KUSTANNUSTEHOKAS JA
VUOROVAIKUTTEINEN VESIENHOITO
Rehevoitymisen seuranta- tutkimus- ja
asiantuntijapalvelut puntarissa
Abstrakti
Järvien tai rannikkoalueiden ekologinen tila ja hyvän tilan saavuttamiseen tarvittavat
kuormitusvähennykset ja toimenpiteiden kustannukset on vaikea arvioida. Tämän vuoksi
seuranta- ja tutkimustieto pitäisi koota yhteiseen karttapohjaiseen nettipalveluun, jossa sitä voi
vaivattomasti käyttää ekologisten ja taloudellisten vaikutusten mallintamiseen ja
kustannustehokkaiden toimenpidekokonaisuuksien valintaan ja mitoittamiseen. Kun
valtakunnallinen vesienhoidon toinen suunnittelukausi on käynnissä, juuri päättyneessä
GisBloom-hankkeessa arvioitiin, kuinka hyvin ympäristöhallinnon seuranta-, arviointi- ja
suunnitteluvälineet ja -palvelut tukevat vesimuodostumakohtaista vesienhoitoa ja kuinka niistä
voitaisiin levittää tietoa mahdollisimman laajalti hyödynnettäväksi. Hankkeessa koottuja
aineistoja ja sovellettuja seuranta- ja suunnittelutyökaluja testattiin yhdellätoista pilottialueella.
Osallistujia työpajoissa oli niin kaupungeilta, kunnilta ja ELY-keskuksista kuin
suojeluyhdistyksistä ja järjestöistäkin. Välineiden käyttökelpoisuudesta saatiin paljon palautetta,
jonka perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset: 1. Karttapohjaiset sosiaalisen median
verkkopalvelut järviwiki.fi ja vesinetti.fi tarjoavat käyttökelpoisen väylän tiedon ja kokemusten
jakamiseen vesienhoitoverkostojen toimijoiden kesken. 2. Verkkopalveluiden käytännön toteutus
vaatii kehittämistä, koordinointia ja automatisointia. 3. Laskentamalleihin liittyvät
yksinkertaistukset ja puutteellisuudet edellyttävät kehittämistoimenpiteitä. 4. LLR- ja VEMALAmallit voivat olla vesienhoidon suunnittelijoiden apuna tarjoamalla arvion vesistöön
kohdistuvasta kuormituksesta ja vesistön tilasta. 5. Viranomaisten ja kansalaisten yhteisiä
ponnistuksia on jatkettava riittävän tietopohjan luomiseksi sekä kokemusten jakamiseksi ja
arvioimiseksi.
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1.

Johdanto Olli Malve

EU:n LIFE+ -ohjelmaan (http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm) 2010-2013 kuulunut
GisBloom-hanke (LIFE09 ENV/FI/000569, http://www.syke.fi/hankkeet/gisbloom) testasi
eräiden ympäristöhallinnossa ja yksityisellä sektorilla käytössä olevien seuranta-, tutkimus- ja
suunnitteluvälineiden ja -palveluiden käyttökelpoisuutta vesienhoidon todellisessa,
vesimuodostumakohtaisessa mittakaavassa. Tähän julkaisuun on koottu keskeisimmät tulokset,
kokemukset ja arviot näiden menetelmien käyttökelpoisuudesta rehevöitymisen seurannassa ja
kustannustehokkaiden toimenpideyhdistelmien valinnassa. Erityisesti kiinnitettiin huomiota
siihen, kuinka hyvin niiden avulla voidaan lisätä vesienhoitoon liittyvää keskustelua ja toimintaa.
Kaikki hankkeessa analysoidut aineistot sekä testatut välineet koottiin kartta- ja web-palveluihin.
Palveluista saadut käyttökokemukset on raportoinut Väisänen (2013).
Tarve em. menetelmien ja niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen juontaa juurensa
vesienhoidon kasvavista tietotarpeista, jotka entisestään korostuivat valtakunnallisen
vesienhoidon suunnittelun (VHS) toisen suunnittelukierroksen käynnistyttyä GisBloomhankkeen loppuvaiheilla. Suomen sisä- ja rannikkovesiä rehevöittävä ravinnekuormitus ja
leväkukinnat eivät ole merkittävästi vähentyneet pitkäaikaisista ponnisteluista huolimatta.
Lisäksi ilmaston lämpenemisen on arvioitu edelleen pahentavan tilannetta, ja maankäytöllä on
entistä suurempi vaikutus vesistöjen kuormitukseen ja ekologiseen tilaan. Jos esim. peltoalueet
ovat ilman suojaavaa kasvillisuutta tai jos viljelytoimenpiteet eivät muutu ravinnetaloudeltaan
kestävämpään suuntaan, saattaa hajakuormitus kasvaa entisestään. Aiheutuvat leväkukinnat
vaarantavat ihmisten ja eläinten terveyttä ja heikentävät vesistöjen yleistä ekologista tilaa.
Seurauksena on vesien virkistys- ja muun käyttöarvon pieneneminen ja vesienhoidon
kustannusten kasvu.
Vesien heikentyneen tilan lisäksi myös kansallinen ja EU:n lainsäädäntö, asetukset ja direktiivit
(mm. vesipuitedirektiivi) velvoittavat viranomaiset, maataloustuottajat, kansalaiset ja
yrityssektorin toimiin vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi ja turvaamiseksi. Jotta
heidän motivaationsa ja valmiutensa olisivat velvoitteiden ja tavoitteiden edellyttämällä tasolla,
tulisi kaikin käytettävissä olevin keinoin jakaa tietoa rehevöitymiseen ja leväkukintoihin
johtavista tekijöistä ja syy-seuraussuhteista sekä hoitotoimenpiteiden ekologista ja taloudellisista
vaikutuksista. Myös ympäristöhallinnon tutkimus- ja seurantaresurssit pitäisi suunnata ja
organisoida niin, että rationaalinen ja kustannustehokas vesienhoito (kuva 1) – tilan seuranta ja
arviointi, tavoitteen asettelu, toimenpiteiden mitoitus, toteutus ja seuranta – olisi jatkossakin
mahdollista.
GisBloom-hankkeeseen osallistui laaja joukko tutkijoita, asiantuntijoita ja käytännön toteuttajia.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastasi suurelta osin seuranta-, tietokanta-, analyysi- ja
mallinnusvälineistä sekä Järviwiki-palvelusta. Arbonaut Oy oli Vesinetti-palvelun ja dataassimilaatiomenetelmien tekninen toteuttaja. Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry,
Vesijärvisäätiö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tvärminnen eläintieteellinen asema sekä laaja
vesienhoidon
pilottialueverkosto
osallistuivat
välineiden
testaamiseen
vesimuodostumamittakaavassa.
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Kuva 1. Vesistöjen seurannan, tutkimuksen ja hoidon kustannustehokas toimintamalli, jossa
ennusteet ja tila-arvio tarkentuvat ja hoitotoimet tehostuvat seurantatulosten ja hoitokokemusten
karttuessa.
GisBloom-hanke eteni kolmessa vaiheessa (kuva 2). Ensimmäisessä vaiheessa koottiin
kansalliset ja paikalliset seuranta-aineistot yhteiseen tietokantaan ja analysoitiin maankäytön,
ilmaston ym. tekijöiden vaikutukset ravinnekuormitukseen ja levien esiintymiseen. Seuraavassa
vaiheessa mallinnettiin ekologiset ja taloudelliset vaikutukset ja vertailtiin toimenpiteiden
kustannuksia ja hyötyjä kustannustehokkaiden toimenpideyhdistelmien tunnistamiseksi.
Viimeisessä vaiheessa työn tuloksena syntyneitä aineistoja, tutkimustuloksia, laskentavälineitä ja
-palveluita esiteltiin yhdentoista pilottialueen vesienhoitoverkostolle. Kyselyistä, työpajoista ja
koulutustilaisuuksista kertyneen palautteen pohjalta arvioitiin välineiden tekninen
käyttökelpoisuus
vesimuodostumakohtaisessa
seurannassa
ja
toimenpideohjelmien
suunnittelussa. Lisäksi arvioitiin niiden keskustelua ja toimintaa aktivoiva vaikutus. Lopuksi
luotiin ohjeet välineiden käyttämiseen ja tehtiin yhteenveto tarvittavista toimenpiteistä, joilla
menetelmiä ja palveluita voidaan kehittää ja saattaa mahdollisimman informatiivisessa ja
käyttökelpoisessa muodossa vesienhoidon toimintaverkostojen käyttöön.

Kuva 2. Demonstraatioiden kolme työvaihetta GisBloom-hankkeessa.
Hankkeessa testattiin seuraavia aineistoja ja arviointimenetelmiä yhdentoista pilottialueen
vesimuodostumakohtaisessa vesienhoitotyössä (Väisänen 2013):
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1. Karttapohjaiset tietokannat ja sosiaalisen median verkkotyökalut järviwiki.fi ja
vesinetti.fi
2. Järvien rehevöitymistä ja leväkukintoja kuvastavat seuranta-aineistot, niiden pohjalta
muodostetut tilastolliset mallit ja kaaviokuvat sekä ekologisen luokittelun apuvälineeksi
soveltuvat mallinnusvälineet (LLR ja VEMALA)
3. Rannikkoalueiden ekologinen ennustemalli ja kuormitusvähennystarpeen arviointimalli
CLR
4. Hajakuormituksen valtakunnalliset seuranta-aineistot sekä maaperä- ja maankäyttötietokannat ja niiden pohjalta tehdyt tilastolliset mallit
5. Satelliittihavainnot ja automaattisilta mitta-asemilta kerätyt aineistot sekä niiden avulla
tehdyt tulkinnat
6. Vedenlaatuaineistojen yhdistäminen ja tulkinta (data-assimilaatio)
7. Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosa VEMALA
8. Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli VIHMA
9. Järventilamalli LLR
10. Ainetasekaaviot VEMALAn laskentatulosten pohjalta
11. Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu KUTOVA
12. Vedenlaadun paranemisesta vesistön virkistyskäytölle syntyvien hyötyjen
arviointityökalu VIRVA
13. Päätöksenteon välineet (mallien ketjutus ja kokonaisvaltainen yhteiskäyttö)
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2.

Palveluiden ja työkalujen testaaminen pilottialueilla

Sari

Väisänen, Turo Hjerppe

2.1 Pilottialueet
Menetelmiä ja malleja testattiin pilottialueiksi mukaan valituilla alueilla ympäri Suomea (ks.
taulukko 1). Kriteereitä pilottialueiden valinnassa olivat erityisesti hankkeen näkökulmasta
oleelliset ongelmat vesienhoidossa tai –tilassa ja aktiivinen paikallinen toimijaverkosto.
Aktiivisen toimijaverkoston toivottiin auttavan palautteen saamisessa. Osallistujia työpajoissa
oli niin kaupungeilta, kunnilta ja ELY-keskuksista kuin suojeluyhdistyksistä ja järjestöistäkin.
Mukaan valittuja pilottialueita oli kahdeksan, joiden lisäksi oli vielä kolme taloudellisiin
tarkasteluihin keskittynyttä pilottialuetta.
Hiidenvesi sijaitsee Läntisellä Uudellamaalla ja on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Järven
pinta-ala on 30 km2 ja sen vähäjärvinen valuma-alue on laajuudeltaan 935 km2. Se on
luontaisesti savisamea ja rehevä ja ekologiselta tilaltaan tyydyttävässä luokassa. Järvi koostuu
monista altaista jotka poikkeavat toisistaan niin morfologialtaan kuin vedenlaadunkin suhteen.
Kuormitusta järveen tulee maa- ja metsätaloudesta, asutuksesta ja teollisuudesta. (Helttunen
julkaisussa Väisänen 2013)
Pohjanmaalla sijaitsevan Lapuanjoen pääuoman pituus on noin 170 km ja sen vesistöalue on
laajuudeltaan 4122 km2. Alueella on vain vähän järviä, jotka ovat keskittyneet lähinnä
vesistöalueen latvaosille. Lapuanjoki kärsii runsaasta ravinnekuormituksesta johtuvasta
rehevöitymisestä sekä happamien sulfaattimaiden aiheuttamasta ajoittaisesta happamuudesta.
Kuormitusta aiheuttaa mm. alueen maa- ja metsätalous. Erityisesti tarkasteluissa olivat mukana
Kuortaneenjärvi, Kuorasjärvi ja Kauhajärvi. (Mykrä julkaisussa Väisänen 2013)
Läntinen Pien-Saimaa on eteläisen Saimaan rikkonainen ja eriytynyt vesialue, jonka valuma-alue
on 260 km2 ja vesialueen pinta-ala 120 km2. Se on ollut karu ja kirkasvetinen, mutta tila on
heikentynyt parin viime vuosikymmenen aikana ja Läntinen Pien-Saimaa on tällä hetkellä
luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Vesistön rannoilla on paljon haja- ja lomaasutusta, mutta sitä kuormittavat myös maa- ja metsätalous, turvetuotanto sekä ainakin ajoittain
sisäinen kuormitus. (Aura julkaisussa Väisänen 2013).
Säkylän Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin järvi, 155 km2, jonka valuma-alue on 616 km2.
Järven ulappa on Suomen toiseksi suurin. Järven ekologinen tila on hyvä, mutta se on häiriöille
hyvin herkkä. (Väisänen julkaisussa Väisänen 2013)
Tvärminnen tarkastelualue koostuu vuonomaisesta Pohjanpitäjänlahdesta ja Hankoniemen
eteläpuolisesta saaristoisesta merialueesta läntisellä Suomenlahdella. Tässä hankkeessa tutkittu
Pohjanpitäjänlahden alue on laajuudeltaan 83 km2 ja valuma-alueeltaan 2300 km2.
Tutkimusalueet ovat rehevöitymisherkkiä murtovesialueita ja erityisesti Pohjanpitäjänlahden vesi
on voimakkaasti kerrostunutta, mistä johtuen alusveden hapettomuus tai heikko happitilanne on
jokavuotinen ongelma. Valtaosa ulkoisesta kuormituksesta tulee lahteen Mustionjoesta ja
aiheutuu niin maa- ja metsätaloudesta kuin asutuksen ja teollisuuden jätevesistäkin. (Kauppila
julkaisussa Väisänen 2013)
Vanajaveden alue on noin 1300 km2 laajuinen valuma-alue Kokemäenjoen latvavesien alueella.
Kernaalanjärvi kerää kaikki Vanajan reitin latvareittien vedet ja sen vesi on savisameaa ja
runsasravinteista. Eri reiteillä on eroja maankäytössä, luonnonolosuhteissa ja siten myös
Sivu 8

vedenlaadussa. Hajakuormitusta aiheuttavat maa- ja metsätalous ja haja-asutus. (Mäkelä
julkaisussa Väisänen 2013)
Riihimäeltä Helsinkiin kulkeva Vantaanjoki on yli 100 km pitkä, sen valuma-alue on 1685 km2
ja sen vaikutusalueella asuu yli miljoona ihmistä. Joki on pääosin tyydyttävässä ekologisessa
tilassa. Kuormitusta aiheutuu asutuksen lisäksi mm. maataloudesta. Voimakkaasti
sisäkuormitteinen Vanhankaupunginlahti on välttävässä kunnossa. (Väisänen julkaisussa
Väisänen 2013)
Vesijärvi kuuluu Kymijoen vesistöön ja on pinta-alaltaan 109 km2 ja valuma-alueeltaan 515 km2.
Ekologiselta luokitukseltaan pohjoinen Kajaanselkä on hyvässä, muut osat tyydyttävässä tilassa.
Alueella on asutusta ja maa- ja metsätaloutta. (Mäkinen julkaisussa Väisänen 2013)
Lisäksi mukana olivat taloudellisten tarkastelujen pilottialueet Karvianjoki, Paimionjoki ja
Temmesjoki. Karvianjoen vesistöalueen pinta-ala on 3438 km2. Vesistön tila on pääosin
tyydyttävä ja kuormitusta aiheuttavat erityisesti maatalous sekä happamat sulfaattimaat.
Paimionjoen vesistöalueen pinta-ala on 1088 km2. Alueella on runsasravinteiseksi luokiteltuja
järviä ja kuormitusta aiheutuu erityisesti maataloudesta, karjataloudesta ja haja-asutuksesta.
Temmesjoen vesistöalueen pinta-ala on 1181 km2. Vesistöjen tila on välttävä tai huono ja
kuormitusta aiheuttaa erityisesti maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto. (Hjerppe ja Seppälä
julkaisussa Väisänen 2013). Väisänen (2013) on julkaissut tarkemmat kuvaukset ja kartat
pilottialueista.
Hanketta käytiin esittelemässä jokaisella potentiaalisella pilotti-alueella kartoittaen samalla
alueen kiinnostusta tulla hankkeeseen mukaan. Valituilta alueilta kartoitettiin sähköisen kyselyn
avulla vesienhoitoon tai -tilaan liittyvät ongelmat ja kiinnostavat mallit tai työkalut. Suurimpia
ongelmia useimmilla alueilla olivat hajakuormitus ja erityisesti maatalouden kuormitus, sisäisen
kuormituksen arviointi sekä tehokkaimpien kuormituksen vähentämistoimenpiteiden
tunnistaminen ja kohdentaminen.
Kun hankkeen loppupuolella malleilla ja työkaluilla tehdyt laskemat kullekin pilottialueelle
olivat valmiita, järjestettiin jokaisella alueella hankkeessa mukana olleiden toimijoiden ja
muiden kiinnostuneiden paikallisten tahojen edustajien kanssa työpajoja, joissa esiteltiin saatuja
tuloksia kyseisellä alueella, ja demonstroitiin Vesinetin silloista versiota. Osallistujilta saatiin
lyhyen kirjallisen kyselyn avulla palautetta sekä esitetyistä tuloksista että karttapalvelusta ja
mahdollisuuksista niiden hyödyntämiseen.
Koska sekä pilottialueet, että niiden ongelmat ovat hyvin moninaisia, myös tulosten ja mallien
käyttömahdollisuudet vaihtelivat hyvinkin paljon alueittain. Jokaisella alueella osoitettiin
kuitenkin kiinnostusta vähintään muutamaa esiteltyä mallia tai työkalua kohtaan. Ne koettiin
potentiaalisesti käyttökelpoisiksi alueen ongelmien ratkaisemisyrityksissä tai yleisemmin
vesienhoidon suunnittelutyössä. Vastaajat antoivat myös hyviä vinkkejä työkalujen
käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi ja yleiseksi kehittämiseksi. Myös Vesinetistä saatiin
paljon arvokasta palautetta, esim. sen potentiaalisista kohderyhmistä ja yleisestä
käyttökelpoisuudesta.
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Taulukko 1. GisBloom-hankkeen pilottialueet ja niillä testatut arviointityökalut.
Pilottialue
Paikalliset vastuutahot
Testatut työkalut
Hiidenvesi
Länsi-Uudenmaan vesi ja
VIHMA, VEMALA, LLR,
ympäristö ry
KUTOVA, VIRVA, ainetasekaaviot
Lapuanjoki
Etelä-Pohjanmaan ELY
VIHMA, Tilastollinen
ominaiskuormitusmalli, VEMALA,
LLR, KUTOVA, VIRVA,
ainetasekaaviot
VIHMA, VEMALA, LLR,
Läntinen Pien-Saimaa
Lappeenrannan seudun
KUTOVA, VIRVA, Satelliittikuvat
ympäristötoimi, Kaakkoisja automaattimittaukset,
Suomen ELY
ainetasekaaviot
Pohjanpitäjänlahti
Helsingin yliopisto
Rannikon ekosysteemimalli,
satelliittikuvat
Säkylän Pyhäjärvi
Pyhäjärvi-instituutti, Varsinais- VIHMA, VEMALA, LLR,
Suomen ELY
satelliittikuvat ja
automaattimittaukset,
ainetasekaaviot, data-assimilaatio
VIHMA, Tilastollinen
Vanajavesi
Vanajavesikeskus-hanke,
ominaiskuormitusmalli, VEMALA,
Hämeen liitto, Lammin
LLR, KUTOVA, VIRVA,
biologinen asema, Helsingin
satelliittikuvat ja
yliopisto, Hämeen ELY
automaattimittaukset,
ainetasekaaviot
VIHMA, Tilastollinen
Vantaanjoki, Helsingin Vantaanjoen ja Helsingin
ominaiskuormitusmalli, VEMALA,
Vanhankaupunginlahti seudun vesiensuojeluyhdistys,
LLR, KUTOVA, satelliittikuvat ja
Uudenmaan ELY, Helsingin
automaattimittaukset,
kaupungin ympäristökeskus
ainetasekaaviot, CLR
Lahden Vesijärvi
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
VIHMA, Tilastollinen
ominaiskuormitusmalli, VEMALA,
LLR, satelliittikuvat,
ainetasekaaviot
Karvianjoki
Varsinais-Suomen ELY
VEMALA, KUTOVA, VIRVA
Paimionjoki
Varsinais-Suomen ELY
VEMALA, KUTOVA, VIRVA
Temmesjoki
Pohjois-Pohjanmaan ELY,
VEMALA, KUTOVA
SYKE (Oulu)

2.2 Skenaariotarkastelut
GisBloom-hankkeessa tehtiin tässä luvussa myöhemmin kuvattuja skenaariotarkasteluja
KUTOVAlla, VIHMAlla ja VEMALAlla. Näiden mallien tekijät muodostivat vaihtoehtoisia
tulevaisuuskuvia eli skenaarioita, jotka perustuivat osittain Jim Datorin luomaan kehikkoon
yleisimmistä tulevaisuuskuvista (Bezold 2009).
Lisäksi LLR-mallilla ja tasekaavioilla tehtiin joillekin pilottialueille KUTOVA-mallissa
määriteltyjen kustannustehokkaiden toimenpideyhdistelmien rehevöitymisvaikutusarviointeja
VIRVA-mallissa tehtäviä virkistyskäyttöarviointeja varten.
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Mallintajat muodostivat kolme hypoteettista tulevaisuuskuvaa: 1. Jatkuva kasvu -skenaario, 2.
Romahdus-skenaario ja 3. Vihreä aalto -skenaario. Kullekin skenaariolle muodostettiin lyhyt
skenaariotarina ja esitettiin taulukkomuodossa niissä aiheutuvat vaikutukset malleissa
huomioitaviin kuormitussektoreihin ja toimenpiteisiin.
Skenaarioita käytiin läpi laajemmalle asiantuntijajoukolle järjestetyssä noin tunnin mittaisessa
ryhmätyössä. Siihen osallistui pilottialueen asiantuntijoiden lisäksi paikalla olleita SYKEn
tutkijoita. Tämän jälkeen mallintajat kävivät läpi alkuperäisiä tarinoita ja vertailivat niitä ja
vaikutustaulukoita työpajassa syntyneisiin. Lopulliset tarinat ja taulukot muodostettiin näiden
keskustelujen pohjalta.
Skenaariot olivat kaikilla pilottialueilla samanlaisia, eikä aluekohtaisia eroja vaikutuksissa
huomioitu erikseen näiden kolmen skenaarion osalta. Näin toivottiin saatavan esille
mallinnuksissa muiden aluekohtaisten piirteiden aiheuttamat vaikutukset kuormitukseen ja
kustannustehokkuuteen. Skenaarioiden ei myöskään ollut tarkoitus ennustaa varteenotettavia
tulevaisuusvaihtoehtoja, vaan olla ennemminkin ääripäitä mallien eri muuttujien osalta niiden
testaamiseksi. (liite 1).
Nykytilan arvion lisäksi kullekin alueelle tehtiin VHS-skenaariot, jotka perustuivat
Vesienhoitosuunnitelmien Toimenpideohjelmaan.
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3.

Verkkoviestinnällä

Haikonen, Matti Silvennoinen

vuorovaikutukseen

Matti

Lindholm,

Jorma

Verkkoviestinnällä pyritään lisäämään ja aktivoimaan vesienhoidon verkostojen tiedonkulkua,
vuorovaikutusta ja tiedollisia valmiuksia. Seuraavassa tehdään yhteenveto Järviwikin ja
Vesinetin toimintaperiaatteista ja käyttökokemuksista. Järviwiki on jo vakiinnuttamassa
paikkansa kansalaisten ja viranomaisten yhteisenä tiedonvaihto- ja keskustelukanavana. Vesinetti
sen sijaan kehitettiin hankkeen aikana vesienhoidon ammattilasten monipuoliseksi
työkalupakiksi, jonka avulla voi seurata vesien rehevöitymistä ja valita vesienhoidon
kustannustehokkaan toimenpideyhdistelmän.

3.1 Järviwiki Kansalaisten verkkopalvelu
Järviwiki on yhteisöllinen wikipalvelu Suomen järvistä, johon kuka tahansa voi tuottaa sisältöä.
Se sisältää sivun ja perustiedot jokaisesta Suomen yli hehtaarin kokoisesta järvestä, joita on noin
56 000. Järviwiki on toiminut vuoden 2011 maaliskuusta alkaen, ja sitä voi käyttää suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi. Ylläpitäjänä toimii SYKE.
Järviwikin visiona on toimia yksittäisistä järvistä kiinnostuneiden ihmisten kohtaamispaikkana
verkossa, ja se on luonteva paikka aloittaa, kun joku etsi tietoa tietystä järvestä. Jos järvelle on
tallennettu tuoreita havaintoja, niistä saa ajankohtaista tietoa järven olosuhteista. Jos havaintoja
on pidemmältä ajalta, voi niistä nähdä muutoksia järven tilassa.
Järven keskustelupalstalla on mahdollista keskustella muiden samasta järvestä kiinnostuneiden
henkilöiden kanssa ja sopia järjestäytymisestä ja toimenpiteistä. Järviwikissä voi myös
markkinoida kokouksia, talkoita ja muita tapahtumia.
Jos järvelle tehdään kunnostustoimenpiteitä, eri havaintopaikoilta on hyvä tallentaa ainakin
levähavaintoja ja näkösyvyyshavaintoja sekä ennen että jälkeen muutostöiden. Järviwikiin
dokumentoitu veden kirkastuminen on hieno kiitos työstä, jota eri ihmiset ovat järven eteen
tehneet.
3.1.1 Järviwikin käyttö
Järviwikin perussisältö on kopioitu ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä, erityisesti
Järvirekisteristä, joka sisältää järvien perustietoja. Jokaisesta järvestä löytyy ainakin kartta, pintaala, vesistöalue, korkeustaso, kunta ja vesienhoitoalue. Näiden tietojen oheen käyttäjät voivat
kirjoittaa kullekin järvelle esittelytekstiä. Esittelytekstissä voi kertoa järven erityispiirteistä,
hydrologiasta, kasveista ja eläimistä, tilasta ja suojelusta tai mistä tahansa järveä esittelevästä
asiasta. Jos järvellä on suojeluyhdistys, se kannattaa kirjata esittelytekstiin. Kuka tahansa voi
kirjoittaa minkä tahansa järven esittelytekstiä. Toisten kirjoittamia tekstejä parannetaan ja
kirjoitetaan lisää.
Esittelytekstin lisäksi järville voi lisätä paikkasivuja, joilla on tarkka sijainti ja lyhyt kuvaus, ja
joille voi tallentaa tapahtumia, havaintoja, valokuvia ja linkkejä. Paikkasivut tulevat näkyviin
järvisivun kartalle. Kun sille tallennetaan havaintoja, siitä tulee havaintopaikka. Havainnot
esitetään havainnollisten tilastokuvioiden avulla ja niistä kertyy paikkakohtainen havaintoarkisto.
Paikkasivulle voi tallentaa seuraavia havaintoja:
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- pintaveden lämpötila
- jäätilanne
- vedenkorkeus
- näkösyvyys
- levätilanne
- vesiruton runsaus
- kalasaalis
- muu, vapaamuotoinen havainto
Käyttäjien perustamien ja ylläpitämien havaintopaikkojen lisäksi Järviwikissä on myös
viranomaisten havaintopaikkoja. Niihin tallennetaan virallisten seurantojen havaintoja muun
muassa pintaveden lämpötilasta ja jäätilanteesta. SYKEn, ELY-keskusten ja kuntien
valtakunnallinen leväseuranta kesällä järjestetään niin ikään Järviwikissä.
Sekä viranomaisten että tavallisten käyttäjien tuoreet havainnot näkyvät järvisivun kartalla ja
niiden perusteella lasketaan järvikohtaiset keskiarvot havaintotilanteesta. Kaikki alle viikon
ikäiset havainnot näkyvät myös eri havaintotyyppien koko maan havaintotilannetta osoittavilla
kartoilla. Kaikista Järviwikiin tallennetuista havainnoista on hyötyä niin viranomaisten työlle
kuin muillekin vesistön käyttäjille.
Järviwikissä jokaisella järvellä on oma keskustelusivu, jossa voi keskustella järven tilasta,
kunnostustalkoiden järjestämisestä, suojeluyhdistyksen perustamisesta tai mistä tahansa
muustakin kyseiseen järveen liittyvästä aiheesta. Järviwikissä on myös yleisiä keskustelupalstoja,
joissa voi keskustella esimerkiksi vesistöjen kunnostuksesta tai Järviwikin kehittämisestä.
Keskusteluihin voi vastata viranomainen, asiantuntija tai kuka tahansa muu käyttäjä.
Kun Järviwikiin tallennetaan tekstimuotoista tietoa tai havaintoja, se julkaistaan Creative
Commons Nimeä 3.0 -lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että näitä sisältöjä saa kuka tahansa kopioida,
muokata ja levittää kunhan tiedon alkuperäinen julkaisija mainitaan. Lisenssi valittiin tietojen
saamiseksi mahdollisimman laajaan käyttöön - vesistöjen parhaaksi. Järviwikiin ladattaville
tiedostomuotoisille sisällöille on käytössä useampia lisenssivaihtoehtoja. Järviwikissä julkaistu
kuva ei siten automaattisesti ole vapaasti käytettävissä järjestelmän ulkopuolella. Valokuvien ja
tiedostojen lisenssiehdot ja käyttöoikeudet on aina tarkistettava tiedostokohtaisesti.
Vuosi 2012 oli Järviwikin ensimmäinen täysi kalenterivuosi. Vuoden aikana Järviwikissä vieraili
174 458 eri henkilöä (yksilöidyt kävijät). Kaikkiaan käyntejä oli 233 802 ja sivunlatauksia 788
141. Järviwiki keräsi siis keskimäärin noin 640 käyntiä ja 2 150 sivunlatausta vuorokaudessa.
Kesäkuukausina käyttö oli noin 2-3 -kertaista muuhun vuoteen verrattuna. Vuoden 2012
käynneistä 9,7 prosenttia tehtiin mobiililaitteella.
Vuoden 2012 loppuun mennessä Järviwikiin oli rekisteröitynyt 2 170 käyttäjää, joista 1 015 oli
tehnyt vähintään yhden muokkauksen. Kaikkiaan sisältöä oli vuoden lopussa luotu ja muokattu
seuraavasti:
-

610 järven esittelytekstiä muokattu
1 202 paikkasivua luotu
399 valokuvaa liitetty paikkoihin
9 175 eri havaintoa tallennettu, joista
o 5 442 olivat osa valtakunnallista leväseurantaa
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o 774 olivat osa ympäristöhallinnon virallisia pintaveden ja jäätilanteen havaintoja
o 1961 olivat osa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toteutettua Omat vedet
paremmiksi -kampanjaa
Järviwiki toimii avoimen lähdekoodin ohjelmilla. Järviwikin julkaisujärjestelmä on sama,
Mediawiki, jolla myös Wikipediaa julkaistaan. Palvelinohjelmistona toimii Apache ja
tietokantaohjelmistona MySQL. Palvelimen käyttöjärjestelmä on Debian Linux.

3.2 Vesinetti Vesienhoidon ammattilaisten karttapohjainen tietopalvelu
Vesinetti (www.vesinetti.fi) on järviä, jokia ja rannikkoalueita koskevan seuranta- ja
tutkimustiedon vaihtopaikka viranomaisten ja vesienhoidon toimintaverkostojen välillä. Se on
suunniteltu ja suunnattu lähinnä vesienhoidon ja vesistöjen tilan seurannan ja mallinnuksen
ammattilaisille ja alan tutkijoille. Siihen tallennetuista tiedoista voi luoda html-muotoisia sivuja,
joiden linkin voi jakaa eteenpäin, ja aiheeseen perehtyvät maallikotkin voivat käyttää sitä.
Vesinetti ja sen sisartyökalu, Järviwiki, muodostavat yhdessä kattavan vesistöjen tilan
havainnoinnin ja rekisteröinnin ympäristön. Siinä missä Järviwiki on suunnattu kansalaisten
helppokäyttöiseksi portaaliksi, Vesinetti on paremminkin ammattilaistyökalu, joka mahdollistaa
sekä vesistöjen ekologisten ja taloudellisten vaikutuslaskelmien että tuloksien ja raporttien
siirron muihin järjestelmiin ja käyttäjän omaan tietokoneeseen. Vesinetistä on myös suora yhteys
muihin ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin ja portaaleihin kuten OIVAan ja HERTTAan
(http://www.ymparisto.fi/oiva)
ja
SYKEn
kaukokartoitustietojen
WAF-palveluun
(http://eo.ymparisto.fi/data/).
Vesinetti mahdollistaa vesisienhoidon ammattilaisten saumattoman yhteistoiminnan ja tietojen
jakamisen. Systemaattinen suunnittelu-, seuranta- ja raportointitietojen käyttö yhdessä
mallinnustulosten kanssa mahdollistaa sekä mallinnuksen kehityksen että mallinnustulosten ja
seurantaraporttien vaivattoman vertailun, jakamisen ja käytön. Koska paikalliset tarpeet ja
tuettavat toiminnot vaihtelevat vesialueiden välillä, on tavoiteltu ratkaisuja, joiden avulla
tarjottuja palveluita voidaan käyttäjien puolesta laajentaa toiminnan tarpeiden mukaan.
Tietoa tuottavat henkilöt ja organisaatiot voivat hankkia SYKEltä järjestelmään tunnukset
julkaistakseen tuotoksiaan ja verkkopalveluitaan. Vaikka Vesinetti on tarkoitettu
ammattimaiseen kaksisuuntaiseen tiedonvaihtoon asiantuntijoiden verkostoille, voi tietoja selata
avoimesti ilman erillisiä tunnuksia.
Vesinetin toiminnan voi karkeasti jakaa kolmeen toisiinsa liittyvään osaan:
1. Karttakäyttöliittymä taustakartoille ja karttatietoa jakaville rajapintapalveluille
2. Työvälineet erilaisten karttakohteiden lisäämiseen ja tarkasteluun
3. Infoikkuna vesimuodostuman tietojen jakamiseen, vaihtamiseen ja mallinnukseen vesien
tilan seuraamiseksi ja kustannustehokkaiden vesienhoitotoimenpiteiden tunnistamiseksi.
3.2.1 Vesinetti karttakäyttöliittymä
Vesinetti (esimerkki käyttöliittymänäkymästä kuvassa 3) on periaatteiltaan yleiskäyttöinen
internet-selaimella käytettävä karttakäyttöliittymä, johon on lisätty perustoiminnallisuuden
(suurenna/pienennä, siirrä karttaa/palaa edelliseen näkymään, vaihda käyttöliittymän kieli jne.)
lisäksi erilaisia vesienhoidossa käyttökelpoisia toiminnallisuuksia. Taustakartat ja valmiina
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käyttöliittymässä olevat aineistot on valittu vesien tilan tietojen esittämistä ja tulkitsemista
silmällä pitäen, pohjautuen erityisesti SYKEn ja EEA:n rajapintapalveluina tarjoamiin
karttatietopalveluihin. EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostuma-aineistot ovat myös
keskeinen tietolähde. Verkkokarttakäyttöliittymän avulla voidaan myös tuottaa aineistoja uusista
piste-, linja- ja aluekohteista, jotka saadaan käyttöön Arbonaut Oy:n rajapintapalveluna (WFS,
web feature service).
Haluttaessa taustakarttana käytetään MML:n Peruskarttaa, Maastotietokantaa tai maa-alueita
viitteenomaisesti kuvaavaa pohjakarttaa. Taustaksi on myös valittavissa ortoilmakuvia tai
IMAGE2006–satelliittikuvapeittoja.
Käytössä
olevista
ympäristöä
kuvaavista
paikkatietoaineistoista mainittakoon Corine-maanpeiteluokitus, valuma-aluejakoaineistot,
pohjavesiaineistot ja vedenlaadun luokitteluaineistot vuosilta 2000-2003 ja 1994-1997. EEA
Public Map services –palvelun kautta nähtävillä ovat mm. Natura 2000 -alueet.
Vesipuitedirektiivialueita kuvaavat aineistot ovat nähtävissä erillisinä kohdeaineistoina niin, että
niihin on kytketty infoikkuna-toiminnallisuus.
WMS Layer Management -työkalun avulla voidaan näkymiin liittää myös uusia aineistoja, jotka
voivat olla joko ladattavia tiedostoja (esim. GeoTIFF-formaatissa tallennetut
satelliittikuvatulkinnat) tai WMS–rajapintapalveluita (web map service). Uusien aineistojen
lisääminen näkymään on kuitenkin tyypillisesti Vesinettiä ylläpitävien tahojen tehtävä, samoin
kuin käyttöoikeuksien lisääminen tai muuttaminen erilaisille aineistoille ja toiminnoille tai
käyttäjätunnusten myöntäminen niitä tarvitseville. Ohjeet Vesinetin käyttöoikeuksien
hakemiseen löytyy sen pääsivulta.
Vesinetissä avatut karttanäkymät ovat tallennettavissa työtiloiksi, joihin viitataan
yksinkertaisella URL-viittauksella kyseiseen verkkopalveluun ja sen tiettyyn työtilaan.
Liittämällä kyseisen linkin sähköpostiin, verkkosivun artikkeliin tai sosiaalisen median viestiin,
voidaan erilaisia valmiiksi sommiteltuja ja oikealle alueelle kohdistettuja karttanäkymiä levittää
tiedotuksessa. Näkymiä voidaan tarkastella ilman kirjautumista tai työtila voidaan määritellä
näkymään vain käyttäjälle itselleen.
3.2.2

Paikkatiedon tuottaminen ja jakaminen Vesinetissä

Karttakäyttöliittymän työkaluilla voidaan karttoihin liittää omia kohteita tekemällä piste-, viivaja aluemaisia merkintöjä. Lisätyt kohteet voidaan luokitella seuraaviin kategorioihin: ympäristön
erityispiirteet, paikalliset valuma-aluemääritykset, mittausasemat tai ekologisen tilan määrittelyt.
Kaikille määritellyille kohteille on tallennettavissa lisätietoja joko kohteeseen liitettävinä
tiedostoina tai kommentteina, joissa voi olla esimerkiksi linkkejä verkkopalveluihin. Valitussa
kohteessa voidaan aukaista yksinkertainen infoikkuna (’Ominaisuustiedot’), jossa kohteeseen
liitetyt julkaistut tiedot ovat nähtävillä. Julkaistuihin tietoihin voidaan antaa erilaisia oikeuksia.
Vesinettiin tallennettujen kohteiden sijainti ja ominaisuudet ovat luettavissa WFS-rajapinnan
kautta.
Tietojen liittäminen kartalle määriteltyihin kohteisiin on tehokas tapa jakaa vaikkapa havainto- ja
mittaustietoja erilaisista mittauspisteistä ja maastokohteista. Koska tunnuksen saaneet käyttäjät
voivat vapaasti tallentaa ja poistaa tietoja järjestelmästä, ei järjestelmän palveluntarjoaja sitoudu
automaattisesti ylläpitämään tai varmistamaan tuotettujen ja tallennettujen aineistojen
varmuuskopiointia, palvelun tai aineiston saatavuutta, oikeellisuutta, asianmukaisuutta tai laatua,
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vaan tämä jää käyttäjän vastuulle. Vesinetti on
varmuuskopiopalvelu tai virallinen tiedotusjärjestelmä.

