormitusta. Tässä tapauksessa vaikutukset kumosivat toisensa eli vyöhykeala pysyi kai-

kissa tapauksissa ennallaan. Kustannukset san sijaan laskivat. Tämä nähdään seuraavan 

kappaleen taulukon 6.2 esityksestä.  

 

• Koordinoidun ratkaisun kustannustarkastelu 

 

Kaikki tarkastellut muutokset aiheuttivat muutoksia myös kustannuksissa. Näistä tarkas-

teltiin puhdistuksen kokonaiskustannuksia, keskimääräisiä yksikköpuhdistuskustannuksia 

ja Peräsuonojan lannoitteen käytön vähentämisen ja kosteikkojen rajapuhdistuskustan-

nuksia. Kustannukset muuttuivat pitkälti odotusten mukaan: alakohtaiselta tuotoltaan ar-

vokkaampien kasvien osuuden lisääminen kasvatti kaikkia kustannuksia, samoin toimen-

piteiden tehon heikkeneminen ja yllättäen myös lannoitteen hinnan lasku. Päinvastaiseen 

suuntaan vaikuttivat mm. suojavyöhykkeiden yläpuolisen peltoalan valuman kasvu ja 

koevuosi –muuttujan laskeminen. 

 

Taulukko 6.2 listaa kustannukset siinä järjestyksessä kuin toimenpiteet tässä luvussa läpi 

käytiin. Rajapuhdistuskustannuksen mielenkiintoisimmat piirteet esiteltiin jo kappaleessa 

5.3, joten tässä esitellään vain keskimääräinen yksikköpuhdistuskustannus (UC) sekä ko-
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konaispuhdistuskustannus (TC). Kustakin variaatioista esitetään myös erotus alkuperäi-

seen, kappaleen 5.3 yhteistyöratkaisun kokonaiskustannukseen (∆TC). 

 

 
Taulukko 6.2. Koordinoidun ratkaisun kustannustarkastelu. 
      Tarkastelutilanne  UC   TC   ∆TC 

Alkuperäinen yhteistyö 195 18270       - 

Nurmialan tasaus 300 28026 9756

Taustavaluma kasvu, S9 217 20764 2494

Taustavaluma kasvu, S9 ja nurmialan tasaus 349 33424 15154

Taustavaluma kasvu, S11 232 22179 3909

Taustavaluma kasvu, S11 ja nurmialan tasaus 374 35680 17410

Lannoitehuuhtouman lasku 295 27668 9398

Lannoitehuuhtouman lasku ja nurmialan tasaus 404 37758 19488

Koevuosi –muuttuja 104 9684 -8586

Lannoitteen halpeneminen 218 20342 2072

Lannoitteen halpeneminen ja nurmialan tasaus 308 28770 10500

Kosteikon vaikutusalue 231 21552 3282

Kosteikon vaikutusalue ja nurmialan muutos 386 36031 17761

Kosteikon kustannukset 244 22756 4486

Kosteikon kustannukset ja nurmialan muutos 371 34619 16349

Suojavyöhykkeiden valuma 179 16662 -1608

Suojavyöhykkeiden valuma ja nurmialan muutos 269 25082 6812

   

 

Taulukosta saadaan lähinnä vahvistusta jo esitetyille tuloksille siitä, että suojelun kustan-

nukset ovat voimakkaasti riippuvaisia nurmialan osuudesta. Perimmäinen syy tähän on 

nurmen tuotantokustannusmenetelmällä korkeaksi määritelty hinta. Kaikissa ratkaisuissa 

puhdistettu määrä on noin 93 kg kokonaisfosforia.  

