Ravinnekuormitus
– arviointi ja alustavat tulokset
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Mihin kuormitusarviot perustuvat
• SYKEn hydrologinen malli (SYKE_WSFS) & kuormitusmalli (VEMALA)
• Fosforin ja typen kuormituksen syntyminen maa-alueilta ja eteneminen vesistöissä,
mm. pitoisuudet ja kuormitukset järviin (40 000) ja jokipisteisiin (31 000)
o

Kiintoaine ja orgaaninen aines edelleen toivelistalla

• Kokonaiskuormitus vastaa hyvin jokisuupisteiden mitattua kuormaa
• Kuormituslähteet: maatalous, metsätalous, haja- ja loma-asutus, pistekuorma
(sektoreittain), laskeuma, hulevedet
• Luonnonhuuhtouma
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• Peltoviljely: Lähtötietoina lohkojen P-luku, kaltevuus, maalaji, vuosittainen viljelykasvi,
lannan käyttö (967 000 lohkoa, n. 2,3 milj ha)
• Metsätalous: Hakkuut metsäkuvioittain, maakuntatasolla kunnostusojitus ja lannoitus.
Vanhojen ojitusten kuorma (puolet Luken arviosta, tulee vielä tarkentumaan)
• Haja- ja loma-asutus: Pientalot, jotka taajaman ulkopuolella eikä merkintää viemäriverkkoon liittymisestä + arviot puhdistustehosta
• Pistekuormat: YLVA-rekisteri

• Laskeuma: Lähimmät laskeuman mittauspisteet
• Hulevesi: Rakennetut alueet pois lukien loma-asunnot

• Luonnonhuuhtouma: Fosfori VEPS-arvioiden perusteella ja typpi Vemalan typpimallilla.
Arvot päivittyvät > kokonaiskuorma ei muutu, mutta jakaumat voivat muuttua (metsätalous
sekä luonnonhuuhtouma).
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Kunkin kuormittajan merkittävyys arvioidaan suhteessa
vesimuodostumaan tulevaan luonnonhuuhtoumaan

Toimenpiteiden
tarve tilan
parantamiseksi
tai ylläpitämiseksi

Jos luonnonhuuhtouman osuudet muuttuvat Suovesihankkeen tulosten myötä
paljon, tullaan kaikkien kuormituslähteiden merkittävyydet tarkistamaan.
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Esim. Poikajoki (T): fosforikuormituksen
merkittävyys suhteessa luonnonhuuhtoumaan
Maatalouden fosforikuormitus merkittävä.
Metsätalouden fosforikuormitus merkittävä yhdessä turvetuotannon
kanssa.
• Typen ja fosforin lisäksi tehdään oma arvio humus- ja kiintoainekuormituksen merkittävyydestä (mm. uusien metsäojitusten
pinta-ala)
Alla olevassa pylväsdiagrammissa luonnonhuuhtouma
vastaa merkittävän kuormituksen rajaa (100)
Uoman yläosa
Erittäin merkittävä

Merkittävä

Silmällä pidettävä
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Esimerkki Pyhäjärven Junttiselkä (Vä): fosforikuorman merkittävyys
suhteesa luonnonhuuhtoumaan
Pellot: erittäin
merkittävä

Lisäksi
- Sisäinen kuormitus
- Muu kuormituslähde (sedimentit)

Yhdyskunnat, metsätalous, laskeuma,
haja-asutus: yhdessä merkittävä

Kun on tunnistettu merkittävä paine
- Tulee esittää toimenpide/toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi
- Jos vesimuodostuman tila on aineiston perusteella
hyvä/erinomainen, todetaan RISKI tilan heikkenemisestä (ja
esitetään toimenpiteitä)
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Merkittävä kuormitus Pohjois-Pohjanmaan
joki- ja järvimuodostumissa (suuntaa-antava)

Maatalous

Metsätalous

Haja- ja loma-asutus

- Ympyrä = vesimuodostuma (POP 473 järveä,
168 jokea, 19 rannikkovesimuodostumaa)
- Kuvista ei voi päätellä kuormituksen suuruutta
tai laajuutta, ainoastaan vesimuodostumat,
joissa ko. kuormitus on merkittävä suhteessa
luonnonhuuhtoumaan (rannikko ei mukana)
- Osa vesimuodostumista on jo luokiteltu,
kuvasta näkee että merkittävää kuormitusta on
tunnistettu myös hyvässä (vihreä) ja erinomaisessa (sininen) tilassa olevissa vesissä.

Turvetuotanto

Yhdyskuntajätevedet
Kaikki vesimuodostumat,
N=660

- Muita merkittäviksi tunnistettuja ”paineita”
ovat mm. teollisuus, kaivostoiminta,
kalankasvatus, sisäinen kuormitus, laskeuma, ...
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Fosforin kuormituslähteet vesienhoitoalueella (%)

Koko Suomen kuormitusjakauma (%)

Yhdyskunnat
Kalankasvatus
Turvetuotanto

Malli on sovitettu vedenlaatuhavaintoihin ja jokien ainevirtaamiin. Sen epävarmuus
kasvaa pikkujärvissä ja joissa, joista ei ole mitään vedenlaatutietoa – pitoisuuksia
on kuitenkin simuloitu.
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