yhteistyötiedon

jakopaikka,

ei

3.2.3 Infoikkuna vesialuekohtainen tiedonvaihto ja mallinnus
Taustakarttojen lisäksi karttakäyttöliittymään saadaan näkyville erilaisia karttakohteita. Näitä
ovat paitsi käyttäjien lisäämät havaintokohteet, mittausasemat tai muut määrittelyt, myös
vesipuitedirektiivissä määritellyt vesimuodostumat eli järvet, joet ja rannikkomeren alueet. On
huomattava, että noin 50 ha pienemmät järvet ja alle 10 km2 valuma-alueen joet tai purot eivät
tyypillisesti kuulu näihin vesimuodostumiin.
Karttakäyttöliittymässä näkyville kohteille saa kohdetta klikkaamalla näkyviin sen
ominaisuuksista tietoa välittävän ikkunan. Yksinkertaisimmillaan näkyville tulee
’Ominaisuustiedot’–ikkuna, mikäli kohteelle ei erikseen ole tuotettu kohdetta kuvaavaa
rakenteista tietoa ja yhdistetty sitä käyttöliittymässä kyseisen tyyppisiin kohteisiin.
Pääsääntöisesti kaikkiin käyttäjän digitoimiin piste-, viiva- ja aluekohteisiin avautuu tällainen
ikkuna, jossa välilehdillä ’Ominaisuustiedot’, ’Kommentit’ ja ’Liitetiedostot’ näkyy kohteeseen
liittyvät tietokannassa olevat tiedostot.
Vesipuitedirektiivissä määritellyille vesimuodostumille on SYKEssä tuotettu XML-formaatin
mukaisia rakenteisen tiedon tiedostoja. Niihin on määritelty kohteen tietojen etsintään ja
mallinnukseen tarkoitetut linkit, syöttötiedot ja asetukset malleihin ja tunnukset erilaisissa
järjestelmissä. Näiden avulla voidaan kohteille avata yksi tai <ctrl>-näppäintä pohjassa pitämällä
samanaikaisesti useampi infoikkuna.
Infoikkunan runsas välilehtivalikoima on esitetty tiivistetyssä muodossa liitteessä 2. Valmiiksi
SYKEssä tallennettujen perustietojen lisäksi useista aihealueista on nähtävillä liitetietosivuja,
joilla käyttäjät voivat julkaista teemaan kuuluvia omia tiedostojaan. Kohteisiin voi myös liittää
suoraan toimintavalmiita linkkejä niitä tarkemmin kuvaaviin verkkopalveluihin. Niiden aiheet
voivat ulottua tarpeen mukaan kuntien kotisivuista paikallisten yhdistysten tai vesienhoidon
verkkoviestintään. Skenaariovalikko–sivuilla on valikon avulla avattavissa erilaisia
verkkopalveluita rakenteisesta tiedosta löytyvien määrittelyiden mukaan.
Infoikkunan avulla voidaan erityisesti järvikohteille hakea SYKEn VEMALA-mallissa
operatiivisesti tuotettuja ajantasaisia kuormitustietoja ja –ennusteita sekä kasviplanktonin määrän
ennusteita. Järjestelmän kautta voidaan avata sekä näkymiä Vesistömallijärjestelmän
julkaisemille sivuille että tarkastella sivuilta automaattisesti haettuja kuvaajia. Infoikkunaan
aukeaa myös vesialuekohtaisia näkymiä Järviwikiin.
Infoikkunassa on myös käyttöliittymä kohdekohtaiselle mallintamiselle. Tällä hetkellä välilehden
’Ekologiset vaikutukset’ alavälilehdellä ’Laskenta mallit’ on pääsy mm. LLR-mallin versioon
LLR_2013, jolla voidaan kuormitustietojen perusteella päätellä todennäköisyyksiä
vesimuodostuman ekologisen tilan muutoksille. Alavälilehdellä ’Asetukset’ voidaan valita
syöttötiedot vain esim. järven tietylle osalle. Rivien sisältöä on myös mahdollista muokata,
tällöin tosin kannattaa tallentaa kaikki laskennan tulostiedostot syöttötietoineen myöhempää
tarkastelua varten. On huomattava, että LLR-mallin ajo ei toimi ellei vähintään kolme erilaista tai
erilaisiksi muokattua syöttötietoriviä ole valittuna.
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Vesinetin XML-tiedostot ovat käyttökelpoisia myös koneluettavina rajapintoina ohjaamaan
kohdekohtaisia tiedon tuotannon ja aineiston käsittelyn prosesseja, sillä niiden muokkaaminen ja
lukeminen on mahdollista hyvin erilaisissa järjestelmissä. Tiedostojen rakenteiden oleellisimpia
piirteitä on esitelty liitteessä 3.
3.2.4 GisBloom-hankkeen pilottialuetyöpajat ja Vesinetti
GisBloom-hankkeen loppuvaiheessa järjestetyissä seitsemässä työpajassa osallistujille esiteltiin
Vesinetti-palvelua ja sen käyttöä osana koko hankkeen ja sen tuotosten esittelyä. Järjestelmä
vastaanotettiin kiinnostuksella ja koettiin hyödylliseksi vesienhoidon ammattilaisille. Vesinetissä
oli työpajojen toteuttamisen aikana vielä käyttöönotosta johtuvia puutteellisuuksia, joita
työpajoissa ja projektiryhmältä saadun palautteen avulla korjattiin.
Palautteen perusteella voidaan todeta, että alaa tuntemattomalle järjestelmän käyttö on vaativaa
eivätkä sen avulla saatavissa olevat mallinnustulokset ole helposti tulkittavissa. Vesinettijärjestelmän kohderyhmänä ovat paremminkin vesienhoidon ammattilaiset. Vesinetti on
ensimmäinen avoimeen ja vapaaseen organisaatioiden väliseen vesialuekohtaiseen
tiedonvaihtoon soveltuva järjestelmä. Käyttöoikeuksien hallinnan avulla järjestelmän ja sen
tietosisältöjen ominaisuudet voidaan järjestää ja rajata kohderyhmätarpeiden mukaan.
Ammattimaisessa käytössä tarvittavia tietosisältöjä voidaan järjestelmän avulla julkaista myös
nähtäville ilman erillistä tunnistautumista, jolloin tiedot ovat myös asiaan perehtyvien
maallikoiden käytettävissä.
Pilottialuetyöpajoissa järjestelmään ehdotettiin uusia toiminnallisuuksia ja aineistoja, joita
kaikkia ei pystytty hankkeen aikana toteuttamaan. Toiveiden perusteella tehtiin kuitenkin esim.
työkalu, jolla paikallista kartta-aineistoa voidaan katsella käyttöliittymässä. Lisäksi pyyntöjen
pohjalta toteutettiin mahdollisuus lisätä suunniteltuja tai jo toteutettuja toimenpiteitä
karttakohteiksi. Myös karttakohteiden luokittelua ja esitystyyliä muokattiin toiveita vastaaviksi.
Osa toiveista piti kuitenkin jättää jatkokehitysideoiksi. Tällaisia olivat mm. erilaiset Vesinetin
kautta saatavat aineistot, kuten pistekuormittajat tai metsäojitukset ja niiden kuormituksen
arviointi. Myös alueellisia tiivistelmänäkymiä toivottiin nähtäviksi. Lisäksi linkityksiä muihin
olemassa oleviin järjestelmiin, kuten Järviwiki, toivottiin enemmän kuin hankkeen aikana
ehdittiin toteuttamaan.
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Kuva 3. Esimerkkikuva Vesinetti-käyttöliittymästä. Kahden erilaisen kohteen infoikkunat, joista
toisesta on avattu kaukokartoitusaikasarjatietoja sisältävä liitetiedosto.
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4.
Seuranta-,
tutkimuskustannustehokkaaseen vesienhoitoon

ja

asiantuntijapalveluilla

4.1 Järvien leväkukintojen syiden tunnistaminen Marko Järvinen, Kristiina Vuorio, Sari

Mitikka, Petri Porvari, Serge Paquet, Niina Kotamäki, Olli Malve

Levien massaesiintymät ovat näkyvimpiä rehevöitymisen tunnusmerkkejä järvissä.
Massaesiintymä voi syntyä kun järvessä on kukintoja muodostavia lajeja ja riittävästi ravinteita
suuren leväbiomassan muodostamiseksi sekä olosuhteet, jotka suosivat vain muutaman
kukintalajin kasvua (esim. Reynolds 2006). Järvissä sinilevät eli sinibakteerit ovat tyypillisiä
keski- ja loppukesän leväkukintojen muodostajia (kuva 4). Sinileväkukintojen esiintymisen
tiheys (frekvenssi) ja voimakkuus (intensiteetti) vaihtelevat samassakin järvessä suuresti vuosien
välillä. Sinilevien valta-asemaa kukintatilanteessa on selitetty monilla tekijöillä, joita ovat mm.
veden lämpötila, järven sekoittumis- ja valaistusolot, ravinteiden, etenkin epäorgaanisen typen
saatavuus, sinilevien kyky välttää laidunnusta ja säädellä esiintymistä vesipatsaassa
kaasurakkuloiden avulla (Shapiro 1990). Koska useat sinilevälajit voivat muodostaa kukintoja,
yleistäminen sinilevien esiintymisen ja ympäristöpaineen (yleensä rehevöityminen) välillä on
usein vaikeaa (Reynolds 2002, Dokulil ja Teubner 2000).
Vesipuitedirektiivi edellyttää, että sinileväkukintojen runsaus ja esiintymistiheys huomioidaan
vesimuodostuman ekologisen tilan arvioinnissa (Euroopan komissio 2000, Carvalho ym. 2013).
Suomessa ekologisen tilan luokittelussa ei käytetä varsinaista kukintamuuttujaa, mutta
sinileväkukinnat sisältyvät järvien kasviplanktonin luokittelumuuttujiin i) haitallisten sinilevien
prosenttiosuus kokonaisbiomassasta ja ii) koostumusindeksi TPI, jossa kukintaa muodostavilla
sinilevillä on tila-arvioita heikentävä indikaattoriarvo (Aroviita ym. 2012).

Kuva 4. Esimerkkejä tyypillisistä haitallisia sinileväkukintoja Suomen järvissä muodostavista
sinileväsuvuista. Dolichospermum (Anabaena) (A), Aphanizomenon (B) ja Microcystis (C).
(valokuvat: ©Reija Jokipii ja Maija Niemelä, SYKE).
4.1.1 Työn tavoitteet
GisBloom-hankkeessa on kehitetty demonstraatiotyökaluja kuvaamaan ja ennustamaan
sinileväkukintojen esiintymistä järvissä. Mallien kehittäminen edellyttää ymmärrystä kukintojen
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esiintymistä säätelevistä tekijöistä ja niiden kynnysarvoista. Työpaketissa 2.1 analysoitiin
sinilevien runsautta vasten potentiaalisia selittäviä ympäristötekijöitä (veden laatu, järven
ominaisuudet, järveen saapuva kuormitus, valuma-alueen maankäyttö ja säätekijät). Tarkastelu
perustui SYKEn Hertta-tietokannan pitkäaikaiseen vedenlaatu- ja kasviplanktonrekistereiden
aineistoon sekä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintoihin (ks. Rapala ym. 2012). Aineisto
kattaa hyvin eri rehevyystason ja humuspitoisuuden omaavat järvet. Aineisto on kuvattu
yksityiskohtaisemmin tulosten esittämisen yhteydessä. Tilastollisen käsittelyn lisäksi
työpaketissa tehtiin käsitekaavioita sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä.

4.1.2 Sinileväkukintojen esiintymistä säätelevät tekijät ja kynnysarvot Suomen
järvissä
Ympäristömuuttujien merkitystä sinilevien runsauteen tutkittiin valtakunnallisen seurannan ja
velvoitetarkkailun harmonisoitujen pitkäaikaisaineistojen avulla. Aineisto käsitti liki 3 700
kasviplanktontulosta 578 suomalaisesta järvestä heinä-elokuusta 1975-2010 (taulukko 2).
Näytteet oli otettu yleensä 0-2 m syvyydeltä. Valtaosassa järviä käytettävissä oleva
kasviplanktonnäytteiden määrä oli alle 10 kappaletta. Kasviplanktonmuuttujina analyysissä
olivat sinilevien kokonaisbiomassa sekä keskeisten sinilevälahkojen ja -sukujen biomassat.
Pääosassa näytteitä (92 %) sinileväbiomassa oli välillä 0,01-2,00 mg L-1 (tuorepaino), mikä
Maailman terveysjärjestön mukaan tarkoittaa matalaa tai kohtuullista riskiä sinilevien
haittavaikutusten kannalta (WHO 2003).
Taulukko 2. Tutkimusjärvien kvantitatiivisten kasviplanktontulosten lukumäärä.
Kasviplanktontuloksia/järvi
10050-99
10-49
2-9
1
Yhteensä

Järvien lkm
4
15
70
266
223
578

Tulosten lkm
474
982
1292
997
223
3969

Sinileväbiomassoja tarkasteltiin alussa vasten suurta joukkoa fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä
samalta tutkimusjaksolta. Järven ”sisäisistä” muuttujista mukana olivat kokonaisfosfori (TP),
kokonaistyppi (TN), fosfaattifosfori (PO4-P), liuennut epäorgaaninen typpi (DIN, ammonium- +
nitriitti- + nitraatti-typpi), Secchi-näkösyvyys, sähkönjohtavuus, pH, alkaliniteetti, liuennut happi
(O2), hapen kyllästysaste (O2%), sameus, veden väri ja vesipatsaan stabiliteetti. Kemialliset
analyysimenetelmät on kuvattu julkaisussa Mitikka ja Ekholm (2003). Morfometrisista
ominaisuuksista tarkastelussa olivat mukana järven pinta-ala, rantaviivan pituus, tilavuus,
keskisyvyys, maksimisyvyys sekä viipymä.
Valuma-alue- ja säätekijöistä (”ulkoiset” tekijät) olivat mukana kokonaisfosforin ja -typen
vuosikuormitukset, jotka saatiin VEMALA-mallilla. Valunnasta käytettiin levähavaintoa
edeltävän seitsemän päivän summaa. Ilman lämpötila-, sadanta- ja tuulennopeustiedot saatiin
Ilmatieteen laitokselta ja päivätuloksista laskettiin näytteenottoa edeltäville jaksoille viikko/kuukausisummia, joista alustavan tarkastelun jälkeen (mm. korrelaatiomatriisit) valittiin yksi
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ajanjakso per muuttuja mukaan lopulliseen tarkasteluun. Maankäyttömuodoista valuma-alueen
CORINE2000-palvelun maatalousmaan ja savialueiden osuudet sekä maatalousalueiden
kaltevuusarvot valittiin mukaan lopulliseen analyysiin.
Tilastollista analyysiä varten aineiston normaalisuus testattiin ja tarvittaessa tehtiin log10- tai
logln-muunnos (R Project for Statistical Computing, version 2.15.1). Aineistoa tarkasteltiin
aluksi pistekaavioiden, korrelaatiomatriisien ja lineaaristen regressioiden avulla. Lopuksi
sinileväbiomassojen ja ympäristötekijöiden suhdetta tarkasteltiin regressiopuuanalyysillä, joka
soveltui hyvin aineistolle, koska kaikki muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneita
logaritmimuunnosten jälkeen. Tilastollinen käsittely tehtiin erikseen koko järviaineistolle sekä
kirkasvetisille järville (veden väri < 50 mg l-1 Pt) ja tummavetisille humusjärville ( 50 mg l-1
Pt).
Tarkastelun perusteella kokonaisfosforin pitoisuus järvessä oli tärkein sinilevien biomassaa
selittävä yksittäinen tekijä. Sinileväbiomassa lisääntyy kokonaisravinteiden kasvaessa, mutta
muutos ei ole lineaarinen (kuva 5). Sinileväbiomassan ja ravinteiden välinen riippuvuus
havaittiin myös lahko- ja sukutason aineistossa, joskin ravinteiden kynnyspitoisuudet, missä
sinileväbiomassa alkoi merkittävästi kasvaa, vaihtelivat sinileväryhmien välillä (kuva 5, taulukko
3). Kokonaisfosforin kynnysarvo koko järviaineistossa oli 40 µg l-1, kirkasvetisissä järvissä 33
µg l-1 ja humusjärvissä 49 µg l-1. Sinileväsukutasolla kokonaisfosforin kynnysarvo oli korkein
(65 µg l-1) Microcystis-suvulle ja matalin (20 µg l-1) Aphanizomenon- and Woronichinia-suvuille.
Sinileväbiomassa oli myös suurempi, kun kokonaistypen ja kokonaisfosforin (TN:TP) tai
epäorgaanisen typen ja kokonaisfosforin suhde (DIN:TP) oli pieni. Valuma-alueen ominaisuudet,
kokonaisravinnekuormitus ja säätekijät eivät selittäneet merkittävästi aineistossa
sinilevärunsauden vaihtelua. Myöskään veden lämpötilan ja sinilevärunsauden välillä ei ollut
selvää riippuvuussuhdetta.
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Kuva 5. Kukintoja muodostavien haitallisten sinileväsukujen, Microcystis, Woronichinia,
Dolichospermum (Anabaena), Aphanizomenon and Planktothrix, runsaus (biomassa mg l-1)
suhteessa kokonaisfosforin (TP) ja kokonaistypen (TN) pitoisuuksiin (µg l-1, log10-asteikko).
Huomaa ero y-akselin asteikossa Woronichinia-biomassassa.
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Taulukko 3. Ympäristömuuttujien kynnys-arvoja, joita suuremmilla arvoilla tai pitoisuuksilla sinilevien biomassa selvästi lisääntyy. TP =
kokonaisfosfori (µg l-1), TN = kokonaistyppi (µg l-1), TN:TP = TN:TP suhde (tuorepaino), DIN:TP = liuenneen epäorgaanisen typen ja
kokonaisfosforin suhde (tuorepaino), Agri = maatalousmaan osuus valuma-alueen maankäytöstä (%), Temp = pintaveden lämpötila (1 m syvyys)
(°C).
Aineisto

Ryhmä/taksoni

kaikki järvet
kirkasvetiset järvet
humusjärvet
kaikki järvet
kaikki järvet
kaikki järvet
kaikki järvet
kaikki järvet
kaikki järvet
kaikki järvet
kaikki järvet

sinilevien kok. biomassa
sinilevien kok. biomassa
sinilevien kok. biomassa
Chroococcales
Nostocales
Oscillatoriales
Microcystis
Woronichinia
Dolichospermum
Aphanizomenon
Planktothrix

Systemaattinen
jaottelu

lahko
lahko
lahko
suku
suku
suku
suku
suku
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Kynnysarvot
Menetelmä
TP
µg l-1
luokittelupuu
40
luokittelupuu
33
luokittelupuu
49
pistekaavio
60
pistekaavio
30
pistekaavio
50
pistekaavio
65
pistekaavio
20
pistekaavio
35
pistekaavio
20
pistekaavio
40

TN
µg l-1

TN:
TP

DIN
:TP

Agri
%

900
1100
800
600
300
800
400
500

25
40
29
25
50
36
40
28

5
16
7
5
18
5
16
7

13
2
14
14
12
2
13
5

Temp
°C

14
13
14
15
14
13
13
16

Myös regressiopuuanalyysin perusteella kokonaisfosfori oli tarkastelluista muuttujista tärkein
sinilevien biomassaa selittävä yksittäinen tekijä. Koko järviaineistossa TP pitoisuus 40 µg l-1
jakoi aineiston sinileväbiomassan osalta kahteen ryhmään (kuva 6, vasen). Kun TP pitoisuus oli
< 40 µg l-1, aineiston seuraava jako tapahtui maatalousmaan osuuden (13 %) perusteella. Kun TP
pitoisuus oli > 40 µg l-1, kokonaistyppipitoisuus 900 µg l-1 jakoi aineiston edelleen osaryhmiin.
Sinilevien kokonaisbiomassojen keskiarvot olivat näin saaduissa ryhmissä 0,03, 0,10, 0,30 and
3,0 mg l-1. Kun analyysi toistettiin käyttäen asiantuntija-arviolla valittua suppeampaa joukkoa
selittäviä muuttujia, saatiin hyvin samankaltainen lopputulos (kuva 6, oikea), joskin TP
pitoisuuksissa > 40 µg l-1 toiseksi sinileväjärvien ryhmittelytekijäksi regressiopuuanalyysissa
nousi järven keskisyvyys. Sinilevien kokonaisbiomassan keskiarvot eri luokissa olivat tuolloin
0,03, 0,10, 0,25 and 1,81 mg l-1.

Kuva 6. Regressiopuuanalyysin erottelemat sinileväbiomassaluokat ja tärkeimmät selittävät
tekijät tutkimusjärvissä. Vasemmanpuoleinen kuvaajan (A) analyysissä oli mukana kaikki järven
ja valuma-alueen potentiaaliset ympäristömuuttujat. Oikeinpuoleisessa kuvaajassa (B) oli
mukana asiantuntija-arvion perusteella valitut muuttujat. kok-P = kokonaisfosforipitoisuus (µg l1), maatalousmaa = maatalousmaan %-osuus valuma-alueen maankäytöstä, kok-N =
kokonaistyppipitoisuus (µg l-1). Sinileväbiomassa (mg/l), havaintojen lukumäärä ja havaintojen
osuus osaluokissa (%) on esitetty sinisissä laatikoissa. Box-plot -kaavio esittää
regressiopuuanalyysin
erottamien
ryhmien
log-muunnettujen
(ln+1)
sinilevien
kokonaisbiomassojen keskiarvot, keskiarvon keskivirheet, 25- ja 75-prosenttipisteet sekä
poikkeavat arvot.
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4.1.3 Sinileväkukintojen vuosien välinen vaihtelu ja käsitekartat
Sinileväkukintojen vuosienvälistä vaihtelua tarkasteltiin valtakunnallisen sinileväseurannan
(esim. Rapala ym. 2012) aineistolla vuosina 1998-2010. Sinileväseurantaan kuuluu noin 280
pysyvää järvihavaintopaikkaa eri puolilla maata (kuva 7), jotka edustavat rehevyydeltään,
kooltaan ja vedenlaadultaan erityyppisiä vesistöjä. Seurantapaikkoina on sekä karuja järviä,
joissa sinileväkukinta on epätodennäköinen, että runsasravinteisia järviä, joissa
sinileväkukintojen esiintyminen kesällä on todennäköisempää. Levätilannetta on seurattu
havaintopaikoilla viikoittain kesä-elokuussa ja sinilevän määrä on arvioitu silmämääräisesti
asteikolla 0 (ei levää) - 3 (erittäin runsaasti sinilevää). Tulosten pohjalta laaditaan viikoittain
levätilannetta kuvaava barometriarvo. Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan Järviwikisovelluksessa.

Kuva 7. Valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikkojen maantieteellinen edustavuus
Suomessa. Kartta esittää sinilevätilanteen 1. heinäkuuta 2010.
Sinileväseurannan tulosten perusteella runsaita ja erittäin runsaita kukintoja esiintyy tyypillisesti
Suomessa loppukesästä heinä-elokuussa. Järvillä runsaimmat kukinnat on yleensä havaittu
elokuussa viikoilla 31-33. Sinilevien pintakukintojen esiintymisessä on suuria vuosienvälisiä
eroja, jotka liittyvät etenkin vallitseviin sääoloihin. Esimerkiksi lämpimänä (ilman
keskilämpötila heinä-elokuussa 17,9 °C) ja vähäsateisena (sadantasumma heinä-elokuussa 125
mm) kesänä 2006 sinileväkukintoja havaittiin seurantapaikoilla paljon verrattuna pitkänajan
keskiarvoon (1998-2007) (kuva 8). Sitä vastoin tuulisena, sateisena ja viileänä kesänä 2008
(heinä-elokuussa ilman keskilämpötila 15,2 °C ja sadantasumma 268 mm; Lammin ja Jokioisen
sääasemat) sinileväkukintoja oli keskimääräistä vähemmän. Myös vesien pintalämpötilat olivat
tuolloin keskimääräistä alhaisempia.
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Kuva 8. Sinileväkukintojen keskimääräinen viikoittainen esiintyminen kahtena sääoloiltaan
poikkeavana vuotena 2008 ja 2006. Vihreät pylväät esittävät kukinnan runsautta kuvaavan
leväkukintabarometrin arvot havaintoviikoille. Sininen alue kuvaa barometrin pitkänajan
keskiarvon vuosille 1998-2007.
Runsaissa ja erittäin runsaissa kukinnoissa sinilevien valtalaji on tyypillisesti suvuista
Dolichospermum (Anabaena), Aphanizomenon tai Microcystis (kuva 4). Molekulaarisen typen
(N2) sitomiseen pystyvät Dolischospermum- ja Aphanizomenon-suvun lajeilla on korkea
sietokyky pienille typpipitoisuuksille vedessä, mutta ne ovat herkkiä vesimassan sekoittumiselle,
valonsaatavuudelle ja myös pienille fosforipitoisuuksille (Reynolds ym. 2002). Microcystissuvun lajit ovat tyypillisiä kukinnanmuodostajia rehevien järvien päällysvedessä ja ne kestävät
hyvin pieniä epäorgaanisen hiilen pitoisuuksia, mutta ne ovat herkkiä mm. sekoittumiselle ja
heikolle vesipatsaan kerrostuneisuudelle.
Tulosten pohjalta voidaan esittää käsitekaavio, joka kuvaa sinileväkukinnan syntyyn vaikuttavia
tekijöitä järvissä (kuva 9). Kukinnan aiheuttavat tekijät vaihtelevat järvissä (esim. järven
mataluus ja siitä aiheutuva sekoittuminen) On myös syytä muistaa, leväkukinnan syntyyn
vaikuttaa lisäksi järven ravintoverkko ja sen biologiset vuorovaikutukset (mm. Marttinen ja
Sammalkorpi 1986, Dokulil ja Teubner 2000).
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Kuva 9. Käsitekaavio sinileväkukinnan syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Leväkukinta on
mahdollinen kun vedessä on riittävästi ravinteita, erityisesti fosforia, ja olosuhteet ovat suotuisat
pintakukinnan muodostumiselle (lämmin ja tyyni sääjakso). Tällainen tilanne oli Suomen
järvissä mm. kesinä 2006 ja 2007.

4.2 Järvien laskennallinen luokittelu Markus Huttunen, Niina Kotamäki, Olli Malve
Pintavesien ekologisen tilan arvioinnissa ja luokittelussa vesienhoidon ensimmäistä
suunnittelukautta (2010-2015) varten mallintamista käytettiin hyvin vähän tilaluokan
arvioinnissa, vaikka se mainittiin yhtenä mahdollisuutena (Aroviita ym. 2012). Toisella
suunnittelukaudella mallintamista ja ryhmittelyä suositellaan käytettäväksi laajemmin alustavaan
asiantuntija-arvioon perustuvan tila-arvioinnin tukena niissä vesimuodostumissa, joista
havaintoaineistot puuttuvat tai ovat vähäisiä.
Järvien ekologisen tilan luokka voidaan määrittää sekä VEMALA- että LLR-mallilla. VEMALA
tekee sen kolmella eri tavalla; klorofylli-a –pitoisuuden ja kahden eri malliversion simuloiman
kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Toinen malleista on yksityiskohtaisempi ja kuvaa
tarkemmin kuormituksen vaihtelua alueilla, joilla on vähän vedenlaatuhavaintoja. Se on
kuitenkin vielä osittain keskeneräinen. Klorofylli-a on laskettu kokonaisfosfori ja –
typpipitoisuuksien perusteella kasvukaudelle (kesä-syyskuu) 2006-2012. Tila on taulukoitu
kaikille järvityypeille ja käyttäjän tulee valita kyseille järvelle sen oikeaa järvityyppiä vastaava
luokka. Jos järvelle on olemassa määritetty järvityyppi, se ilmoitetaan taulukossa.
4.2.1 VEMALA-malli
VEMALA-malli tuottaa kuormitustiedot kaikille vähintään yhden hehtaarin suuruisille järville.
Järveen tulevan kuormituksen laskennassa huomioidaan järven valuma-alueen maankäyttö ja
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ravinteiden pidättyminen järven yläpuolisessa vesistössä. Jokaiselle järvelle on rajattu sen
valuma-alue, joka on jaettu pelto- ja muuhun maa-alueeseen. Peltojen kuormituksen laskennassa
käytetään ICECREAM-mallia, joka huomioi mm. peltojen maalajin, kaltevuuden kasvilajin ja
lannoitusmäärän. VEMALAn kuormituslaskenta on sovitettu vesistön ravinnepitoisuushavaintojen perusteella. Sen kuormitusarvio on luotettavin niissä osissa vesistöä, joista on
runsaasti pitoisuushavaintoja ja epäluotettavampi niissä, joissa pitoisuushavaintoja on vähän.
Havainnoimattomille järville tuotetun kuormitusarvion tarkkuuteen VEMALA-mallissa vaikuttaa
lähtötietojen tarkkuus, eli tiedot peltojen ominaisuuksista, pistekuormituslähteistä ja hajaasutuksen kuormituksesta. VEMALAan liitetty LLR-mallin klorofylli-a -pitoisuutta kuvaava osa
tuottaa myös kasvukauden keskimääräisten ravinnepitoisuuksien perusteella tila-arvion järville.
4.2.2 LLR-malli
Järvien ravinnekuormituksen vähennystarpeen arviointiin kehitettyä LLR-työkalua (ks. luku 4.9)
voidaan käyttää myös ekologisen luokittelun apuvälineenä. LLR:llä pystytään laskemaan, missä
ekologisessa tilassa järvi todennäköisimmin on nykykuormituksella. Samalla voidaan myös
määrittää, millä todennäköisyydellä järvi kuluu kuhunkin luokkaan.
Koska LLR tuottaa tarkasteltavien muuttujien todennäköisyysjakaumat, todennäköisimmän tilan
lisäksi saadaan arvio myös luokittelutuloksen epävarmuudesta. Mikäli epävarmuus on suurta,
todennäköisyydet eri luokkien kesken jakautuvat tasaisemmin. Suomessa on paljon järviä, joiden
tila vaihtelee hyvän ja tyydyttävän luokan rajalla ja ”oikea” keskimääräinen tila on vaikeaa sanoa
varmuudella. Mikäli halutaan olla varmempia hyvän tilan saavuttamisesta, voidaan esim.
tarkastella mediaanin sijaan todennäköisyysjakauman 80-prosenttipistettä ja laskea
kuormitusvähennystarve sen mukaan.
LLR-mallilla on tehty tila-arviot ja niiden perusteella kuormitusvähennysarviot lähes kaikilla
GisBloom-hankkeen pilottialueilla. Useilla pilottialueilla tarkastelut on tehty usealle järvelle tai
vesimuodostumalle. LLR:llä voidaan arvioida myös järven eri osien tilaa, kuten esim.
Hiidenvedellä on tehty (syvänneosa ja Kirkkojärvi erikseen). Mikäli tarkasteltavasta
vesimuodostumasta on saatavilla riittävästi havaintoja, LLR:n luokittelutulos vastaa yleensä
hyvin VHS:n ensimmäisellä kierroksella tehtyä luokittelua (taulukko 4).
Vesinetissä ’Ekologiset vaikutukset’ –välilehden kautta löytyvä LLR-malli tuottaa
kuormitusvähennys-laskelmien lisäksi arvion tilasta sekä todennäköisyysjakaumien kuvina että
taulukkona (kuva 10). GisBloom-hankkeen pilottijärvien syöttötiedot on tallennettu valmiiksi
Vesinettiin, mutta käyttäjä voi tehdä halutessaan muutoksia sekä sisäisen että ulkoisen
kuormituksen arvoihin ja tarkastella, kuinka muutokset vaikuttavat vesimuodostuman tilaan.
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Taulukko 4. LLR-mallin ja ensimmäisen suunnittelukauden luokittelutulosten vertailua
GisBloom-hankkeen pilottijärvillä. Mallinnettujen ja havaittujen pitoisuuksien mediaanit
(lukuarvot, g/l), luokittelutulos ja LLR-luokittelutuloksen varmuus (%).
Säkylän Pyhäjärvi

LLR
1. VHS-kierros

Kokonaisfosfori
18 Tyydyttävä (51%)
20 Tyydyttävä

Kokonaistyppi
461
Hyvä (70%)
450
Hyvä

Klorofylli-a
7
Hyvä (51%)
7
Hyvä

Vesijärvi

LLR
1. VHS-kierros

26
23

Tyydyttävä(100%)
Tyydyttävä

478
470

Hyvä(87%)
Hyvä

10
8

Tyydyttävä(100%)
Tyydyttävä

Tuusulanjärvi

LLR
1. VHS-kierros

96
89

Huono(82%)
Huono

1326
920

Huono(49%)
Hyvä

36
36

Tyydyttävä(100%)
Tyydyttävä

Kuorasjärvi

LLR
1. VHS-kierros

33
31

Hyvä(64%)
Hyvä

644
655

Hyvä(75%)
Hyvä

24
18

Hyvä(66%)
Hyvä

Kuortaneenjärvi

LLR
1. VHS-kierros

65
59

864
900

Tyydyttävä(46%)
Tyydyttävä

25
28

Tyydyttävä(100%)
Tyydyttävä

Kauhajärvi

LLR
1. VHS-kierros

54
48

Huono (52%)
Tyydyttävä
(raja=65)
Tyydyttävä(41%)
Tyydyttävä

793
1028

Tyydyttävä(39%)
Tyydyttävä

16
13

Hyvä(99%)
Hyvä

Kirkkojärvi
(Hiidenvesi)

LLR
1. VHS-kierros

92
88

Huono(80%)
Huono*

1553
1250

Huono(87%)
Huono*

27
45

Tyydyttävä(100%)
Huono*

Nummelanselkä
(Hiidenvesi)

LLR
1. VHS-kierros

73
52

Huono(55%)
Tyydyttävä*

1136
1070

Tyydyttävä(50%)
Tyydyttävä*

33
34

Tyydyttävä(99%)
Tyydyttävä*

Kiihkelyksenselkä
(Hiidenvesi)

LLR
1. VHS-kierros

41
40

Hyvä(56%)
Hyvä*

1086
1030

Tyydyttävä(50%)
Tyydyttävä*

19
14

Hyvä(78%)
Hyvä*

Mustionselkä
(Hiidenvesi)

LLR
1. VHS-kierros

84
87

Huono(54%)
Huono*

1094
1140

Tyydyttävä(53%)
Tyydyttävä*

34
47

Tyydyttävä(100%)
Huono*

Maavesi
(Läntinen Pien-Saimaa)

LLR
1. VHS-kierros

45
30

Tyydyttävä
Tyydyttävä

Itäosa
(Läntinen Pien-Saimaa)

LLR
1. VHS-kierros

25
18

Tyydyttävä
Tyydyttävä

Länsiosa
(Läntinen Pien-Saimaa)

LLR
1. VHS-kierros

12
15

Hyvä
Hyvä

Miemalanselkä-Lepaanvirta
(Vanajavesi)

LLR
1. VHS-kierros

62
59

Tyydyttävä(81%)
Tyydyttävä

1227
1200

Huono(96%)
Huono

40
36

Huono(100%)
Huono

Vanajanselkä
(Vanajavesi)

LLR
1. VHS-kierros

26
24

Tyydyttävä(100%)
Hyvä (raja=25)

1191
980

Huono(71%)
Huono

13
10

Tyydyttävä(88%)
Hyvä (raja=11)

Kernaalanjärvi
(Vanajavesi)

LLR
1. VHS-kierros

67
49

Huono(100%)
Huono

1227
800

Huono(96%)
Tyydyttävä

41
32

Huono(53%)
Huono

Mommilanjärvi
(Vanajavesi)

LLR
1. VHS-kierros

74
39

Huono(81%)
Tyydyttävä

1535
1085

Huono(61%)
Huono

30
9

Huono(52%)
Hyvä
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Riittävät allaskohtaiset kuormitustiedot puuttuivat.

Kuva 10. Esimerkki LLR-mallin luokittelutulostaulukosta Vesinetissä. Eri tilaluokkiin
kuulumisen todennäköisyydet kokonaisfosforin (P tot), -typen (N tot) ja klorofylli-a:n (Chla)
perusteella.
LLR on ollut pilottialueiden palautteen mukaan odotettu, tarpeellinen ja käyttökelpoiselta
vaikuttava työkalu, joka helpottaa tilan hahmottamista. Jatkossa LLR:ään tullaan lisäämään
klorofylli-a:n lisäksi myös muita biologisia ekologisen tilan indikaattoreita. Sinilevien
prosenttiosuuden mallinnustyö on jo aloitettu.

4.3 Vesien tilan seuranta satelliittikuvin ja automaattimittauksin Kari Kallio
Mikko Kervinen, Timo Pyhälahti, Sampsa Koponen, Hanna Alasalmi, Eeva Bruun, Anita Etholen, Sofia
Junttila
Satelliittikuvilla saadaan alueellisesti kattavaa tietoa järvien ja rannikkovesien vedenlaadusta ja
lämpötilasta. Pohjaan ankkuroidut automaattiasemat puolestaan tarjoavat jatkuvaa mittaustietoa
yhdestä paikasta. Molemmat menetelmät tuottavat rutiiniseurannan tuloksiin nähden uutta
informaatiota mm. raportoinnin ja vesienhoidon tarpeisiin. Satelliittikuvia hyödynnettiin
kuudella pilottialueella (taulukko 5). Muilla pilottialueilla käytettyjen satelliittikuvien (MERIS)
alhainen alueellinen resoluutio rajoitti oleellisesti niiden käyttöä tai teki sen mahdottomaksi.
Automaattimittauksia oli käytettävissä kolmella pilottijärvellä ja yhdellä rannikkopilottialueella.
Taulukko 5. Satelliittikuvat ja automaattimittaukset GisBloom-hankkeen pilottialueilla. x
tarkoittaa, että menetelmää on käytetty. Taloudellisen tarkastelun pilottialueet eivät ole mukana.
Alue
Satelliittikuvat
Automaattimittaukset
Hiidenvesi
x
Pohjanpitäjänlahti ja Tvärminnen merialue
x
Pien-Saimaa
x
x
Vanajavesi
x
x
Säkylän Pyhäjärvi
x
x
Vantaanjoki ja Helsingin merialue
x
x
Lahden Vesijärvi
x
4.3.1 Menetelmän kuvaus
Vedenlaatukartat perustuvat MERIS-satelliittikuviin, joilta on tulkittu klorofylli-a -pitoisuus,
sameus ja näkösyvyys. Näkösyvyys koetaan yleensä hyödyllisemmäksi kuin sameus mm. siksi,
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että se on helposti ymmärrettävä veden tilaa kuvaava muuttuja. Lisäksi se on helppo mitata myös
kansalaisten toimesta. MERISin alueellinen resoluutio on 300 m, joten se ei sovellu pienten
järvien eikä kapeikkojen seurantaan.
GisBloom-hankkeessa klorofylli-a:n ja sameuden tulkinta tehtiin vuosien 2010 ja 2011 kuvista
boreaalisten järvien prosessorilla (vapaasti saatava, osa BEAM-kuvankäsittelyohjelmistoa),
jonka kehittelyssä on käytetty Suomen järvien optisia ominaisuuksia ja tulkittavien muuttujien
vaihteluvälejä. Prosessori kehitettiin ESAn rahoittamassa MERIS Lakes -hankkeessa 2007-2008.
GisBloom-hankkeessa on lisäksi kehitetty menetelmä näkösyvyyden arvioinnille yhdistämällä
satelliittikuvatulkinta ja Suomen järvillä aikaisemmin testattu optinen malli. Rannikkovesien
vedenlaatutulkinnat tehtiin FUB-prosessorilla (myös saatavilla BEAM:ssa), joka on ollut
käytössä SYKEn operatiivisessa satelliittikuvatulkinnassa Itämerellä MERIS-instrumentin osalta.
Vuodelta 2006 saatavilla olevat järvien vesimuodostumakohtaiset klorofylli-a -aikasarjat (osana
Freshmon EU-hanketta) on myös tehty FUB-prosessorilla. Prosessoreita ja niiden
validointituloksia on kuvattu mm. seuraavissa julkaisuissa: Schroeder ym. (2007), Doerffer ja
Schiller (2008), Koponen ym. (2008) ja Kallio (2012).
Pintaveden lämpötila saadaan SYKEn operationaalisista tuotteista. Tulkinta tehdään
NOAA/AVHRR -kuvista, joiden alueellinen erotuskyky on tarkimmillaan 1 km. GisBloomhankkeen pilottialueista vain Pyhäjärvellä ulappa-alue on riittävän laaja lämpötila-arvioiden
tekemiseksi. Lämpötilan pääasiallinen esitysmuoto on aikasarja järven alueellisesta keskiarvosta.
Hyviä kuvia, joissa näkyy koko pilottialue pilvettömänä, on järvillä saatavilla tyypillisesti
vedenlaadusta 4-8 kpl ja lämpötilasta 10-20 kpl touko-syyskuun ajalta.
Automaattimittauksiin ovat kuuluneet fykosyaniinifluoresenssi, sameus, suolaisuus, sekä
nitraatti-, happi- ja klorofylli-a –pitoisuudet, mutta mittausvalikoima on vaihdellut
pilottialueittain. Pyhäjärvellä on ollut käytössä myös sääasema, jonka hankintaa ja ylläpitoa ovat
rahoittaneet TEKES, CatchLake- ja ReFresh-hankkeet ja SYKE. Pien-Saimaan mittausasema
kuuluu Lappeenrannan ympäristötoimelle ja Vanajaveden asema Helsingin yliopistolle. Vuoden
2012 rannikon automaattiasemien (älyviitta) testauksen rahoitti SYKE. GisBloom-hankkeessa on
osalle pilottialueiden automaattituloksista tehty korjaukset kontrollimittausten avulla
mittauskauden jälkeen. Automaattimittauksien teknistä toteutusta, tulosten korjaamista ja niiden
luotettavuutta on selostanut Pyhäjärven osalta Kallio ym. (2010).
4.3.2 Tuotteet ja niiden käyttö
Satelliittikuvat
Satelliittikuvista tulkitut vedenlaatukartat tarjoavat tietoa vedenlaadun alueellisesta ja ajallisesta
vaihtelusta. Yksittäiset kartat ovat sinällään käyttökelpoisia, mutta huomattavaa lisäarvoa niistä
saadaan esittämällä useista kartoista koostetut tuotteet suoraan loppukäyttäjille käyttökelpoisessa
muodossa esimerkiksi ekologisen luokittelun tarpeisiin (taulukko 6).
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Taulukko 6. Satelliittikuviin perustuvat tuotteet ja niiden käyttö. Chl = klorofylli-a –pitoisuus,
VPD = vesipuitedirektiivi.
Tuote
Käyttö
Käyttäjäryhmä
Vesinetti
Chl-kartat
Alueellinen vaihtelu
Luokittelijat,
Järvipilottialueilla
(2010-2011), järvet
tutkijat, kansalaiset
Alueellinen vaihtelu
(mm. jokivesien
leviäminen)
Alueellinen vaihtelu
(VPD-luokittelu,
jokivesien leviäminen,
levätilanne)

Luokittelijat,
tutkijat, kansalaiset

Pilottialueilla

Luokittelijat,
tutkijat,
kansalaiset,
levätiedotus

Ei, SYKEn internetsivuilla

VPD-luokittelu

Luokittelijat

Koko rannikko,
järvet*

VPD-luokittelu

Luokittelijat

Koko rannikko,
järvet*, ei
Vesinetissä

Vesimuodostumakohtaiset taulukot VPD-luokittelu
tilastollisista tunnusluvuista mm.
keskiarvo (Chl)
2006-2011

Luokittelijat

Saatavana
rannikolla, ei
Vesinetissä

Näkösyvyyskartat
(2010-2011)
Chl, pintaleväkukinnat, sameus
(SYKEn operatiiviset
kaukokartoitustuotteet)

Vesimuodostumakohtaiset
aikasarjat (Chl)
2006-2011
Vesimuodostumakohtaiset
pitoisuusjakaumat (histogrammi,
Chl)
2006-2011

Pintalämpötilan aikasarjat

Reaaliaikainen
Tutkijat,
Pyhäjärvellä
seuranta, vuosien
kansalaiset
väliset erot
*Kaikki pilottialueet, koko rannikko ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaa
ja Etelä-Pohjanmaan järvet vuodelta 2006. Pilottialueilla lisäksi vuodet 2009 ja 2011 (järvet ja
rannikko).
Yksittäisistä vedenlaatukartoista näkee kuvanottohetken alueellisen jakauman. Karttojen
visuaalinen tarkastelu hyödyntää asiantuntijoita ja luokittelijoita mm. jokivesien leviämisen
seuraamisessa (kuva 11) sekä arvioitaessa kasviplanktonin jakautumista vesimuodostuman
sisällä, kasviplanktonkukinnan laajuutta ja rutiiniseurantatuloksen edustavuutta. Kartoista on
tehty myös pitoisuusjakaumia, joista loppukäyttäjä saa selville tarkat vedenlaatumuuttujien arvot
kartalta. Karttoja voidaan käyttää myös vesienhoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. Esim. PienSaimaalla kuvista näkyi Suur-Saimaalta johdettavan lisäveden vaikutus vedenlaatuun.
Vanajavedellä, jossa vedenlaadun alueellinen vaihtelu on suurta, karttojen julkaiseminen
internetissä koettiin hyödylliseksi. Kansalaisia kiinnostavat usein eniten näkösyvyys, koska se on
helpommin maallikon ymmärrettävissä kuin sameus tai klorofylli-a -pitoisuus.
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Secchi 8.5.2011

Secchi 11.5.2011

Secchi 8.6.2011
Secchi 27.8.2011

Kuva 11. Säkylän Pyhäjärven näkösyvyys (Secchi, m) neljänä ajankohtana vuonna 2011.
Harmaat alueet ovat maata, rantavyöhykettä tai pilviä.
Vesipuitedirektiivin mukaisen ekologisen luokittelun tarpeisiin on satelliittikuviin perustuvista
klorofylli-a -pitoisuuskartoista tehty seuraavia vesimuodostumakohtaisia tuotteita (taulukko 6):
- aikasarjat luokittelujaksolle
- luokittelujakson pitoisuusjakaumat (histogrammi)
- taulukot tilastollisista tunnusluvuista
Rannikon esimuodostumakohtaisissa aikasarjoissa on satelliittikuviin ja rutiiniseurantaan
perustuvat
klorofylli-a
-pitoisuudet
esitetty
viikkokohtaisina
keskiarvoina
ja
keskihajontoina/standardipoikkeamina (kuva 12). Vertailuissa on huomattava, että
satelliittikuvista lasketut ja asemakohtaisten seurantamittausten viikkotulokset eivät välttämättä
ole suoraan vertailukelpoisia, koska ne edustavat usein eri ajankohtaa ja eri kokoista aluetta
vesimuodostuman sisällä. Yleisesti ottaen vastaavuus havaintoasemilta tehtyjen mittausten ja
satelliittiaineiston välillä on hyvä rannikon vesimuodostumilla. Poikkeuksena ovat muutamat
sisemmät alueet, jotka ovat joko matalia tai bio-optisilta ominaisuuksiltaan poikkeavia.
Luokittelujakson kuvista laskettiin myös klorofylli-a -pitoisuuksien jakaumat ja tilastolliset
tunnusluvut (keskiarvo, keskihajonta, mediaani, minimi, maksimi, persentiilit, sekä
histogrammin huippukohta).
Koko luokittelujakson visuaalista tarkastelua varten on pitoisuusjakaumat esitetty myös
histogrammeina (kuva 13), joihin on merkitty mm. satelliittiaineistoista laskettu keskiarvo ja
mediaani, rutiiniseurannan tulokset ja kyseisen järvityypin ekologisen tilan luokkarajat.
Luokittelijoiden tarpeisiin on myös tehty Microsoft Excel -taulukot, joissa esitetään tilastotietoja
satelliittikuviin ja rutiiniseurantaan perustuville tuloksille. Näistä taulukoista luokittelija saa
suoraan mm. klorofyllipitoisuuksien keskiarvot, mediaanit ja standardipoikkeamat kunkin
vuoden luokittelujaksolle.
Satelliittiaineistoilla voidaan parantaa luokittelun luotettavuutta, koska satelliittiaineistoista
saatavien klorofylli-a -arvioiden lukumäärä on huomattavasti korkeampi kuin rutiiniseurannan.
Esim. Pyhäjärvellä saadaan vuosittain tyypillisesti yli 20 000 arviota (kaikkien kuvien kaikki
pikselit), kun rutiiniseurannassa käydään järven syvänteellä ottamassa näyte noin viisi kertaa
luokittelujakson aikana. Rannikon vesimuodostumista voidaan noin 67 %:lla tehdä koon puolesta
tulkinta MERIS-instrumentin havainnoista.
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Kuva 12. Helsinki-Porkkala vesimuodostuman klorofyllipitoisuuden aikasarja satelliittikuvien
(EO) ja asemakohtaisten seurantamittausten (MS) perustella vuonna 2006. Tulokset on esitetty
viikkokohtaisina keskiarvoina (mean) ja -hajontoina/standardipoikkeamina (std).