 

Jos koko Yläneenjoen koordinoitu puhdistusratkaisu arvioitaisiin saavutettavan samoilla 

yksikköpuhdistuskustannuksilla kuin toisiksi kalleimman ja toisiksi halvimman alueen 

koordinoidussa ratkaisussa, tulisi koko alueen kokonaispuhdistuskustannukseksi 143 910 

€ ( = 738 kg * 195 €/kg). Kun tätä verrataan ei-koordinoitujen ratkaisujen yhteenlasket-

tuun kokonaispuhdistuskustannukseen (168 821 €), nähdään, että erotusta on lähes 25 
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000 €. Kaikkien alueiden koordinoitua puhdistusratkaisua ei siis ratkaisu vaan laskelman 

pohjana oli oletus siitä, että keskimääräiset yksikköpuhdistuskustannukset asettuisivat 

195 euroon kilolta. Joka tapauksessa vaikuttaa ilmeiseltä, että alueiden välisellä koordi-

naatiolla voidaan saavuttaa säästöjä puhdistuksen kustannuksissa. Toisaalta tutkielmassa 

ei oteta kantaa koordinoinnin kustannuksiin. 
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7  Johtopäätökset ja pohdintaa 
 

 

Tutkielmassa rakennettiin yleinen malli maatalouden ravinnekuormituksen tarkasteluun. 

Tämän mallin numeerisella, Yläneenjoen valuma-alueelle kalibroidulla mallilla ratkais-

tiin 14 osavaluma-alueen maatalouden fosforikuormituksen ei-koordinoidut puhdistus-

ratkaisut sekä kahden alueen koordinoitu ratkaisu. Tutkimuksen tavoitteena oli tämän 

lisäksi luoda esimerkki johdonmukaisesta ja helppotajuisesta hajakuormituksen kustan-

nustarkastelusta. 

 

Tutkimusongelma kyettiin ratkaisemaan asetettujen rajoitteiden puitteissa. Kustannuste-

hokkaat suojelutoimenpiteiden yhdistelmät niin ei-koordinoiduissa kuin koordinoidussa 

tapauksessakin ratkaistiin. Optimiratkaisuun vaikuttavat tekijät kyettiin kartoittamaan ja 

arvioimaan niiden vaikutusten voimakkuutta suhteessa toisiinsa.  

 

Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin hyvin. Johdonmukainen ja teoreettiset ehdot täyttäviä 

ratkaisuja tuottava malli kyettiin luomaan. Malli onnistuttiin rakentamaan siten, että sen 

myöhempi modifiointi ja parantelu on helposti tehtävissä.    

 

Tutkielman suurimpina rajoitteena on sen suora soveltuvuus käytännön suojelutoimien 

ohjenuoraksi. Tämä vaatisi useamman ravinnekuormituslähteen ja suojelutoimenpiteen 

saattamista yhden mallin alle. Pyhäjärven tapauksessa tämä tarkoittaisi ainakin eläintilo-

jen, haja-asutuksen ja muiden yksittäisten kuormittajien tuomista malliin sekä uusien 

maatalouden suojelutoimenpiteiden ja hintatuetun kalastuksen ottamista mukaan suojelu-

toimenpiteiden joukkoon. Lisäksi maaperän viljavuusluokkien jakautuminen eri alueiden 

kesken pitäisi tuntea.  

 

Teknisesti tutkielman suurimmat heikkoudet ovat fosforilannoitteen käytön vähentämisen 

ravinnehuuhtoumavaikutusten ja kustannusten mallintaminen sekä soveltumattomuus 

kaikkien alueiden koordinoidun, kustannustehokkaan suojeluratkaisun löytämiseen. Eräs 

heikkous on nurmen hinnoittelu tuotantokustannusmenetelmällä, kun muut lajikkeet hin-

noiteltiin markkinahintojen mukaan. Tämä korostaa nurmen hehtaarikohtaisia tuottoja 

suhteessa muihin lajikkeisiin.  
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Fosforilannoitevaikutusten täsmällinen määritteleminen on erittäin hankala tehtävä. Saat-

taa olla, että järkevämpi tie lannoitevaikutuksen mallintamiseen olisi maaperän fosforipi-

toisuuden kautta. Tällöin huuhtouman voimakkuuden määrittäisi pääasiassa maaperän 

fosforipitoisuus, jonka puolestaan määrittelisi dynaamisena prosessina lannoitteen käyttö 

yli ajan. Tässä tutkimuksessa pyrittiin tuomaan mukaan hieman lannoituksen dynaamisis-

ta ominaisuuksista, mutta on hankala sanoa, kuinka hyvin tässä onnistuttiin. 

