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Ravinteiden kulku valuma-alueilta vesistöihin – aineistot kolmessa skaalassa 

Koekentät (~1 ha)                         Pienet valuma-alueet (0,1–20 km2) Jokivesistöalueet (100–50 000 km2) 

• 7 koekenttää 
• Kuivatusvesien hallinta, 

muokkausmenetelmät, lanta ym.  
• Pitoisuudet, huuhtoumat 
• Eri pituisia koejaksoja 1989–2016  

• 6 maatalousaluetta 
• Pitkäaikainen seuranta 
• Ominaiskuormitusluvut 
• Tarkastelujakso 1981–2015  

• 33 valuma-aluetta 
• Pitkäaikainen seuranta 
• Kokonaiskuormitus 
• Kuormituslähteet, maankäyttö 
• Vesistöjen tila 
• Tarkastelujakso 1981–2016  

 Kuormituksen muodostuminen, retentio ym. 
 Vertailut maantieteen, maankäytön ym. suhteen 
 Mallien kehitystyö 



Aineiston pohjatiedosto  

• Kuukausittaiset ja vuosiarvot  

 valunta 
 kiintoaine- & ravinnepitoisuudet ja -huuhtoumat  
 säädata 

• Vuodenaikojen välisten erojen tarkastelut 

• Trenditestit kuukausiarvoille 

• Avoin data (tieteellisesti julkaistu aineisto) 



Esimerkki, fosforipitoisuus eri skaaloissa 
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Esimerkki, fosforipitoisuuden trendit pienillä valuma-alueilla  

Total phosphorus concentration trends Dissolved reactive phosphorus concentration trends

Month Month

January * January

February February *

March March

April * *** ** * April ** *** *** ***

May * *** *** May ** ** *** *** * ** ** **

June ** June * * * **

July ** July **

August * * * August *

September * * * September ** ** *** ** ***

October ** October * * ** *** *** * *

November ** * November *** ** *

December December *

Total trend * * *** ** ** Total trend * ** * ** *** *** *** ** ** ***

ForestedMixedAgriculturalAgricultural Mixed Forested

Laskeva trendi 

Nouseva trendi 

Tattari, S. ym. (2017). Nutrient loads from agricultural and forested areas in Finland 

from 1981 up to 2010 — can the efficiency of undertaken water protection measures 

seen? Environmental Monitoring and Assessment 189: 95. 

Ptot DRP! 



Kalastamalla fosforia pois vesistöistä 

  Fosfori tn/v 

    

Nykyinen ammatti- ja vapaa-ajan kalastus, fosforin 

poistuma vesistöstä 
120 

    

Tehokalastusvaiheen P poistumapotentiaali - alle hyvän 

tilan vesistöt 
300 

Vrt. Suomen vesien- ja merenhoidon 

ravinnekuormituksen vähennystavoite Itämerelle 
440 

Vrt. Suomen maatalouden vesistökuormitus 2 550 

Puustinen, M. ym. (2017). Vesienhoitoa pellossa ja järvessä. Vesitalous 4: 30–34. 



KiertoVeden lantaosion rakentaminen  

• Huomioon otettavia lohkotason tekijöitä 

 Lannan määrä, levitystekniikka ja -ajankohta vs. viljelykasvi  

 Lantalaji (sika, nauta, siipikarja, muu lanta) 

 Ravinnetaseiden muutos lohkotasolla, esim. fosforilukujen kehitys ajassa 

 Huuhtoutuminen nyt ja pitkällä aikavälillä 

 

• Aluetasolla 

 Alueellinen ravinnetase (maatalous) 

 Ravinteiden jakautuminen  

 

• Lähtötilanne (oletuksia) 

 Ravinteiden kokonaismäärä = mineraalilannoitteet + lannan ravinteet 

 Lannan epätasainen käyttö/jakaantuminen  

 ’Tavoitetasoon’ nähden ravinteiden ylijäämää   

 

• Tavoitetilanne 

 Palautuu lohkotason tarkasteluksi 

 Ravinteiden määrä (lannan) ja täydentäminen  

 Kestävä alueellinen ravinnetase  



Pilottialueet ja malliskenaariot (1/2) 

• Pilottialueet 

 Aurajoki-Paimionjoki (koko vesimuodostuma) – viljanviljely 

 Yläneenjoki ja Pyhäjoki (+ Pyhäjärvi) – sika- ja siipikarjatalous, kalastus 

 Iisalmen reitti – nurmi/nautakarjatalous 

• Skenaariot 

 Skenaario 1: vesistöjen tila pidetään nykyisenä toteuttamalla vesiensuojelumenetelmiä 
nykyisellä tasolla ja huomioimalla ilmastonmuutoksen vaikutus (”Baseline”) 

 Skenaario 2: Baseline lisättynä kiertotaloutta edistävillä toimenpiteillä (”Puolikierto”) 

 Skenaario 3: vesistöjen hyvä tila pyritään saavuttamaan laaja-alaisilla, 
vesienhoitosuunnitelmiin sisällytetyillä toimenpiteillä (”VHS+”) 

 Skenaario 4: VHS+ lisättynä kiertotaloustoimenpiteillä (”Täyskierto”) 

• Aikajänne -> 2027 

• Vesiensuojelumenetelmien nykyinen taso (”Baseline”) Mavin rekisteritietojen perusteella 

 Uudessa tiedonluovutuspyynnössä huomioitu paremmin käyttäjien tietotarpeet 



• Referenssitaso: kansallinen taso so. nykyinen viljelyala ilman ympäristötoimenpiteitä 

• VPD:n tavoitetasot ja aikataulut 

• Oletus: kokonaispeltoala muuttumaton, turvemaita raivataan lisää peltokäyttöön 

• Viljelykäytäntöjen muutokset otetaan huomioon 

• Mallien kehitystyö hankkeessa koottua aineistoa hyödyntäen – VIHMA, Kalastusmalli, Kutova 

• Lannan ravinteet ja ympäristövaikutukset (Luke Maaninka) 

• Skenaarioiden malliajot pilottialueille 

 VIHMA (toimenpiteiden kuormitusskenaariot) 

 Kutova (toimenpiteiden kustannustehokkuus) 

 LLR (järvimalli, ekologinen tila, kuormituksen vähentämistarve, Pyhäjärvi-case) 

 Tasemalli (kaikille) 

• Skenaario 4:ään (”Täyskierto”) myös laajamittainen hoitokalastus 

Pilottialueet ja malliskenaariot (2/2) 



Hanke jatkuu... 

• Vuorovaikutteisuus 

 Learning café:t, työpajat (tuloksia, keskustelua, mielipiteitä) 

• Mallinnusskenaariot 

 Ympäristötoimenpiteiden vaikutukset pilottialueilla ja koko maatalousmaalla 

 Ravinteiden kierrätystoimien (ml. hoitokalastus)  potentiaali  

 Pelto-, valuma-alue- ja vesistökunnostustoimenpiteet (vertailut, kg, €) 

• Pilottialueiden tulosten yleistettävyys 

• Suositukset 

• Hankkeen tulosten nivominen ympäristökorvausjärjestelmän, muun maatalouden 

ympäristöpolitiikan sekä vesienhoidon kehittämiseen  (A !) 



KIITOS! 