Kuva 13. Helsinki-Porkkala -vesimuodostuman kaikkiin satelliittikuviin perustuvien klorofylli-a
-pitoisuuksien jakauma VPD-luokittelujaksolla (viikot 26-36) vuonna 2006. N = pikseleiden
lukumäärä. Kaukokartoitushavainnon (EO) keskiarvo ja mediaani, seuranta-asemilla havaitut
pitoisuudet (mustat täytetyt ympyrät) ja kyseisen tyypin luokkarajat (Hy/T = hyvän ja
tyydyttävän luokan raja-arvo).
Pintaveden lämpötilasta saadaan satelliittikuvien avulla tietoa 12 suuresta järvestä, joista yksi on
Säkylän Pyhäjärvi (kuva 14). Havaintoja saadaan enemmän kuin vedenlaadusta ja se edustaa
järven ulappa-aluetta. Pitkäaikaisia satelliittikuviin perustuvia aikasarjoja voidaan hyödyntää,
kun arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutusta veden lämpötilaan. Tähän on kiinnostusta
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Pyhäjärvellä ja tässä voidaan käyttää SYKEn tulkitsemia lämpötila-aikasarjoja vuodesta 2002
alkaen.

a)

b)
Kuva 14. a) Säkylän Pyhäjärven pintalämpötilakartta 2.6.2010 (vasen) ja 2.8.2010 (oikea) ja b)
pintalämpötilan aikasarja vuonna 2010 satelliittihavaintojen perusteella. Kuvassa b) on esitetty
myös kolmen muun suuren järven aikasarjat.
Automaattimittaukset
Automaattiasemien hyödyntäminen perustuu reaaliaikaisuuteen ja siihen, että data on ajallisesti
kattavaa. Kattavalla datalla saadaan luotettavia arvioita koko mittauskauden vedenlaadusta ja
päästään selville lyhytaikaisistakin ilmiöistä (taulukko 7). Lisäksi automaattimittausten
yhdistämisellä muihin tietolähteisiin ja menetelmiin on saavutettavissa entistä luotettavampaa
tietoa vesien tilasta. Automaattiasemien reaaliaikaiset mittaustulokset löytyvät Pyhäjärven ja
Pien-Saimaan osalta Vesinetin välilehdeltä ’Kohteet’, jossa valitaan ’Mittausasemat’. Aseman
sijainti tulee näkyviin Vesinetin karttatasolle aukaistavana ikonina. Vuosiaikasarjat ja niistä
lasketut keskiarvot löytyvät välilehtien ’Vesimuodostuma’, ’Vesien tila’ ja ’Täydentävää tietoa’
kautta.
Taulukko 7. Vesinetissä olevat automaattimittauksiin perustuvat tuotteet ja niiden käyttö. Chl =
klorofylli-a –pitoisuus, VPD = vesipuitedirektiivi.
Tuote
Käyttö
Käyttäjäryhmä Vesinetti
Reaaliaikaiset tulokset
Kansalaistiedotus,
Kansalaiset,
Internetlinkki tai
näytteenoton kohdistaminen
tutkijat
data suoraan
näkyvillä
Aikasarjat
Leväkukintojen syyt
Tutkijat,
Kuvina
luokittelijat
Aikasarjat
Satelliittikuvien validointi
Tutkijat
Raportti
Chl keskiarvo
VPD-luokittelu
Luokittelijat
Aikasarjaluokitteluajanjaksolle
kuvissa
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Automaattiasemien tulokset siirtyvät tyypillisesti kaksi kertaa vuorokaudessa palvelimelle ja
internetiin, jossa ne ovat useimmilla asemilla vapaasti nähtävillä. Tällainen reaaliaikainen tieto
palvelee kansalaisia (vapaa-ajanviettäjät, ranta-asukkaat) ja ammattilaisia (kalastajat,
pelastustoiminta). Pilottialueilla on reaaliaikaisella datalla ollut suurin kysyntä Pyhäjärvellä.
Reaaliaikaisia tuloksia voidaan myös hyödyntää ohjaamaan näytteenottoa kiinnostavien
ilmiöiden ajankohtiin. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi äkilliset klorofylli-a -pitoisuuden
nousut ja laskut sekä polymiktisen järven kerrostumistilanteet, jolloin ravinteita voi vapautua
pohjasta vesimassaan.
Automaattimittauksilla päästään selville leväkukintojen syistä huomattavasti paremmin kuin
rutiiniseurannan harvalla näytteenotolla, kun käytettävissä on kasviplanktonia kuvaavien
muuttujien lisäksi lämpötila ja happipitoisuus. Pien-Saimaalla vuoden 2011 kesä oli lämmin ja
pintaveden lämpötila nousi noin 25 asteeseen ja paikalla oli selvä kerrostuneisuus 1-8 metrin
syvyydessä. Heinäkuun lopulla kovien tuulten aikana pintakerros sekoittui yli 8 metrin
syvyyteen, mikä todennäköisesti lisäsi ravinteiden määrää pintakerroksessa. Tämä johti selvään
klorofylli-a -pitoisuuden nousuun, mikä näkyi myös sameudessa. Myös Pyhäjärvellä on
automaattiaseman mittauksia käytetty selittämään kasviplanktonin määrän äkillisiä muutoksia.
Ajallisesti tiheistä klorofylli-a -mittauksista saadaan luotettava arvio tarkastelujaksolle. Helsingin
edustan
merialueen
päivittäisistä
klorofylli-a
-tuloksista
laskettiin
jatkotuotteet
vesipuitedirektiivin ekologisen luokittelun tarpeisiin (kuva 15). Yleensä Helsingin edustalla
käydään rutiiniseuranta-asemilla yksi tai kaksi kertaa kuussa. Automaattimittauksissa näkyy
selvästi lyhytaikaisetkin leväkukinnat.
Helsinki, älyviitta 2012
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Kuva 15. Helsingin edustan älyviitalla mitattu klorofylli-a -pitoisuus (korjattu data) ja
kontrollinäytteiden tulokset vuonna 2012 (vasemmalla). Oikealla on VPD luokittelua varten
laskettu klorofyllipitoisuuden viikkokeskiarvo ja koko luokitteluperiodin keskiarvo (1.7.-7.9.).
Rutiiniseurannan näytteenottoa on jouduttu viime vuosian vähentämään. Ajallisesti tiheillä
mittauksilla voidaan arvioida, montako näytettä on otettava, että esimerkiksi luokittelukauden
klorofylli-a -pitoisuuden keskiarvo saadaan selville tietyllä tarkkuudella. Samalla voidaan
optimoida myös näytteenoton ajankohtia ja antaa siitä suosituksia.
Menetelmien yhteiskäyttö
Automaattiasemien mittaukset ovat hyvin hyödyllisiä satelliittikuvatuotteiden validoinnissa
(kuva 16). Automaattimittauksilla saadaan käsitys tuotteiden yleisestä tarkkuustasosta, kun
jokaiselle pilvettömälle satelliittikuvalle saadaan kaikkina viikonpäivinä vertailuarvo. Vastaavan
vertailuaineiston saaminen perinteisillä menetelmillä olisi hyvin työlästä. GisBloom-hankkeessa
on vertailuja tehty kaikilla pilottialueilla, joilla automaattiasema on ollut käytettävissä.
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Kuva 16. Satelliittikuvasta (MERIS) tulkitun ja automaattiaseman (Lautta) klorofylli-a pitoisuuden vertailu Säkylän Pyhäjärvellä 2010. Kuvassa on myös esitetty lautan
kontrollinäytteiden (Lab) tulokset. Lauttadata: CatchLake- ja ReFresh-projektit.
Satelliittikuvatuotteet, automaattiasemien tulokset ja rutiiniseurannan asematulokset poikkeavat
mm. alueellisen ja ajallisen tarkkuuden, syvyyssuunnan edustavuuden ja arviointitarkkuuden
suhteen. Näitä eri informaatiolähteitä voidaan yhdistää erilaisilla assimilaatiotekniikoilla, joissa
hyödynnetään eri menetelmien vahvuudet kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi vesialueesta.
Data-assimilaatiota on käsitelty omassa luvussa, joka perustuu Pyhäjärven satelliittikuviin,
automaattiaseman mittauksiin ja rutiiniseurannan tuloksiin.
4.3.3 Käyttäjäpalaute
Satelliittikuvat ja automaattimittaukset koettiin hyödyllisiksi vesialueen tilan arvioissa mm. siksi,
että niillä saadaan perinteisiin menetelmiin nähden enemmän ja uudenlaista tietoa vesialueen
tilasta. Kaukokartoituksen ja automaattimittausten nähtiin palvelevan erityisen hyvin
viestinnässä, sillä niillä saadaan arvokasta ja ajankohtaista tietoa helposti viestittävissä
muodoissa. Lisäksi vedenlaatukarttoja pidettiin erittäin havainnollisina. Vedenlaatukartoista
hyödyllisimpinä pidettiin klorofylli-a:ta ja pintaveden lämpötilaa. Pitkäaikaiset satelliittikuviin
perustuvat järvien pintalämpötilan aikasarjat osoittautuivat tarpeellisiksi ilmastonmuutoksen
vaikutusten arvioinnissa. Pilottialueilla, joilla vedenlaatu vaihtelee huomattavasti eri osissa,
pidettiin satelliittikuviin perustuvia karttoja hyödyllisinä erityisesti kuormituksen
vaikutusalueiden ja vesiensuojelutoimenpiteiden arvioinnissa. Merialueella satelliittikuvista
saatavaa lähes reaaliaikaista tietoa pidettiin erityisen arvokkaana mm. pintaleväkukintojen
seurannassa.
4.3.4 Kehitystarpeet ja jatkotoimenpiteet
MERIS-satelliitti-instrumentti ei ole ollut enää käytössä talven 2012 jälkeen. Kuvia on kuitenkin
olemassa vuosilta 2002-2011. GisBloom-hankkeessa vesimuodostumakohtaiset tuotteet on tehty
muutamalle vuodelle ja muiden vuosien prosessointia jatketaan samoilla menetelmillä rannikolla
ja järvillä. Tällöin päästään tekemään myös trenditarkasteluja alueellisten kartta-aineistojen
perusteella, jolloin voidaan arvioida mm. vesienhoidon toimenpiteiden vaikuttavuutta. Järvillä
pitää analysoida arviointitarkkuuden riippuvuutta järvityypistä, jolloin järvet voidaan luokitella
arviointitarkkuuden mukaan. Tuleville vuosille päästään tekemään vastaavia tuotteita
aikaisintaan vuonna 2015, jolloin MERIStä vastaava uusi instrumentti, OLCI, Sentinel-3, tulee
käyttöön. Pienen erotuskyvyn OLCI mahdollistaa myös pienten järvien arvioinnin.
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Luotettavat automaattimittaukset edellyttävät instrumenttien säännöllistä huoltoa ja kalibrointia
sekä riittäviä vertailunäytteitä. Menetelmään liittyvää koordinaatiota Suomessa pitäisi parantaa.
Automaattimittauksissa SYKE voisi tarjota paikallisille toimijoille tukipalveluita, jotka liittyvät
mittaustekniikkaan, laadunvarmennukseen ja tulosten korjaamiseen. Näin varmistettaisiin se, että
muualla saadut kokemukset ja käytännöt olisivat kaikkien käytössä. Myös asemilla kerättävät
aineistot tulisi tallentaa siten, että ne olisivat hyödynnettävissä mm. valtakunnallisen seurannan
ja menetelmäkehittelyn tarpeisiin. Automaattimittausten hyödyllisyys tulee osittain sen kautta,
että mittausten avulla pystytään parantamaan mm. kaukokartoitustuotteita ja malleja, joilla
voidaan tehdä alueellisia arvioita.
Loppukäyttäjillä on vähän aikaa mittaustulosten käsittelyyn ja he haluavat mahdollisimman
valmiiksi työstettyjä tuloksia. Tämän vuoksi tuotteiden kehitystyö tulee tehdä yhteistyössä
loppukäyttäjien kanssa. Arvioita vesialueiden tilasta voidaan jatkossa parantaa kehittämällä eri
menetelmien ja aineistojen yhteiskäyttöä (mm. data-assimilaatio).

4.4 Eri lähteistä saatavan vedenlaatutiedon vertaileminen ja yhdistäminen
tarkastelu Säkylän Pyhäjärvellä Juhani Saastamoinen
4.4.1 Klorofylli-a ja sameuskarttojen mallinnus satelliittikuvista ja aikasarjasta
Vesistön tilaa voidaan mitata suoraan ottamalla vesinäytteitä, mutta nykyään myös
tarkastelemalla satelliitin avulla vesistön auringonvalosta heijastamaa spektriä. Vesinäytteitä
analysoimalla saadaan tarkkoja mittauksia, mutta näytteet ovat paikallisia ja niitä voi kerätä vain
harvoin, pahimmillaan vesistöä ei mitata koskaan. Pyhäjärvellä on kokeiltu automaattista veden
laadun mittaamista, jolloin saadaan havaintoja tiheästi mutta aikasarja on yhdestä paikasta.
Satelliittikuvasta saatava mittausprofiili kattaa parhaimmillaan koko vesistön, mutta on ajassa
paikallinen eli kertoo vain kuvaushetken tilanteen.
GISBloom-hankkeessa on kehitetty laskentamallia, jolla voidaan yhdistää mittauslautan tiheän
aikavälin aikasarja-aineisto MERIS-satelliitin kuvista tuotettuihin koko järven kattaviin
karttaprofiileihin. Ajatuksena on hyödyntää kaikki saatavilla oleva aineisto ja tuottaa
laskennallisesti uusia karttaprofiileja eri hetkille. Laskentamalli tuottaa koko sulan kauden
profiilit käyttäen opetusmateriaalina mitattua aikasarjaa ja joitakin havaittuja karttaprofiileja.
Näin voidaan esimerkiksi ennustaa kesken kauden, millainen on klorofyllitilanne kuukauden
päästä, tai yhtälailla voidaan ennustaa tulevienkin vuosien karttaprofiileja.
Pyhäjärveen laskee kaksi jokea: eteläpäästä laskee Yläneenjoki ja koillisrannalta Säkylän
kohdalla Pyhäjoki. Vesi virtaa järven pohjoispäästä Eurajoen kautta Pohjanlahteen.
Mallinnuksessa vaihtoehtoina oli virtausmallin mukaan ottaminen tai poisjättäminen.
Seuraavaksi esiteltävät laskentamenetelmät ja tulokset perustuvat aikasarjan ja karttaprofiilien
sovittamiseen allasmallilla ilman virtausta (kuva 17). Menetelmissä mallinnetaan riippuvuuksia
satelliittiprofiilin ja kullakin kuvaushetkellä voimassaolevan aikasarjahistorian välillä. Syntyvän
laskentamallin avulla uudesta aikasarjahistoriasta voidaan aina johtaa uusi karttaprofiili.
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Kuva 17. Karttaprofiilin mallinnuksen perusperiaate.
MERIS-satelliittikuvat
Satelliittipohjaisen kaukokartoituksen tarjoamia mahdollisuuksia on tässä hyödynnetty vesistöjen
tilan havainnointiin ja analyysiin. Suomen ympäristökeskus tuottaa MERIS-satelliittikuvista
vesistöjen karttaprofiileja klorofylli-a -pitoisuudesta (kuva 18) ja sameudesta. Käytännössä
karttaprofiilin tuottamiseen vaaditaan avovesikaudella riittävän pitkä yhtenäinen kirkkaan sään
jakso. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 2009 aineistoa. Näillä mallinnusmenetelmillä
voidaan hyödyntää ne kuvat, joiden kuvaushetkeltä on olemassa aikasarjahistoriaa.
Avovesikaudelta saatiin tuon vuoden osalta tuotettua kahdeksan klorofylliprofiilia.

Kuva 18. Vuoden 2009 MERIS-satelliittiaineistosta johdetut klorofylli-a –profiilit (chl).
Mittauslautan aikasarja
SYKEllä on lähelle Säkylän Pyhäjärven pohjoispäätä ankkuroitu mittauslautta, joka mittaa automaattisesti
tunnin välein vedestä klorofylli-a -pitoisuutta ja sameutta sekä esim. tuulta ja ilman lämpötilaa. Tässä
esitettävissä menetelmissä on hyödynnetty klorofylli-a -pitoisuuden ennustamiseen pelkkää klorofylli-a aikasarjaa (kuva 19) ja sameuden ennustamiseen sameusaikasarjaa. Lautalta otetaan joitakin kertoja
vuodessa myös vesinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Tuloksia käyttäen voidaan korjata sekä
automaattisesti havaittuja aikasarjoja että satelliittikuvista johdettuja karttaprofiileja.
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Kuva 19. Klorofylli-a -aikasarja mittauslautalta.
Ennustemallit
Karttaprofiilien ennustamisessa kokeiltiin seuraavia malleja:
1. Suora solupohjainen ennuste Sparse Bayes -menetelmällä
2. Käänteisongelmainterpolointi lähimpiä aikasarjoja vastaavista karttaprofiileista (kNNIDW)
3. Käänteisongelma vakautetulla lineaarisella regressiomallilla.
Suora malli tarkoittaa sitä, että aikasarjahistoria selittää karttaprofiilia, kun taas käänteismallissa
karttaprofiilia selitetään aikasarjahistorialla. Suorassa mallissa siis ennustehetken
aikasarjahistoriasta lasketaan opetetulla mallilla suoraan ennusteprofiili. Käänteismallilla
ennustaessa taas etsitään profiili, joka parhaiten selittää ennustehetken aikasarjahistoriaa.
Laskennallisista yksityiskohdista on laadittu tekninen raportti, jonka voi ladata Vesinetistä
Pyhäjärven infoikkunan liitteistä. Lisäksi siinä esitetään, kuinka laboratoriomittauksilla korjataan
automaattista aikasarjaa ja satelliittipohjaisia karttaprofiileja ja menetelmä puuttuvan datan
täydentämiseksi.
Tulokset
Ristiinvalidoinnilla saadaan arvio menetelmän virheen suuruusluokalle. Leave-one-outvalidoinnissa (LOO) kukin karttaprofiili jätetään pois yksi kerrallaan ja mitataan, miten hyvin
muiden profiilien avulla saatava ennuste kuvaa puuttuvaa profiilia. Vuoden 2009 klorofylli-a profiileilla laskettujen virheiden keskihajonnat on listattu taulukossa 8. Laskentamallien 1, 2 ja 3
vastaavat LOO-ennusteet on näytetty karttaprofiileina kuvissa 20-22. Kussakin kuvassa on
allekkain alkuperäinen karttaprofiilisarja ja niiden LOO-validoinnissa tuotetut ennusteet.
Alkuperäisissä on puuttuva data täydennetty ja menetelmästä riippuen arvot on
laboratoriomittausten mukaisesti korjattu.
Taulukko 8. Klorofylli-a:n ristiinvalidointivirheen keskihajonta
Menetelmä
Malli 1: suora ennuste Sparse Bayes –mallilla
Malli 2: käänteisongelma interpolaatiolla
Malli 3: käänteisongelma regressiomallilla

chl-arvon virheen keskihajonta
1.70171
1.67972
1.66556

Ristiinvalidointi tehtiin myös sameusprofiileille. Taulukossa 9 on listattu sameusennusteen
virheen keskihajonta. Sameuden osalta graafinen esitys löytyy Vesinetistä ladattavasta raportista.
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Taulukko 9. Sameuden ristiinvalidointivirheen keskihajonta.
Menetelmä
Malli 1: suora ennuste Sparse Bayes –mallilla
Malli 2: käänteisongelma interpolaatiolla
Malli 3: käänteisongelma regressiomallilla

sameusarvon virheen keskihajonta
1.00935
0.79956
0.72618

Kuva 20. Alkuperäinen klorofylli-a –kuvasarja (chl) ja mallin 1 ennuste LOO-validoinnissa.

Kuva 21. Korjattu klorofylli-a –kuvasarja (chl) ja mallin 2 ennuste LOO-validoinnissa.

Kuva 22. Korjattu klorofylli-a –kuvasarja (chl) ja mallin 3 ennuste LOO-validoinnissa.
Aikasarjaennuste mittauspaikalle
Ristiinvalidoinnin lisäksi voidaan tarkastella, miten ennusteet vastaavat mitattuja aikasarjoja
paikallisesti. Profiileja ennustetaan tiheästi koko aikavälillä ja aikasarjan arvoja verrataan
paikallisiin ennusteisiin mittauslautan ympäristöstä. Kuvissa 23-25 on lauttamittausaikasarja
sekä mallien 1, 2 ja 3 ennuste lautan luona. Sameuden osalta vastaavat kuvaajat löytyvät
Vesinetistä ladattavasta raportista.
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Kuva 23. Korjaamaton klorofylli-a -aikasarja (chl) ja suoran mallin Sparse Bayes –ennuste
lautalle.

Kuva 24. Korjattu klorofylli-a -aikasarja (chl) ja käänteisongelman kNN-IDW -interpolaation
ennuste lautalle.

Kuva 25. Korjattu klorofylli-a -aikasarja (chl) ja käänteisongelman vakautetun regression
ennuste lautalle.

4.4.2 Mallien toimivuus ja mahdolliset kehityskohteet
Menetelmien toimivuudesta saadaan kuva vertaamalla klorofylli-a:n ja sameuden arvojen
vaihteluväliä validointitulosten antamaan virheen keskihajontaan. Tällä perusteella voidaan
sanoa mallien selittävän klorofylli-a:n ja sameuden yleistasoa koko järvessä aika hyvin. Mallin 1
kohdalla ennuste on konservatiivinen eli ei seuraa huippuarvoja, tämä näkyy vertaamalla
opetusaineistoa ja ennustetta (kuva 21), myös paikallisennuste (kuva 24) viittaa tähän suuntaan.
Mallit 2 ja 3 näyttäisivät sekä lukujen että yllä esitettyjen kuvien perusteella seuraavan yleistasoa
paremmin kuin malli 1. Erityisesti malli 3 ennustaa paikallisia arvoja lautalla tarkasti.
Mallit ovat laskennallisesti kevyitä, joten ennusteita saadaan tarvittaessa nopeasti, esim. jos
käyttötarkoituksena on veden uimakelpoisuuden selvittäminen klorofylli-a:n yleistasolla.
Karttaprofiilien ennustaminen ilman mittauslauttaa saattaa olla mahdollista käyttäen sen tietojen
sijasta aikasarjasyötteenä esim. VEMALA-mallin tuloksia.
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4.4.3 Tuloksia Vesinetissä
Tulokset välittyvät käyttäjille Vesinetin kautta. Vesinettiin on ladattu karttaprofiileja
esimerkkinä paikkatietoaineistosta: kartta-aineistojen alle on luotu uusi kategoria
Klorofyllihuippu 2009, missä on joitakin mallin 3 ennusteita kesän 2009 klorofylli-a:n
huippuarvojen ajalta. Pyhäjärven infoikkunassa on myös liitteenä koko 2009 kauden klorofylli-aennusteet animaatioina sekä tekninen raportti. Klorofylli-a -ennusteet on laskettu kuuden tunnin
välein ajalle 19.5 klo 12:00 – 24.10 klo 00:00, ja animaatio on tallennettu GIF-animaatioina ja
AVI-videona. Animaatiot löytyvät liitteistä ZIP-paketteina ja AVI-video myös erikseen.
Tekninen raportti löytyy PDF-tiedostona nimellä Data-assimilaatio, tuloksia ja menetelmän
kuvaus. Liitteitä voi ladata Vesinetistä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

Aseta ’Kohteet’-välilehdeltä näkyväksi ’Järvet (VPD)’
Klikkaa Pyhäjärveä kartalta
Avautuvassa ’Pyhäjärvi’-ikkunassa valitse välilehti ’Vesien tila’
Valitse ’Vesien tila’ -välilehden sisältä välilehti ’Täydentävää tietoa’
Selaa liitteitä listasta ja lataa omalle koneellesi.

4.5 Viljelyalueiden ravinnekuormitusten arviointi Sari Väisänen
4.5.1 Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli VIHMA
Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli VIHMA on kehitetty SYKEssä arvioimaan
peltokohtaisen kuormituksen suuruutta sekä erilaisten muokkausmenetelmien vaikutusta siihen.
Mallissa on sovellettu pitkän aikavälin koekenttätutkimusten aineistoja. Koekentillä tutkittiin
salaojavaluntaa, pintavaluntaa, vedenlaatua, eroosion ja ravinnehuuhtoutumisen muodostumista
ja ajallista vaihtelua sekä vertailtiin erilaisten viljelykäytäntöjen välisiä kuormituseroja erilaisissa
olosuhteissa. Aineisto yhdistettiin kokonaisuudeksi, jota voidaan käyttää perustana laajemman
maatalousalueen kuormituksen laskemiseksi. Tuloksena on empiiristä aineistoa hyödyntävä
laskentatyökalu, joka ottaa huomioon ajallisen (vuodenajat, hydrologiset vuodet) ja paikallisen
(maalaji, kaltevuus, P-luku) vaihtelun valuma-alueella.
VIHMAlla arvioidaan tarkasteltavan valuma-alueen nykykuormitusta ja erilaisten
toimenpidemuutosten vaikutuksia. Lähtötiedoiksi malliin tarvitaan kohdealueen peltojen pintaala, maalaji-, kaltevuus- ja P-lukujakaumat. Nämä tiedot saadaan yleensä valuma-alueille
VEMALAsta. Lisäksi tarvitaan tietoa toteutetuista maanmuokkaustoimenpiteistä ja
mahdollisuuksista toteuttaa muita kuormitusta vähentäviä vesiensuojelutoimenpiteitä kuten
suojavyöhykkeitä ja kosteikkoja. Näitä tietoja ei koota tällä hetkellä mihinkään yhteiskäytössä
olevaan tietokantaan, vaikka tiedot olisivatkin kuormituksia arvioitaessa tärkeitä. Arvioita esim.
kunnissa toteutettujen maanmuokkaustoimenpiteiden peltoaloista voidaan kuitenkin useimmiten
saada esim. kysymällä alueen kuntien maaseutusihteereiltä. Tietoja tai arvioita toteutetuista
suojavyöhykkeistä voi puolestaan kysyä kuntien ympäristöasiantuntijoilla. VIHMAssa
kuormituslukujen taustalla oletetaan olevan keskimääräinen lannoitustaso, eli lannoituksen
määrää ei voi mallissa muuttaa.
Kohdealueen kaikki tiedot on käsiteltävä maalajiluokittain, joita mallissa ovat savi, hiesu, karkea
ja eloperäinen maa-aines. Kukin maalaji on kuormitukseltaan erilainen, esim. karkeat
kivennäismaat ovat kuormitusherkimpiä kuin eloperäiset maa-ainekset. Fosforin ja typen osalta
eloperäiset maa-ainekset sen sijaan ovat kuormitusherkempiä kuin kivennäismaalajit.
Eloperäisiltä mailta oli kuitenkin huomattavasti vähemmän tutkimustietoa käytettävissä mallia
kehitettäessä kuin muilta maalajeilta, joten sen osalta tuloksiin on syytä suhtautua kriittisemmin.
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Useimmilla viljelyalueilla eloperäisten maiden osuus on kuitenkin verraten vähäinen, joten
niiden aiheuttama mahdollinen vääristymäkin on merkityksettömämpi. Partikkelifosforin osalta
savimaat ovat hiesuja ja karkeita maita kuormitusherkempiä, mutta kokonaistypen osalta taas
karkeat maat ovat savimaita ja hiesuja kuormitusherkempiä.
Käytetyt peltojen kaltevuusluokat ovat 0–0,5 %, 0,5–1,5 %, 1,5–3,0 %, 3,0–6,0 % ja > 6,0 %.
Kaltevuudet vaikuttavat eroosioon ja partikkelifosforin (PartP) kuormitukseen. Peltojen
muokkauskerroksen fosforitilaa kuvaava P-luku on mallissa luokiteltu kolmeen luokkaan: alle 8
mg, 8–14 mg ja yli 14 mg litrassa maata. P-luku vaikuttaa suoraan liukoisen fosforin (DRP)
kuormitukseen ja näin ollen myös kokonaisfosforin (TotP) kuormitukseen. DRP:n ja typen
kuormitukset eivät riipu peltojen kaltevuudesta.
Lisäksi erilaiset muokkausmenetelmät vaikuttavat hyvinkin ratkaisevasti ravinteiden
huuhtoutumiseen. Esim. PartP:n ominaiskuormitus syyskynnettyjen kevätviljojen ja
avokesantojen osalta on suurempi kuin muilla tavoin käsiteltyjen peltojen. Typen ja
nitraattitypen osalta syysviljojen kyntö on kuitenkin vielä kuormittavampaa. DRP:n osalta sen
sijaan kynnöt ja avokesanto ovat kaikkein vähiten kuormittavia, kun taas suorakylvö, erityisesti
syysviljoilla, on kaikkein kuormittavin. PartP:n ja eroosion osalta suorakylvö on päinvastoin
vähiten kuormittava. Myös nurmet, jotka ovat sekä kahden viimeksi mainitun, että typen osalta
vähiten kuormittavia, tulevat DRP:n ominaiskuormituksiltaan heti suorakylvöjen jälkeen. Muita
toimenpiteitä VIHMAssa ovat kultivointi syksyllä, sänkimuokkaus syksyllä sekä talviaikainen
sänki. Myös energiakasvit ovat yhtenä toimenpiteenä, mutta ne ovat ominaiskuormituksiltaan
samanlaisia kuin nurmet.
Edellä kuvattujen peltoalaan liittyvien ominaisuuksien tai toimien lisäksi VIHMAssa on myös
pellon laidassa sekä sen ulkopuolella toteutettavia toimenpiteitä. Pellon laidan toimenpiteenä
ovat suojavyöhykkeet, joilla on VIHMAssa samat ominaiskuormitukset kuin nurmilla. Niinpä ne
ovat erityisen tehokkaita eroosion ja PartP:n osalta etenkin kaltevimmilla pelloilla. VIHMAssa
keskimääräisenä peltolohkon kokona on käytetty 2,2 hehtaaria. Suojavyöhykkeen
keskimääräiseksi leveydeksi on mallissa oletettu maatalouden ympäristötuen vaatimat 15 metriä,
joten 2,2 hehtaarin peltolohkolla suojavyöhykkeen alaksi tulee 0,18 hehtaaria.
VIHMAlla voidaan arvioida myös kosteikoilla aikaansaatavia vaikutuksia kuormitusmääriin.
Kosteikon yläpuolisen valuma-alueen peltoisuuden tulisi olla yli 20 %, jotta kosteikon
perustaminen on perusteltua esim. ympäristötukien vaatimusten mukaan. Kosteikon tulisi myös
olla pinta-alaltaan ympäristötuen suositusten mukaisesti vähintään 0,5 % yläpuolisen valumaalueen pinta-alasta. VIHMAlla voi laskea myös sellaisten kosteikkojen vaikutuksia, jotka eivät
täytä näitä perusteita.
Kosteikkotaulukkoon syötetään kosteikkojen yläpuolisen pellon ala halutun kokoisen kosteikon
kohdalle. VIHMAan tarvittavat tiedot muodostetaan yläpuolisen alueen peltoisuuden, kosteikon
koon ja valuma-alueen koon suhteista. VIHMAssa kosteikot on jaoteltu sen mukaan, kuinka suuri
kosteikko on suhteessa yläpuoliseen valuma-alueeseen, ja malliin syötetään tämän yläpuolisen
alueen pelto-ala, koska malli arvioi vain kosteikolla aikaansaatavan vähenemän pelloilta
tulevasta kuormituksesta. Jos tarkasteltavalla alueella on useita tällaisia suhteellisesti
samankokoisia kosteikkoja, pitää niiden yläpuoliset peltoalat syöttää malliin summana. Malli ei
siis pysty huomioimaan, onko kyseessä yksi vai monta pientä kosteikkoa, vaikka näiden
tilanteiden välillä saattaa hyvinkin olla eroja kuormituksessa. Tämä yleistys tulee muistaa myös
tuloksia tulkittaessa ja raportoitaessa.
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4.5.2 Skenaariot
VIHMAlla on mahdollista tehdä skenaariotarkasteluja ja sitä voidaan jopa pitää sen ensisijaisena
käyttötarkoituksena. Skenaarioita voi muodostaa esim.
-

lisäämällä peltojen osuutta alemmissa P-lukuluokissa ja vähentämällä ylemmissä
vähentämällä kynnettyjä peltoaloja ja lisäämällä kevennetysti muokattuja
lisäämällä suojavyöhykkeitä tai kosteikoita

