Maatalouden vesistökuormituksen
alentaminen kustannustehokkaasti?
Jukka Koski-Vähälä1) | Erkki Saarijärvi2) ja Arja Ruokojärvi3) |
1) Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, Yrittäjäntie 24, 70150 KUOPIO, jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi,
2) Vesi-Eko Oy, Yrittäjäntie 12, 70150 KUOPIO, erkki.saarijarvi@vesieko.fi,
3) Savonia-ammattikorkeakoulu, PL 6, 70201 KUOPIO, arja.ruokojarvi@savonia.fi

TAUSTA JA TAVOITE
Maatalouden ympäristötoimenpiteiden on oltava tiloilla toteuttamiskelpoisia, kustannustehokkaita ja satotason turvaavia.
Iisalmessa Kirmanjärven valuma-alueella arvioitiin keskeisimpien nurmivaltaiselle karjatalousalueelle sopivien vesiensuojelu- ja viljelytoimenpiteiden toteuttamismahdollisuus, vaikutukset P-kuormitukseen, kustannukset sekä vaikutus alapuolisen
vesistön tilaan.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Tarkastellut toimenpiteet valittiin ja arviointi suoritettiin LUKE:n tutkimustiedon perusteella. Toimenpiteet jakautuivat pellon pintakerroksen P-pitoisuuden alentamiseen lannoituksen
vähentämisellä ja syvennetyllä kynnöllä, talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämiseen sekä pellosta huuhtoutuneen P:n sitomiseen ennen vesistöä kosteikoilla ja suojavyöhykkeillä. Arviointi perustui lohkotietoihin, jotka kattoivat 45% peltoalasta.
P:n vuosikuormitus arvioitiin viljavuusfosforin (P-kuormitus(kg/
ha)=0,0654 x P-luku + 0,1786) ja kasvipeitteisyyttä vaativilla
lohkoilla muunnetun VIHMA-mallin perusteella. Vaikutukset arvioitiin joko reduktiona pinta-alayksikköä kohden tai muunnetulla VIHMA-mallilla.
TULOKSET
Tarkasteltuja toimenpiteitä on mahdollista lisätä 55%:lla peltoalasta. Lisäksi kosteikoilla pystytään käsittelemään 270 ha:n
kuivatusvedet. Lietelannan sijoittamisella saavutetaan suurin
kuormitusvähennys lähes 150 kgP/vuosi. P:n lisälannoitusta nurmen pintaan on mahdollista vähentää satotason alentumatta, mistä syntyisi kustannusten sijaan säästöä. Mikäli
alueella toteutettaisiin 3/4 mahdollisista toimenpiteistä, maataloudesta vesistöön kohdistuva P-kuormitus alenisi noin 30%.
Tämä on noin 20% P:n ulkoisesta ainevirtaamasta vesistöihin.
Arvioinnissa on huomioitu lietelannan sijoittamisen ja P-lannoituksen vähentämisen päällekkäiset vaikutukset.

Taulukko 1. Kirmanjärven järvireitin P:n ainevirtaamat,
P:n pitoisuudet järvissä sekä arvioitujen maatalouden
toimenpiteiden vaikutukset.

Taulukko 2. Kirmanjärven valuma-alueen maatalouden toimenpidemahdollisuudet,
vaikutukset ja kustannukset.

Toimenpideyhdistelmien ominaiskustannus olisi noin 125
euroa/kg P, mikä on kustannustehokasta verrattuna useisiin
muihin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Hoitokalastuksen kustannus on 150 euroa / kg P, Helcomin suositus jätevesien käsittelystä 150 euroa / kg P ja yhdyskuntien puhdistamoiden
tehostamiskustannus on nykyisin 500 euroa / kg P tai huomattavasti enemmänkin.
VAIKUTUS VESISTÖN TILAAN
Toimenpiteillä järviketjun P-pitoisuus alenisi eniten Pikku-Ahmossa, jossa on myös korkein P-pitoisuus. Pääaltaan
Kirmanjärven P-pitoisuuden alenema olisi 9 µg/l eli hieman
yli 20 %. Muutoksen jälkeen P-pitoisuus olisi luontaisesti
runsasravinteiselle järvelle erinomaisella tasolla. Ulkoisen
kuormituksen pieneneminen alentaisi planktolevien määrää
(chl-a) noin 7 µg/l tasolle 25 µg/l, mikä vastaa tyydyttävän
tilan tasoa. Yhdistettynä ulkoisen kuormituksen aleneminen
sisäistä kuormitusta vähentävään hoitokalastukseen, chl-a

pitoisuudet alenisivat tasolle 15 µg/l. Tämä vastaa hyvää
tilaa eivätkä sinileväkukinnat ole tavanomaisia.

JOHTOPÄÄTÖKSET
 Kirmanjärven alue on esimerkki rehevästä vesistöstä,
jonka ekologista tilaa on mahdollista parantaa tyydyttävästä jopa erinomaiseksi
 Maatalouden kuormituksen alentaminen on 				
kustannustehokasta
 Tilat ovat aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehittämistoimenpiteissä, alueella on toteutettu viemäröintiä
sekä järvellä hoitokalastusta ja hapetusta
 Kirmanjärven tilan parantamiselle ja ylläpitämiselle
ovat hyvät edellytykset, ulkoisen kuormituksen
alentamisella on vaikuttavuutta, mikä edelleen tehostuu yhdistettynä järvessä suoritettaviin 			
hoitotoimenpiteisiin
ASIASANAT
Fosfori, mallinnus, vesiensuojelu, 								
vaikutusarviointi, kustannustehokkuus

Kuvio 1. Kirmanjärven P- ja klorofyllipitoisuudet sekä maatalouden toimenpiteiden
vaikutus pitoisuuksiin.
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