 

Lannoituksen ja sadon kokonaisfosforipitoisuuden yhteyden kuvaamisessa käytettiin eri 

funktioita kuin kasvun ja lannoitteen käytön kuvaamisessa. Ehkä järkevämpää olisi ollut 

selvittää kasvien fosforipitoisuudet eri lannoitteenkäytön tasoilla ja tätä hyväksi käyttäen 

hyödyntää sadonlisäysfunktiossa jo määritelty yhteyttä lannoitteen ja kasvun välillä. Toi-

saalta päällekkäisyyttä tai kaksinkertaista laskentaa ei käytetyllä laskentatavallakaan il-

mennyt. Mikäli mallia jatkossa kehitellään, on tarpeen harkita sadonlisäys- ja fosforinot-

tofunktioiden yhdistämistä jollain tavoin.  

 

Kaikkien alueiden koordinoidun ratkaisun löytäminen vaatisi mallin optimointiosiolta 

tehokkaampia algoritmeja. Tämän tekninen toteuttaminen vaatisi joko aikaa algoritmien 

kehittämiseen tai rahallisia resursseja käytetyn ohjelmiston maksullisten lisätyökalujen 

hankintaan. Jompikumpi tulee ajankohtaiseksi, mikäli mallia halutaan kehittää edelleen. 

 

Myös paikkatietojen parempi hyväksikäyttö esim. eri alueiden taustavalumien määrittä-

misessä tarkentaisi tuloksia. Myös suojavyöhykkeiden tarpeessa ja sijoittelussa voisi hyö-

dyntää paikkatietoja. 

 

Tutkielma onnistui yhdistämään yksinkertaisella tasolla tutkimustietoa eri tieteenaloilta: 

lähinnä hydrobiologiasta, taloustieteestä ja kasvitieteistä. Uutta tietoa tutkielma toikin 

juuri maatalouden kustannustarkastelun periaatteiden kehittämisessä. Toki taloudellista 

tarkastelua on yhdistetty aiemminkin hajakuormitustarkasteluihin, mutta ei aivan tässä 

työssä tehdyllä tavalla. 

 

Tuloksia voidaan joiltain osin soveltaa myös muille valuma-alueille. Kuitenkin tulisi 

odottaa seurantatutkimuksia ja täsmällisempiä kuvauksia kosteikkojen puhdistustehosta 

sekä koittaa täsmentää fosforilannoitteen roolia kuormituksen ja kustannusten aiheuttaja-

na. Tutkimusta voidaan soveltaa Pyhäjärven suojelun suunnitteluun modifioimalla mal-
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lia. Paikallisten suojelutahojen asiantuntemuksen yhdistäminen mallin eri osiin olisi mie-

lenkiintoinen haaste.  

 

Esille tuotiin myös koordinoinnilla saavutettavat kustannussäästöt, tosin näitä ei koko 

valuma-alueen tapauksessa päästy tarkastelemaan. Tätä voisi käyttää perusteena mm. 

alueellisissa ympäristökeskuksissa tehtävälle suunnittelutyölle. Peltojen suojavyöhykkei-

den yleissuunnittelussa esimerkiksi on kyse juuri koko valuma-alueen tärkeimpien 

kuormituspaikkojen kartoittamisesta ja toimenpiteiden edistämisestä informaatio-

ohjauksen avulla. Tutkielma voi katsoa osoittavan, että suunnittelutyöhön kannattaa 

allokoida resursseja, mikäli suojelua on mahdollista tällä tavoin tehostaa. 

 

Haastavaa olisi tuoda malliin mukaan vuodenaikaiset vaihtelut huuhtoumissa ja synkro-

noida puhdistustoimenpiteiden eksplisiittiset muodot näiden mukaan. Eri vuodenaikojen 

huuhtoumien voimakkuudet vaihtelevat, samoin huuhtouman tyyppi. Myös eri fosfori-

tyyppien vaihteleva kontribuutio rehevöitymiseen voitaisiin ottaa huomioon. Tulokset 

saattaisivat olla hyvin erilaisia kuin tässä esitetyt. Erittäin mielenkiintoista olisi laajentaa 

malli kattamaan koko valuma-alueen kaikki kuormituslähteet ja suojelutoimenpiteet.  
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