VIHMAlla voidaan myös arvioida ilmaston muutoksen mahdollisia vaikutuksia, sillä se antaa
tulokset aina kolmelle talvityypille: keskimääräiset, lauhat (lumipeite vähäinen ja valunta
suurempi) ja kylmät (keskimääräistä pienempi valunta). Näiden tulosten avulla voidaan
havainnollistaa, kuinka suurta vuosien välinen vaihtelu voi olla. Tuloksia tulkittaessa on
kuitenkin syytä muistaa, että ne ovat vain suuntaa-antavia arvioita, vaikkakin tehdyissä
vertailuissa VIHMAn tulokset ovat vastanneet hyvin muiden mallien tuloksia ja seurantoja (mm.
Väisänen ja Puustinen 2010).
4.5.3 Demonstraatiot pilottialueilla
GisBloom-hankkeessa VIHMAlla laskettiin peltokuormitukset seitsemälle pilottialueelle:
Hiidenvesi, Lapuanjoki, Vesijärvi, Pien-Saimaa, Pyhäjärvi, Vanajavesi ja Vantaanjoki. Alueiden
maatalousmaissa oli eroja niin kokojen, maalajien kuin kaltevuuksienkin puolesta. Eroja oli
myös erilaisten muokkausmenetelmien osuuksissa. Kullekin alueelle laskettiin ensin arviot
Nykytilassa, jolloin oletettiin yleensä paikallisilta toimijoilta saatujen arvioiden mukaiset
jakaumat erilaisia muokkausmenetelmiä, sekä suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen määrät.
Tämän jälkeen laskettiin arviot Kohdennetussa nykytilassa, jolloin eri muokkausmenetelmien
kokonaisalat on pidetty samoina kuin nykytilassa, mutta kyntöä on kohdennettu tasaisille
pelloille yhtä paljon kuin kevennettyjä muokkausmenetelmiä on kohdennettu kaltevammille
pelloille. Näiden lisäksi laskettiin arvio VHS-tilanteessa, jolloin muokkausmenetelmien,
suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen alat tai määrät asetettiin mahdollisimman tarkasti vastaamaan
sitä, mitä kyseiselle alueelle on vesienhoidonsuunnittelun toimenpideohjelmissa suunniteltu.
Joillain alueilla piti tehdä enemmän yleistyksiä kuin toisilla, koska käytössä olevat suunnitelmat
eivät aina vastanneet yhtä tarkasti pilottialueen rajoja. Myös hankkeessa luotua kolmea muuta
skenaariota (ks. liite 1) käytettiin VIHMA-mallinnuksissa seuraavasti:
Jatkuva kasvu -skenaariossa
- peltoala pysyi samana kuin nykytilassa
- P-lukuja nostettiin 20 %:lla pelloista ylempään P-luku luokkaan
- kynnettyjen peltojen aloista 15 % korvattiin kevennetyillä muokkausmenetelmillä
kaltevimmista pelloista alkaen
- nurmialaa vähennettiin 20 % ja se korvattiin kevätviljoilla
- kevätviljoja vähennettiin 30 % ja korvattiin syysviljoilla
- suojavyöhykkeet otettiin viljelykäyttöön
- kosteikot säilyivät nykytilanteen mukaisina
Romahdus-skenaariossa
- peltoalaa vähennettiin 20 %
- P-lukuja laskettiin 20 %:lla pelloista alempaan P-luku luokkaan
- kevennetysti muokattujen peltojen aloista 20 % korvattiin kynnöllä tasaisimmista
pelloista alkaen
- kevätviljoja vähennettiin 30 % ja se korvattiin nurmilla ja öljykasveilla
- suojavyöhykkeet otettiin viljelykäyttöön
-kosteikot säilyivät nykytilanteen mukaisina
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Vihreä aalto –skenaariossa
- peltoalaa lisättiin 20 %, lisäys kohdistettiin energiakasveille
- P-lukuja laskettiin 20 %:lla pelloista alempaan P-luku luokkaan
- kynnettyjen peltojen aloista 30 % korvattiin kevennetyillä muokkausmenetelmillä
kaltevimmista pelloista alkaen
- kevätviljoja vähennettiin 10 % ja korvattiin syysviljoilla, öljykasveilla ja
avokesannolla
- kaikille kolmelle kaltevimmassa luokassa oleville pelloille perustettiin
suojavyöhykkeet
- kaikille VEMALAn määrittelemille potentiaalisille paikoille perustettiin kosteikot
Pien-Saimaalla ja Hiidenvedellä suurin osa pelloista oli kaltevuuksiltaan 1,5–6 %, Lapuanjoella
ja Pyhäjärvellä taas alle 1,5 %. Vesijärvellä, Vantaanjoella ja Vanajavedellä pellot ovat
jakautuneet huomattavasti tasaisemmin kaikkiin alle 6 % luokkiin. Kaikilla pilottialueilla on
peltojen vallitsevana maalajina karkeat maat, joskin vain Lapuanjoella, Vesijärvellä ja
Pyhäjärvellä niiden osuus on yli 60 %. Korkeimmissa P-luku -luokissa olevia peltoja on eniten
Vanajavedellä ja Pyhäjärvellä. Lapuanjoella ja Hiidenvedellä ja Pyhäjärvellä on oletettu
syyskyntöä käytettävän muokkauksessa ainakin puolella peltoalasta. Pien-Saimaalla on oletettu
nurmia olevan lähes puolella peltoalasta, kun taas Vantaanjoella niiden osuus on vain reilu 10 %.
Lapuanjoella kevennettyjä muokkausmenetelmiä on oletettu käytettävän vain noin 20 %
pelloista, kun sen osuus on enimmillään Vanajavedellä ja Vesijärvellä (lähes 45 %).
Hiidenvedellä lauhojen talvien aiheuttama muutos eroosiossa ja PartP-kuormituksissa nykytilaan
verrattuna olisi mallin tulosten perusteella hieman suurempi kuin muilla pilottialueilla. DRP:n
osalta sen sijaan Lapuanjoella ja Pyhäjärvellä tapahtuisi selvästi suurin muutos lauhoina talvina.
Tämä johtunee niiden verraten korkeista P-luvuista, kun taas niiden tasaiset pellot selittävät
verraten pienet muutokset eroosiossa ja PartP:ssä.
Kuten kuvasta 26 näkyy, kokonaisfosfori ja -typpi käyttäytyvät hyvin eri tavalla. Lapuanjoella
fosforikuormitus on vähäisempää kuin millään muulla pilottialueella, mutta typpikuormitus sen
sijaan kaikkein korkeinta. Pien-Saimaalla sitä vastoin fosforikuormitus on erittäin korkeaa
muihin alueisiin verrattuna, mutta typpikuormitus matalinta. Lapuanjoen matala
fosforikuormitus johtunee paljolti peltojen tasaisuudesta, ja Pien-Saimaalla korkea kuormitus
vastaavasti jyrkkyydestä. Lapuanjoella typpikuormitusta nostanee suurempi eloperäisten ja
karkeiden maiden osuus. Tarkemmat tulokset tehdyistä VIHMA-laskelmista löytyvät Vesinetistä
avaamalla kyseisen pilottialueen oman infoikkunan.
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Kuva 26. Keskimääräisten talvien ominaiskuormitus pilottialueilla eroosion, kokonaisfosforin
(TotP) ja -typen (TotN) osalta eri skenaarioissa.
Vertailtaessa Vihreä aalto -skenaariossa suojavyöhykkeillä ja kosteikoilla aikaansaatavia
kuormituksen muutoksia, voidaan sanoa että suojavyöhykkeillä kaikilla kolmeen kaltevimpaan
luokkaan kuuluvilla pelloilla saataisiin suurin prosentuaalinen kokonaisfosforin vähenemä
(muokkaustoimenpiteiden jälkeiseen kuormitukseen verrattuna keskimääräisinä talvina)
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Vesijärvellä, joskin Hiidenvedellä, Vanajavedellä, Vantaanjoella ja Pien-Saimaalla yllettäisiin
lähes samaan. Pienin vaikutus tämän skenaarion mukaisilla suojavyöhykkeillä kokonaisfosforiin
olisi Lapuanjoella ja Pyhäjärvellä. Tämä selittyy kahden viimeksi mainitun alueen osalta lähinnä
kaltevien peltojen muita alueita huomattavasti pienemmällä osuudella. Typen osalta
Hiidenvedellä suojavyöhykkeet leikkaisivat kuormitusta prosentuaalisesti hieman enemmän kuin
Vesijärvellä, Vantaanjoella, Pien-Saimaalla tai Vanajavedellä, mutta edelleen Lapuanjoella ja
Pyhäjärvellä vähenemät jäisivät muita alueita pienemmiksi.
Vihreän aallon mukaisten potentiaalisten kosteikkojen perustamisella saataisiin sen sijaan
selvästi suurimmat vähennykset kaikkien ravinteiden osalta Vesijärvellä. Pyhäjärvellä
vähennykset jäisivät kaikista pienimmiksi. Suurin selitys löytyy kosteikkojen yläpuolisten
peltoalojen määristä; Vesijärvelle näiden potentiaalisten kosteikkojen yläpuolinen ala kattaisi 60
% koko peltoalasta, kun sama taas peltoala on Pyhäjärvellä kaikkein pienin, 27 %. Varsinkin
kosteikkojen osalta on myös syytä huomioida, että kyseisessä skenaariossa on käytetty vain
VEMALAn korkeusmallin perusteella laskemia potentiaalisia kosteikkojen paikkoja.
Todellisuudessa useimmille näistä paikoista ei ehkä olisi perusteltua rakentaa kosteikkoa.
VHS-skenaarion mukaiset kuormitukset ovat kaikilla alueilla ainakin nykytilan ja kohdennetun
nykytilan kuormituksia alhaisempia. Lapuanjoella muutos on pienin, mikä johtunee alueen
paljon muita suuremmasta tasaisten peltojen osuudesta. Kun otetaan huomioon, että Vihreä Aalto
-skenaario pyrittiin rakentamaan mahdollisimman vähän vesistöä kuormittavaksi, voidaan pitää
erittäin rohkaisevana sitä, että kuormitukset eivät siinäkään mene kovin paljon VHS:n
kuormituksia alhaisemmiksi. On myös hyvä huomata, että jo Nykytilan ja Kohdennetun
nykytilan välillä on varsinkin eroosion ja fosforin osalta eroa. Toisin sanoen kuormituksen
vähentämispotentiaalia on myös vaikka mitään toimenpiteitä ei muutettaisi, vaan pyrittäisiin
ainoastaan toteuttamaan jo käytössä olevia toimenpiteitä sellaisilla alueilla, joilla niiden
kuormitusriski on mahdollisimman alhainen. Toki yksittäisen maanviljelijän mahdollisuudet
optimaaliseen kohdentamiseen ovat huomattavasti rajatummat, kuin tällaisessa koko valumaalueen kattavassa tarkastelussa, mutta silloinkin voi ainakin omien mahdollisuuksien rajoissa
pyrkiä kohdentamaan kevennettyjä muokkausmenetelmiä kaltevimmille ja perinteisempiä
tasaisemmille peltoaloille. Tuloksia tarkasteltaessa pitää huomioida, että malli on aina vain
yksinkertaistettu kuvaus todellisuudesta, eivätkä mallien tulokset voi näin ollen täydellisesti
kuvata vallitsevaa tilannetta. Silti näistäkin VIHMA-tuloksista voidaan nähdä, että on tärkeää
suunnitella vesiensuojelun toimenpideyhdistelmät ottaen huomioon juuri kyseisen alueen
ominaispiirteet. Samojen toimenpiteiden tehokkuudet kuormituksen vähentäjänä voivat poiketa
suurestikin alueittain.
Pilottityöpajoihin osallistuneet kokivat VIHMAn vahvuudeksi juuri maatalouteen eli
pääkuormittajaan keskittymisen. Tuloksia katsottiin voitavan hyödyntää lausuntojen tukena,
havainnollistettaessa toimenpiteillä aikaan saatavia vaikutuksia sekä vertailussa mitattuihin
tuloksiin. Mallin yleistyksistä johtuen, sen katsottiin antavan luotettavampia tuloksia isommilla
valuma-alueilla. Epävarmuustekijöiden vähentämiseksi perustietoja pitäisi tarkentaa uusilla
mittaustuloksilla ja lisätä lannan ja karjatalouden vaikutukset malliin.
Nykyinen versio
hyödynnettäväksi.

VIHMAsta

tulee

ladattavaksi
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4.6. Kuormituksen arviointi tilastollisella mallilla

Elina Jaakkola, Petri Ekholm, Saara

Hirvonen, Sirkka Tattari ja Jari Koskiaho

4.6.1 Valuma-alueet: lähtöaineiston kokoaminen ja sen käsittely
GisBloom-hankkeessa kehitettiin VHS:a varten hajakuormituksen (fosfori, P ja typpi, N)
arviointiin tilastollinen ominaiskuormitusmalli. Mallia varten kerättiin ja analysoitiin vuosien
2000–2011 jokiveden pitoisuus- ja virtaamatietoa. Vedenlaadun havaintopisteiden yläpuoliset
valuma-alueet ja niiden ominaisuudet otettiin tilastollisen mallin pohjaksi, jos vesinäytteitä oli
otettu vähintään 12 vuodessa kolmen vuoden ajan ja korkeintaan yhdeltä vuodelta oli puuttuvaa
virtaama-aineistoa. Valuma-alueet muodostettiin ArcMapin Hydrology -työkalulla Suomen
valtakunnallisen valuma-aluejärjestelmän uudistamishankkeen (VALUE I & VALUE II,
http://www.fgi.fi/fgi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/value-ii-suomen-valtakunnallisen-valumaaluej%C3%A4rjestelm%C3%A4n-uudistaminen) virtaussuuntaruudukon testiversiosta, joka
perustuu MML:n (25 x 25) m korkeusmalliin. Yhteensä 70 valuma-aluetta täytti aineiston
määrään liittyvät kriteerit. Yhtälönmuodostukseen käytettiin fosforin osalta 41 ja typen osalta 42
pitkälti yläjuoksulla sijaitsevaa aluetta, kun taas validointiin käytettiin loppuja, lähinnä
alajuoksulla sijaitsevia alueita (kuva 27).

Kuva 27. Yhtälöiden muodostamiseen ja validointiin käytetyt valuma-alueet.
Valuma-alueille laskettiin päivittäinen ainevirtaama käyttäen hyväksi virtaaman ja pitoisuuden
välistä yhteyttä (Wartiovaara 1975, Sjöblom 2008), ja päivittäisistä arvoista laskettiin
vuosikeskiarvo kaudelle 2000–2011:
=

+ +

(1)

missä C on mallinnettu fosfori- tai typpipitoisuus [mg m 3], Q on havaittu virtaama [m3 s 1] ja a,
b ja c ovat parametreja. Parametri a kuvastaa yksittäisistä sadanta- tai lumensulamistapahtumista
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riippumatonta, ns. ”baseflow” tasoa, b on pistekuormitusparametri
hajakuormitusparametri. Päivittäinen ainevirtaama laskettiin yhtälöllä:
=

ja

c

on

(2)

missä Ld on ravinnekuorma [kg d 1] ja C yhtälöllä (1) mallinnettu ravinnepitoisuus [mg m 3].
Kerroin 86 400 ja jakaja 1 000 000 ovat yhtälössä (2) yksikkömuunnosta varten. Jakamalla
kuormitus havaintopisteen yläpuolisen valuma-alueen maapinta-alalla saadaan vertailukelpoiset
ominaiskuormitusarvot (kg km 2 v 1), joita käytetään tilastollisessa käsittelyssä selitettävinä
(vaste)muuttujina.
Tilastollisen mallin selittäjiksi valittiin mm. peltoprosentti (%), peltojen vallitseva kasvi (%),
peltojen kaltevuus (%-luokat), lannan mukana tuleva N ja P (kg km 2 a 1), haja-asukkaat
(asukkaita km 2), sademäärä (mm), järvisyys (%), rakennettu ala (%), metsän osuus (%), soiden
osuus (%), pintamaan savisuus (%), pistekuormitus N ja P (kg km 2) ja typpilaskeuma (kg km 2).
Peltojen kaltevuus laskettiin Maanmittauslaitoksen (MML) koko maan kattavan 10 x 10 m
korkeusmallin avulla. Eläintiedot perustuivat Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) ja
Maaseutuviraston (MAVI) tietoihin. MAVIn tiedoista saatiin myös peltolohkojen rajat sekä
pelloilla kasvavat kasvit. Eläintiedot muutettiin ensin eläinyksiköiksi EVIRAn
muunnostaulukkojen avulla ja eläinyksikköjen tuottama typpi- ja fosforimäärä laskettiin MTT:n
kertoimilla (Jouni Nousiainen, MTT). Pistekuormitus saatiin ympäristöhallinnon Valvonta- ja
kuormitustietojärjestelmä VAHTIsta. Corine Land Cover 2006 (CLC2006, 25 x 25 m) tietokantaa käytettiin muun maan käytön ja maatalousmaan kartoitukseen. Haja-asutusalueen
asukasmäärät saatiin rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR). Järviprosentti ja uoman pituus
laskettiin Maanmittauslaitoksen rantaviiva-aineiston pohjalta. Maannostieto oli peräisin
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 1:1 000 000 yleistetystä maaperäkartasta, johon MTT on
johtanut maannosnimet ja jonka metsämaiden maannostulkintaan ja ominaistietojen tuottamiseen
on osallistunut Metla.
Kuvassa 28 on esitetty typen pistekuormitus yhtälöiden muodostamiseen ja validointiin
käytetyillä valuma-alueilla. Suurin kuormitus on Etelä- ja Lounais-Suomen valuma-alueilla (mm.
Porvoonjoki 11,5: 224 kg v 1, Porvoonjoki 35,5: 270 kg v 1). Valuma-alueiden soiden osuus
kasvaa Etelä-Suomen 0–7 %:sta pohjoisen noin 33 %:iin asti (kuva 29). Vastaavasti taas
rakennetun maan osuus vähenee siirryttäessä etelästä pohjoiseen. Suurimmillaan rakennetun
maan osuus on Vantaanjoen valuma-alueella. Kuvasta 30 havaitaan, että valuma-alueet ovat
hyvin samankaltaisia sekä yhtälöiden rakentamiseen, että validointiin käytetyillä alueilla. Tätä
tietenkin selittää myös alueiden osittainen sisäkkäisyys.
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Kuva 28. Typen pistekuormitus alasta (a) alueilla, joita käytettiin yhtälön rakentamiseen ja (b)
alueilla, joita käytettiin yhtälön validointiin.

Kuva 29. Soiden ja luonnontilaisten kosteikkojen osuus valuma-alueen maapinta-alasta.
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Kuva 30. Rakennetun maan osuus valuma-alueen maapinta-alasta (a) alueilla, joita käytettiin
yhtälön rakentamiseen ja (b) alueilla, joita käytettiin yhtälön validointiin.
Alueiden osittaisesta sisäkkäisyydestä johtuvan yhtälönmuodostus- ja validointiaineistojen
keskinäisen riippuvuuden vähentämiseksi aineistoa kokeiltiin myös osittaa siten, että
alajuoksulla sijaitsevalle mittauspisteelle lasketusta kuormituksesta (L1, kuva 31) vähennettiin
saman vesistön yläjuoksulla sijaitsevan mittauspisteen kuormitus (L2). Jakamalla näin saatu
kuormitusluku em. mittauspisteiden väliin jäävän valuma-alueen pinta-alalla, saatiin alemmalle
havaintopisteelle periaatteessa ylemmän pisteen kuormituksesta riippumaton, pelkästään
havaintopisteiden väliin jäävän alueen (tummennettu alue) ominaisuuksista riippuva
kuormitusluku. Havaintopisteiden väliin jäävälle alueelle määritettiin ArcMap 9.3.1 -ohjelman
avulla pinta-ala ja leikattiin tietokannoista muut ominaisuudet. Näin lasketun, ositetun aineiston
käytöstä yhtälönmuodostukseen kuitenkin luovuttiin, koska ominaiskuormitusten riippuvuus
parhaistakin selittävistä tekijöistä jäi alhaiseksi. Esim. peltoisuuden selitysaste
kokonaisfosforikuormitukselle oli 16 % ja kokonaistyppikuormitukselle 14 % ja järvisyyden
selitysaste jäi lähelle nollaa. Lisäksi aineistossa oli joitain keskiarvoa erittäin paljon suurempia
ominaiskuormituslukuja. Todennäköisimpänä syynä tähän, kuten myös heikkoihin
selitysasteisiin oli se, että ositetun valuma-alueen pinta-ala oli useissa tapauksissa varsin pieni
suhteessa vähennyslaskulla saatuun kuormituslukuun, joka sisältää väkisinkin epävarmuutta.

Kuva 31. Valuma-alueiden ositus ominaiskuormituksen laskennassa. Kuvassa L1 = koko
valuma-alueelta tuleva kuormitus (kg) ja L2 = Valuma-alueen latvaosista tuleva kuormitus (kg).
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Aineistosta selvitettiin parhaiten fosforin ja typen ainevirtaamia selittävät tekijät lineaarisen
regression avulla. Jokaisen muuttujan selitysaste selvitettiin. Parhaiten selittävät tekijät
peltoisuus ja järvisyys valittiin yhtälöiksi 1 (pelkkä peltoisuus) ja 2 (peltoisuus ja järvisyys).
Tämän jälkeen kokeiltiin usean muuttujan kombinaatioita mm. EFRA-menetelmän (Babbie
2007) ja askeltavan regressioanalyysin avulla. Malleihin lopullisesti mukaan otetut selittäjät
valittiin ilmiön logiikan eikä pelkästään tilastollisen merkitsevyyden perusteella. Yhtälöissä 3 ja
4 (EFRA) on käytetty omaa harkintaa ja kokeiltu erilaisia muuttujakombinaatioita. Erilaisia
kombinaatioita testattiin lukuisa joukko (ks. taulukot L4.1 ja L4.2, liite 4) ja lopullisiin, alla
esitettyihin tuloksiin valittiin parhaat ehdokkaat, ts. sellaiset joissa a) muuttujan vaikutus
kuormitukseen on looginen, b) selitysaste kohtuullisen korkea (R2 > 0,70) ja c) muuttujien
keskinäinen korrelaatio (multikollineaarisuus) oli riittävän matala (ns. Variance Inflation Factor
< 5). Mallien 5 selittävät muuttujat ovat askeltavan regression valitsemia. Niissä
laskentaohjelman (SAS) annettiin muodostaa yhtälöt vapaasti kaikista käytettävissä olevista
muuttujista pelkästään tilastollisten kriteerien perusteella. Näin muodostetuissa yhtälöissä
muuttujia on runsaasti eikä kaikkien vaikutus kuormitukseen ole välttämättä looginen.
Useiden muuttujien selitysaste saattaisi parantua jakamalla aineisto esim. maantieteellisestä
sijainnista, tai maaperäominaisuuksista riippuen. Aineiston jakoa kolmeen ryhmään; eteläisiin ja
pohjoisiin jokivesistöihin sekä sisämaan vesistöihin kokeiltiinkin, mutta selitysasteet olivat jopa
heikompia kuin koko aineistolla. Tämä johtui luultavasti liian alhaisista valuma-alueiden
lukumääristä (n) jaetuissa aineistoissa.
4.6.2 Mikä selitti valuma-alueelta tulevaa ravinnekuormitusta?
Eri maankäyttömuodoista valuma-alueen peltoisuus selitti parhaiten sekä fosforin että typen
ominaiskuormitusta (liite 4). Peltojen osuus valuma-alueen maa-alasta selitti 70 %
fosforikulkeumasta ja 77 % typpikulkeumasta. Kun mukaan otettiin valuma-alueen järvisyys,
nousi selitysaste fosforilla 79 %:iin ja typellä 85 %:iin. Samalla kuitenkin peltoisuuden
kulmakertoimet laskivat, fosforilla 1,44
1,35 ja typellä 21,9
20,0. Tämä johtuu siitä, että
valuma-alueiden peltoisuus ja järvisyys korreloivat käänteisesti keskenään; kun mallissa
selittäjänä oli vain peltoisuus, yliarvioitiin peltojen kuormittavuutta, sillä peltoisuuden kasvaessa
järvisyys vähenee, mikä lisää kulkeumia retention pienentyessä (järvet pidättävät tehokkaasti
ravinteita). Muiden maankäyttömuotojen lisääminen nosti fosforimallin selitysastetta 2–3 %,
mutta vain avosoilla oli tilastollisesti merkitsevä, yllättäen ominaiskuormitusta lisäävä vaikutus.
Typellä valuma-alueen metsäisyys tai avosoiden ja taajamien osuus ei lisännyt mallin
selitysastetta.
Peltoisuuden kulmakertoimet (yhtälöissä, joissa järvisyys on mukana) ovat realistisen tuntuisia.
Valuma-alueella, joka olisi pelkkää peltoa, fosforia kulkeutuisi mallin mukaan 140 kg km 2 v 1,
mikä on samaa suuruusluokkaa kuin pienillä maatalousvaltaisilla valuma-alueilla on havaittu
(110 kg km 2 v 1, Vuorenmaa ym. 2002). Vastaava typen ominaiskuormitusluku on GisBloomaineistossa korkeampi (2300 kg km 2 v 1) kuin mitä pienillä maatalousvaltaisilla valuma-alueilla
on vuosina 1981–1997 havaittu (1500 kg km 2 v 1), mikä on kuitenkin sopusoinnussa sen
kanssa, että typen huuhtouma on kasvanut 2000-luvulla (Aakkula ym. 2012).
Kun kevätviljojen (ja viljojen yleensä) osuus peltoalasta kasvoi, fosforikulkeuma pieneni, mutta
malli ei selittäjien keskinäisen riippuvuuden vuoksi ollut luotettava (korkea VIF-arvo, liite 4).
Sen sijaan nurmialan kasvu lisäsi fosforikulkeumaa tilastollisesti merkitsevästi, tosin tämän
muuttujan mukaan ottaminen nosti koko mallin selitysastetta vain 2 % (81 %:iin). Myös typellä
viljelykasvien huomioon ottaminen nosti koko mallin selitysastetta vain 2 %, mutta syysviljojen
osuuden kasvaessa typen kulkeuma pieneni tilastollisesti merkitsevästi.
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Maalaji (pintamaan savisuus) ja lannan mukana tuleva fosfori lisäsivät fosforikulkeumia ja
yhdessä nostivat mallin selitysasteen 84 %:iin. Vielä hieman paremmin fosforin
ominaiskuormitusta selitti malli, jossa oli mukana myös nurmi-, juurikas- ja puutarhakasvien ala,
mutta näin monen muuttujan regressiomalleihin pitää suhtautua kriittisesti. Sama koskee
askeltavalla regressiolla luotuja malliyhtälöitä, joissa selitysaste nousee jopa yli 90 %:n. Hyvään
selitysasteeseen (83 %) päädyttiin useita muuttujayhdistelmiä kokeilemalla saadulla mallilla,
jossa fosforikuormitusta selittivät peltoisuuden ja järvisyyden lisäksi metsäisyys, pintamaan
savisuus ja keskimääräinen vuosisadanta (liite 4).
Lannan mukana tuleva typpi vaikutti yllättäen kuormitusta alentavasti niin ainoana peltoisuuden
ja järvisyyden lisäselittäjänä kuin myös yhdessä kevätvilja- ja nurmipinta-alaosuuksien kanssa.
Vaikka näiden yhtälöiden selitysaste nousee melko korkeaksi (86–88%), on ainakin
jälkimmäisten mallien luotettavuus selittäjien keskinäinen riippuvuuden (VIF) vuoksi heikko.
Korkea selitysaste (87 %) saavutettiin myös mallilla, jossa lisäselittäjiksi valittiin metsäisyys ja
typen pistekuormitus (taulukko L4.2, liite 4).
Malleja validoitiin 28/29 valuma-alueen aineistolla. Validointi osoitti, että mallit saattavat antaa
yksittäiselle valuma-alueelle huomattavan virheellisiä (yli- tai aliarvioita) tuloksia, kun
kuormittavia toimintoja valuma-alueella on vähän tai jos järviä on paljon. Mallien hyvyyslukujen
(Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient E, Nash ja Sutcliffe 1970) vaihteluväli oli -0,22–
0,88 (taulukot L4.1 ja L4.2, liite 4). Mitä suurempi E, sitä paremmin malli kuvaa suuretta.
Hyvyysluvun ollessa negatiivinen, antaa validointiaineiston keskiarvo tarkemman ennusteen
kuin mallilla laskettu tulos. Validoinnissa parhaat hyvyysluvut saatiin sekä fosforille (E = 0,78)
että typelle (E = 0,88) Mallilla 4. Myös Mallin 2 hyvyysluvut olivat melko korkeat.
Malleja kokeiltiin kymmenelle GisBloom-pilottialueelle. Kuvassa 32 on esitetty edellä esitetyillä
malleilla fosforille (a) ja typelle (b) laskettujen ominaiskuormitustulosten mediaanit kullekin
alueelle. Joissain tapauksissa, esim. Pien-Saimaalla Malleilla 2 ja 3 kävi kuten joidenkin
validointialueidenkin kohdalla eli niin, että järvisyys oli hyvin korkea suhteessa kuormittaviin
tekijöihin ja kuormitusluku jäi negatiiviseksi. Negatiiviset kuormitusarvot poistettiin aineistosta
ennen kuvassa 6 esitettyjen mediaaniarvojen laskemista. Mediaanifosforikuormitukset
vaihtelivat typpikuormituksia enemmän ja korkeimmat kuormitusluvut (mediaanit 64 kg km-2 v-1
fosforia ja 1070 kg km-2 v-1 typpeä) arvioitiin maatalousvaltaiselle (peltoisuus 43 %) ja
vähäjärviselle (1,7 %) Paimionjoen pilottialueelle. Toista ääripäätä edusti Pien-Saimaa
(peltoisuus 9 % ja järvisyys 29 %), jossa mediaanikuormitus oli 11 kg km-2 v-1 fosforia ja 390 kg
km-2 v-1 typpeä.
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Kuva 32. Malleilla 1–5 laskettujen vuotuisten fosfori- (a) ja typpikulkeumien (b) mediaaniarvot
GisBloom-pilottialueilla.
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4.7 Valtakunnalliset valunta-, kuormitus- ja pitoisuusarviot ja –ennusteet
Markus Huttunen, Inese Huttunen, Vanamo Seppänen

Vedenlaatua simuloivan VEMALA-mallin soveltamisessa päämääränä oli tuottaa valunta-,
kuormitus- ja pitoisuusarvioita GisBloom-projektin pilottialueille ja koko Suomelle VHS:n
avuksi. Mallilla lasketaan kuormituksen etenemistä ja pidättymistä vesistöalueilla sekä
ainevirtaamia järviin ja mereen. Skenaarioissa simuloidaan viljelytoimenpiteiden, kasvilajien ja
lannoitusmäärien muutosten sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta valuma-alueella syntyviin
ravinnekuormituksiin.
Vedenlaatumalliin liittyvä työ sisälsi kehitystä, jonka tuloksena mallilla pystytään simuloimaan
erilaisten viljelytoimenpiteiden muutosten vaikutusta ravinnekulkeumiin. Lisäksi VEMALAan
liitettiin LLR-mallin osa niin, että järjestelmällä voidaan simuloida järvien klorofylli-a pitoisuuksia.
Kehitystyön tuloksena saadulla VEMALAn uudella versiolla (V2) pystytään tuottamaan
kuormitustiedot ja kuormitusskenaariot kaikkiin järviin ja kaikille vesistöjen osa-alueille
Suomessa. Perusskenaariot tuotetaan koko Suomen alueelle, ja jatkossa yksittäisille alueille
voidaan tuottaa paikallisiin suunnitelmiin perustuvia tarkempia skenaarioita. Lisäksi
skenaarioihin voidaan ottaa mukaan ilmastonmuutoksen vaikutus niin, että tuloksena saadaan
mahdollisimman totuudenmukainen skenaario toimenpiteiden vaikutuksesta. VEMALAlla
tuotettuja skenaarioita käytetään syötteenä LLR-mallissa sekä KUTOVA- ja VIRVAtarkasteluissa.
4.7.1 Vesistömalli
VEMALA (kuva 33) simuloi hydrologiaa ja vedenlaatua kaikille Suomen joille ja järville
vuorokauden aika-askeleella. Vedenlaadun mittareina käytetyistä aineista malli simuloi
kokonaisfosforia ja -typpeä sekä kiintoainetta. Fosforin ja typen simulointia kehitettiin
GisBloom-hankkeessa yhdistämällä VEMALAan kaksi uutta, prosessipohjaista osamallia,
ICECREAM ja VEMALA-N.

Kuva 33. Kaaviokuva VEMALA-mallista. VEMALA 1.1 on mallin versio V1, VEMALA-N ja
ICECREAM taas ovat GisBloom-hankkeessa kehitetyn V2-version osamalleja.
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4.7.1 Peltojen fosforimalli
Peltolohkokohtaista ICECREAM-mallia käytetään VEMALAan yhdistettynä pelloilta tulevan
fosforikuormituksen simulointiin. ICECREAM on prosessitasolla fosforinkiertoa pellossa
kuvaava malli, joka perustuu CREAMS- (Knisel 1980) ja GLEAMS-malleihin (Knisel 1993).
Rekolainen ja Posch (1993) sovelsivat sitä ensimmäisen kerran Suomen oloihin. Heidän
jälkeensä mallia ovat Suomessa kehittäneet fosforikuormituksen simulointiin Tattari ym. (2001),
Yli-Halla ym. (2005), Bärlund ym. (2009) ja Jaakkola ym. (2012). GisBloom-hankkeessa mallin
soveltuvuutta koko Suomen alueelle parannettiin lisäämällä malliin Suomessa tehtyihin
kenttäkokeisiin perustuvia tilastollisia yhtälöitä. Tarkempi kuvaus malliin tehdyistä muutoksista
on GisBloom-hankkeen loppuraportissa. Kuvassa 34 on esitetty, miten kolmannen jakovaiheen
peltojen keskikaltevuus sekä savipeltojen osuus vaikuttavat Hiidenveden valuma-alueella
peltojen keskimääräiseen fosforikuormitukseen ICECREAM-mallilla simuloituna.

Kuva 34. Savipeltojen osuuden ja peltojen keskikaltevuuden vaikutus kolmannen jakovaiheen
peltojen keskimääräiseen fosforikuormitukseen Hiidenveden valuma-alueella ICECREAMmallilla simuloituna. Mustat palkit kuvaavat alueiden peltojen keskimääräistä vuotuista
kuormitusta
4.7.2 Typpimalli
GisBloom-hankkeen aikana kehitettiin uusi, osittain prosessipohjainen VEMALA-N -malli typen
huuhtoutumisen simulointiin maa-alueilta. VEMALA-N -malli sisältää kuusi maankäyttö- ja
kasviluokkaa. Näitä ovat kevätviljat, syysviljat, nurmi, juureskasvit, viherkesanto sekä metsä.
Mallissa kuvatut typpiprosessit ovat mineralisaatio, nitrifikaatio, denitrifikaatio, immobilisaatio,
kasvien typenotto, typpilannoitus ja lannoitteen liukeneminen maanesteeseen sekä typen
huuhtoutuminen. Tarkempi mallin kuvaus on GisBloom-hankkeen loppuraportissa.
VEMALA-N -malli simuloi kokonaistypen kuormitusta kaikille GisBloom-hankkeen
pilottialueille. Kuvassa 35a on typen keskimääräinen vuosikuormitus eri viljelykasveille
vuosikymmenittäin 1960-luvulta 2000-luvulle. Typen huuhtoutuminen kasvaa 1960-luvulta
lähtien pääasiassa lannoituksen lisääntymisen takia, mutta myös sadannan lisääntymisen
aiheuttama valunnan kasvu lisää sitä (kuva 35b). Lisäksi huuhtoumia kasvattaa keskilämpötilan
nousu, joka nopeuttaa orgaanisen typen mineralisaatiota. Simuloitu typen huuhtoutuminen on
suurinta juurikasveilta ja pienenee kasvilajeittain seuraavassa järjestyksessä: kevätviljat, nurmi,
Sivu 56

25

120

20

100

Fertilizer, kg/ha/year

NO3 leaching, kg/ha/year

syysviljat ja viherkesanto. Typen huuhtoutuminen vaihtelee paljon eri vuosikymmenten välillä
(kuva 35a). VEMALA-N -mallilla on mahdollista simuloida kasvilajien jakaumassa tapahtuvien
muutosten sekä lannoituksen määrän vaikutusta typpikuormitukseen.
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Kuva 35. a) Nitraatti-typen huuhtoutuminen eri kasvilajeilla VEMALA-N -mallilla simuloituna.
b) Typpilannoitteen keskimääräinen käyttö vuodessa sekä sadanta Hiidenveden valuma-alueella
eri vuosikymmeninä.
4.7.3 VEMALA-mallin käyttö
Joissakin ELY-keskuksissa asiantuntijat käyttävät jo VEMALAa apuna VHS:n laatimisessa.
Mallilla voidaan arvioida järviin tulevaa ravinnekuormitusta, tavoitekuormitusta hyvän
ekologisen tilan saavuttamiseksi sekä tehokkaimpia toimia kuormituksen vähentämiseksi.
VEMALAlla simuloiduissa päivittäisissä ravinnepitoisuuksissa otetaan huomioon kaikki
tärkeimmät kuormituslähteet (maatalous, metsät/metsätalous, haja-asutus, pistekuormitus ja
laskeuma). Maatalouden ravinnekuormituksen simulointiin käytetään kahta eri malliversiota:
1. Malliversiossa V1 vuotuisen typpi- ja fosforikuormituksen mallinnus perustuu
peltolohkokohtaisesti sovelletun VIHMA-työkalun antamaan arvioon. Päivittäisten
ravinnepitoisuuksien simulointi taas perustuu pitoisuuden ja valunnan väliseen
riippuvuuteen, joka kalibroidaan automaattisesti vesistöhavaintoja vasten. Fosforin osalta
järvien sisäisen kuormituksen suuruuden simulointi perustuu mallin kalibrointiin järvessä
tehtyjä havaintoja vasten. Vesinetissä olevat tulokset on simuloitu tällä malliversiolla.
2. GisBloom-hankkeessa kehitetyssä malliversiossa V2 maatalouden fosfori- ja
typpikuormituksen laskemiseen on omat, prosessipohjaiset mallit. Tämä tarkoittaa, että
mallinnuksessa huomioidaan esimerkiksi sään vaikutus fosforin ja typen kulkeutumista
sääteleviin kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin prosesseihin. Järvessä fosforin
sedimentoituminen mallinnetaan järven fosforipitoisuuden ja viipymäajan perusteella.
Mallinnustuloksiin
liittyy aina
epävarmuutta,
ja
VEMALAn kaltaisen
laajan
mallinnusjärjestelmän epävarmuutta on vaikea kuvata matemaattisin menetelmin. Sen suuruutta
voidaan kuitenkin arvioida vertaamalla usean eri mallin tuloksia toisiinsa.
VEMALA simuloi valtavan määrän erilaisia muuttujia, minkä takia kaikkia tuloksia ei voida
näyttää Vesinetissä. Mallilla on oma käyttöliittymänsä, jossa on huomattavan paljon enemmän
tuloksia näkyvillä. Alla olevassa listassa on kerrottu askel askeleelta, kuinka VEMALAn
simuloimia tuloksia voidaan käyttää vesienhoitotyössä (kuva 36) sekä mistä vesienhoitoa
Sivu 57

suunnittelevat voivat löytää tuloksia. Vesinetissä VEMALAn tulokset löytyvät järven
infoikkunasta: Vesistökuormitukset
Ulkoinen kuormitus.
1. VEMALAlla simuloidaan jokaiselta kolmannen jakovaiheen vesistöalueelta (noin 6000)
tuleva päivittäinen kuormitus sekä kuormitus jokaiseen hehtaarin kokoiseen ja sitä
suurempaan järveen (noin 58 000). Kuormitus lasketaan pitoisuuden ja valunnan tulona.
Näitä tuloksia voi tarkastella käyttöliittymässä kaikille pisteille, joista on havaintoja, sekä
jokaisen vesistön purkupisteelle.
2. Vuotuinen kuormitus lasketaan summaamalla päivittäiset kuormitukset yhteen.
Mallinnettu kuormitus vaihtelee eri vuosien välillä hydrologisista olosuhteista riippuen.
Vesinetissä on vuosittaiset fosfori- ja typpikuormat jokaiseen järveen 2000-luvun alusta
asti. Käyttöliittymästä samat tiedot löytyvät 1990-luvun alusta asti.
3. VEMALAn käytetyin mallinnustulos on järveen tulevan ulkoisen kuormituksen
keskiarvo. Käyttöliittymässä on valmiiksi laskettu keskiarvo ajanjaksolle 2006-2011,
mutta sen voi myös laskea itse haluamalleen jaksolle. Järveen tulevan ulkoisen
kuormituksen määrittäminen on tärkeää suunniteltaessa kunnostustoimia järvelle.
4. Ravinnetase järvessä simuloidaan arvioimalla ulkoinen ja lähtevä kuormitus,
sedimentaatio, sisäinen kuormitus (fosforille) sekä denitrifikaatio (typelle). Ulkoinen ja
lähtevä kuormitus riippuvat pitkälti järven vesitaseesta, joka mallinnetaan simuloimalla
järveen tulevaa ja järvestä lähtevää virtaamaa, järven tilavuutta sekä viipymää.
Sedimentaation mallinnus perustuu oletukseen, että tietty osuus ravinteista
sedimentoituu päivän aikana. Käyttöliittymän tiedoista löytyy kaikille järville vuosittain
lähtevä kuorma sekä nettosedimentaatio.
5. Ravinnepitoisuus järvessä mallinnetaan päivittäin jakamalla ravinteiden määrä järven
tilavuudella. Mallissa ravinnepitoisuus on siis sama joka puolella järveä. Osa suurista
järvistä on jaettu useampaan altaaseen, joille jokaiselle lasketaan oma ravinnepitoisuus.
Kaikkien järvien ravinnepitoisuudet ovat käyttöliittymässä.
6. Kuormitus on ositettu syntypaikan mukaan viiteen eri lähteeseen: pellot, muu maa-alue,
haja-asutus, pistekuormittajat ja laskeuma. Nämä tiedot ovat käyttöliittymässä.
7. Ekologinen luokittelu –ohjeissa on kerrottu kullekin järvityypille keskimääräiset
ravinnepitoisuudet, jotka tulee saavuttaa hyvään ekologiseen tilaan pääsemiseksi
järvessä. Käyttöliittymässä on määritelty jokaisen järven nykyinen tila mallinnettujen
ravinnepitoisuuksien perusteella.
8. Järven tavoitekuormitus hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi voidaan laskea
Vesinetissä LLR:n avulla. Mallin syötetietoina voidaan käyttää VEMALAn simuloimia
arvoja. Tavoitekuormitusta voidaan mallintaa myös VEMALAlla. Nykyisen kuormituksen
ja tavoitekuormituksen erotuksena saadaan arvio ulkoisen kuormituksen
vähennystavoitteesta.
9. Kuormituksen määrää tulevina vuosikymmeninä ennustetaan huomioimalla
ilmastonmuutoksen vaikutus säähän sekä muutokset maataloudessa ja haja-asutuksen
kuormituksessa. Käyttöliittymässä on erilaisia skenaarioajoja kaikille Suomen vesistöille.
Skenaarioita ajetaan vain uusilla, prosessipohjaisilla malleilla.
10. VEMALAlla on mahdollista simuloida myös kuormituksen vähennystoimenpiteiden
vaikutusta valuma-alueella. Simuloitavia toimenpiteitä ovat kosteikot, lannoituksen
vähentäminen sekä fosforin osalta suojavyöhykkeet ja erilaiset maanmuokkaustavat, joita
voidaan myös kohdistaa esim. kalteville peltolohkoille. Kosteikkojen simulointi perustuu
oletukselle,
että
kosteikot
pidättävät
ravinnekuormitusta.
Kuormituksen
vähennysskenaarioita ei ole valmiina, mutta niitä voidaan ajaa valuma-aluekohtaisesti
esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä.
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Kuva 36. VEMALA-mallin käyttö vesienhoidon suunnittelutyössä.
VEMALA-mallin omassa käyttöliittymässä on vesienhoidon suunnitteluun myös muuta
hyödyllistä tietoa. Käyttöliittymään on koottu vesistöittäin kolmannen jakovaiheen tarkkuudella
alueen maankäyttö sekä peltojen jakautuminen kaltevuus- ja maalajiluokkiin. Herttatietokannassa olevat kokonaisfosforin ja –typen sekä orgaanisen hiilen ja kiintoaineen
pitoisuusmittaukset haetaan käyttöliittymään, jossa voidaan helposti piirtää pitoisuutta ajan
funktiona esittäviä kuvia halutulle ajanjaksolle. Näytepisteen valuma-alueesta saa myös
karttakuvan. VEMALAn käyttöliittymän käyttöön opastetaan kerran vuodessa SYKEssä
pidettävillä koulutuspäivillä.
Mallijärjestelmällä ennustetaan myös klorofylli-a -pitoisuutta kaikissa pinta-alaltaan vähintään
yhden hehtaarin suuruisissa järvissä, joita on Suomessa noin 58 000. Leväennusteina toimivista
pitoisuuksista osa näytetään yleisölle Vesinetti-palvelussa ja SYKEn www-sivuilla. Vesinetissä
leväennusteet löytyvät järven infoikkunasta: Ekologiset vaikutukset
Valmiit laskentatulokset.

4.8 Valuma-alueen kuormitusten arviointi tasetarkasteluilla Antti Taskinen
Valuma-alueen keskimääräisten vuosittaisten fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormitusten
arvioimiseksi kehitettiin työkalu, ainetasekaavio, jota käytetään yleisesti käytössä olevalla
Microsoft Excel –ohjelmistolla. Käyttäjä voi ohjelmiston yksinkertaisilla toiminnoilla tutkia eri
päästövähennysten vaikutuksia alueittain modifioimalla itse taseita. Ainetasekaaviot soveltuvat
myös käytettäviksi yhdessä muiden mallien, kuten KUTOVA, VIRVA, LLR, bayesverkot ja
päätöspuut, kanssa osana malliketjua.
Perustana on VEMALAn simuloimat kokonaisfosforin, -typen ja kiintoaineen kierrot kolmannen
jakovaiheen alueellisella ja vuorokauden ajallisella tarkkuudella. Ainetasekaaviossa
vuorokauden simuloinneista on laskettu keskimääräinen vuositase, mutta alueellinen taso on
sama. Haluttaessa voidaan kuvata nykytilannetta laskemalla taseet historiajaksolla (1991 alkaen)
tai tulevaisuutta hyödyntämällä VEMALAn skenaarioita 2050 asti. Kaavio on käytännössä
Microsoft Excel –tiedosto, jonka koostuminen eri välilehdistä kuvataan seuraavassa.
4.8.1 Ainetasekaaviot
Ensimmäisen välilehden tiedot perustuvat VEMALAlla laskettuihin keskimääräisiin vuotuisiin
taseisiin. Tiedot ovat sarakkeittain seuraavat: 1) alueen tai altaan nimi tai tunnus, 2)
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pistekuormituksena ja laskeumana syntyvä kuormitus, 3) pelloilla syntyvä kuormitus, 4) muulla
maa-alueella syntyvä kuormitus, 5) haja-asutuksesta syntyvä kuormitus ja 6) alueen tai altaan
pidättymiskerroin. Kuormitusten yksikkö on kokonaisfosforille kg/vuosi ja kokonaistypelle sekä
kiintoaineelle tn/vuosi. Ainetasekaaviota käytettäessä halutut muutokset tulee tehdä nimenomaan
tähän taulukkoon, jolloin taselaskelmat päivittyvät seuraavilla välilehdillä. Olennaista taseiden
toiminnan kannalta on, että muutettaessa kuormituksia, kolmannen jakovaiheen alueiden ja
altaiden pidättymiskertoimet pysyvät vakioina, mutta toisen jakovaiheen alueiden kertoimet
päivittyvät taseiden ylläpitämiseksi kaikilla tasoilla.
Toisella välilehdellä kuvataan koko valuma-alueen koostuminen eri alueista ja altaista kaaviona.
Yleensä kaavio tehdään sekä toisen että kolmannen jakovaiheen tarkkuudella. Käytetyt symbolit
esitetään kuvassa 37.

tuleva

tuleva

alue
syntyvä
pidättyvä

pidättymis-%

järvi
tuleva
pidättymis-%
pidättyvä

lähtevä

lähtevä

Kuva 37. Alueiden ja altaiden esittäminen ainetasekaaviossa.
Punainen väri laatikossa ja nuolissa viittaa toisen jakovaiheen ja sininen kolmannen jakovaiheen
alueeseen. Järvet tai altaat esitetään mustalla soikiolla. Laatikoiden ja soikioiden koot eivät ole
suhteessa luonnolliseen kokoon, eikä nuolien pituus tai paksuus kuormituksen määrään. Myös
niiden sijainti on viitteellinen, oleellista on oikea järjestys ja aineiden oikea kulkusuunta.
Alueilla mahdollisesti olevat järvet ovat laskelmissa mukana, mutta niitä ei ole piirretty
kaavioon, elleivät ne ole varsinaisesti tarkastelun kohteena. Järvien esitystapa vaihtelee hieman
tapauskohtaisesti, mutta taseen tekijät on aina nimetty erikseen.
Useimmista pilottialueista esitetään myös tarkennettu valuma-aluekuvaus, jossa edellisellä
välilehdellä toisen jakovaiheen tasolla esitetyt alueet kuvataan kolmannen jakovaiheen
tarkkuudella. Käytetyt symbolit ovat samat. Lisänä on piirakkakuvio alueen kuormituslähteiden
osuuksien havainnollistamiseksi.
Viimeiset välilehdet ovat apusivuja muilla sivuilla suoritettaville toimenpiteille.
4.8.2 Sovellus pilottialueella
Ainetaseet tehtiin seuraaville pilottialueille: Hiidenvesi, Kuortaneenjärvi, Pien-Saimaa, Säkylän
Pyhäjärvi, Vanajaveden Vanajanselkä, Vantaanjoki ja Lahden Vesijärvi. Esimerkkinä
esitettävään Lapuanjoen vesistöalueeseen kuuluvan Kuortaneenjärven valuma-alue koostuu
yhteensä vain 26:sta kolmannen jakovaiheen alueesta, minkä vuoksi se pystyttiin kuvaamaan
kokonaisuudessaan niiden tasolla. Toisen jakovaiheen alueita on neljä, joista eniten syntyy
fosforikuormitusta (noin 10 000 kg/vuosi) järveä ympäröivällä alueella 44.04. Kaiken kaikkiaan
valuma-alueella syntyy fosforikuormaa keskimäärin 27 300 kg vuodessa, josta
Kuortaneenjärveen päätyy 22 300 kg eli 82 %. Suurin fosforikuormittaja on pellot, joiden osuus
kokonaiskuormituksesta on 69 %. Toiseksi suurin on metsätalous 17 %:n osuudella.
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Kuvassa 38 näytetään tarkemmin Kuortaneenjärveä ympäröivän toisen jakovaiheen 44.04
kaavio. Myös siellä suurin fosforikuormituslähde on pellot 7 100 kg:n keskimääräisellä
vuosikuormalla, jonka osuus on 71 % kokonaiskuormasta. Järvi itsessään pidättää
fosforikuormituksesta lyhyen viipymänsä (alle vuosi) takia vain 12 %.

Kuva 38. Kuortaneenjärven lähivaluma-alueen fosforitasekaavio.
Alueiden 44.042 ja 44.043 suhteellisesti suuret peltojen fosforikuormat (2 400 ja 2 000 kg/vuosi)
päätyvät suoraan Kuortaneenjärveen. Kaavion perusteella näihin kohdistuvat toimet olisivat
tehokkaimpia kuormituksen pienentäjiä. Jos kumpaakin pystyttäisiin vähentämään
kolmanneksella, pienenisi Kuortaneenjärveen tuleva kuorma 20 930 kg:aan, sinne pidättyvä
2 580 kg:aan ja uloslähtevä kuorma 18 350 kg:aan vuodessa. Kaikki nämä olisivat 6 %:n
pienennyksiä alkuperäisestä.
Kaavio on ladattavissa Vesinetistä kullekin pilottialueelle aukaisemalla alueen infoikkuna ja
valitsemalla: Vesistökuormitukset -> Ulkoinen kuormitus -> Ulkoisen kuormituksen
yhteenvetotiedot.
Pilottialuetulosten perusteella ainetasekaavioita pidettiin potentiaalisena työkaluna alueen
kokonaisuuden hahmottamisessa ja osa-alueiden merkitysten havainnollistamisessa.
Kehittämistoimina esitettiin mm. alueiden nimien käyttämistä kaavioissa numerotunnusten
ohella ja joidenkin järvien pidättymiskertoimen tarkistamista.

4.9 Järvien ravinnekuormituksen vähennystarpeen arviointi

Niina Kotamäki, Olli

Malve

4.9.1 Järventilamalli (LLR
Järventila-malli (Lake Load Response eli LLR) on laskentatyökalu, jonka avulla voidaan
arvioida, kuinka paljon järveen tulevan kuormituksen määrää tulisi vähentää hyvän ekologisen
tilan saavuttamiseksi. Hyvän vedenlaadun mittareina LLR:ssä ovat kokonaisravinteet ja
klorofylli-a.
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Mallinnuksen lähtötietovaatimuksena on, että tarkasteltavasta vesimuodostumasta on saatavilla
tieto keskisyvyydestä, tilavuudesta ja pintavesityypistä sekä mahdollisimman pitkät havaitut
aikasarjat tulevasta kokonaisravinnekuormituksesta, lähtövirtaamasta ja edustavimman
syvänteen kokonaisravinnepitoisuuksista. Lisäksi tarvitaan arvio sisäisestä kuormituksesta.
Mikäli havaittuja kuormituksia ei ole saatavilla, voidaan käyttää VEMALA-mallin tai
ainetasekaavioiden tuottamia arvioita.
LLR:n laskelmat perustuvat yksinkertaisiin, tunnettuihin yhteyksiin ravinnekuormituksen ja
vedenlaadun välillä. Vollenweiderin (1975) yhtälöihin perustuvan ravinteiden pidättymismallin
avulla voidaan laskea kokonaisravinnepitoisuus, kun kuormitus ja virtaama tunnetaan.
Vollenweiderin kaavasta poiketen LLR:n fosforimalliin on lisätty sisäisen kuormituksen
vaikutus. Näin malli korjaa järven fosforipitoisuuden ja ulkoisen kuormituksen suhdetta siten,
että pitoisuus saadaan arvioitua luotettavammin myös rehevissä, sisäkuormitteisissa järvissä.
Sedimentaationopeuden laskemisessa on hyödynnetty Chapran (1975) yhtälöitä. LLR:ssä
käytetty fosforin pidättymismalli on täten muotoa:

=

(3)

C = ravinnepitoisuus järvessä mg/m3
UL = ulkoinen kuormitus mg/vrk
SL = fosforin sisäinen kuormitus mg/vrk
Q = luusuan virtaama m3/vrk
A = järven pinta-ala m2
vs = sedimentaationopeus m/vrk
Typen osalta laskutapa on muuten sama, mutta sisäisen kuormituksen termi puuttuu.
Järven ravinnepitoisuuden arviointi tapahtuu siten, että laskeutumisnopeudelle ja sisäiselle
kuormitukselle estimoidaan annettujen lähtötietojen avulla tilastolliset tunnusluvut. Tämä
laskentatapa ottaa huomioon epävarmuuden ulkoisessa ja sisäisessä kuormituksessa ja
sedimentaationopeudessa sekä niiden pohjalta tehdyissä pitoisuusennusteissa. Epävarmuutta
voidaan vähentää tarkentamalla sisäisen ja ulkoisen kuormituksen arvioita ja lisäämällä niiden
tilastolliseen estimointiin tarvittavia kuormitus- ja pitoisuushavaintoja.
Ravinnekuormitusten avulla laskettuja kokonaisravinnepitoisuuksien jakaumia käytetään
vesimuodostuman klorofylli-a -pitoisuuden laskentaan. Ravinteiden ja klorofylli-a:n
pitoisuuksien suhteesta saadaan edelleen johdettua yhteys kuormituksen ja klorofylli-a pitoisuuden välille.
Jotta ravinnekuormituksen ja siitä johdettujen järvipitoisuuksien vaikutus järven klorofylli-a pitoisuuteen saataisiin laskettua, muodostettiin regressiomalli hyödyntäen olemassa olevaa
järvien seuranta- ja velvoitetarkkailuaineistoa. Mallin selittäjinä ovat kokonaisravinteet ja niiden
interaktio. Jokaiselle järvityypille on lisäksi estimoitu korjauskerroin, jota käytetään korjaamaan
lineaarisen regressiomallin antamaa ennustetta sen mukaan, minkä tyyppinen järvi on kyseessä.
Lisäksi mallissa käytetyille noin 2500 suomalaiselle järvelle on estimoitu oma järvikerroin, jolla
voidaan vielä tarkentaa järvikohtaista klorofylli-a -arviota. Näin johdetun hierarkkisen
regressiomallin perusoletuksena on, että samaan pintavesityyppiin kuuluvien vesimuodostumien
klorofylli-a - ravinnevasteet ovat jossain määrin samanlaisia, ja että samaan pintavesityyppiin
kuuluvien vesimuodostumien havainnot kattavat laajemman vaihtelualueen kuin yksittäisen
järven. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pintavesityypin yhteisiä kertoimia voidaan käyttää
järvikohtaisten estimaattien tarkentamiseen tilanteessa, jossa järvikohtaisia havaintoja on vähän.
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Ekstrapolointi hierarkkisella mallilla on tilastollisesti perusteltua ja selvä etu tavalliseen
regressiomalliin nähden.
LLR:llä voidaan arvioida, kuinka paljon kuormitusta pitää vähentää, jotta saavutetaan hyvä
ekologinen tila ja mikä on tämän todennäköisyys. Tila määräytyy järvityyppikohtaisten
klorofylli-a - tai ravinneluokkarajojen perusteella. LLR tuottaa erilaisia kuvia ja taulukoita järven
nykytilasta ja kuormitusvähennyksistä. Esim. järven tila annetuilla kuormituksilla esitetään
todennäköisyysjakaumakuvina jokaiselle muuttujalle erikseen (kuva 39). Eri värien osuuksista
voidaan päätellä, missä tilassa järvi todennäköisimmin on. Todennäköisyydet on esitetty myös
taulukkona (taulukko 10).
Taulukko 10. Esimerkki LLR:n tuottamasta tulostaulukosta. Todennäköisyydet (%) ekologisille
luokille kokonaisfosforin, -typen ja klorofylli-a:n suhteen.
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Kuva 39. Esimerkki LLR:n tuloskuvista. Kokonaisfosforin, -typen ja klorofylli-a:n (log)
todennäköisyysjakaumat. Eri luokkien todennäköisyydet esitetään eri väreillä.
LLR tuottaa useita kuvia mm. ravinnemallien sopivuudesta aineistoon, kuormituksen ja
ravinnepitoisuuden yhteydestä sekä sisäisen fosforikuormituksen vähentämisen vaikutuksista.
Kuvassa 40 on vasemmalla Kuortaneenjärven kokonaisfosforiennuste kuormituksen muuttuessa.
Kuvan avulla voidaan päätellä, missä tilassa järvi keskimäärin olisi (pystyviivan ja ennusteen
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leikkauspiste) ja kuinka paljon kuormitusta pitää vähentää (tavoitetila), jotta hyvä tila
saavutettaisiin (punaisen katkoviivan ja ennusteen leikkauspiste). Ravinnekuormituksen
vähennystarve lasketaan nykykuormituksen ja tavoitetilaa (hyvä tila) vastaavan kuormituksen
erotuksena. Lisäksi ennusteen epävarmuus on esitetty harmaana luottamusalueena. Vastaava
kuva tulostuu myös kokonaistypen osalta ja molempien ravinteiden tulokset on myös taulukoitu
(taulukko 11). Huomionarvoista laskelmissa on se, että sisäisen kuormituksen vaikutus ulkoisen
kuormituksen vähennystarpeeseen voidaan ottaa huomioon. Klorofylli-a:n keskimääräinen
ennuste ja muutos ravinnekuormitusten funktiona esitetään myös kuvana (kuva 40, oikea).
Tavoitetila on esitetty kuvassa punaisena tasa-arvokäyränä. Jotta tavoitetilaan päästäisiin
mahdollisimman helposti, on vähennys kohdistettava sopivasti typpi- ja fosforikuormituksiin.
TotP-ennuste kuormituksen funktiona

100
80

Keskimääräinen ennuste
90% luottamusväli
Ulkoinen kuormitus (nykytila)

60

Tyydyttävä/välttävä
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0
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Kuortaneenjärvi
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0.0

0.5

1.0

1.5
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Kuva 40. Esimerkki LLR:n tuloskuvista. Vasemmalla kokonaisfosforipitoisuuden
keskimääräinen ennuste ja 90 %:n luottamusväli ulkoisen kuormituksen funktiona. Oikealla
keskimääräinen klorofylli-a -ennuste kuormitusten funktiona (sininen tähti) sekä havaitut
kuormitukset (pisteet) ja klorofylli-a -pitoisuuden luokkarajat (tasa-arvokäyrät).
Taulukko 11. Esimerkki LLR:n tulostaulukosta. Nykytila, tavoitetila ja vähennystarve
kuormituksina ja pitoisuuksina eri yksiköissä, sedimentaationopeus ja sisäinen fosforikuormitus.
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P
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4.9.2 Pilottialueet, joilla mallia on sovellettu
LLR-työkalulla on tehty kuormitusvaikutustarkasteluja lähes kaikilla GisBloom-hankkeen
pilottialueilla. Vantaanjoen alueella tutkimuskohteena oli Tuusulanjärvi, Lounais-Suomessa
Säkylän Pyhäjärvi sekä Kymijoen vesistöalueella Lahden Vesijärvi. Lapuanjoella järvikohteita
oli kolme: Kuorasjärvi, Kuortaneenjärvi ja Kauhajärvi. Useiden pilottialueiden järviä
tarkasteltiin LLR:ssä pienemmissä osissa. Hiidenvedellä LLR-tarkastelut tehtiin erikseen
Kirkkojärvelle, Kiihkelyksenselälle, Mustionselälle ja Nummelanselälle. Vastaavasti Läntisen
Pien-Saimaan tutkimusalueina olivat erikseen Maavesi sekä Läntisen Pien-Saimaan länsi- ja
itäosa.
Vanajanvedellä
kuormitusvaikutustarkastelut
tehtiin
Mommilanjärvelle
ja
Kernaalanjärvelle sekä Vanajaveden osa-altaista Miemalanselän-Lepaanvirraan alueelle ja
Vanajanselälle. Lisäksi LLR:n estuaarimallia (Costal Load Response - CLR) sovellettiin
Vanhankaupunginlahdelle. Tarkemmat kuvaukset pilottialueiden tuloksista löytyvät Väisäsen
(2013) raportista.
4.9.3 Käyttö Vesinetissä
LLR:ää on mahdollista käyttää suoraan Vesinetissä. Kunkin pilottialueen välilehtien ’Ekologiset
vaikutukset’ ja ’Laskenta malleilla’ kautta voidaan aloittaa LLR:n käyttö valitsemalla
alasvetovalikosta ’LLR_2013-malli’. LLR:n tarvitsemat perustiedot, eli nimi, tilavuus,
keskisyvyys ja järvityyppi, on tallennettu valmiiksi järjestelmään ja ne tulostuvat automaattisesti
alkusivulle. Niiden lisäksi tarvitaan vesimuodostuman viipymäaika ja arvio sisäisestä
kuormituksesta (kuva 41). Nämä tiedot käyttäjä syöttää parhaan tietämyksensä mukaan.

Kuva 41. LLR Vesinetissä. Suuri osa syöttötiedoista tulostuu automaattisesti, osan antaa
käyttäjä.
Jokaisen pilottialueen osalta myös VEMALAsta saadut viipymäaikojen keskimääräiset
kokonaisravinnekuormat, lähtevät virtaamat ja kokonaisravinnepitoisuudet (1991-2011)
tulostuvat automaattisesti ’Asetukset’ -välilehden taulukkoon. Kun malli on ajettu ’Suorita malli’
–painikkeella, näkyvät keskeisimmät tulostaulukot ja –kuvat ’Tulokset’- ja ’Graafit’–välilehdillä.
LLR kytkeytyy tiiviisti muihin hankkeessa kehitettyihin ja käytettyihin malleihin ja työkaluihin,
esim. VEMALAn kuormitustietoja voidaan käyttää lähtötietoina ja VIRVAn ja KUTOVAn avulla
voidaan arvioida kuormitusvähennysten kustannuksia tai hyötyjä virkistyskäytössä. Tarkempi
kuvaus mallien yhteyskäytöstä on esitetty luvussa 4.13.
LLR:n aikaisempaa versiota pääsee käyttämään ’LLR SYKE verkkopalvelu’ –painikkeen kautta
(http://lakestate.vyh.fi). Verkkopalvelun LLR-versiossa ei ole otettu huomioon sisäistä
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kuormitusta, joten se sopii paremmin oligotrofisten järvien tarkasteluun. LLR:n ohjeet ja mallien
lisätiedot löytyvät ’LLR käyttöohje (SYKE verkkopalvelusta)’ –linkin takaa.

4.10 Ravinnekuormitusten ja sääolojen ekologisten vaikutusten arviointi
rannikkoalueilla Seppo Kaitala, Pirkko Kauppila, Niina Kotamäki, Antti Taskinen, Harri Kuosa, Olli

Malve

4.10.1 Pohjanpitäjänlahden ekosysteemin toiminta ja ravinnekierrot
Tutkimusalueen kuvaus
Tutkimusalue koostuu 40 km pitkästä, vuonomaisesta Pohjanpitäjänlahdesta ja sen edustan
saaristoisesta merialueesta Hankoniemen eteläpuolella läntisellä Suomenlahdella (kuva 42).
Pohjanpitäjänlahden vesialue kattaa 83 km2 (tähän tutkimukseen liittyvät osa-alueet), ja sen
valuma-alue on 2 300 km2 laajuinen. Lahti saa makean vetensä pääosin Mustionjoesta, jonka
keskivirtaama on 19 m3/s. Ali- ja ylivirtaamat ovat 9 ja 43 m3/s. Tutkimusalueen vedet ovat
jääkannen alla 3 – 4,5 kuukautta, mutta jäätalven pituus vaihtelee suuresti vuodesta toiseen. Jäät
lähtevät yleensä huhtikuun puolessa välissä tai lopussa.
Vesipuitedirektiivin mukaisessa tyypittelyssä vuonomainen Pohjanpitäjänlahti kuuluu
sisäsaaristoon ja voidaan jakaa erillisiin altaisiin eli vesimuodostumiin (kuva 42). Sisimpänä on
pääosaksi matala Pohjanpitäjänlahti (2_Ls_009), joka ulottuu 42 metrin syvyyteen Sällvikin
syvänteen kohdalla. Raaseporin luoteispuolella se rajoittuu 6 metriä syvään kynnykseen, joka on
osa lahtialuetta ylittävää Lohjan harjua. Kasihaarainen, pääosin harjusorasta muodostunut
Dragsvikin vesimuodostuma (2_Ls_010), on laivaväylää lukuun ottamatta laajoilta alueiltaan
matalaa, alle 2 metriä syvää. Kaupungin länsipuolista osaa kutsutaan Stadsfjärdeniksi ja
koilliseen ulottuvaa haaraa Båsafjärdeniksi. Lahtialue syvene Källvikin kohdalla etelään päin ja
muodostaa Storfjärdenin vesimuodostuman (2_Ls_011). Hattmakarsundin salmen kohdalla on
12-13 m syvä kynnys, mutta muuten Storfjärdenin vesimuodostuma on pääosin syvää: Skogbyn
kohdalla 20 metriä, Lappohjan kohdalla 30 metriä ja Tvärminnen eläintieteellisen aseman
edustalla noin 40 metriä syvää.
Ulkosaariston muodostaa Hankoniemen vesimuodostuma (2_Lu_020), joka on 498,5 km2
laajuinen saaristoinen merialue. Altaan vedenvaihtoa avomeren kanssa rajoittaa 50-60 m:n
syvyydessä oleva kynnys. Avomerellä Ajaxin kohdalla on lisäksi 81 m syvä allas, jonka 50–55
metrinen kynnys erottaa Itämeren keskialtaan syvistä vesistä.
Pohjanpitäjänlahti ja Hankoniemen merialueet ovat rehevöitymisherkkiä murtovesialueita
mataluutensa ja rajoittuneen vedenvaihtonsa vuoksi. Itse Pohjanpitäjänlahti on kuin Itämeri
pienoiskoossa, ja sen tutkimustraditio on merkittävää Tvärminnen eläintieteellinen aseman
ansioista, minkä vuoksi lahti merialueineen soveltuu hyvin mallitutkimuksen
esimerkkikohteeksi. Pohjanpitäjänlahdella vesi on vertikaalisesti kerrostunut suurimman osan
vuotta, minkä takia pohjan läheinen vesi ei pääse sekoittumaan yläpuolisten vesien kanssa.
Vuonomaisen Pohjanpitäjänlahden alusveden happivarat voivat täyttyä ainoastaan silloin, kun
vettä virtaa Tammisaaren edustan saaristoalueelta lahden syvänteisiin. Syksyllä ja talvella sisään
virtaava vesi on suolaisuuden ja kylmyyden takia raskasta, jolloin se pystyy syrjäyttämään
Pohjanpitäjänlahden vanhan syväveden. Alusveden heikko happitilanne tai hapettomuus on
jokavuotinen ongelma, jonka johdosta nykyinen lahteen kohdistuva kuormitus ylittää lahden
sietokyvyn.
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Kuva 42. Pohjanpitäjänlahti ja Hankoniemen merialue läntisellä Suomenlahdella.
Oikeanpuoleisessa kuvassa on tutkimusalueen jakautuminen vesimuodostumiin sisimmästä
merelle päin: Pohjanpitäjänlahti, Dragsvik, Storfjärden ja Hankoniemen merialue.
Valtaosa Pohjanpitäjänlahden ravinnekuormituksesta tulee Mustionjoesta (valuma-alue 2046
km2), jonka vedenlaatuun vaikuttavat metsistä ja soilta tuleva luonnonhuuhtouma ja maa- ja
metsätalouden sekä asutuksen ja teollisuuden kuormitukset. Pienemmistä Pohjanlahteen
laskevista joista merkittävin on Fiskarsinjoki (valuma-alue 131 km2). Mustionjoen vesistöön
kuuluu myös Lohjanjärvi, johon johdetaan mm. Lohjan kaupungin ja paperiteollisuuden
jätevedet. Pistemäistä jätevesikuormitusta Pohjanpitäjänlahti vastaanottaa nykyisin pääosin
kolmen jätevesipuhdistamon kautta (i) Mustion jätevesipuhdistamo, joka laskee jätevetensä
Mustionjokeen, (ii) Karjaa-Pohjan jätevesipuhdistamo (Gumnäs) Pohjanlahden perukassa ja (iii)
Skeppholmenin jätevesipuhdistamo Raaseporin kaupungin edustalla. Jätevesien purkupaikkoja
on myös Lappohjassa ja Tvärminnen eläintieteellisen aseman edustalla. Lahtea kuormittaa
jossain määrin myös Österbyn kaatopaikka.
Mustionjoen ravinnevirtaamat vaihtelevat suuresti vuosittain hydrologisista olosuhteista
riippuen. 2000-luku on ollut yleensä kuitenkin edellisiä vuosia vähäsateisempi muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. 1980- ja 1990-luvuilla Mustionjoen ravinnevirtaamat olivat
keskimäärin 24 ja 604 tn/vuosi, kun taas 2000-luvulla fosforin ja typen virtaamat olivat
vastaavasti19 ja 528 tn/vuosi (kuva 43).
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Kuva 43. Mustionjoen typpi- ja fosforivirtaamat (tn/vuosi) 1978-2010.
Suoraan Pohjanlahteen jätevesipuhdistamoilta johdettu fosforikuormitus oli suurimmillaan 1970ja 1980-lukujen alussa, jolloin vuosittainen fosforikuorma oli keskimäärin 7,8 tonnia (kuva 44).
Tehostuneen fosforinpoiston ansiosta kuormitus väheni 1970-luvun huippuvuosista (10 tn/vuosi)
yli 80 % 1990-luvun puoliväliin ja yli 90 % 2010-luvulle mennessä. Suuri fosforikuormituksen
vähenemä on Sheppholmenin jätevesipuhdistamon ansiota. 2000-luvun aikana vuosittainen
fosforikuorma on ollut 0,4-1,3 tonnia.
Jätevesien aiheuttama typpikuormitus on pysynyt korkealla tasolla koko 1980- ja 1990-luvun
aina 2000-luvulle, jolloin jätevesipuhdistamoilta johdettiin mereen vuosittain 80–100 tonnia
typpeä (kuva 44). Tehostunut typenpoisto Sheppholmenin jätevesipuhdistamolla paransi
tilannetta 2006 saakka, mutta muiden puhdistamojen samanaikaisesti tuottama typpikuormitus
nousi vastaavasti vähitellen liittyjämäärän kasvaessa. Jakson 1990-2006 aikana typpikuormitus
väheni 23 %. Vasta viime vuosina typpikuormitus on pudonnut tasolle 30–40 tn/vuosi, eli
vähenemä 1990-luvulta on noin 62 %.

Kuva 44. Pohjanpitäjänlahteen jätevesien mukana tuleva typpi- ja fosforikuormitus (tn/vuosi)
1971-2011.
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Havaintoaineisto
Ekosysteemimallin perustana on 184 seuranta-aseman vedenlaatuaineisto vuosilta 2009-2012
(kuva 45). Näytteitä ovat hakeneet yhteensä seitsemän organisaatiota, joihin kuuluvat mm.
Uudenmaan ELY -keskus, Tvärminnen eläintieteellinen asema sekä paikalliset
vesiensuojeluyhdistykset. Suurin osa seurannasta perustuu velvoitetarkkailuun. Näytteitä otettiin
yleensä muutaman kerran, intensiiviasemilta jopa 15 kertaa vuodessa. Seurattaviin muuttujiin
kuuluivat lämpötila, suolaisuus, pH, johtokyky, väri, näkösyvyys, kokonais- ja epäorgaanien
typpi ja fosfori sekä klorofylli-a. Vedenlaatutiedot ovat pääosin saatavilla ympäristöhallinnon
HERTTA-rekisteristä. Tvärminnen eläintieteellisen aseman kokoama tutkimusaineisto sisältää
myös tietoja harvemmin mitattavista muuttujista, kuten kasviplanktonin perustuotannosta,
bakteerien toiminnasta ja sedimentaatiosta, jotka ovat tärkeitä meriekosysteemin kuvaajia.

Kuva 45. Pohjanpitäjänlahden havaintoasemaverkko (Lähde Vesi- ja Ympäristö ry).
Pohjanpitäjänlahden ekosysteemimalli
SYKEssä kehitettiin ekosysteemimalli arvioimaan Mustionjoesta tulevan ravinnekuormituksen ja
Tammisaaren salmien kautta tapahtuvan vedenvaihdon merkitystä vedenlaadun tilaan
Pohjanpitäjänlahdella (kuva 46). Malli on kehitetty yhdistelmänä meriekosysteemimalleista
(Evans ja Parslow 1985, Fasham 1995, Aksnes ym. 1995) ja se sisältää piilevät, muut levät,
eläinplanktonin, kiitoaineksen, liuenneet epäorgaaniset ravinteet (kuva 47), jokivirtaaman ja
vedenvaihdon Tammisaaren salmien kautta. Se rakentuu differentiaaliyhtälöistä, joissa
kasviplanktonille on määritetty ravinteiden ottonopeudet, kasvunopeudet, perustuotannon
riippuvuus valosta ja kuolevuus. Eläinplanktonille on määritetty kasviplanktonin laidunnus,
kasvunopeudet ja kuolevuus ja orgaaniselle kiintoaineelle hajoamis- ja laskeutumisnopeudet.
Sekoittuvan kerroksen vaihtelut on määritetty pitkäaikaishavaintojen perusteella ja ne syötetään
malliin sinifunktion muodossa. Malliajoja varten on HERTTA-tietokannasta poimittu
Mustionjoen päivittäiset kuormitustiedot vuosilta 2000-2010 ja vastaavat Hangon mareografin
tiedot vedenkorkeuden ja vedenvaihdon laskemiseksi. Laskenta huomioi päivittäiset syöttöarvot
vedenvaihdon ja kuormituksen osalta, kun sitä varten on syötetty alkuarvot ja laskettavan ajan
pituus. Malli on toteutettu Octave-ilmaisohjelmistolla. Tuloksina saadaan ravinteiden ja
planktonien vaihtelut graafisesti tarkastellulta ajanjaksolta (kuva 48).
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Kuva 46. Vedenkierto Pohjanpitäjänlahden vesialueella.

Kuva 47. Ekosysteemi- ja ravinnekiertomallin kaavio.

Kuva 48. Ravinnepitoisuuksien (vasen) ja planktonyhteisön kehitys (oikea) kahden vuoden
simulaatiossa.
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Pohjanpitäjänlahden ekosysteemimalli soveltuu lahden ravinnekiertojen ja erilaisten
kuormitusskenaarioiden tarkasteluun. Niissä voidaan arvioida esim. Mustionjoen kuormituksen,
jätevesipuhdistuksen ja muun kuormituksen osuutta vedenlaadun määrittäjänä ja tarkastella
vedenvaihdon merkitystä Tammisaaren salmien kautta. Mallilla voidaan tarkastella myös
ravinteiden vaikutusta kasviplanktoniin ja määrittää rajoittavan ravinteen merkitys
kasviplanktonin kasvulle.
Tulokset
Ekosysteemimallin tavoitteita ja tuloksia esiteltiin Helsingin yliopiston ja Länsi-Uudenmaan
Vesi ja Ympäristö ry:n edustajille Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. Mallin todettiin
olevan mielenkiintoinen ja antavan mahdollisuuksia tarkastella tärkeää Natura-aluetta ja sen tilan
muutoksia. Erityisesti arvostettiin nykyisin vähän käytetyn seuranta-aineiston hyödyntämistä
ekosysteemiä kuvaavassa mallissa. Tulokset todettiin hyödyllisiksi ja niiden oletettiin
kiinnostavan paikallisia laajasti. Paikallaolijat ilmoittivat olevansa mielellään mukana mallin
jatkotestauksissa.
4.10.2 Helsingin Vanhankaupunginlahden kuormitusvähennystarpeen arviointi
CLR-malli
Suomen rannikkovesiä luonnehtii vähäsuolaiset, jokivesivaikutteiset merenlahdet eli estuaarit.
Suomen rannikolla pienet jokiestuaarit ovat kaikki omanlaisiaan sekä morfologisilta, fyysisiltä
että vedenvaihdon ominaisuuksiltaan, mitä vesipuitedirektiivin tyypittely ei tällä hetkellä ota
riittävästi huomioon. Toisaalta Suomen estuaarit käyttäytyvät kuten suolaiset järvet (Meeuwig
ym. 2000), mikä mahdollistaa LLR-mallin testauksen murtovesiympäristössä. Rannikkovesissä
LLR-mallin haasteena on kuitenkin se, miten suolaisuuden ja avomeren vaikutus huomioidaan
lahtialueille.
Rannikon tilamallissa (CLR) ravinteiden pidättymis- ja klorofylli-a -malli vastaavat LLR:n
parametrisointia. Näiden lisäksi CLR:ssä on käytetty logistista regressiomallia kasviplanktonin
biomassan ja kukinnan todennäköisyyksien arviointiin (Kauppila ym. luonnos). Mallin mukaan
kasviplanktonbiomassan H/T-luokkarajan ylitys on binomijakautunut muuttuja, eli se voi saada
kaksi arvoa siten, että 1 tarkoittaa luokkarajan ylitystä ja 0 alitusta. Binomijakautuneen aineiston
tarkasteluun käytetään logistista regressiomallia. CLR-mallissa käytetty logistinen malli on alun
perin sovitettu 852 suomalaisen ja norjalaisen järven aineistoon. Mallin mukaan luokkarajan
ylitystodennäköisyys riippuu kokonaisfosforin ja –typen pitoisuuksista.
CLR:n testauksen kohdealueena oli Vanhankaupunginlahti, joka on matala, puoliksi suljettu ja
Vantaanjoen kuormittama merenlahti (kuva 49). Se saa makean vetensä Vantaanjoesta, jonka
keskivirtaama on 16,7 m3s-1. Vanhankaupunginlahti muodostaa joen sisemmän ja
Kruunuvuorenselkä ulomman estuaarin. Lämpötilakerrostuneisuus muodostuu kesäisin
ainoastaan Kruunuvuorenselälle. Lahti on edelleen voimakkaasti rehevöitynyt, vaikka vedenlaatu
on huomattavasti parantunut 1960- ja 1970-luvuilta, jolloin lahteen johdettiin kaupungin
jätevesiä. Kuormitus laski jätevesien käsittelyn kehittyessä, mikä paransi lahden tilaa. Paikalliset
jätevesipuhdistamot lopettivat toimintansa 1990-luvun alussa (kuvat 50 ja 51). 2000-luvulla
Vantaanjoesta on virrannut lahteen keskimääräin 64 tonnia fosforia ja 1260 tonnia typpeä
vuosittain (kuva 52).
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Kuva 49. Vantaanjoen estuaari ja havaintoasemat (1–4) Helsingin edustalla.
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Kuva 50. Paikallisilta jätevedenpuhdistamoilta tuleva fosforikuormitus (tn/vuosi)
Vanhankaupunginlahteen (TP_LMTP_Vanh) ja Kruunuvuorenselälle (TP_LMTP_Kruunu)
1970-1992.
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Kuva 51. Paikallisilta jätevedenpuhdistamoilta tuleva typpikuormitus (tn/vuosi)
Vanhankaupunginlahteen (TN_LMTP_Vanh) ja Kruunuvuorenselälle (TN_LMTP_Kruunu)
1970-1992.
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Kuva 52. Vantaanjoen typpi- ja fosforivirtaamat (tn/vuosi) 1970-2009.
CLR-sovelluksen tarkoituksena oli ennustaa ravinnekuormituksen vaikutuksia keski- ja
loppukesän aikaisiin kokonaisravinteiden (typpi ja fosfori) ja klorofylli-a:n pitoisuuksiin sekä
sinilevien määrään. Kesäkausi on sama kuin mitä rannikolla käytetään vesipuitedirektiivin
ekologisessa luokituksessa. Tarkoituksena oli ennustaa ravinteiden tavoitekuorma, joka
mahdollistaisi Vanhankaupunginlahdella klorofylli-a:n perusteella arvioidun hyvän ekologisen
tilan saavuttamisen. Arviot tehtiin käyttämällä Suomenlahden sisäsaaristolle kehitettyjä
luokkarajoja (Vuori ym. 2009), jotka integroitiin malliin. Vanhankaupunginlahdella voitiin
käyttää syötteenä ainoastaan paikallista aineistoa, toisin kuin järvimalleissa, joissa voitiin
hyödyntää lisäksi Euroopan laajuista tyyppikohtaista järvidataa. Tulevaisuudessa CLR:ää on
tarkoitus korjata lahtikohtaisilla vedenlaatu- ja ravinnetasetiedoilla.
Mallilaskentaa varten koottu tiedosto koostui Vanhankaupunginlahden vedenlaatutiedoista ja
kasviplanktonin biomassoista, Vantaanjoen virtaamatiedoista ja paikallispuhdistamojen
ravinnekuormitustiedoista jaksolla 1970-2010 sekä veden viipymätiedoista, jotka laskettiin
suolaisuustietojen ja lahden tilavuuden avulla. Vedenlaatu- ja puhdistamojen kuormitustiedot
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ovat peräisin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen seurannoista, kun taas Vantaanjoen
vedenlaatu- ja vedenvirtaamatiedot perustuvat Suomen ympäristöhallinnon seurantoihin.
Vedenlaatutiedot sisälsivät tuottavan pintakerroksen klorofylli-a -pitoisuudet, veden pinnan ja
pohjan läheisen vesikerroksen ravinnepitoisuudet, suolaisuuden sekä lämpötilan. Vantaanjoen
keskivirtaama sekä kokonaistypen ja -fosforin virtaamat laskettiin keskiarvomenetelmällä
Vantaanjoen pitoisuustietojen ja veden virtaamatietojen avulla (mm. Kauppila ja Koskiaho
2003). Sisä- ja ulkosaariston välinen vedenvaihto sekä ravinnevirtaamat laskettiin Knudsenin
kaavan avulla (Bowden 1980) hyödyntämällä sisemmän ja ulomman lahtialueen suolaisuus- ja
ravinnepitoisuustietoja sekä lahden tilavuutta (147×106 m3).
Vanhankaupunginlahden tulosten perusteella näyttää siltä, että CLR:ää voidaan soveltaa
Itämeren vähäsuolaisiin estuaareihin. Vanhankaupunginlahdella mallin avulla voitiin ennustaa
ravinnekuorman vähennys, jolla klorofylli-a:n perusteella saavutetaan hyvä ekologinen tila.
Malli yliarvioi ravinteiden tavoitearvot ja klorofylli-a -pitoisuudet, jos käytettiin koko
vedenlaadun seurantajaksoa 1970-luvulta lähtien. Malli antoi kuitenkin realistiset ennusteet
klorofylli-a:n pitoisuuksille, kun ravinnedatana käytettiin aikajaksoa, jolloin paikalliset
jätevesien puhdistuslaitokset oli suljettu. Malli antoi tarkemmat ennusteet, kun arvio tehtiin
kokonaistypen perusteella (kuva 53).
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Kuva 53. Kokonaisfosforin (TotP) ja -typen (TotN) pitoisuudet alueellisten ravinnekuormien
perusteella. Oikeanpuoleisissa kuvissa ravinnepitoisuudet on ennustettu alueellisten
ravinnekuormien avulla 50, 75 ja 80 %:n luotettavuuksilla eri luokituksen tila-arvioiden
saavuttamiseksi.
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Kun ennustekäyrä sovitettiin kokonaisfosforipitoisuuksien mediaaniin 50 %:n luotettavuudella,
hyvä ekologinen tila saavutettiin kokonaisfosforipitoisuudella 12 µg/l ja tavoitekuormalla 1,6
g/m2/vuosi. Keskimääräistä alueellista fosforikuormitusta (3,0 g/m2/vuosi) pitäisi siis vähentää
60 %, jotta saavutettaisiin hyvä ekologinen tila klorofyllin-a:n perusteella. Kokonaistypen
tavoitekuormaksi arvioitiin 50 %:n luotettavuudella 33 g/m2 vuodessa, mikä oli noin puolet
keskimääräisestä alueellisesta kuormasta (72 g/m2/vuosi). Luotettavuustasoa voidaan tiukentaa,
mikäli halutaan varmemmat ennusteet. Esim. 80 %:n luotettavuustasolla typen tavoitekuorma on
18 g/m2/vuosi.
Seuranta-aineiston perusteella hyvän ekologisen tilan vaatimukset on Vanhankaupunginlahdella
saavutettu tähän mennessä vain muutaman kerran, kun arvioidaan klorofylli-a -pitoisuus typen ja
fosforin alueellisten kuormien perusteella 50 %:n luotettavuudella (kuva 53).
Ravinnepitoisuuksien ennusteet vaikuttivat realistisilta, kun niitä verrattiin kesäaikaisen typen ja
fosforin hyvän ja tyydyttävän välisiin luokkarajoihin Selkämeren ja Ruotsin Askö saariston
vähäsuolaisissa (4-5 psu) murtovesissä.
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Klorofylli-a:n ohella vesipuitedirektiivi edellyttää luokittelukriteerit muillekin kasviplanktonin
indikaattoreille. Tässä tutkimuksessa määritettiin klorofylli-a:n avulla luokkarajat myös
sinilevien biomassalle. Vanhankaupunginlahdella klorofylli-a -pitoisuus selitti 63 % sinilevien
vaihtelusta. Hyvän ja tyydyttävän väliseksi luokkarajaksi arvioitiin 185 µg/l (kuva 54).
Logistisen regression perusteella sinileväkukintojen todennäköisyys kasvoi fosforipitoisuuksien
kasvaessa ja väheni typpipitoisuuksien kasvaessa (kuva 55). Sinilevien ja typpipitoisuuksien
välisen negatiivinen yhteys selittyy siten, että typpi on pääosin peräisin kiintoaineen
samentamista jokivesistä (Korpinen ym. 2004). Fosforia lahtialueelle tulee sekä virtausten
mukana ulkosaaristosta että vapautuu pohjasedimentistä, johon ravinteita on sedimentoitunut
runsaasti voimakkaan kuormituksen aikana.
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Kuva 54. Sinilevien biomassa klorofylli-a:n Kuva 55. Sinileväkukintojen todennäköifunktiona Vanhankaupunginlahdella.
syys kokonaisfosforin ja -typen funktioina
Vanhankaupunginlahdella.
Pilotti-alueen palaute ja CLR-sovelluksen johtopäätökset
CLR-mallia on tähän mennessä testattu vain Helsingin Vanhankaupunginlahdella, jossa se antaa
järkeviä tuloksia. Pilottialueen palautetilaisuuksissa mallin tulokset herättivät kiinnostusta ja
yhteistyöhalukkuutta jatkokehitykseen, jossa on tarkoitus ottaa huomioon mm. lahden sisäinen
kuormitus.
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Vedenlaatu- ja kuormitusaineisto on poimittu ympäristöhallinnon HERTTA-rekisteristä ja
jatkokäsitelty SAS Enterprise -ohjelmalla, jolla on myös rakennettu makrot rannikon joki- ja
lahtiaineistojen yhdistämistä ja ravinnevirtaamien laskentaa varten. SAS-ohjelman tuottamat
datatiedostot on muokattu siten, että ne voidaan syöttää suoraan CLR-malliin. Valmiit
mallitulosteet (graafit ja taulukot) on tarkoitus viedä Vesinettiin. Koska kukin rannikon estuaari
on omanlaisensa, laskentaa ei voida tehdä Vesinetissä rutiininomaisesti muille estuaareille.
SYKEssä on kuitenkin tarkoitus tehdä tulevaisuudessa lisää CLR-sovelluksia ja esittää tulokset
Vesinetissä.
Tuloksia on mahdollista hyödyntää vesipuitedirektiivin mukaisissa vesienhoitosuunnitelmissa ja
toimenpideohjelmissa,
joissa
arvioidaan
vesimuodostumatai
estuaarikohtaisesti
kuormitusvähennysten vaikutuksia klorofylli-a -pitoisuuksiin. CLR-mallia voidaan jatkossa
hyödyntää yhdistämällä tulokset erilaisiin malliverkkoihin, joiden avulla voidaan arvioida
esimerkiksi ekosysteemissä tapahtuvia muutoksia. Siten CLR:n tulokset tulevat hyödyntämään
omalta osaltaan myös meristrategiadirektiivin toimeenpanoa.

4.11 Kustannustehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden valinta

Turo Hjerppe,

Mika Marttunen

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaan
vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että pinta- ja
pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. EU:n
vesipuitedirektiivin
mukaan
vesienhoito
tulisi
järjestää
kustannustehokaita
toimenpideyhdistelmiä käyttäen, eivätkä kustannukset saisi olla kohtuuttomia suhteessa
saavutettavaan hyötyyn. Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu (KUTOVA) on
kehitetty vesienhoidon toimenpideohjelmien laatimisen avuksi toimenpiteiden kustannusten ja
kuormitusvähennysvaikutusten arvioimiseksi.
KUTOVA-työkalu laskee vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuuden eli hintalapun
yhden fosforikilon vähentämiselle. Työkalu sisältää toimenpiteitä maatalouden, metsätalouden,
haja-asutuksen ja turvetuotannon sektoreilta. Työkalun avulla on mahdollista vertailla yksittäisiä
vesiensuojelutoimenpiteitä niiden kustannustehokkuuden tai niillä saavutettavissa olevan
kuormitusvähennyksen mukaan. Lisäksi sen avulla voidaan muodostaa toimenpideyhdistelmiä,
joiden yhteisvaikutus kuormitukseen voidaan selvittää sekä laskea toimenpideyhdistelmän
kustannukset.
KUTOVA on SYKEssä kehitetty vesienhoidon kustannushyötytarkasteluja varten (Kunnari 2008,
Marttunen ym. 2012). GisBloom-hankkeessa sitä kehitettiin edelleen mm. lisäämällä uusia
toimenpiteitä ja epävarmuustarkastelua ja sovellettiin Temmesjoen, Paimionjoen, Hiidenveden,
Vanajaveden, Vantaanjoen, Lapuanjoen ja Pien-Saimaan alueilla.
4.11.1 Lähtötiedot
Työkalun lähtötietoja ovat toimenpiteiden kustannukset ja vaikutukset fosforikuormitukseen, eli
reduktiot, sekä kuormitus sektoreittain ja toimenpiteiden maksimialat.
Toimenpiteiden kustannukset voivat olla joko investointi- ja käyttökustannuksia tai välillisiä
kustannuksia tai näiden yhdistelmiä. Kustannukset perustuvat pääasiassa vesienhoidon
suunnittelutyössä laadittuihin suosituksiin. Maatalouden osalta kustannukset perustuvat pitkälti
ympäristötuen mukaisiin kustannuksiin, mutta sektoritiimien mietinnöissä niitä on vielä
tarkennettu. Maatalouden toimenpiteiden kustannuksista 40-100 % kohdistuu valtiolle
ympäristötukien muodossa ja 0-60 % viljelijälle. Esim. talviaikaisen kasvipeitteisyyden
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käyttökustannuksiksi on maatalouden sektoritiimin mietinnössä arvioitu 50 €/ha, josta 30 €/ha
olisi keskimäärin ympäristötuen piiristä katettava osuus.
Toimenpiteiden investointikustannukset on pääomitettu käyttäen eri toimenpiteille suositeltua
kuoletusaikaa ja 5 %:n korkoa. Laskelmissa käytetty korkokanta valittiin Suomen Pankin
tilastojen mukaan. Peruskorko on korkeimmillaan ollut 9,5 % ja alimmillaan 1,25 % jaksolla
1950 – kesäkuu 2012. Laskelmien korkokanta 5 % on peruskoron keskiarvo pyöristettynä
lähimpään kokonaislukuun (Suomen Pankki 2012).
Toimenpiteiden käyttökustannukset on otettu mukaan vesienhoidon sektoritiimien mietinnöistä.
Näin on saatu kullekin toimenpiteelle laskettua vuosikustannus:
ö

=

(

(

)

)/

)

+ ä

ö

(4)

Toimenpiteiden vaikutukset fosforikuormitukseen on koottu saatavilla olleista tutkimuksista.
Maatalouden toimenpiteissä on hyödynnetty suurelta osin VIHMA-mallia (Puustinen ym. 2010),
jonka avulla voidaan määrittää valuma-aluekohtaisesti peltotoimenpiteiden vaikutus
fosforikuormitukseen. Muiden toimenpiteiden osalta kirjallisuudesta saatua arviota voidaan
muuttaa, mikäli alueelta on saatavilla tarkempaa tietoa.
Koska suurin osa toimenpiteiden vaikutuksista on annettu prosentuaalisena vähennyksenä
tulevasta kuormituksesta, täytyy kullekin toimenpiteelle määritellä lähtökuormitus, johon
toimenpide vaikuttaa. Lähtötietoina KUTOVA tarvitsee VEMALAn (Huttunen ym. 2006, 2007,
2008) ja maankäyttöön perustuvan VEPS-mallin (Tattari ja Linjama 2004) arviot kuormituksen
jakautumisesta sektoreittain, VIHMAn arvion peltomaiden kokonaisfosforikuormituksesta sekä
nurmien ja syysviljeltyjen peltojen kuormituksesta. Tarkasteluissa kaikki kuormitus suhteutetaan
VEMALAn arvioihin, joita voidaan pitää parhaina käytettävissä olevina.
Koska toimenpiteen vaikutus lasketaan koko toimenpidealalle tulevan kuormituksen avulla
(toimenpiteen lähtökuormitus), täytyy kustannusten ja yksikköreduktion laskemista varten
arvioida toimenpiteen maksimaalinen toteutusala. Maksimialoja arvioitaessa pyritään ottamaan
huomioon jo toteutetut toimenpiteet. Tämä on käytännössä hankalaa, mutta suuntaa-antavia
arvioita voidaan saada tilastoista ja asiantuntijoilta. Peltotiedot arvioidaan VEMALAsta saatavien
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) tietojen ja VIHMAn avulla. Hajaasutuksen määrä saadaan VEPSistä tai rakennus- ja huoneistorekisterin tietokannasta.
Turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteet on listattu VAHTI-tietojärjestelmään. Metsätalouden
hakkuu- ja kunnostusojitusaloja voi arvioida metsätalousmaan pinta-alan sekä ojitusta ja
hakkuita koskevien tilastojen avulla tai tarkkoja tietoja voidaan pyytää alueellisilta
metsäkeskuksilta.
Sektorikuormituksiin liittyy seuraavat oletukset:
- Maatalouden kuormituksessa ei oteta huomioon karjatalouden kuormitusta, vaan
kyseessä on pelkästään pelloilta tuleva kuormitus.
- Metsätalouden kuormituksen oletetaan tulevan vain kunnostusojituksista ja hakkuista.
Kuormitus jaetaan ojitus- ja hakkuualojen suhteessa.
- Haja-asutuksen kuormitus jaetaan vakituisen asutuksen ja loma-asutuksen kesken
VEPSin ominaiskuormituslukujen perusteella.
- Turvetuotannon toimenpiteiden kuormituksessa otetaan huomioon jo toteutetut
vesiensuojelutoimet. Ne saadaan VAHTI-järjestelmästä.
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4.11.2 Laskentatapa
KUTOVA-työkalussa toimenpiteen kustannustehokkuus määritetään toimenpiteen kustannusten
(maksimikustannus) ja kuormituksen vähennyspotentiaalin (maksimivähennys) suhteena, kun
toimenpide toteutetaan maksimilaajuudessaan. Toimenpiteen maksimikustannus saadaan
yksikkökustannusten ja toimenpiteen maksimialan tulona ja maksimivähennys saadaan
toimenpiteen reduktion ja lähtökuormituksen tulona. Mallin laskentatapaa on havainnollistettu
kuvassa 56.

Kuva 56. KUTOVA-työkalun laskentaperiaate.
Toimenpiteiden kustannustehokkuuden ja toteuttamislaajuuden perusteella voidaan laatia
toimenpideyhdistelmiä.
Kustannustehokkaimpaan
toimenpideyhdistelmään
valitaan
toimenpiteitä kustannustehokkuusjärjestyksessä. Kun toimenpide on valittu, sen vaikutus
sektorin kuormitukseen huomioidaan ja lasketaan muille toimenpiteille uusi kustannustehokkuus.
Toimenpideyhdistelmien tekeminen mahdollistaa käyttäjän harkinnan toimenpiteiden
toteuttamislaajuuden valinnassa. Lisäksi voidaan asettaa kokonaiskustannuksille tavoitesumma
tai tavoiteltava kuormitusvähennys, jota käytetään toimenpideyhdistelmän muodostamisen
reunaehtona. Työkalu laskee myös valitun toimenpideyhdistelmän kustannusten jakautumisen
sektoreittain eri toimijoille sekä toimenpideyhdistelmällä saavutettavan kuormitusvähennyksen
sektoreittain ja suhteessa kokonaiskuormitukseen.
Toimenpiteillä voi olla vaikutuksia toisiinsa. Esim. talviaikainen kasvipeitteisyys ja
monivuotinen nurmiviljely ovat toisensa poissulkevia. Lisäksi ne vähentävät pelloilta tulevan
kuormituksen määrää, mikä vaikuttaa puolestaan suojavyöhykkeen tehokkuuteen.
Toimenpiteiden vaikutukset toisiinsa on toimenpideyhdistelmiä valittaessa huomioitu
maatalouden ja turvetuotannon osalta kuvassa 57 esitetyllä tavalla.

Optimaalinen
lannoitus

Kipsin
levitys
pelloille

Virtaaman
säätö

Monivuotinen
nurmiviljely

SäätöPeltojen talviaikainen salaojitus
kasvipeitteisyys
Kemiallinen
käsittely

Suojavyöhyke

Pintavalutuskenttä

Kuva 57. Maatalouden ja turvetuotannon toimenpideyhdistelmien vaikutukset.
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Kosteikko

Optimaalinen lannoitus siis vaikuttaa kaikkiin muihin maatalouden toimenpiteisiin, ja
suojavyöhykkeet vain kosteikoiden tehokkuuteen. Vaikutus huomioidaan toimenpiteen
lähtökuormituksen muuttumisena. Jos siis lisätään peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä, se
vähentää säätösalaojituksen, suojavyöhykkeiden ja kosteikoiden piiriin tulevaa kuormitusta.
Koska reduktiot on esitetty prosentuaalisina, vaikuttaa lähtökuormituksen väheneminen
toimenpiteen kilomääräiseen kuormitusvähennykseen ja siten kustannustehokkuuteen.
Toimenpiteiden toteuttamislaajuus otetaan huomioon seuraavasti. Oletetaan, että toimenpide A
vaikuttaa toimenpiteeseen B. Jos A:n toteutettava ala on pienempi kuin B:n maksimiala,
vähennetään B:n lähtökuormituksesta A:n aikaansaama kuormituksen vähenemä. Muussa
tapauksessa vähennetään B:n lähtökuormituksesta toimenpiteiden alojen suhteella kerrottu
kuormituksen vähenemä eli lasketaan se osuus A:n aikaansaamasta kuormitusvähennyksestä,
joka syntyy B:n toteutusalalla ja vaikuttaa siten sen lähtökuormitukseen. Kuvassa 58 on
havainnollistettu laskentaa.
Toisensa poissulkevia toimenpiteitä mallissa ovat peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja
monivuotinen nurmiviljely, viemäröinnin laajentaminen haja-asutusalueelle ja haja-astutuksen
kiinteistökohtaiset jätevesien puhdistusmenetelmät, turvetuotannon pintavalutuskentät
pumppaamalla ja ilman pumppausta sekä metsätalouden putki- ja pohjapadot, kosteikot ja
pintavalutuskentät. Toimenpiteiden päällekkäisyys on huomioitu mallissa siten, että
toimenpideyhdistelmiä tehtäessä toimenpiteen maksimiala pienenee, kun samalla alalla tehtävää
toista toimenpidettä lisätään yhdistelmään.
Toimenpiteiden alat
Toimenpide

Toimenpide
B
B
A
A

Toimenpide
Toimenpide
A
A
B

B:n lähtökuormitus =
B:n lähtökuormitus– A:n aiheuttama vähennys
Esim. A = Kipsin levitys pelloille
B = Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

B:n lähtökuormitus =
B:n lähtökuormitus– B:n ala / A:n ala * A:n aiheuttama vähennys
Esim. A = Optimaalinen lannoitus
B = Säätösalaojitus

Kuva 58. Toimenpiteiden toteuttamislaajuuden huomioiminen, kun ne vaikuttavat toisiinsa.

4.11.3 Epävarmuus
KUTOVA-työkalun lähtötietoihin liittyviä epävarmuuksia on tunnistettu. Suurin epävarmuus
liittyy toimenpiteiden kustannuksiin, sillä oletuskustannukset ovat valtakunnallisia keskiarvoja ja
perustuvat esim. maatalouden osalta ympäristötukijärjestelmään. Tästä syystä yhdessä
asiantuntijoiden kanssa on määritetty lähtötiedoille vaihteluväli. Epävarmuustarkastelu
toteutetaan Monte Carlo -simuloinnilla. Menetelmään on päädytty siksi, että se soveltuu
moniulotteisiin ongelmiin, joiden useissa lähtötiedoissa tiedetään olevan epätarkkuutta. Analyysi
perustuu lähtöarvojen satunnaiseen arvontaan minimi- ja maksimiarvojen väliltä. Annettuja
lähtöarvoja käsitellään siten kuin ne tulevat annetusta tilastollisesta jakaumasta, KUTOVAtyökalussa on käytetty normaalijakaumaa. Arvotuilla lähtötiedoilla lasketaan toimenpiteiden
kustannustehokkuus. Arvontaa toistetaan 1000 kertaa ja arvotuista tuloksista lasketaan
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toimenpiteiden kustannustehokkuuden keskiarvo ja keskihajonta. Yksittäisten toimenpiteiden
lisäksi
myös
toimenpideyhdistelmän
kokonaiskustannuksien
ja
saavutettavan
kuormitusvähennyksen todennäköisyysjakauma määritetään Monte Carlo -menetelmän avulla.
4.11.4 Keskeiset tulokset
KUTOVAa sovellettiin ja kehitettiin GisBloom-hankkeessa kaikkiaan kahdeksalla pilottialueella,
jotka ovat Hiidenvesi, Karvianjoki, Lapuanjoki, Paimionjoki, Pien-Saimaa, Temmesjoki,
Vanajavesi ja Vantaanjoki. Kuvassa 59 on vertailtu muutamien havainnollisimpien
toimenpiteiden kustannustehokkuutta Hiidenveden, Lapuanjoen, Pien-Saimaan, Vanajaveden ja
Vantaanjoen pilottialueilla. Kuvasta voidaan nähdä, että pääosin erot toimenpiteiden
kustannustehokkuudessa ovat suurempia toimenpiteiden kuin pilottialueiden välillä. Esim.
kosteikot ja metsätalouden toimenpiteet ovat kaikilla alueilla varsin kustannustehokkaita, kun
taas haja-asutuksen ja loivien peltojen toimenpiteet kuuluvat kaikilla alueilla kalleimpien
menetelmien joukkoon. Kuvasta nähdään myös hyvin, miten talviaikainen kasvipeitteisyys, joka
vähentää pinta-valuntaa, eroosiota ja kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista, on
sitä kustannustehokkaampi, mitä kaltevampi pelto on kyseessä.
Alueellinen vaihtelu kustannustehokkuudessa on suurinta metsätalouden, haja-asutuksen ja
turvetuotannon toimenpiteissä. Eroja selittävät turvetuotannon ja viemäröimättömän hajaasutuksen määrä suhteessa näiden sektoreiden kuormitukseen. Esim. Vantaanjoella hajaasutuksen toimenpiteet ovat selvästi kustannustehokkaampia kuin muilla pilottialueilla, mikä
johtuu haja-asutuksen kuormituksen suhteellisen suuresta osuudesta (25 %) valuma-alueen
kokonaiskuormituksesta.
Maatalouden osalta kustannustehokkuuden alueellinen vaihtelu on suurinta säätösalaojituksen
osalta. Tähän vaikuttaa se, että säätösalaojitus ei sovi savi- ja turvemaille, eikä kaltevuudeltaan
yli 2 %:n pelloille. Alueiden välinen vaihtelu johtuu siis eroista vallitsevissa maalajeissa ja
loivien peltojen määrässä. Myös peltotoimenpiteiden kustannustehokkuuden alueellinen vaihtelu
on kohtalaista, mikä johtuu eroista peltojen kaltevuusjakaumassa sekä esim. jo olemassa olevan
talviaikaisen
kasvipeitteisyyden
suhteellisesta
osuudesta
peltoalasta.
Pienintä
kustannustehokkuuden alueellinen vaihtelu on kosteikoilla, joiden osalta se aiheutuu lähinnä
siitä, kuinka suuri osa pelloista on mahdollisten kosteikoiden valuma-alueilla.

Sivu 80

Kuva 59. Eräiden toimenpiteiden kustannustehokkuus Hiidenveden, Lapuanjoen, Pien-Saimaan,
Vanajaveden ja Vantaanjoen pilottialueilla.
Kullakin pilottialueella vertailtiin vesienhoitotyössä tehtyjä toimenpideohjelmia suhteessa
alueelle määritettyyn kustannustehokkaimpaan toimenpideyhdistelmään. Osalle pilottialueista,
kuten Hiidenvesi, Vanajavesi ja Vantaanjoki, ei vesienhoidon suunnittelutyössä ollut asetettu
tarkkoja toimenpidemääriä. Näille alueille toimenpiteet määritettiin vertaamalla valuma-alueen
maankäyttöä kyseisen maakunnan maankäyttöön. Tällä suhteella toimenpiteet ositettiin
maakunnan tasolta valuma-alueille ja mukaan valittiin vain KUTOVAssa olevat kustannusten
määrittämiseksi.
Toimentoimenpideohjelmien vuotuiset kustannukset vaihtelivat 140 000 ja 13 000 000 euron
välillä ja niillä saavutettaisiin 7-27 %:n vähennys nykyiseen fosforikuormaan (taulukko 12).
Vähäisin vaikutus saavutettaisiin Paimionjoen ja suurin Vantaanjoen valuma-alueella.
Kustannustehokkaimmat toimenpideyhdistelmät muodostettiin asettamalla budjettirajoitteeksi
vuosina 2009-2010 laadittujen toimenpideohjelmien kustannukset. Kustannustehokkaimmilla
yhdistelmillä voitaisiin saavuttaa 14-37 %:n vähennys alueella nykyisin syntyvään
fosforikuormaan. Ero vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisiin toimenpiteisiin on
pilottialueittain 3-23 prosenttiyksikköä. Ero on pienin Karvianjoen ja suurin Paimionjoen
vesistöalueella (taulukko 12). Alueilla, missä erot ovat pieniä, on toimenpideohjelmaan jo valittu
toimenpiteitä, jotka kuuluvat kustannustehokkaimpiin. Sen sijaan alueilla, joiden
toimenpideohjelmassa on runsaasti kalleimpia toimenpiteitä, erot ovat suurempia.
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Taulukko 12. Vesienhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjen toimenpideyhdistelmien
kustannukset ja fosforikuormituksen vähenemä sekä samalla budjetilla muodostetun
kustannustehokkaimman toimenpideyhdistelmän fosforikuormituksen vähenemä.
Pilottialue
Kustannukset
Toimenpideohjelma Kustannustehokas
Ero
(€/v)
(%)
yhdistelmä (%)
(%-yks)
Hiidenvesi
3 250 000
17
37
+20
Karvianjoki
4 000 000
11
14
+3
Lapuanjoki
13 000 000
12
29
+17
Paimionjoki
3 850 000
7
30
+23
Pien-Saimaa 140 000
8
24
+16
Temmesjoki
2 200 000
9
16
+7
Vanajavesi
6 000 000
16
35
+19
Vantaanjoki
11 000 000
27
36
+9
Tarkemmat tulokset löytyvät Vesinetistä valitsemalla ensin vesimuodostuman infoikkunasta
välilehden ’Taloudelliset tarkastelut’ ja sitten ’Toimenpidelaskelmat’ (kuva 60).

Kuva 60. KUTOVAn tulokset Vesinetissä ’Taloudelliset tarkastelut’ –välilehden alla.

4.12 Vedenlaadun paranemisesta virkistyskäytölle syntyvien hyötyjen
arviointi Turo Hjerppe, Elina Seppälä, Mika Marttunen
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaan
vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että pinta- ja
pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. EU:n
vesipuitedirektiivin
mukaan
vesienhoito
tulisi
järjestää
kustannustehokaita
toimenpideyhdistelmiä käyttäen, eivätkä kustannukset saisi olla kohtuuttomia suhteessa
saavutettavaan hyötyyn. Microsoft Excelissä toimiva VIRVA-malli (Mustajoki ja Marttunen
2009, Marttunen ym. 2012) kehitettiin SYKEssä vesienhoidosta virkistyskäytölle syntyvien
hyötyjen arvioimiseksi. Erityisesti se soveltuu rehevyyden vaikutusten tarkasteluun
rantakiinteistöjen ja muiden asukkaiden kannalta. Hyötyjen avulla voidaan laskea, ovatko
vesienhoidosta aiheutuvat kustannukset kohtuuttomia suhteessa syntyviin hyötyihin.
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Yleensä arvioinnin ensimmäinen askel on koota ranta-asukkailta ja/tai muilta käyttäjiltä kyselyn
avulla arvioita vedenlaadun vaikutuksesta virkistyskäytön laatuun ja virkistyskertojen määriin
sekä skenaariokysymysten avulla virkistyskäyttötottumuksien muutoksiin, mikäli vedenlaadussa
tapahtuisi selvästi havaittava muutos. Lisäksi tarvitaan tietoja nykyisestä vedenlaadusta ja
rantatonttien sekä rakennusten hinnoista ja määristä. Muille kuin rantakiinteistöjen käyttäjille
sovellettavaan malliin tarvitaan tieto eri käyttömuotojen käyttäjämääristä. Nämä kootaan
tilastoista, rekistereistä ja paikallisista asiantuntija-arvioista.
Arvio virkistyskäytön määrän tai laadun muutoksista määritetään muille kuin rantakiinteistöjen
käyttäjille uinnin, kalastuksen ja veneilyn osalta. Rantakiinteistöjen käyttäjillä huomioidaan
myös pesu- ja saunavedenotto sekä vesimaiseman ihailu ja/tai rannalla oleilu.
4.12.1 Vedenlaatua kuvaava mittari
Koko arvioinnin lähtökohtana on, että vedenlaadun heikentyminen vähentää virkistäytymisestä
koettua hyötyä tai arvoa, kun virkistäytymisen miellyttävyys vähenee ja käyttäjälle aiheutuu
lisätyötä tai lisäkustannuksia ja käytön määrä vähenee tai jopa loppuu.
VIRVA-tarkastelussa tulosten kannalta on tärkeää löytää sellainen vedenlaatua kuvaava mittari,
joka kuvaa hyvin rehevyyden muutoksia ja jossa tapahtuvat muutokset ovat myös ihmisten
helposti havaittavissa. Järvillä vedenlaatua ja rehevyystasoa kuvaavana mittarina voidaan käyttää
klorofylli-a - tai fosforipitoisuutta. Virkistyskäytölle haittaa aiheuttavat erityisesti veden sameus
ja leväkukinnot. Erityisesti luontaisesti sameissa vesistöissä kokonaisfosforipitoisuus voi olla
paremmin käyttäjien kokemuksia kuvaava mittari. Sen sijaan kirkkaissa vähähumuksissa
järvissä, joissa massiiviset leväkukinnot aiheuttavat haittaa virkistyskäytölle, klorofylli-a –
pitoisuus voi olla kokonaisfosforipitoisuutta parempi mittari. Jokivesistöissä vedenlaatua
kuvaavana suureena käytetään yleensä veden fosforipitoisuutta, koska virtaavissa vesissä ei
kehity levien massaesiintymiä samalla lailla kuin järvissä. Merialueilla taas klorofylli-a:n
valintaa vedenlaatua kuvaavaksi mittariksi puoltaa se, että sitä pidetään tärkeimpänä muuttujana
perustuen meren biologiseen toimintaan, kun arvioidaan vesistön rehevöitymisen astetta tai
veden yleistä käyttökelpoisuusluokitusta (Suominen 2003.)
4.12.2 Arvofunktiot ja käyttökelpoisuuskerroin
Vedenlaadun ja vesistön käyttökelpoisuuden välistä riippuvuutta kuvataan arvofunktioiden
avulla. Mallissa oletetaan, että rehevöitynyt vesistö ei nykytilassaan sovellu virkistyskäyttöön
ihanteellisesti, vaan siinä on jonkin verran vuosittain esiintyvää käyttökelpoisuuden alenemaa.
Tämä alenema määritetään arvofunktioiden perusteella.
Arvofunktioiden muodon määrittäminen tapahtuu yleensä asiantuntijatyönä ja siinä voidaan
huomioida kyselytutkimusten perusteella laskettuja käyttökelpoisuuskertoimia, vesistön
ekologisen luokituksen ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen raja-arvoja ja mahdollisesti myös
paikallisten asiantuntijoiden näkemyksiä. Kuvassa 61 on esitetty esimerkit mallin kaikille
viidelle eri virkistyskäyttömuodolle laadituista arvofunktioista ja niiden keskinäisestä
järjestyksestä, kun veden laadun mittarina on käytetty klorofylli-a:ta.
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Kuva 61. Virkistysmuodoille Pien-Saimaalla määritetyt arvofunktiot sekä vesistöjen yleisen
käyttökelpoisuusluokituksen raja-arvot (E/H = erinomaisen ja hyvän, H/T = hyvän ja
tyydyttävän, T/V = tyydyttävän ja välttävän ja V/H = välttävän ja huonon luokan raja-arvo).
Arvofunktioiden jyrkkyys kertoo, kuinka voimakkaasti vedenlaatu vaikuttaa vesistön eri
virkistyskäyttömuotoihin. Pilottisovellusten perusteella voidaan todeta vedenlaadun vaikuttavan
voimakkaimmin pesu- ja saunaveden ottoon sekä uintiin ja lievimmin vesimaiseman ihailuun ja
rannalla oleiluun sekä veneilyyn. Toisaalta perheissä, joissa on pieniä lapsia tai kotieläimiä
leväkukinnot voivat rajoittaa oleskelua ranta-alueella ja aiheuttaa näin ylimääräistä huolta.
Pääsääntöisesti arvofunktiot alkavat laskea sitä aiemmin ja jyrkemmin, mitä läheisemmässä
kosketuksessa veteen ollaan, koska veden laatu vaikuttaa tällöin voimakkaammin
virkistyskäyttökokemukseen.
Jokiosuuksien ranta-asutuksen arvofunktiot poikkeavat osin järvi- ja rannikkoalueiden
arvofunktioista, koska jokivesistössä vesimaiseman osuus on muita käyttömuotoja suurempi.
Lisäksi jokivesistöissä käyttömuotojen virkistysarvoon vaikuttaa voimakkaasti myös veden
virtaama ja syvyys, jolloin vedenlaadusta aiheutunut haitta virkistyskäytölle koetaan
pienemmäksi kuin järvillä. Tästä johtuen joilla käyttökelpoisuuskertoimet ovat yleensä
suuremmat kuin järvillä. Rannikkoalueilla puolestaan käyttömuodoista pesu- ja saunavedenotto
eivät ole mukana tarkasteluissa, koska suolainen murtovesi ei sovellu hyvin tähän tarkoitukseen.
Rantakiinteistön virkistysarvon hyödyn oletetaan muodostuvan kaikesta rantakiinteistössä ja sen
ympäristössä tapahtuvasta harrastamisesta ja rentoutumisesta. Siksi rantakiinteistöjen käyttäjille
määritetään ns. summa-arvofunktio. Summa-arvofunktio määritetään siten, että arvofunktiot
yhdistetään eri käyttömuodoille annettujen painoarvojen perusteella. Käyttömuodoille annetaan
painoarvot ottaen huomioon niiden merkitys vesistön käyttäjille. Painoarvot voidaan määrittää
kyselytutkimuksen vastaajien ilmoittamien harrastuspäivien perusteella.
4.12.3 Virkistyskäytön rahamääräiset arviot
VIRVA-mallissa oletetaan, että ranta-asukkaalle aiheutuu rantakiinteistön hankkimisesta muualla
sijaitsevaa kiinteistöä enemmän kustannuksia, mutta vastineeksi hän saa virkistyskäyttöhyötyä
vesistöstä. Tämän hyödyn suuruus riippuu kyseisen vesistön tilasta.
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Vesistön rannalla sijaitsevien kiinteistöjen rahamääräinen vesistöstä riippuva virkistyshyöty
VIRVAlla määritetään tontin ja rakennuksen markkinahintojen avulla. Virkistyskäyttöarvo on
sidottu kiinteistön nykyarvoon. Laskelmissa määritetään kiinteistön vuosikustannukset ja
rantakiinteistön vesistöstä riippuvan virkistysarvon osuus kokonaisvuosikustannuksista.
Laskelmissa oletetaan vesistöstä johtuvan arvon olevan erinomaisessa tilassa 15-30 %
rakennuksen ja 40-80 % tontin hinnasta. Vesistöstä johtuva arvo vaihtelee mm. vesistötyypin,
vesistön koon ja sen mukaan, sijaitseeko tontti rannalla vai saaressa (Mattila 1995). VIRVA
huomioi kuitenkin vain vesistötyypin ja järvien osalta sen, onko järvi iso (yli 5 km2) vai pieni
(alle 5km2). Mantereella ja saaressa sijaitsevia kiinteistöjä ei siis erotella.
Nykyisestä vedenlaadusta johtuva vuosittainen virkistyskäyttöarvon alenema rantakiinteistöä
kohti saadaan kertomalla rantakiinteistön virkistyskäytön vuosiarvo vesistön käyttökelpoisuuden
muutosta (esim. tyydyttävästä hyvään tilaan) kuvaavalla kertoimella. Tämä kerroin saadaan
vähentämällä ihannetilan arvosta (yksi) käyttökelpoisuuskertoimen arvo nykytilassa.
Järvikohtainen virkistyskäyttöarvo lasketaan kertomalla yksittäiselle kiinteistölle laskettu arvo
kaikkien rantakiinteistöjen lukumäärällä (kuva 62).

Kuva 62. Rantakiinteistöjen virkistyskäyttöarvon määrittäminen VIRVA-mallilla.
Kiinteistöjä käyttävien henkilöiden lisäksi vesistöissä käy virkistymässä myös muualta tulevia
henkilöitä. Vedenlaadun muuttuessa myös heidän virkistyskäyttönsä voi muuttua.
Rahamääräinen arvio muuttuneesta virkistyskäytöstä määritetään myös heidän virkistyskäytölle
uinnin, kalastuksen ja veneilyn osalta. Lähtötietoina käytetään yhden virkistyskäyntikerran
rahamääräistä arvoa, kun vesistö on ihannetilassa (kuva 63).
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Kuva 63. Muiden kuin rantakiinteistöjen käyttäjien uinnin, veneilyn ja kalastuksen arvon
määrittäminen VIRVA-mallilla.
Jos vesistön tila paranee, se voi lisätä nykyisten käyttäjien kiinnostusta ja halukkuutta käyttää
sitä useammin tai tuoda vesistöön uusia virkistyskäyttäjiä. Vesistön tilan heikkeneminen voi sen
sijaan vähentää käyttöä ja käyttäjämääriä. Muiden kuin rantakiinteistöjen käyttäjien lukumäärä ja
käynti-intensiteetti voidaan määrittää asiantuntija-arvioiden tai tutkimusten perusteella.
Mahdollisia lähteitä ovat esimerkiksi LVVI2-tutkimuksen (Sievänen ja Neuvonen 2011) ja
Suomi kalastaa –tutkimuksen (Seppänen ym. 2011) tilastot.
Ihannetilassa veneily- ja kalastuskerran arvoiksi on määritetty 15 ja 20 euroa. Uintikerran arvon
määrittämiseen voidaan käyttää uimahallien kertalipun hintaa eli 10 euroa, vaikka uimahallissa
käyntiin ei liitykään luontokokemusta. Uinti-, veneily- ja kalastuskerran arvon määrittämiseen
liittyy siis paljon epävarmuutta, minkä vuoksi virkistyskertojen oletusarvoille muodostettiin
vaihteluvälit: uinnille ja veneilylle ±5 euroa ja kalastukselle ±10 euroa oletusarvosta.
Määritettäessä arvoa muiden kuin rantakiinteistöjen käyttäjien yhdelle uinti- veneily- ja
kalastuskerralle, voidaan hyödyntää myös aikaisempia taloudellisia arvottamistutkimuksia.
Niiden tuloksia tulee kuitenkin käyttää suuntaa-antavina ja tarkasti harkiten, sillä tutkimukset
ovat aina tutkimusalue- ja tapauskohtaisia.
4.12.4 Epävarmuus
VIRVA–mallilla laskettuihin arvoihin liittyy paljon epävarmuutta, sillä lähtöarvojen
määrittämisessä ja arvofunktioiden muodostamisessa tehdään monia oletuksia ja asiantuntijaarvioita. Koska ei ole olemassa yksiselitteisesti oikeaa tapaa esim. diskonttauskoron valintaan tai
tarkasteltavan ajanjakson määrittämiseen, tarvitsee sovellus kattavan herkkyys- ja
epävarmuusanalyysin.
Hiidenvedellä sovelletun VIRVAn yhteydessä testattiin, mille lähtöarvoille malli on herkin, eli
mitkä lähtöarvot vaikuttavat eniten mallin lopputulokseen. Tarkastelu toteutettiin muuttamalla
kutakin lähtötietoparametria vuorotellen ±20 prosenttia ja vertaamalla toimenpiteen aiheuttamaa
muutosta nykytilan virkistyskäytön kokonaisarvoon. Tarkastelun perusteella merkittävimmin
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lopputulokseen vaikuttavat tontin arvo (18 %), korkoprosentti (18–20 %), tontin arvon vesistöstä
aiheutuva osuus (18 %) ja rakennusten määrä (20 %) (Koivisto ym 2012).
Myös VIRVA-mallilla arvioitujen rahamääräisten arvojen epävarmuuden analysoinnissa
päädyttiin käyttämään Monte Carlo –arvontaa, mutta toisin kuin KUTOVAssa, arvonta
suoritetaan tasajakaumasta. Arvonnan tuloksia voidaan esittää luokkafrekvenssijakaumana
vesistön virkistyskäyttöarvolle tai vedenlaadun paranemisesta syntyville hyödyille.
4.12.5 Keskeiset tulokset
VIRVA-mallia sovellettiin GisBloom-hankkeessa Hiidenvedellä, Pien-Saimaalla, Vanajanselällä,
Karvianjoen, Lapuanjoen ja Paimionjoen vesistöalueilla sekä Raaseporin rannikkoalueella.
Useimmille pilottialueille tarkastelu tehtiin osa-alueittain, koska alueella oli suuria eroja eri
järvien tai järvialtaiden nykytilassa, tai koska tarkasteluja tehtiin pilottialueella erityyppisille
vesistöille, kuten jokiosuuksille ja järville.
Taulukossa 13 on esitetty pilottialueiden rantakiinteistökohtainen vesistöstä aiheutuva
virkistysarvo (€/v/rantakiinteistö) nykytilassa sekä virkistysarvon muutos, mikäli hyvää
ekologista tilaa kuvaava ravinne- tai klorofylli-a -taso saavutetaan. Mikäli pilottialueen jokin
osa-alue on jo hyvässä ekologisessa tilassa, sille on esitetty ainoastaan virkistysarvo nykytilassa.
Nykytilassa virkistysarvo on suurin Paimionlahdella (11 000 €/v/rantakiinteistö) ja pienin
Lapuanjoen alaosalla (3 300 €/v/rantakiinteistö). Hyvän tilan saavuttamisesta suurin hyöty
saataisiin Kirkkojärvellä ja Mustionselällä (2 300 €/v/rantakiinteistö) ja pienin hyöty puolestaan
Vanajanselällä (200 €/v/rantakiinteistö). Läntinen Pien-Saimaa, Karvianjoen Isojärvi ja
Hiidenveden Kiihkelyksenselkä ym. ovat jo hyvää ekologista tilaa osoittavalla tasolla, joten
niille hyötyä ei ajatella syntyvän.
Erot nykytilan virkistysarvossa ja hyvän tilan saavuttamisesta syntyvässä hyödyssä johtuvat
eroista rantakiinteistön arvossa sekä vesistön nykyisestä vedenlaadusta. Mitä paremmassa tilassa
vesistö on, sitä korkeampi on vesistön virkistysarvo nykytilassa. Rantakiinteistön arvo ja
kiinteistön virkistysarvo-osuus riippuvat alueesta ja siitä, minkälaisen vesistön rannalla kiinteistö
sijaitsee. Merenrantakiinteistön arvo ja kiinteistön virkistysarvo-osuus ovat yleisesti
arvokkaampia kuin järvenrantakiinteistön, jokien rantakiinteistön hintataso on puolestaan
matalampi (Artell 2013).
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Taulukko 13. Vesistön vedenlaadusta aiheutuva rantakiinteistökohtainen virkistyskäyttöarvo
nykytilassa ja sen muutos, jos hyvä ekologinen tila saavutettaisiin.
Pilottialue
Ekologinen
Vesistöstä aiheutuva Hyöty, jos hyvää
tila ravinnevirkistysarvo
ekologista tilaa
tai klorofylli-a nykytilassa
kuvaava ravinne- tai
-tason
(€/v/rantakiinteistö)
klorofylli-a -taso
kuvastamana
saavutetaan
(€/v/rantakiinteistö)
Hiidenvesi
4 100
2 300
- Kirkkojärvi & Mustionselkä Tyydyttävä
Hyvä
7 600
- Kiihkelyksenselkä ym.
Karvianjoki
5 200
Hyvä
- Isojärvi
1 200
3 700
Välttävä
- Karvianjärvi
300
4 600
Tyydyttävä
- Karhijärvi
Lapuanjoki
Tyydyttävä
5 250
650
- Kuortaneenjärvi
Tyydyttävä
4
800
500
- Kauhajärvi
Välttävä
3 300
800
- Lapuanjoen alaosa
Välttävä
3 800
1 100
- Lapuanjoen keskiosa
Paimionjoki
620
4 800
Tyydyttävä
- Painio
1 800
3 600
Tyydyttävä
- Järviketju
1 400
4 400
Välttävä
- Jokiosuus
1 800
11 000
Tyydyttävä
- Paimionlahti
Pien-Saimaa
Välttävä
5 300
1 000
- Maavesi
6 600
- Läntisen
Pien-Saimaan Hyvä
Hyvä
6 900
itäosa
- Läntisen
Pien-Saimaan
länsiosa
Raasepori
Tyydyttävä
8 900
1 500
Vanajanselkä
Tyydyttävä
9 850
200
Taulukossa 14 on esitetty pilottialueiden vesistöstä aiheutuva kokonaisvirkistysarvo nykytilassa
sekä hyöty vedenlaadun parantuessa. Arviossa on mukana sekä rantakiinteistöt että muut
vesistön käyttäjät. Suurin kokonaisvirkistyskäyttöarvo on Raaseporin rannikkoalueella (36 milj.
€/v). Myös suurin hyöty vedenlaadun paranemisesta hyvään ekologiseen tilaan tai erinomaiseen
käyttökelpoisuusluokituksen mukaiseen tilaan saavutettaisiin Raaseporin rannikkoalueella.
Erot pilottialueiden välillä selittyvät pitkälti rantakiinteistöjen lukumäärällä, vaikka myös
kiinteistön arvo ja nykyinen vedenlaatu sekä muiden kuin rantakiinteistöjen käyttäjien lukumäärä
vaikuttavat kokonaisvirkistysarvoon.
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Taulukko 14. Pilottialueiden vesistöstä aiheutuva kokonaisvirkistysarvo ja hyöty vedenlaadun
parantuessa.
Pilottialue
Kokonaisvirkistysarvo Hyöty, kun hyvä Hyöty, kun erinomainen
nykytilassa (€/v)
ekologinen tila
yleisen käyttökelpoisuussaavutettu (€/v)
luokituksen mukainen tila
savutettu (€/v)
Hiidenvesi
5 500 000
370 000
630 000 *
Karvianjoki
6 200 000
320 000
2 100 000
Lapuanjoki
5 900 000
1 100 000
1 700 000
Paimionjoki 4 900 000
2 200 000
3 300 000
Pien-Saimaa 21 000 000
460 000
1 300 000
Raasepori
36 000 000
6 000 000
8 000 000
Vanajanselkä 9 800 000
200 000
400 000
*Hyöty laskettu muutokselle erinomaiseen ekologiseen tilaan.
Tarkemmat tulokset löytyvät Vesinetistä avaamalla vesimuodostuman infoikkunan ja
valitsemalla ensin välilehden ’Taloudelliset tarkastelut’ ja sitten ’Virkistyskäyttöarvo’ (kuva 64).

Kuva 64. VIRVA-mallin tulokset löytyvät Vesinetistä ’Taloudelliset tarkastelut’ –välilehden alta.
4.12.6 Kokemukset pilottialueilta
VIRVA-mallin soveltamisen ja kehitystyön kannalta GisBloom-hankkeen pilottikohteista saatiin
paljon arvokasta kokemusta. Hankkeen kuluessa sovelluksista karttui tarpeellista tietoa ja
kokemuksia muun muassa virkistyskäyttökyselyn toteuttamisesta, arvofunktioiden
muodostamisesta, muiden lähtötietojen keräämisestä, sekä VIRVAn laskennasta ja periaatteista ja
tulosten esittämisestä.
Pilottialueille tehtävät virkistyskäyttökyselyt
ovat tärkeä osa VIRVA-sovellusta.
Kyselytutkimuksen avulla kerätään vesistön käyttäjien kokemuksia arvofunktioiden ja
käyttömuotojen painoarvojen muodostamiseksi. Tässä hankkeessa kyselytutkimuksia toteutettiin
eri tavoin. Kaikille internetissä avoinna oleva webropol-kysely, jota mainostettiin
paikallismediassa ja sähköpostitse paikallisille harrastus- ja vesiensuojelujärjestöille sekä
Sivu 89

asukasyhdistyksille, toimii hyvin järvillä ja suurien taajamien lähistöllä. Positiivisia kokemuksia
webropol-kyselystä saatiin Pien-Saimaalla ja Vanajanselällä. Se ei sen sijaan toimi laajoilla
vesistöalueilla, esim. Lapuanjoella eri osa-alueiden vastaajamäärät jäivät pieniksi, mikä vaikeutti
arvofunktioiden muodostamista kyselytutkimuksen perusteella. Lapuanjoella perinteinen
postikysely ja satunnainen otanta ranta-asukkaista olisivat antaneet kattavamman otoksen.
Hankkeessa päädyttiin kuitenkin soveltamaan verkkokyselyä, koska haluttiin selvittää sen
toimivuutta erilaisilla tutkimusalueilla. Lisäksi verkkokysely on helpompi, nopeampi ja
edullisempi kuin perinteinen postikysely. Puutteeksi täytyy lukea se, että aineisto ei ole edustava,
vaan siinä luultavasti painottuvat sellaisten henkilöiden näkemykset, jotka käyttävät vesistöä
paljon tai ovat erityisen huolestuneita vesistön tilasta. Vain postikyselyn avulla voidaan
saavuttaa aidosti edustava satunnainen otos vesistön käyttäjistä.
Paimionjoella ja Karvianjoella toteutettiin postikyselyt, joista saatiin positiivisia kokemuksia
vastausprosenttien suhteen. Myös aikaisempia tutkimusalueella tehtyjä kyselytutkimuksia
voidaan hyödyntää, mikäli kysymykset ovat sopivia, kuten Hiidenvedellä. Lisäksi hankkeen
kuluessa saatiin oppia siitä, minkälaisilla kysymyksillä saadaan käyttäjien kokemuksia
arvofunktioiden muodostamista ja käyttömuotojen painoarvojen määrittämistä varten.
Kyselytutkimusten tulokset ovat oleellinen osa VIRVAn lähtötietojen, kuten arvofunktioiden ja
painokertoimien määrittämiseen. Lisäksi tutkimukset antoivat arvokasta tietoa vesistöjen
itseisarvosta sekä ihmisten huolesta pilaantuneita vesiä kohtaan. Kyselylomakkeissa vastaajilla
oli mahdollisuus vastata avoimiin kysymyksiin ja kertoa omista kokemuksistaan,
huolenaiheistaan sekä ehdottaa erilaisia kunnostustoimia.
Hankkeen pilottisovellusten myötä sovittiin yleiset arvofunktioiden muodostamisen periaatteet.
Arvofunktioita muodostettaessa hyödynnetään ja otetaan huomioon vesistön tyypin ekologisen
luokan raja-arvot, vesistöjen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen raja-arvot, kyselytutkimuksen
mukaiset käyttäjien kokemukset sekä mahdollinen tieto järven kalakannasta. Myös
käyttömuotojen painoarvojen määrittämiseksi muodostui vakiintunut käytäntö laskea ne
kyselytutkimuksen harrastuspäivien perusteella.
Muiden kuin rantakiinteistöjen käyttäjien lukumäärän sekä käytön intensiteetin määrittämiseksi
pilottialuesovellusten myötä muodostui tapa hyödyntää pilottialueen toimijoilta saatujen
asiantuntija-arvioiden lisäksi mm. LVVI2-tutkimuksen (Sievänen ja Neuvonen 2011) ja Suomi
kalastaa –tutkimuksen (Seppänen ym. 2011) tilastoja. Lisäksi pohdittiin perusteellisesti ja
selvitettiin mm. tontin ja rakennuksen arvon sekä kiinteistön vesistöstä johtuvan arvo-osuuden
määrittämistä.
Tärkeää on ollut myös mallin tulosten esittämistavan kehittäminen. Tuloksista esitetään kolme
pääkomponenttia, jotka ovat käyttökelpoisuuden alenema nykytilassa, virkistyskäyttöarvo
nykytilassa ja syntyvä hyöty, kun vedenlaatu paranee. Hankkeen työpajoissa vastaanotto oli
enimmäkseen positiivinen. Muutaman alueen asiantuntijat arvioivat hyödyt suuremmiksi kuin
VIRVA-malli.
Hankkeen aikana myös tunnistettiin mille muuttujille VIRVA-malli on herkin sekä otettiin
käyttöön Monte Carlo -simulointi tarkasteluihin liittyvän epävarmuuden kuvaamiseksi.
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4.13 Mallien ja työkalujen yhteiskäyttö systemaattisen vesienhoidon tukena
Turo Hjerppe, Antti Taskinen, Niina Kotamäki, Olli Malve

4.13.1 Mallien ketjuttaminen
GisBloom-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää yhdessä arvioitaessa vesistön tilaa
ja tarvittavia toimenpiteitä hyvän tilan saavuttamiseksi. Kuvassa 65 on esitetty prosessikaavio
siitä, missä vaiheessa vesienhoidon suunnittelutyötä kutakin menetelmää voidaan hyödyntää.
Kun vesistön nykytila on tunnistettu joko havaintojen tai LLR- ja VEMALA-mallien avulla, on
tavoitteena muodostaa toimenpideyhdistelmä, jolla vesistö saataisiin hyvään ekologiseen tilaan.
Ainetasekaavioita ja LLR-mallia hyödyntäen voidaan myös selvittää, kuinka suuri
kuormitusvähennys
valuma-alueella
vaaditaan,
jotta
esimerkiksi
vesistön
kokonaisfosforipitoisuus olisi hyvää ekologista tilaa osoittavalla tasolla. Seuraavaksi
KUTOVAlla valitaan toimenpiteitä kustannustehokkuusperiaatetta noudattaen. KUTOVA arvioi
valitun toimenpideyhdistelmän vaikutuksen kuormitukseen sekä syntyvät kustannukset. Sen
lisäksi peltotoimenpiteiden valinnassa ja kohdentamisessa voidaan hyödyntää VIHMA-mallia.
Kun toimenpideyhdistelmä on valittu ja sen kuormitusvähennysvaikutus arvioitu, voidaan
tasekaavioiden ja LLR:n avulla arvioida, mihin tilaan vesistö todennäköisesti valituilla
toimenpiteillä päätyisi. Lopuksi voidaan VIRVAlla arvioida vedenlaadun paranemisesta
virkistyskäytölle syntyvät hyödyt sekä verrata hyötyjä kustannuksiin. Täytyy kuitenkin muistaa,
että VIRVA arvioi vain vesistön käyttöön liittyviä hyötyjä, eikä ota huomioon esim.
rantakiinteistöjen mahdollista arvonnousua, tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuutta hyötyä
puhtaammista vesistöistä tai yleisesti ihmisten arvostusta siitä, että vesiympäristö on olemassa.
Menetelmien ketjuttamista kokeiltiin GisBloom-hankkeessa Hiidenveden Kirkkojärvellä,
Kuortaneenjärvellä ja Vanajanselällä.
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Kuva 65. GisBloom-hankkeessa kehitetyt menetelmät vesistöjen tilan arvioinnissa ja
toimenpideyhdistelmien muodostamisessa.
Vanajanselällä (kuva 66) VEMALAn ja tasekaavioiden avulla arvioitiin, että Vanajanselälle
tuleva fosforikuormitus on nykytilassa noin 58 000 kg vuodessa. Sisäisen kuormituksen oletettiin
olevan noin puolet ulkoisesta kuormituksesta. LLR:llä arvioitiin tätä kuormitusta vastaavan
vesistön tilan olevan tyydyttävä ja kokonaisfosforipitoisuuden olevan 29 µg/l. HERTTAtietokantaan tallennettujen analyysitulosten perusteella Vanajanselän pitkänajan (2000-2011)
kasvukauden (1.6.-30.9.) kokonaisfosforipitoisuus on 27 µg/l (N=70), joten LLR-mallilla
simuloitu pitoisuus on hyvin lähellä havaittua, vaikka sisäisen kuormituksen arvio ei perustu
tutkimustietoon. Käyttäen vesienhoidon toimenpideohjelmassa Vanajanselän valuma-alueelle
suunniteltujen toimenpiteiden kustannuksia (6 milj. €/v) budjettina, muodostettiin
kustannustehokas toimenpideyhdistelmä, jolla saavutettaisiin noin 35 %:n kuormitusvähennys
koko valuma-alueella syntyvästä kuormasta. Seuraavaksi oletettiin, että kuormitusvähennys
jakaantuu tasaisesti koko valuma-alueelle ja ainetasekaavioilla laskettiin, paljonko ulkoinen
kuormitus olisi toimenpiteiden jälkeen (38 000 kg/v). Tämän jälkeen LLR:llä arvioitiin vesistön
tila toimenpiteiden jälkeen. Tarkastelun mukaan vesistön kokonaisfosforipitoisuus olisi 19 µg/l,
mikä osoittaa hyvää ekologista tilaa (kuva 67A). Lopuksi arvioitiin VIRVAlla vedenlaadun
paranemisesta virkistyskäytölle syntyvät hyödyt (kuva 67B). Hyödyt olisivat vuosittain noin
miljoona euroa, eli noin kuudesosa vesienhoidon kustannuksista.
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Kuva 66. Mallien yhteiskäyttö Vanajanselällä.

TotP-ennuste kuormituksen funktiona
60

Vanajanselkä
Keskimääräinen ennuste
90% luottamusväli
Ulkoinen kuormitus (nykytila)
P-vähennys 35% koko va:lta
P-väh. 37% alueelta 35.23 ja 40% alueilta 35.81 ja 35.82

B

40
30

Tyydyttävä/välttävä

20

Hyvä/tyydyttavä

Erinomainen/hyvä

0

10

T otP -pitois uus järv es sä [ug/l]

50

A

0.0

0.2

0.4

0.6

TotP-pintakuorma [g/m2/a]

Kuva 67. A) LLR-mallilla arvioitu vesistön tila, kun vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutus
kuormitukseen on huomioitu. B) Vedenlaadun paranemisesta Vanajanselän virkistyskäytölle
syntyvät hyödyt.
Tarkastelua demonstroitiin Hiidenveden ja Vanajaveden työpajoissa sekä koko hankkeen
yhteisessä tilannekatsauksessa marraskuussa 2012. Se nähtiin erittäin hyödylliseksi ja
havainnolliseksi vesienhoidon kannalta. Työpajoista kerätyn palautteen perusteella voi todeta,
että mallitarkastelujen ketjuttaminen lisää tarkasteluihin arvoa, jota ei voida saavuttaa vain
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yksittäisillä tarkasteluilla. Käytännön vesienhoidon suunnittelun kannalta tämän kaltainen
ketjutus on kuitenkin todennäköisesti liian raskas ja aikaa vievä, eikä ole kunnolla
hyödynnettävissä ilman prosessin automatisointia ja kokonaispalvelupaketin tuotteistamista,
jotka on mahdollista SYKE’ssä toteuttaa, jos kysyntää ilmenee. Yksittäisten
kunnostushankkeiden suunnittelussa menetelmästä sen sijaan voi olla merkittävää hyötyä.
Tarkastelun tuloksia tulkittaessa on myös syytä muistaa, että KUTOVAlla arvioidut kustannukset
ja VIRVAlla arvioidut hyödyt eivät ole yhteismitallisia. Kustannukset ovat vesienhoidon
kokonaiskustannuksia ja hyödyt vain Vanajanselälle syntyviä virkistyskäyttöhyötyjä.
Todellisuudessa hyötyä syntyisi myös Vanajanselän ylä- ja alapuolisiin vesistöihin. Lisäksi
hankkeessa ei arvioitu muita kuin käyttöhyötyjä.
4.13.2 Bayesverkot ja päätöspuut
Edellä kuvattua mallien yhteiskäyttöä voidaan hyödyntää myös päätösanalyysien tekemisessä.
Esim. bayesilaista päättely- tai päätöspuumenetelmää hyödyntäen voidaan helposti ja nopeasti
vertailla erilaisia toimenpideyhdistelmiä tai toimenpiteiden erilaista kohdentamista valumaalueella. GisBloom-hankkeessa bayesverkkoa ja päätöspuuta demonstroitiin Lapuanjoen
vesistöalueen Kuortaneenjärvellä.
Bayesverkot ovat tilastolliseen päättelyyn perustuvia havainnollisia verkkokaavioita. Ne
koostuvat niin sanotuista solmuista ja niiden välisistä yhdyskaarista. Solmut kuvaavat asioita ja
yhdyskaaret niiden välisiä tilastollisia yhteyksiä. Päätöspuut puolestaan ovat havainnollisia
puumaisia hierarkiarakenteita, joiden avulla voidaan helposti löytää paras tapa saavuttaa asetettu
tavoite. Päätöspuun haarat rakentuvat päätöksistä ja niiden seurauksista sisältäen eri
vaihtoehtojen esiintymistodennäköisyyden sekä mahdolliset kustannukset ja hyödyt. Kun nämä
ovat tiedossa, voidaan kullekin päätökselle laskea odotusarvo.
Bayesverkossa päätösmuuttujiksi asetettiin Kuortaneenjärven osavaluma-alueilla (44.04, 44.05,
44.07 ja 44.08) tehtävät toimenpiteet (kuva 68). Kussakin päätösmuuttujassa on kolme
päätösvaihtoehtoa: ei toimenpiteitä, vähän toimenpiteitä tai paljon toimenpiteitä. Vähän
toimenpiteitä
-vaihtoehdossa
kullakin
osavaluma-alueella
valittiin
KUTOVAlla
kustannustehokkaita toimenpiteitä noin 300 000 euron ja paljon toimenpiteitä -vaihtoehdossa
noin 1,2 miljoonan euron vuotuisilla kustannuksilla. Kullekin päätösvaihtoehdolle määritettiin
KUTOVAn Monte Carlo –simuloinnilla kustannusten ja kuormitusvähennysten eli reduktion
todennäköisyysjakaumat, jotka tuotiin bayesverkkoon. Valittujen toimenpideyhdistelmien
vaikutus valuma-alueen VEMALA-mallilla arvioituun kuormitukseen otettiin huomioon. Verkon
rakenteessa on huomioitu VEMALAsta johdetun fosforitasekaavion mukainen fosforin
luonnollinen pidättyminen valuma-alueella.
LLR-mallin simulointien avulla voidaan määrittää todennäköisyysjakaumat Kuortaneenjärven
kokonaisfosforipitoisuuksille eri sisäisen ja ulkoisen kuormituksen arvoilla, joiden perusteella
voidaan arvioida, missä ekologisessa luokassa järvi on ja mikä on järven virkistyskäyttöarvo
ranta-asukkaille ja muille käyttäjille. Virkistyskäyttöarvon muutosta vedenlaadun parantuessa
simuloitiin VIRVA-mallilla. Sisäisen kuormituksen taso on mahdollista asettaa nykytasolle tai
sitä korkeammaksi tai matalammaksi. Näin voidaan arvioida sisäisen kuormituksen merkitystä
järven tilaan. LLR:llä arvioitiin sisäisen kuormituksen olevan nykytilassa noin 2/3 ulkoisen
kuormituksen määrästä.
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Kuva 68. Kuortaneenjärven bayesverkko. Punaiset laatikot ovat niin sanottuja päätösmuuttujia,
vihreät vinoneliöt hyötymuuttujia ja keltaiset soikiot satunnaismuuttujia.
Bayesverkkotarkastelun perusteella voidaan todeta, että vaikka ulkoista kuormitusta
vähennettäisiin kaikilla osavaluma-alueilla valitsemalla paljon toimenpiteitä -vaihtoehto,
saavutettaisiin vesistössä hyvä ekologinen tila ainoastaan 40 %:n todennäköisyydellä (kuva 69).
Valuma-alueen vesienhoidon kustannukset olisivat noin 5 miljoonaa ja hyödyt virkistyskäytölle
ainoastaan 150 000 euroa vuodessa. Mikäli järven sisäisen kuormituksen tasoa laskettaisiin
esimerkiksi ravintoketjukunnostuksen tai vesikasvillisuuden poiston avulla, voitaisiin vesistön
hyvä ekologinen tila saavuttaa vähemmillä valuma-alueen toimenpiteillä. Tällöin valuma-alueen
vesienhoidon kustannukset olisivat noin miljoona ja saavutettavat hyödyt 220 000 euroa
vuodessa. Järven kunnostustoimista aiheutuu tietysti myös kustannuksia. Poistokalastuksen
kustannustehokkuus fosforille on noin 60 €/kg keskimääräisestä nuottauspäivän saalista riippuen
(Marttunen ym. 2012), jolloin poistamalla vuosittain esim. 1000 kg fosforia poistokalastuksen
kustannukset olisivat 60 000 €/vuosi. Tämä tosin edellyttäisi noin 120 000 kg
poistokalastussaalista. Kuortaneenjärven hoitokalastuksen tavoite on ollut 60 000 kg vuodessa ja
toteutuneet saaliit 2001-2004 olivat noin 30 000 kg vuodessa (Tuhkanen 2003, 2005).
Tarkastelussa ei otettu huomioon ulkoisen kuormituksen vähenemisen vaikutusta sisäiseen
kuormitukseen, koska näiden välistä yhteyttä ei kunnolla tunneta. Kuortaneenjärven tapaus
osoittaa kuitenkin, että sisäisen kuormituksen vähentämistarpeen arvioiminen on keskeistä
vesienhoidon tilatavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tästä syystä pitäisi pystyä nykyistä
paremmin arvioimaan, miten ulkoisen kuormituksen väheneminen vaikuttaa sisäiseen
kuormitukseen.
Tässäkin yhteydessä kustannuksia ja hyötyjä vertailtaessa on syytä muistaa, etteivät KUTOVAlla
arvioidut kustannukset ja VIRVAlla arvioidut hyödyt ole yhteismitallisia. Kustannukset ovat
valuma-alueen vesienhoidon kokonaiskustannuksia, jotka kohdistuvat sekä julkisiin varoihin että
valuma-alueen asukkaille ja toiminnanharjoittajille. VIRVA-mallilla arvioidut rahamääräiset
arviot vesistön virkistyskäyttöarvosta kuvastavat puolestaan vain yhtä taloudellisen
kokonaisarvon osa-aluetta, todellista käyttöä. Se ei huomioi esimerkiksi tulevaisuuden
sukupolvien mahdollisuutta hyötyä puhtaammista vesistöistä tai yleisesti ihmisten arvostusta
siitä, että vesiympäristö on olemassa. Hyötyjiä tarkastelussa ovat ainoastaan Kuortaneenjärven
käyttäjät. Todellisuudessa vesistön tila todennäköisesti paranisi myös Kuortaneenjärven ylä- ja
alapuolisissa vesistöissä, jolloin hyötyjien joukko ja siten virkistyskäyttöhyödyt olisivat
suuremmat.
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Bayesverkon avulla voidaan arvioida ja kuvata valuma-alueella ja vesistössä tarvittavat
toimenpiteet vesienhoidon tilatavoitteen saavuttamiseksi. Tarkastelu esittää havainnollisesti
vesienhoidon päätöksenteon kannalta prosessiin liittyvät epävarmuudet ja riskit.
Kuortaneenjärven esimerkin perusteella vesienhoitoprosessiin liittyvät epävarmuudet ovat
suuria, mutta ne on kuitenkin eri malleissa tunnistettu ja laskettu. Bayestarkastelu mahdollistaa
kumulatiivisen kokonaisepävarmuuden arvioimista prosessissa ja antaa siten paremman
kokonaiskuvan vesienhoitoprosessista ja sen päätöksiin liittyvistä vaikutuksista, kustannuksista
ja hyödyistä.

Kuva 69. Kuortaneenjärven bayesverkon päätösmuuttujien sekä järven sisäistä kuormitusta ja
ekologista tilaa kuvaavien satunnaismuuttujien näyttöikkunat avattuina. Kun päätösmuuttujissa
on valittu kaikilla osavaluma-alueilla paljon toimenpiteitä ja järven sisäinen kuormitus asetettu
nykytasolle, saadaan ekologisen tilan todennäköisyysjakauma toimenpiteiden jälkeen.
Pilottitarkastelun perusteella voidaan todeta, että Kuortaneenjärvellä hyvän ekologisen tilan
saavuttaminen on epävarmaa ja se vaatii sekä ulkoisen että sisäisen kuormituksen vähentämiseen
tähtääviä toimenpiteitä. Sen lisäksi se osoittaa, että tulevaisuudessa olisi tärkeää panostaa
vesienhoidon hyötyjen kattavampaan tarkasteluun sekä sisäisen kuormituksen ja sen
vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden arviointiin. Myös ulkoisen kuormituksen vähenemisen
vaikutuksesta sisäiseen kuormitukseen tarvitaan lisää tietoa.
Kuortaneenjärven
bayesverkon
pohjalta
tehtiin
myös
päätöspuutarkastelu
eri
toimenpidevaihtoehtojen kustannus-hyötyanalyysin havainnollistamiseksi. Päätöspuun rakenne
on esitetty kuvassa 70. Päätösvaihtoehtoina ovat (i) pelkät valuma-aluetoimenpiteet, (ii) valumaaluetoimenpiteet ja sisäisen kuormituksen vähenemiseen tähtäävä poistokalastus ja (iii) ’business
as usual’ –vaihtoehto, jossa ei toteuteta mitään toimenpiteitä. Valuma-aluetoimenpiteitä
suoritetaan molemmissa päätösvaihtoehdoissa joko Kuortaneenjärven lähialueella tai koko
valuma-alueella. Lisäksi kussakin haarassa on valittavana, toteutetaanko toimenpiteitä paljon vai
vähän. Poistokalastuksen vuosittaisiksi kustannuksiksi arvioitiin 300 000 € ja
kuormitusvähennykseksi keskimäärin 4000 kg fosforia.
Bayesverkon avulla määritettiin kuhunkin päätösyhdistelmään liittyvä ekologisen tilan
todennäköisyysjakauma sekä kuhunkin tilavaihtoehtoon liittyvät hyödyt ja kustannukset. Koska
toimenpiteiden kustannukset ylittävät huomattavasti Kuortaneenjärven virkistyskäytölle syntyvät
hyödyt, olisi päätöspuun optimaalinen ratkaisu ’business as usual’ –vaihtoehto. Tästä syystä
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optimaalisen ratkaisun hakemiseksi sekä kustannukset että hyödyt skaalattiin niin, että
kustannusten vaihteluväli oli -1,0 ja hyötyjen 0,1. Näin voitiin arvioida, millä
toimenpideyhdistelmällä saavutettava hyödyt ovat suhteessa suurimmat syntyviin kustannuksiin
nähden. Absoluuttisesti kustannukset ovat kuitenkin aina hyötyjä suurempia. Optimaaliseksi
päätösvaihtoehdoksi osoittautui poistokalastus ja ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Kuortaneenjärven
lähialueella
toteuttamalla
vähän
toimenpiteitä.
Tälläkään
toimenpideyhdistelmällä ei kuitenkaan todennäköisesti saavutettaisi hyvää ekologista tilaa (kuva
71).
EPÄTOSI

Business as usual

0
Kuortaneenjärvi

+

Ekologinen tila
-0,435274893

Vesienhoidon toimenpiteet
-0,039616527
TOSI

Vähän

0
TOSI

Lähialue

0

EPÄTOSI

-0,487516875

-0,386735607
TOSI

Vähän

0
EPÄTOSI

Koko valuma-alue

0

EPÄTOSI

0
0

Ekologinen tila

+

TOSI

Vähän
TOSI

-0,449828201

-0,449828201
0

Lähialue

Ekologinen tila

+

Toteutettava määrä

Paljon

-0,974546454
Ekologinen tila

+

-0,039616527

Toteutettava määrä
-0,039616527
EPÄTOSI

Paljon

0
TOSI

Ekologinen tila

+

Toimenpiteiden kohdistaminen

0

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen ja poistokalastus

-0,386735607

-0,386735607
0

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

Ekologinen tila

Toteutettava määrä

Paljon
EPÄTOSI

+

+

Ekologinen tila
-0,216065135

Toimenpiteiden kohdistaminen

0

-0,039616527
TOSI

Vähän

0
EPÄTOSI

Koko valuma-alue

0

Ekologinen tila

+

-0,203874292

Toteutettava määrä
-0,203874292
EPÄTOSI

Paljon

0

Ekologinen tila

+

-0,905817453

Kuva 70. Kuortaneenjärven päätöspuun rakenne. Vihreät neliöt kuvaavat päätöksiä ja punaiset
pallot päätöksiin liittyviä tilavaihtoehtoja, niiden todennäköisyyksiä sekä tilavaihtoehtoihin
liittyviä hyötyjä ja kustannuksia.
Kuortaneenjärvi

Vesienhoidon toimenpiteet
-0,039616527
Erinomainen
TOSI

Vähän

3,94%

3,9404%

0,00755

0,00755

Ekologinen tila

0

-0,039616527
Hyvä

22,6%
-0,00755

Tyydyttävä

54,42%
-0,03902

Välttävä

19,03%
-0,08917

Lähialue

TOSI
0

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen ja poistokalastus

TOSI
0

22,6023%
-0,00755
54,4254%
-0,03902
19,0319%
-0,08917

Toteutetta va määrä
-0,039616527

Toimenpiteiden kohdistaminen
-0,039616527

Kuva 71. Optimaalinen toimenpidevaihtoehto Kuortaneenjärven päätöspuutarkastelussa:
ulkoisen
kuormituksen
vähentäminen
ja
sisäisen
kuormituksen
pienentäminen
poistokalastuksella. Ulkoiset toimenpiteet kohdistettava Kuortaneenjärven lähivaluma-alueelle.
Kuortaneenjärven päätöspuutarkastelussa kustannusten ja hyötyjen vertailu ei ollut erityisen
mielekästä, koska kustannukset ylittävät virkistyskäyttöhyödyt niin moninkertaisesti, että
taloudellisesti järkevintä olisi olla tekemättä mitään. Tarkastelun mielekkyyden kannalta
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kokonaisvaltaisempi vesienhoidon hyötyjen arvioiminen olisi oleellisen tärkeää.
Kuortaneenjärven tapauksessa ei myöskään ollut mahdollista asettaa hyvää ekologista tilaa
päätöspuun tavoitteeksi ja etsiä toimenpideyhdistelmää, jolla se saavutettaisiin pienimmillä
kokonaiskustannuksilla. Hyvän tilan saavuttamiseksi Kuortaneenjärvellä on tehtävä
toimenpiteitä sekä sisäisen että ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Ulkoista kuormitusta on
vähennettävä koko valuma-alueella ja toimenpiteitä on tehtävä mahdollisimman paljon.
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5.
Pilottialuetulosten ja -palautteen arviointi Matti Lindholm, Matti
Silvennoinen, Marko Järvinen, Niina Kotamäki, Markus Huttunen, Olli Malve, Seppo Kaitala, Sirkka Tattari, Kari
Kallio, Juhani Saastamoinen, Turo Hjerppe
Tietojärjestelmien ja sosiaalisen median käyttö vuorovaikutteisessa vesienhoidossa
Karttapohjaisten tietojärjestelmien ja sosiaalisen median välineiden kyky koota ja välittää
vesienhoidon kannalta keskeistä tietoja testattiin hyvin laajasti. Tätä varten kaikki hankkeessa
tuotettu demonstraatio- ja testimateriaali on koottu asiantuntijoille tarkoitettuun vesinetti.fi palveluun, joka linkitettiin kansalaisten järviwiki.fi -palveluun.
Päällimmäinen havainto oli verkkopalveluiden puutteellinen koordinaatio. Osittain päällekkäisiä
palveluita
on
esim.
kunnilla,
vesiensuojeluyhdistyksillä,
ELY-keskuksilla
ja
ympäristöhallinnolla. Työnjaosta ja yhteistyöstä tulisi jatkossa sopia paremmin.
Järviwikiä tullaan kehittämään jatkossa saadun palautteen pohjalta. Lähitulevaisuudessa
Järviwikin karttoihin on mm. tarkoitus tuoda vesistöihin liittyviä SYKEn paikkatietoaineistoja
rajapintapalveluiden kautta. Tällaisia ovat ainakin vesistöalueiden rajat ja järvien
syvyyskartoitusten tulokset. Lisäksi tarkoituksena on laajentaa Järviwiki ensin Meriwikiksi ja
myöhemmin vielä Jokiwikiksi. Meri- ja Jokiwiki olisivat eri näkymiä samaan palveluun, joilla
olisi omat etusivut, mutta samat toiminnot ja yhtäläinen pääsy samoihin tietoihin. Myös
Järviwikin mobiilikäyttöliittymää kehitetään. Järviwikin mobiilikäyttäjien osuus on kevään 2012
aikana noussut lähes 15 %:iin kaikista kävijöistä. Onkin odotettavissa, että mobiilikäyttö
edelleen kasvaa voimakkaasti juuri Järviwikin kaltaisissa palveluissa, joissa käyttäjät etsivät tai
tuottavat tiettyyn järveen tai paikkaan sidottua tietoa. Jos järvelle tehdään
kunnostustoimenpiteitä, eri havaintopaikoilta on hyvä tallentaa ainakin levä- ja
näkösyvyyshavaintoja sekä ennen että jälkeen muutostöiden. Järviwikiin dokumentoitu veden
kirkastuminen on hieno kiitos työstä, jota eri ihmiset ovat järven vuoksi tehneet.
Vesinetti on ensimmäinen avoimeen ja vapaaseen organisaatioiden väliseen vesialuekohtaiseen
tiedonvaihtoon soveltuva karttapohjainen seuranta- ja arviointijärjestelmä, ja sen potentiaalisia
käyttäjiä ovatkin erityisesti asiantuntijat, suunnittelijat ja vesienhoidon parissa työskentelevät.
Vesinetissä yhdistetään vesien seuranta- ja mallinnuspalvelut tavalla, joka mahdollistaa niiden
tehokkaan käytön vesientilan seurannassa sekä -hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Se sopii
oikein käytettynä myös peruskansalaisille, vaikka sisältö vaatiikin perehtyneisyyttä aiheeseen.
Asiantuntijat voivat esim. julkaista Vesinetin aineistoja html-muodossa Järviwikissä tai omilla
nettisivuillaan.
Tässä raportissa ei esitelty lopullista muotoa Vesinetistä. Hankkeen päättyessä käytettävissä on
työkalu tiedon vaihtoon, mutta se ei ole vielä käytössä esim. seurannan raporttien tuottamisessa
tai muussa vakioidussa organisaatioiden välisessä kommunikaatiossa. Jotta työkalu palvelisi
paremmin laajaa ammattilaiskäyttäjien joukkoa, sen pitäisi olla mukana alan työtapojen yleisessä
kehityksessä. Täysi hyöty Vesinetistä saadaan vasta, kun 1) opastus ja koulutus on järjestetty, 2)
tulosten esitystapa on selkeä väärintulkintojen estämiseksi, 3) seuranta-aineistojen, VEMUrekisterissä olevien tietojen ja laskentavälineiden yhteiskäyttö on automatisoitu, 4)
ympäristöhallinto ja vesienhoitoverkosto ovat yhteisesti sitoutunut sen kehittämiseen ja
ylläpitoon ja 5) se on otettu aktiiviseen käyttöön tiedon vaihdon välineenä, osaksi vesienhoidon
tiedon hallinnan prosesseja alan eri toimijoiden välillä. Näin Vesinetti ja sen kautta käyttöön
tulevat välineet tukisivat meneillään olevassa vesienhoidon suunnittelutyötä. Hankkeen
loppuvaiheessa sovittiin, että SYKE tarjoaa kokeiluluonteisesti välineiden käyttöön liittyviä
maksullisia asiantuntijapalveluitaan ELY-keskusten toimenpideohjelmien suunnittelijoiden
käyttöön.
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Järvien leväkukintoihin vaikuttavien tekijöiden arviointi ja ekologinen luokittelu
Tutkimus- ja seurantiedon perusteella arvioitiin ympäristötekijöiden kynnysarvoja, joiden
ylittyessä leväkukintojen riski kasvaa. Sinileville kokonaisfosforin kynnysarvo oli keskimäärin
40 µg/l, kirkasvetisissä järvissä 33 µg/l ja humusjärvissä 49 µg/l. Korkein kynnysarvo (65 µg/l)
oli Microcystis-suvulla ja matalin (20 µg/l) Aphanizomenon- ja Woronichinia-suvuilla. Pieni
typpi-fosfori -suhde ja järven mataluus näyttävät lisäksi suosivan sinileviä. Levähavaintojen
perusteella myös tuuleton ja lämmin sää nostavat sinilevien kukinnan todennäköisyyttä. Tulosten
perusteella piirrettiin käsitekaavio, joka yksityiskohtaisesti selittää ympäristötekijöiden
vaikutuksen kukintoihin. Siitä on hyötyä niin mallintamisessa kuin käytännön
hoitotoimenpiteiden suunnittelussakin.
LLR- ja VEMALA-malleilla laskettiin kokonaisravinne- ja klorofylli-a -ennusteet suurelle
joukolle järvivesimuodostumia, ja arvioitiin, mihin ekologiseen luokkaan ja millä
todennäköisyydellä järvet kuuluisivat. Vertailu seurantatietojen pohjalta tehtyyn luokitteluun
osoitti mallien ennustavan ekologisen tilan klorofylli-a:n avulla luotettavasti. Tämän perusteella
nämä mallit näyttävät sopivan hyvin apuvälineiksi järvien ekologisen luokan arviointiin, kun
seurantatietoa ei ole käytettävissä. Jatkossa mallintamiseen perustuvat luokittelun apuvälineet ja
niiden käyttöön tarkoitetut asiantuntijapalvelut tulisi saattaa ELY-keskusten käyttöön.
Valuma-alueilta tulevan hajakuormituksen arviointi
Valuma-alueilta tulevan hajakuormituksen tilastolliseen mallintamiseen pohjautuvia
laskentamenetelmiä testattiin vesienhoidon toimenpiteiden kuormitusvaikutusten arvioinnissa ja
niiden kohdistamisessa.
Tilastollisen ominaiskuormitusmallien syöttötietoina käytettiin valuma-alueaineistoa, jota on
melko helposti saatavilla mille tahansa valuma-alueelle Suomessa. Näin ollen
ominaiskuormitusmalleilla voidaan helposti laskea erityyppisten valuma-alueiden ainevirtaamat.
Tilastollinen malli rakennettiin 70 valuma-alueen ominaisuuksien eli selittävien tekijöiden
pohjalta. Mallissa käytetyt maankäyttötiedot pohjautuvat riittävän tarkkaan aineistoon. Samoin
eläinmäärät ja niiden pohjalta lasketut lannan sisältämä typpi- ja fosforimäärät on tehty parhaan
saatavilla olevan aineiston pohjalta. Peltolohkorekisteristä saatavat kasvilajit sisältävät jonkun
verran virhettä, koska kasvityyppi määräytyy peltolohkon, ei siis kasvulohkon perusteella.
Peltojen kaltevuus on todennäköisesti tekijä, joka sisältää suurimman epävarmuuden johtuen
korkeusmallin melko karkeasta resoluutiosta 10 m x 10 m. Pellon maalaji on rakennettu GTK:n
1:1 000 000 yleistetystä maaperäkartasta, joten maalajin suhteen lähtötieto on myös melko
karkeaa.
Tuloksia kritisoitiin, koska ne perustuvat eri puolilta Suomea kerättyyn, keskiarvoistettuun
tietoon, mutta myönteiseksi koettiin lähtötietojen helppo saatavuus, helppokäyttöisyys ja
ymmärrettävyys. Toisaalta tilastollisen mallin rakentaminen osoitti, että luotettavia malleja
kehitettäessä on oltava ymmärrys keskeisistä kuormitusta säätelevistä tekijöistä. Sokea
luottaminen tilastollisten ohjelmistopakettien antamiin tuloksiin voi tuottaa epärealistisia malleja.
Tilastollisten mallien avulla saadaan keskimääräinen ainevirtaama tietyntyyppiseltä alueelta,
mutta ne eivät huomioi erikseen eri vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusta. Tästä huolimatta
malleilla voidaan tehdä karkeita arvioita tilanteisiin, joissa esim. eläinmäärä muuttuu tai
peltoisuus kasvaa tai vähenee. Fosforin osalta yksi selittävä tekijä oli myös sadanta, eli teoriassa
malleilla voidaan testata myös muuttuvan ilmaston vaikutusta fosforin ainevirtaamaan.
Tuloksia olisi hyvä verrata muiden eri skaaloissa toimivien mallien tuloksiin ja huomiota tulisi
kiinnittää niihin valuma-alueisiin, joissa mallien antamat tulokset poikkeavat merkittävästi.
Tarkentuva paikkatietoaineisto (esim. tarkempi korkeusmalli, maan fosforiluku ja pintamaan
maalaji) mahdollistaa yhä luotettavampien mallien kehittämisen tulevaisuudessa. Jatkossa
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tilastollinen kuormitusmalli tulisi liittää Vesinetissä oleviin maaperä- ja maankäyttöaineistoihin
valuma-aluekohtaisten hajakuormituksen sekä ilmasto- ja maankäyttömuutosten vaikutusten
arvioimiseksi. Tulokset voisi havainnollistaa karttatason päällä kuormituspiirakoin ja –
pylväsdiagrammein.
Koska maatalous on usein suurin hajakuormituksen aiheuttaja, sitä arvioiva VIHMA-malli nähtiin
hyödylliseksi toimenpiteiden arvioimisessa ja vertailussa sekä kuormituksen vähentämisen
suunnittelussa varsinkin suurilla alueilla. Sen avulla voidaan kattavasti arvioida
viljelykäytäntöjen ja ilmaston vaikutukset ravinnekuormitukseen. Osa VIHMAn tarvitsemista
lähtötiedoista on jo saatavissa esim. VEMALAn kautta, mutta myös maanmuokkaustietojen sekä
suojavyöhyke- ja kosteikkoalojen saaminen yhteisestä tietokannasta olisi merkittävä edistysaskel
tämänkin mallin käytölle. Viestinnällisestä näkökulmasta katsottuna VIHMAn etuna on
toimenpiteiden välisten skenaariotarkastelujen lisäksi myös ilmastonmuutoksen vaikutusten
osoittaminen; toimenpiteiden tehokkuus ei välttämättä aina näytä realisoituvan, jos
luonnonolosuhteet ”piilottavat” potentiaaliset vaikutukset alleen.
Kaukokartoitus ja automaattisten mittausasemien käyttö seurannassa ja luokittelussa
Satelliittikuvien
ja
automaattimittausten
osalta
tarkasteltiin
vedenlaatukarttojen,
vesimuodostumakohtaisten aikasarjojen ja pitoisuusjakaumien alueellista ja ajallista kattavuutta
sekä niiden käyttökelpoisuutta vesienhoidossa ja ekologisen tilan arvioinnissa ja luokittelussa.
Palautteen perusteella satelliittikuvat ja automaattimittaukset olivat hyödyllisiä vesialueen tilan
arvioissa, koska niillä saadaan enemmän ja uudenlaista tietoa vesialueen tilasta viestintään ja
kuormituksen vaikutusalueiden ja vesiensuojelutoimenpiteiden arviointiin. Niillä saadaan
viestitettyä havainnollista ja ajankohtaista tietoa, josta klorofylli-a:ta ja lämpötilaa voidaan
käyttää kuormituksen vaikutusalueiden, vesiensuojelutoimenpiteiden ja ilmastonmuutoksen
vaikutusten arvioinnissa sekä pintaleväkukintojen seurannassa.
Uutta aikaisempaan verrattuna oli kiinnostus menetelmien yhdistämiseen biologisiin aineistoihin
kasviplanktonlajiston vaihtelun syiden selvittämiseksi. Yhteiskäyttöä muiden mittaus- ja
informaationlähteiden kanssa tulisi yleisimminkin parantaa kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi
vesien tilasta ja ihmistoimintojen ja ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista.
Lisäksi satelliittikuvat ja automaattimittaukset pitäisi saada paremmin hyödynnettäviksi. Tähän
on hankkeen etenemisen aikana tullut parannusta, kun tuloksia on laitettu Vesinettiin saataville.
Näitä ovat mm. automaattiasemien tulokset, vedenlaatukartat ja kartoista lasketut
vesimuodostumakohtaiset tuotteet vesipuitedirektiivin luokittelun tarpeisiin. Merialueiden
tuloksia on myös lähes reaaliaikaisesti saatavilla SYKEn internetsivuilla. Pilottialuekokouksissa
ei ollut juurikaan ekologisen luokittelun tekijöitä paikalla, joten suoraa palautetta
vesimuodostumakohtaisten tuotteiden käyttökelpoisuudesta ei saatu. Osaan luokittelijoista on
kuitenkin oltu suoraan yhteydessä.
Satelliittikuvien prosessointia jatketaan samoilla menetelmillä rannikolla ja järvillä. Tällöin
päästään tekemään myös trenditarkasteluja alueellisten kartta-aineistojen perusteella, jolloin
voidaan arvioida mm. vesienhoidon toimenpiteiden vaikuttavuutta. Järvillä pitää analysoida
arviointitarkkuuden riippuvuutta
järvityypistä,
jolloin
järvet
voidaan
luokitella
arviointitarkkuuden mukaan. Tuleville vuosille päästään tekemään vastaavia tuotteita
aikaisintaan vuonna 2015, jolloin MERIStä vastaava uusi pienen erotuskyvyn OLCI-instrumentti
(Sentinel-3) tulee käyttöön mahdollistaen pienten järvien arvioinnin.
Luotettavat automaattimittaukset edellyttävät instrumenttien säännöllistä huoltoa ja kalibrointia
sekä riittäviä vertailunäytteitä. Lisäksi kaukokartoitustuotteiden kehitystyö olisi syytä tehdä
yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa, koska joillakin alueilla joudutaan tekemään räätälöityjä
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satelliittikuvatuotteita. Automaattimittauksissa SYKE voisi tarjota paikallisille toimijoille
tukipalveluita, jotka liittyvät mittaustekniikkaan, laadunvarmennukseen ja tulosten korjaamiseen.
Näin varmistettaisiin se, että muualla saadut kokemukset ja käytännöt olisivat kaikkien käytössä.
Myös asemilla kerättävät aineistot tulisi tallentaa siten, että ne olisivat hyödynnettävissä mm.
valtakunnallisen seurannan ja menetelmäkehittelyn tarpeisiin. Jos SYKE saisi käyttöönsä
mittausaineistot, niin ne voitaisiin laittaa valtakunnallisiin rekistereihin vapaasti saataville. Näin
automaattimittaukset tulisivat tehokkaasti käyttöön alueellisen ja valtakunnallisen seurannan
tarpeisiin.
Järvien ja valuma-alueiden laskentamallien käyttö vesien tilan seurannassa ja
hoitotoimenpiteiden valinnassa ja mitoituksessa
VEMALA-mallilla tuotettiin kuormitusskenaariot GisBloom-hankkeen pilottialueille sekä
kuormitustiedot nykytilassa kaikille järville ja kolmannen jakovaiheen vesistöalueille VHS-työtä
varten.
VEMALA koettiin saatujen vastausten perusteella esitellyistä malleista käyttökelpoisimmaksi.
Mallin tuottamat tiedot nykyisestä kuormituksesta ovat vesistötasolla arvokasta tietoa. Mallin
etuja katsottiin olevan 1) alueellinen kattavuus, 2) sen antama arvio myös niiden vesistöjen
tilasta, joista ei ole seurantatietoja, 3) sen tarjoama mahdollisuus kuormitusarvioiden ja
mitattujen tulosten vertailuun, 4) hyödyllisyys kunnostusten ja toimenpideohjelmien
suunnittelussa sekä toimenpiteiden kohdentamisessa, koska se auttaa havainnollistamaan
vaikutuksia koko valuma-alueella ja 5) vesimuodostuman ekologisen tilan arviointi perustuen
kokonaisravinne- ja klorofylli-a - ennusteisiin.
VEMALAa kritisoitiin sen käytön vaikeudesta. Esim. tietojen etsiminen VEMALAn
käyttöliittymästä koettiin hankalaksi. Mallinnuksen takana olevat pohjatiedot ja oletukset
haluttaisiin selkeästi näkyviin. Toisaalta osa käyttäjistä oli sitä mieltä, että VEMALAn laskennan
pohjana on vielä liian vähän tutkimustietoa ja yleistyksiin joudutaan turvautumaan liian usein.
Mallista puuttuvat vielä esim. metsätyypin ja metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset metsien
kuormitukseen. Lisäksi haja-asutuksen kuormitus pitäisi kuvata tarkemmin esim.
huoneistorekisterin avulla, ja pistekuormituslähteet tulisi sijoittaa koordinaattien perusteella
täsmällisiin paikkoihin. Koska haja-asutuksesta ja pistekuormituslähteistä tuleva kuormitus
simuloidaan mallissa tällä hetkellä kolmannen jakovaiheen vesistöalueen tarkkuudella, niiden
tarkempi kuvaaminen parantaisi mallin käyttökelpoisuutta pienillä valuma-alueilla ja
tarkasteltaessa yksittäisen pienen järven kuormitusta ja kuormituslähteitä.
VEMALAn tuloksien esittäminen Microsoft Excel -pohjaisina tasekaaviona koettiin hyväksi
keinoksi arvioida eripuolilla valuma-aluetta suunniteltavien toimenpiteiden vaikutusta
vesimuodostuman ravinne- ja kiintoainekuormaan. Yhdessä LLR-, KUTOVA- ja VIRVA-mallien
kanssa
se
mahdollistaa
toimenpiteiden
kustannustehokkaan
kohdistamisen
eri
kuormitussektoreille ja osavaluma-alueille. Tuloksia voi esittää erilaisissa lausunnoissa ja
perusteltaessa toimenpiteiden tarvetta juuri tietyillä alueilla.
Jatkossa VEMALAn tuottamat valunta-, kuormitus- ja pitoisuusennusteet olisi hyvä liittää osaksi
Vesinettiä sekä automatisoida osaksi niiden pohjalta tehtävää ekologisten vaikutusten arviointia
ja kustannustehokkaiden toimenpideyhdistelmien valinta- ja mitoitusprosessia.
Järvien tilamalli (LLR)
Järvien tilamallilla (LLR) voidaan laskea kokonaisravinnekuormituksen vähennystarve
tavoiteltaessa hyvää ekologista tilaa. Se todettiin erityisen hyödylliseksi mitoitettaessa
vesienhoitotoimenpiteitä yhdessä KUTOVAn ja VIRVAn ja VEMALAn ainetasekaavioiden
kanssa. Myös ekologisen luokittelun apuvälineenä sillä voi VEMALAn kuormitus- ja
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virtaamatietojen pohjalta arvioida, missä luokassa järvi todennäköisimmin on, jos seurantatietoa
pitoisuuksista ei ole saatavilla.
LLR-mallia sovellettiin lähes jokaisella hankkeen pilottialueella ja joillakin alueilla useampaan
kohteeseen. Sisäisen kuormituksen huomioonottaminen Vesinetissä olevassa LLR:ssä osoittautui
erityisen tarpeelliseksi pilottijärvien kaltaisten rehevien järvien kuormitusvaikutusten
arvioinnissa. Mahdollisuus tarkastella järven eri osia erikseen koettiin hyödylliseksi, koska usein
suurten vesimuodostumien vedenlaatu voi vaihdella paljonkin. Kriittisten kuormien arviointi
onnistui parhaiten niillä pilottialueiden järvillä tai osa-altailla, joista LLR:n vaatimat lähtötiedot
olivat kattavasti saatavilla. Toisaalta LLR:llä pystyttiin tekemään suuntaa-antavia laskelmia myös
sellaisille vesimuodostumille, joista oli saatavilla vain keskimääräiset kuormitusarviot.
Myös ekologisen luokittelun apuvälineenä mallin on todettu olevan tarpeellinen, erityisesti
todennäköisyyspohjaisten tarkastelujen vuoksi. Vesienhoitosuunnittelun ensimmäisellä ja toisella
kaudella tila-arvioita on tehty pitkälti keskimääräisten pitoisuusarvioiden perusteella. LLR:n
avulla voidaan tarkastella lisäksi sitä epävarmuutta ja vaihtelua, joka mittauksiin luonnostaan
liittyy. Esim. jos vesimuodostuman tilan on arvioitu klorofylli-a:n olevan perusteella
keskimäärin tyydyttävä, LLR:llä voidaan arvioida, mikä on keskimääräisen tilan todennäköisyys
tai hyvän tilan saavuttamisen varmuus. Toisaalta voidaan myös arvioida, kuinka varmasti hyvään
tilaan päästäisiin erilaisilla kuormitusvähennyksillä. LLR:n linkittäminen muihin malleihin on
mahdollista ja hyödyllistä kokonaisvaltaisen vesienhoidonsuunnittelun kannalta.
LLR:n taustalla oleviin empiirisiin vedenlaatuennusteisiin liittyy aina epävarmuutta, mikä johtuu
esim. havaintoaineiston puutteista, luontaisesta vaihtelusta ja mallivirheistä. Esim. Säkylän
Pyhäjärveen vaikuttaa merkittävästi kalakantojen vaihtelut, joita LLR ei toistaiseksi ota
huomioon. Jotta LLR:n tuloksia voidaan hyödyntää sopivalla tavalla, on mallin soveltamisessa
tärkeää tuntea tutkittava vesimuodostuma ja sen erityispiirteet sekä mallien pohjana olevat
oletukset.
LLR:n laskennat pohjautuvat malleihin, joissa on tehty paljon yksinkertaistuksia ja yleistyksiä.
Siksi se soveltuu hyvin yleisiin tarkasteluihin ja suunnittelun pohjaksi. Yleistäminen tai
keskiarvoistaminen on vesienhoidonsuunnittelutyössä usein välttämätöntä, jotta saatavilla
olevilla vähillä tiedoilla voidaan tehdä johtopäätöksiä.
Pilottialuetuloksista nousi esiin seuraavat LLR:ään liittyvät kehittämistoimenpiteet:
-

-

muiden ekologisen tilan indikaattorien (esim. sinilevien prosenttiosuus) lisääminen. Myös
eläinplanktonin ja kalaston vaikutuksia tullaan tarkastelemaan yhdistämällä analyysiin niitä
koskeva valtakunnallinen seuranta-aineisto. Tämän jälkeen LLR:ää voidaan käyttää entistä
monipuolisemmin vesienhoitosuunnittelutyön tukena.
käyttökoulutuksen tai maksullisen laskentapalvelun järjestäminen. Vaikka malli on pyritty
tekemään mahdollisimman helpoksi ja käyttäjäystävälliseksi, ei sen käyttö ilman tukea
välttämättä onnistu.
kytkeminen muihin malleihin automaattisesti siten, että käyttäjän olisi helpompi tarkastella
kokonaiskuvaa
CLR:n laajempi soveltaminen rannikkoalueiden vesienhoitoon.

Rannikkoalueiden ekologisten vaikutusten ja kuormitusvähennystarpeen arviointi
Pohjanpitäjänlahdella testattu dynaaminen ekologinen malli kuvaa ravintoverkon sisäisen
rakenteen vesienhoitotoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi. Mallilla on helppo laskea
valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen ja hoitotoimenpiteiden vaikutus. Helsingin
Vanhankaupunginlahdella kokeiltiin laskennallisesti vielä yksinkertaisempaa CLR-mallia
kuormituksen vaikutusten ja tarvittavan kuormitusvähennyksen laskennassa. Tulosten perusteella
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fosforikuormitusta pitäisi vähentää keskimäärin 60 % ja typpikuormitusta 50 %. Fosfori oli
selvästi sinilevien kukintoja rajoittava tekijä. Mallia tullaan jatkossa soveltamaan laajemminkin
rannikkoalueiden vesienhoidonsuunnittelussa sen helppokäyttöisyyden ja alhaisten
käyttökustannusten vuoksi. Yhteiskäyttö kuormitus- ja talousmallien kanssa tulisi jatkossa
automatisoida Vesinetissä toimivaksi palveluksi.
Eri lähteistä saatavan vedenlaatutiedon vertaileminen ja yhdistäminen (data-assimilaatio)
GisBloom-hankkeessa on kehitetty laskentamalli, jolla voidaan yhdistää mittauslautan tiheän
aikavälin aikasarja-aineisto MERIS-satelliitin kuvista tuotettuihin koko järven kattaviin
karttaprofiileihin. Ajatuksena on hyödyntää kaikki saatavilla oleva aineisto ja tuottaa
laskennallisesti uusia karttaprofiileja eri ajanhetkille. Laskentamalli tuottaa koko avovesikauden
profiilit käyttäen opetusmateriaalina mitattua aikasarjaa ja joitakin havaittuja karttaprofiileja.
Laskennallisesti kevyellä mallilla saadaan ennuste tarvittaessa nopeasti, jos esim. veden
uimakelpoisuuden selvittämiseksi halutaan klorofylli-a -pitoisuuden yleistaso. Mittauslautan
tietojen sijasta aikasarjasyötteenä voidaan käyttää esim. VEMALAn tai virtausmallien
simulointeja.
Jatkossa malli on mahdollista ajaa omalla tietokoneella Vesinetistä ladattavalla Windowsohjelmalla. Tarvittavat aikasarjat ja kaukokartoitusaineistot on tällöin oltava ohjelman
käytettävissä joko käyttäjän koneella tai ajonaikaisesti verkon yli ladattuna. Aineistojen siirrolta
vältytään, jos laskentamallien toteutus on Vesinetissä sisäänrakennettuna. Tällöin käyttäjä
valitsee järven ja halutun ennustuspäivän ja järjestelmä tuottaa pyydetyn karttaprofiilin.
Talousvaikutusten arviointi kustannustehokkaiden hoitotoimenpiteiden valinnassa ja
mitoituksessa
KUTOVA-työkalu arvioitiin hankkeen pilottialueilta kerätyn palautteen perusteella esitellyistä
malleista yhdeksi käyttökelpoisimmista. Sitä pidettiin helppokäyttöisenä ja havainnollisena
välineenä toimenpiteiden kustannusten arvioinnissa, keskinäisessä vertailussa, suunnittelussa,
mitoituksessa ja kohdentamisessa. 22 vastaajaa 34:stä koki KUTOVAn hyödylliseksi alueen
vesienhoidon suunnittelun kannalta.
Vesienhoitotyössä KUTOVAa sovellettaessa on syytä kuitenkin muistaa, että se mittaa vain
toimenpiteiden
kustannustehokkuutta
fosforikuormituksen
vähentämisen
suhteen.
Kustannustehokkuus ei ota erikseen huomioon toimenpiteiden toteutettavuutta, hyväksyttävyyttä
tai mahdollisia muita vaikutuksia ja hyötyjä, joten kustannustehokkaiden toimenpiteiden
yhdistelmä ei välttämättä ole käytännössä toteutettavissa. Mallilla voidaan kuitenkin saada tietoa
siitä, mihin toimenpiteitä kannattaa suunnata ja panostaa. Suunnittelija tai päätöksentekijä
valitsee toteutettavaksi realistiseksi katsomansa määrän.
Työpajoissa keskusteltiin myös muista tarkasteluun liittyvistä epävarmuuksista, minkä
seurauksena KUTOVAan lisättiin epävarmuustarkastelu hyödyntäen Monte Carlo –simulointia.
Lisäksi työkalua toivottiin yleisesti käyttöön vesienhoidon suunnittelun tueksi, jotta sitä päästään
hyödyntämään jo vesienhoidon toisella suunnittelukierroksella.
Lisäksi pilottialueilla käydyissä keskusteluissa nousi esille tarve monikriteeriseen tarkasteluun.
KUTOVA huomioi ainoastaan toimenpiteiden vaikutuksen fosforikuormitukseen, mutta niillä voi
olla vaikutuksia myös esim. typpikuormitukseen, luonnon monimuotoisuuteen, maaperän
rakenteeseen tai tulvasuojeluun. Esim. Lapuanjoen vesistöalueella säätösalaojitus ei kuulunut
kustannustehokkaimpiin toimenpiteisiin eikä siten ole mukana kustannustehokkaimmassa
toimenpideyhdistelmässä. Säätösalaojituksella voidaan kuitenkin laajalti toteutettuna lieventää
happamien sulfaattisavimaiden aiheuttamia happamuusongelmia Pohjanmaan joissa.
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Yhteensä 25 vesienhoidon asiantuntijaa eripuolilta Suomea osallistui tammikuussa 2013
järjestettyyn KUTOVA- ja VIHMA-koulutukseen, jota tullaan jatkamaan yhdessä KUTOVAan
liittyvien asiantuntijapalveluiden kanssa. Mallia tullaan kehittämään yhteistyössä vesienhoidon
ammattilaisten kanssa niin, että se nykyistä paremmin vastaisi vesienhoitotyön tarpeisiin, esim.
huomioimalla toimenpiteiden vaikutukset myös typpikuormitukseen.
Pilottialueilla järjestetyissä työpajoissa kerätyissä palautteissa VIRVA-malli oli mainittu
vesienhoidon kannalta hyödyllisenä yhdeksässä vastauksessa 34:stä. Sen eduksi mainittiin
muuten hyvinkin hankalan arvottamistyön mahdollisen helpottumisen perusteltaessa
vesiensuojelutoimenpiteitä ja niihin liittyviä kustannuksia. Työpajoissa keskusteltiin VIRVAaan
liittyvistä epävarmuuksista, ja niiden seurauksena malliin lisättiin epävarmuustarkastelu
hyödyntäen Monte Carlo –simulointia. Ongelmalliseksi nähtiin se, että VIRVAlla arvioidut
hyödyt eivät ole yhteismitallisia KUTOVAlla arvioitujen kustannusten kanssa, koska se arvioi
vain vesistön virkistyskäytölle syntyvät höydyt. Vaikka VIRVA-malli ei mittaakaan vesienhoidon
kokonaishyötyjä, voidaan tulosten perusteella arvioida, ovatko kustannukset kohtuuttomia
suhteessa saavutettaviin hyötyihin. VIRVAn vahvuutena on sen käyttäminen malliketjussa
yhdessä VEMALAn, LLR:n ja KUTOVAn kanssa.
Tulevaisuudessa VIRVAa on tarkoitus kehittää siten, että sen avulla voidaan arvioida kerralla
syntyviä hyötyjä suuremmalle määrälle vesimuodostumia, esim. vesienhoitoalueittain tai
maakunnittain. Tätä Microsoft Excel –pohjaista mallia tullaan kehittämään siten, että tilastoihin
perustuvia lähtötietoja, kuten tontin hinta, löytyisi mallista automaattisesti syötettäessä
tutkimuskohteen maakunta. Lisäksi on suunniteltu valtakunnallista tarkastelua rantakiinteistöjen
virkistyskäytölle syntyvästä hyödystä vesistöjen parantuessa hyvään ekologiseen tilaan. Koska
VIRVA-mallin soveltamisprosessi nähtiin työpajoissa liian työlääksi, päätettiin, että vesienhoidon
suunnittelun tueksi SYKE tarjoaa keskitettyjä asiantuntijapalveluita mallin käytössä ja tulosten
tulkinnassa.
Ekologisten ja taloudellisten tekijöiden kokonaisvaltainen tarkastelu vesienhoidossa
Hiidenvedellä ja Lapuanjoella kokeiltiin ainetasekaavioiden sekä LLR-, KUTOVA- ja VIRVAmallien yhteiskäyttöä kustannustehokkaiden toimenpideyhdistelmien tunnistamisessa ja
mitoituksessa. Menetelmä käsitti seuraavat vaiheet: 1) LLR:llä arvioitiin tarvittava
kuormitusvähennys, jolla päästään hyvään ekologiseen tilaan, 2) KUTOVAlla valittiin
toimenpidekokonaisuus, jolla teoriassa päästään vähennystavoitteeseen, 3) ainetasekaaviolla
valittiin osavaluma-alueet, joihin toimenpiteet on mahdollista kohdentaa, ja laskettiin
toteutettavissa olevien toimenpiteiden vaikutus kuormitukseen, 4) LLR:llä laskettiin
toimenpiteiden vaikutus vesimuodostuman ravinnepitoisuuteen ja 5) VIRVAlla arvioitiin
toimenpiteistä koituva virkistyskäyttöhyöty. Mallitulosten yhdistäminen mahdollisti ekologisten
ja taloudellisten vaikutusten kokonaisvaltaisen tarkastelun (Excel-makrot, bayesverkko ja
päätöspuu), joka helpottaa merkittävästi toimenpiteiden vertailua, riskien arviointia ja
päätöksentekoa. Jatkossa mallien ja seuranta-aineistojen yhteiskäyttö pitäisi automatisoida
Vesinetissä ja tarjota SYKEstä keskitettyjä asiantuntijapalveluita niiden käyttämiseen.
Pilottitarkastelun perusteella tulevaisuudessa on tarpeen keskittyä ulkoisen ja sisäisen
kuormituksen välisen yhteyden selvittämiseen sekä sisäisen kuormituksen vähentämisen
kustannustehokkaiden toimenpiteiden tunnistamiseen. Lisäksi kustannusten ja hyötyjen
vertailtavuutta pitäisi parantaa keskittymällä kokonaisvaltaisempaan vesienhoidon hyötyjen
arviointiin.
Epävarmuuden huomioiminen toimenpiteiden valinnassa ja mitoituksessa
Seurantatietoihin ja laskentatuloksiin liittyvät epävarmuudet otettiin huomioon monella tavalla
pilottialueiden demonstraatioissa. Niitä arvioitiin tilastollisten testisuureiden, virhevarianssien ja
luottamusvälien sekä niihin perustuneiden Monte Carlo -simulaatioiden ja parviennusteiden
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avulla. Niiden pohjalta rakennetut päätöksenteon välineet (bayesverkot ja päätöspuut) kokosivat
ekologisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin liittyvät riippuvuudet ja epävarmuudet havainnolliseen
muotoon mahdollistaen toimenpideyhdistelmien kokonaisvaltaisen mitoituksen.
Palveluiden tuotteistaminen
Kuten edellä on jo monesti käynyt ilmi, edellyttää vesien seuranta-, arviointi- ja
suunnitteluvälineiden käyttö osaamista ja henkilöresursseja, jota viranomaisilla ja
kansalaisjärjestöillä ei aina ole omissa organisaatioissaan. Tämän vuoksi ympäristöhallinnon
tulisi jatkossa huolehtia välineiden käyttöön liittyvien asiantuntijapalveluiden järjestämisestä ja
kehittämisestä.
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6.

Yhteenveto ja johtopäätökset Olli Malve

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaan
vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että pinta- ja
pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja niiden on oltava vähintään hyvä. Lisäksi EU:n
vesipuitedirektiivissä on säädetty, että toimenpideohjelman tulee olla kustannustehokas, eivätkä
kustannukset saisi olla kohtuuttomia suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Ensimmäisellä kaudella
toimenpiteet suunniteltiin pääasiassa valtakunnallisen ohjeistuksen avulla, mutta jatkossa
tavoitteena on vesimuodostumakohtainen, entistä kustannustietoisempi ja vuorovaikutteisempi
suunnitteluprosessi.
Järvien tai rannikkoalueiden ekologinen tila ja hyvän tilan saavuttamiseen tarvittavat
kuormitusvähennykset ja toimenpiteiden kustannukset on vaikea arvioida käytännössä. Lisäksi
on haastavaa löytää vesimuodostumakohtaista tietoa ilmastonmuutoksen, hajakuormituksen ja
sisäisen kuormituksen paikallisista vaikutuksista sekä hoitotoimenpiteiden kustannuksista ja
hyödyistä. Tämän vuoksi seuranta ja tutkimustieto pitäisi jatkossa koota yhteiseen
karttapohjaiseen nettipalveluun, jossa sitä voi vaivattomasti käyttää ekologisten ja taloudellisten
vaikutusten mallintamiseen ja kustannustehokkaiden toimenpidekokonaisuuksien valintaan ja
mitoittamiseen.
GisBloom-hanke päättyi valtakunnallisen vesienhoidon suunnittelun (VHS) toisen kierroksen
juuri käynnistyttyä. Siinä arvioitiin ympäristöhallinnossa käytössä olevien seuranta-, arviointi- ja
suunnitteluvälineiden sekä verkkopalveluiden käyttökelpoisuutta vesimuodostumakohtaisessa
vesienhoidossa. Hankkeessa kootut seuranta-aineistot ja sovelletut työkalut testattiin yhdentoista
pilottialueen vesimuodostumakohtaisessa vesienhoitotyössä. Välineinä olivat:
1. Karttapohjaiset tietokannat ja sosiaalisen median verkkotyökalut järviwiki.fi ja vesinetti.fi
2. Järvien rehevöitymistä ja leväkukintoja kuvastavat seuranta-aineistot, niiden pohjalta
muodostetut tilastolliset mallit ja kaaviokuvat sekä ekologisen luokittelun apuvälineeksi
soveltuvat mallinnusvälineet (LLR ja VEMALA)
3. Rannikkoalueiden ekologinen ennustemalli ja kuormitusvähennystarpeen arviointimalli
CLR
4. Hajakuormituksen
valtakunnalliset
seuranta-aineistot
sekä
maaperäja
maankäyttötietokannat, ja niiden pohjalta tehdyt tilastolliset mallit
5. Satelliittihavainnot ja automaattisilta mitta-asemilta kerätyt aineistot sekä niiden pohjalta
tehdyt tulkinnat
6. Vedenlaatuaineistojen yhdistäminen ja tulkinta (data-assimilaatio)
7. Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosa VEMALA
8. Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli VIHMA
9. Järventilamalli LLR
10. Ainetasekaaviot VEMALAn laskentatulosten pohjalta
11. Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valintatyökalu KUTOVA
12. Vedenlaadun
paranemisesta
vesistön
virkistyskäytölle
syntyvien
hyötyjen
arviointityökalu VIRVA
13. Päätöksenteon välineet (mallien ketjutus ja kokonaisvaltainen yhteiskäyttö)
Mallien demonstraatiot ja niistä kertyneet kokemukset on julkaistu SYKEn raporttisarjassa
(Väisänen 2013). Arviot välineiden käytettävyydestä vaihtelivat paljon pilottialueiden
tietotarpeiden, vesienhoito-ongelmien ja omien valmiuksien mukaan, mutta pääpiirteissään
johtopäätökset voidaan esittää seuraavasti.
Karttapohjaiset sosiaalisen median verkkopalvelut järviwiki.fi ja vesinetti.fi tarjoavat
käyttökelpoisen väylän tiedon ja kokemusten jakamiseen vesienhoitoverkostojen toimijoiden
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kesken. Järviwiki-palvelun kautta kansalaiset voivat osallistua monella tavalla järvien tilan
seurantaan ja niiden hoidosta käytävään keskusteluun. Vesinetti-palveluun kootut seuranta- ja
tutkimusaineistot yhdessä ekologisten ja taloudellisten laskentavälineiden ja -palveluiden kanssa
puolestaan mahdollistavat ekologisen tilan monipuolisen seuraamisen ja kustannustehokkaiden
toimenpideyhdistelmien valinnan ja mitoituksen.
Verkkopalveluiden käytännön toteutus vaatii vielä kehittämistä ja automatisointia. Esim.
ekologisten ja taloudellisten vaikutusten kokonaisvaltainen tarkastelu ja siihen liittyvä
päätösmallinnus eivät ole vielä operationaalisella tasolla, vaikka välineiden käytännön
sovellukset ja tekniset valmiudet niiden toteuttamiseen ovatkin olemassa. Vesien seurannan,
mallintamisen ja nettipalveluiden koordinoinnissa on vielä paljonkin toivomisen varaa. Vaikka
Järviwiki- ja Vesinetti-palveluilla on selkeä oma rooli vesienhoidon palvelukentässä,
koordinointia tarvitaan päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Lisäksi
päällekkäisyydet muiden palveluiden kanssa pitäisi karsia ja luoda sivusto, jonka kautta kaikki
palvelut on mahdollista löytää keskitetysti.
Verkko- ja laskentapalveluiden vakiinnuttaminen osaksi vesienhoidon tiedonjakeluverkostoa ja
välineistöä edellyttää rutiiniseurannasta, kaukokartoitusvälineistä ja automaattisilta
havaintoasemilta tulevan tiedon automatisoitua siirtoa mallien ja arviointivälineiden käyttöön.
Tämän vuoksi seurannan kehittämisessä tulisi jatkossa huomioida mallintamisen, suunnittelun ja
päätöksenteon tietotarpeet.
Laskentamalleihin
liittyvät
yksinkertaistukset
ja
puutteellisuudet
edellyttävät
kehittämistoimenpiteitä, kuten laajemman biologisen indikaattori- ja muuttujajoukon lisäämistä
malleihin. Tiedon puutteista ja ympäristöolosuhteiden satunnaisvaihtelusta johtuvat
epävarmuudet ja riskit pitää tunnistaa, ilmaista selkein tilastollisin tunnusluvuin ja ottaa entistä
realistisemmin ja kokonaisvaltaisemmin huomioon, kuten on jo tehty esim. LLR-, VEMALA-,
KUTOVA- ja VIRVA-malleissa. Epävarmuudet ja niistä johtuvat riskit on mahdollista arvioida ja
esittää havainnollisessa muodossa myös päätösmallintamisen avulla.
Vesienhoidon ensimmäisellä suunnittelukierroksella ekologisen tilan arvio jäi puuttumaan
tuhansilta vesimuodostumilta. Toisella kierroksella näitä tietoja täydennettiin LLR- ja VEMALAmallien avulla.
Tavoitteeksi asetettiin Vesinetti-palvelun ylläpito ja kehittäminen hankkeen jälkeen yhteistyössä
tiedon tuottajien ja tarvitsijoiden kanssa. Jo tällä hetkellä esim. kaikkien
vesimuodostumakohtaisten seuranta-aineistojen tallentaminen on mahdollista. Lisäksi ekologiset
ja taloudelliset tila- ja vaikutusarviot voidaan tehdä sen välineillä ja tallentaa sinne
vesienhoitoverkostojen toimijoiden käytettäviksi. Jatkossa olisi tarpeen järjestää esim. VEMU- ja
POVET-tietojen siirto Vesinetti-palveluun SYKEn tietojärjestelmien rajapintapalveluiden kautta.
Lisäksi SYKE tulee järjestämään käyttäjätunnusten jakelun ja käyttökoulutuksen sekä tarjoaa
tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskitettyä apua välineiden käytössä ja tulosten arvioinnissa.
Tämä tosin edellyttää koordinoitua yhteistyötä ympäristöhallinnon ja yksityisen sektorin
palvelutarjoajien ja vesienhoidon toimijoiden kesken. Näin välineiden käyttökynnys ja
kustannukset madaltuvat ja käyttö yleistyy.
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Liitteet
Liite 1. Pilottialueille yhteiset skenaariotarinat
A. Jatkuva kasvu: kuormitus kasvaa (raha ratkaisee)
Vuonna 2030 talouskasvu jatkuu epävarmojen aikojen jälkeen. Teknologinen kehitys on
voimakasta ja ulkomaankauppa kasvussa. Poliittinen ilmasto ympäristönsuojelun suhteen ei kärsi
suuria taka-iskuja, mutta uusien laajamittaisten suojelupyrkimysten ei myöskään anneta
vaarantaa taloudellista kasvua.
Maatalousmaan pinta-ala pysyy ennallaan, mutta viljasatojen maksimointi tehostuu ja
ilmastonmuutos kannustaa lisäämään syysviljojen aloja.
Tilakoot kasvavat mutta tilojen määrä vähenee.
Eläinmäärät kasvavat tyydyttämään lisääntynyttä eläinproteiinin kysyntää, mikä lisää
myös lannan määrää ja levitystä. Rehutuotanto ja nurmialat kasvavat.
Nuoret ja työikäiset muuttavat enenevässä määrin kasvukeskuksiin, haja-asutus hieman
vähenee.
Mökkeily lisääntyy taloudellisen kasvun myötä.
Kulutuksen ja tuotannon kasvaessa energiantarve lisääntyy, jolloin myös
turvetuotantoalat
kasvavat,
mutta
samalla
pakolliset
turvetuotannon
vesiensuojelujärjestelmät ovat laajemmassa käytössä.
Suomalaiselle puulle on kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, mikä näkyy
hakkuiden ja kunnostusojitusten määrän lisääntymisenä.
B. Romahdus: kuormitus polarisoituu, alueelliset vaikutukset voivat olla merkittäviä
Vuonna 2030 Eurooppa vajoaa syvään lamaan, maatalouden ympäristötukijärjestelmä
lakkautetaan ja taloutta elvyttäviä toimia suositaan ympäristön kustannuksella, muun muassa
ilmaston- ja vesiensuojeluvelvoitteet jäädytetään.
Tukijärjestelmän kaaduttua vain suurimmat tuottajat pärjäävät, joten peltopinta-ala laskee
ja pienimmät peltolohkot jäävät metsittymään.
Eläintilat keskittyvät entisestään ja niiden koko kasvaa. Eläinten kokonaismäärä ei
muutu.
Fosforin maailmanmarkkinahinnan kohotessa mineraalilannoitteiden käyttö vähenee.
Kotimaisen ruoan kysyntä laskee halvemman tuontiruoan vallatessa alaa markkinoilla.
Polttoaineiden hinnan noustessa maatalouden tuotanto siirtyy kohti energiakasvien
viljelyä.
Ruoka- ja rehuviljoista vehnän ja ohran tuotanto kasvaa. Lauhojen talvien yleistyessä
tuotanto siirtyy kohti syysviljojen viljelyä.
Suomalainen paperi- ja selluteollisuus supistuu radikaalisti. Puutavaran kysyntää on enää
lähinnä energiapuuksi. Raakapuun vähentyneen kysynnän vuoksi uudistushakkuiden
määrä vähenee, mutta kunnostusojitusten määrä säilyy ennallaan raakapuun
markkinahinnan nousua enteiltäessä.
Ihmiset muuttavat töiden ja palveluiden perässä aluekeskuksiin, haja-asutuksen määrä
vähenee.
Kesämökkien määrä ei muutu, mutta niiden käyttöaste vähenee.
Turvetuotannon ala vähenee jonkin verran pienempien tuottajien joutuessa lopettamaan
toimintansa
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C. Vihreä aalto: kuormitus vähenee
Vuonna 2030 taantumasta uuteen hyvinvoinnin aikakauteen ponnistanut Eurooppa on herännyt
luonnon, pehmeiden arvojen ja omavaraisuuden arvostamiseen.
Suomessa luomutuotannon alat kasvavat entisestään, jolloin lannoitus vähenee, mutta
satotasot pienenevät jonkin verran ja rikkakasvien torjumisessa yhtenä keinona ovat
avokesannot.
Tehotuotannon osalta ympäristötukijärjestelmä alkaa selkeämmin ohjata tuotantoa kohti
vesiensuojelun paremmin huomioivia toimintatapoja, jolloin mm. toimenpiteiden
optimaalinen kohdentaminen lisääntyy yhdessä kevennettyjen muokkausmenetelmien
kanssa.
Kasvilajien kirjo monipuolistuu ihmisten suosiessa entistä enemmän lähiruokaa. Luonnon
monimuotoisuuden arvostus on selkeässä nousussa, mikä lisää myös mm.
monitavoitteisten kosteikkojen määrää.
Biokaasun tuotanto yleistyy mm. lannan jatkokäsittelyn toimenpiteenä.
Turvetuotantoalueet muutetaan energiakasvien viljelyaloiksi, mikä kasvattaa
kokonaismaatalousalaa.
Haja-asutus lisääntyy jonkin verran etätyön yleistymisen ja takaisin luontoon
hakeutumisen myötä.
Mökkien määrä ei juuri muutu, mutta niiden käyttöaste kasvaa. Kehittyneempien
puhdistusjärjestelmien ansiosta kuormitus ei kuitenkaan lisäänny.
Suojeltujen metsien määrä kasvaa, mikä vähentää hakkuita ja kunnostusojitusten tarvetta.
Vesienhoidonsuunnittelu VHS
Skenaariolla pyrittiin mallintamaan tehtyjen Vesienhoitosuunnitelmien vaikutuksia. VHStilanteessa laskettiin arvio, jossa kaikkien toimenpiteiden, maatalouden osalta esim.
muokkausmenetelmien, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen alat ja määrät asetettiin
mahdollisimman tarkasti vastaamaan sitä, mitä kyseiselle alueelle on vesienhoidonsuunnittelun
toimenpideohjelmissa suunniteltu. Joillain alueilla tehtiin enemmän yleistyksiä kuin toisilla,
koska käytössä olevat suunnitelmat eivät aina vastanneet yhtä tarkasti pilottialueen rajoja.
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Liite 2. Infoikkunan pää- ja alatasojen välilehdet kuvauksineen
Päätason välilehti
Info

Välitason välilehti

Alimman tason välilehti Toiminto
Teksti- ja lukuarvotaulukko ilman erityistä toiminnallisuutta
Skenaariovalikko: Lista valittavista yleisistä tai kohdealuetta koskevista
verkkopalveluista, palvelu aukeaa näkymänä oikealle palstalle palvelun
kuvauksen tullessa näkyviin vasemmalle
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus

Sisältö
Kohteen (Järvi, joki, merialue) keskeisimmät tiedot ja tunnusluvut
Linkkejä vesien tilaa kuvaaviin palveluihin: Palveluiden
Tilatiedot
sisäänkirjautumissivuja, ja mikäli mahdollista, myös suoria linkkejä
vesialuetta kuvaaviin tietoihin
Vesien tila
Käyttäjien jakamia tiedostoja vesien tilasta: Kaukokartoitushavaintojen ja
Täydentävää tietoa
muiden havaintojen yhteenvetokuvia, pdf-tiedostoja tutkimuksista ja
dokumenteista yms
Linkkejä vesien tilaa kuvaaviin palveluihin: Palveluiden
Skenaariovalikko: Lista valittavista yleisistä tai kohdealuetta koskevista
Sisäisen kuormituksen
verkkopalveluista, palvelu aukeaa näkymänä oikealle palstalle palvelun sisäänkirjautumissivuja, ja mikäli mahdollista, myös suoria linkkejä
mallinnustulokset
Sisäinen kuormitus
kuvauksen tullessa näkyviin vasemmalle
vesialuetta kuvaaviin tietoihin
Sisäisen kuormituksen Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
yhteenvetotiedot
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Vesistökuormitukset
Skenaariovalikko: Lista valittavista yleisistä tai kohdealuetta koskevista
Linkkejä vesien tilaa kuvaaviin palveluihin: Palveluiden
Ulkoisen kuormituksen
verkkopalveluista, palvelu aukeaa näkymänä oikealle palstalle palvelun sisäänkirjautumissivuja, ja mikäli mahdollista, myös suoria linkkejä
mallinnustulokset
Ulkoinen kuormitus
kuvauksen tullessa näkyviin vasemmalle
vesialuetta kuvaaviin tietoihin
Ulkoisen kuormituksen Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
yhteenvetotiedot
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Suunnitelmat
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Toimenpiteet
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Tulokset
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Käytetyn mallin valinta, mallia kuvaileva tietolyhennelmä ja mahdolliset Lista niistä malleista, jotka ovat käytettävissä tälle vesialueelle. Tällä
Ohjauspaneeli 'Mallit ja
malliin liittyvät skenaariot eli verkossa saatavilla olevat Mallit-sivulle
hetkellä palvelu tukee LLR-mallia (versio LLR_2013) ja VEMALA-mallin
skenaariot' (jatkuvasti
linkitettävissä olevat tiedot . Malliajon käynnistys- ja tulosten
osalta skenaarioita julkisesti verkossa ilman tunnistautumista näkyviin
näkyvä vasen
tallennuspainikkeet. LLR mallin osalta myös linkki LLR mallin
sivuihin.
toimintopaneeli)
verkkoversioon.
Käyttöliittymässä tuettuna tällä hetkellä LLR mallin kohdekohtaiset
syöttötiedot, joista osaa voi muokata: Vesimuodostuman tilavuus ja
keskisyvyys, vesialueen tyyppi, arvioitu retentio- eli viipymäaika ja
fosforin sisäisen kuormituksen taso. Mikäli myös vesialueen osa-alueille
on määritelty omia {LN;LP;TotN;TotP;Q} asetuksiaan, ovat erilaiset valmiit
Mallit
Mallikohtaisten yleisten parametrien käyttöliittymä
asetusvaihtoehdot määriteltyinä ; -eroteltuina listoina asetusten
Laskenta malleilla
järjestyksessä. Näistä ylimääräiset luvut on poistettava mallin ajoa varten.
Mikäli malliin on liitetty skenaarioita, näkymä kyseiseen verkkopalveluun
aukeaa 'Mallit/Järven perustiedot' ikkunaan
Mallin syöttötiedoiksi valittavien syötteiden tai tapausten valinta (mikäli LLR mallilla mallin varsinaisten syöttötietojen lisäksi erilaisia lisätietoja
valittu malli tukee toimintoa; tällä hetkellä vain LLR-malli)
kyseistä parametrivektoria koskien, esimerkiksi vesialueen osan nimi jota
Asetukset
asetusrivi koskee. LLR mallin laskentaa varten on valittava vähintään kolme
riviä syöttötietoja.
Ekologiset
LLR: Keskeiset tulokset taulukkoina poimittuina LLR-mallin palauttamista
Malliajotuloksista poimitut taulukoidut tulokset (mikäli valittu malli
vaikutukset
Tulokset
tuottaa; tällä hetkellä vain LLR)
tiedoista
LLR: Kaikki LLR-mallin palauttamat kuvaajat
Malliajotuloksista poimitut kuvat (mikäli valittu malli tuottaa; tällä
Graafit
hetkellä vain LLR)
Linkkejä vesien tilaa kuvaaviin palveluihin: Palveluiden
Skenaariovalikko: Lista valittavista yleisistä tai kohdealuetta koskevista
Vemala skenaariot
verkkopalveluista, palvelu aukeaa näkymänä oikealle palstalle palvelun sisäänkirjautumissivuja, ja mikäli mahdollista, myös suoria linkkejä
kuvauksen tullessa näkyviin vasemmalle
vesialuetta kuvaaviin tietoihin
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Leväkukinnat
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Valmiit laskentatulokset
Vesistömalli/VEMALA -palvelun tuottamia kuvia
VEMALA tuottamia typpi- ja fosforikuormituksen historiallista kehitystä
Ravinnepitoisuus
kuvaavia käyriä sekä leväpitoisuuksien havaittujen ja simuloitujen
vaihteluiden välisiä eroja
Vesistömalli/VEMALA -palvelun tuottamia kuvia
VEMALA tuottamia typpi- ja fosforikuormituksen ja niiden perusteella
Leväennusteet
ennustettujen leväpitoisuuksien todennäköistä kehitystä kuvaavia
mallinnustuloksia
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Rakenteelliset kuvaukset
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Valmiit selvitykset
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Muut selvitykset
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Virkistyskäyttöarvo
Taloudelliset
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
tarkastelut
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Toimenpidelaskelmat
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Kohteelle valmiiksi määriteltyjen verkkopalvelulinkkien lista. Ei
Järjestelmän ylläpidon tuottamassa kohdealuetta kuvaavassa
lisäys/poistomahdollisuutta käyttöliittymän avulla, määritellään
rakenteisessa tiedossa määriteltyjä linkkejä, jotka ovat lähtökohtaisesti
Tarjotut palvelut
järjestelmän ylläpidon kautta. Linkit avautuvat uuteen erilliseen
saatavilla.
selainikkunaan.
Lisätietoa
Järjestelmän käyttäjien kohteelle julkaisemien verkkopalveluiden lista: Käyttäjien jakamia verkkopalvelulinkkejä, joihin voi määritellä otsikon ja
Käyttäjien linkit
Päivitettävissä ja täydennettävissä verkkokäyttöliittymän kautta. Linkit
lyhyen kuvauksen. Linkkien lisääminen ja poistaminen on mahdollista
avautuvat uuteen erilliseen selainikkunaan.
päivittämättä rakenteista tietoa palvelussa.
Liitetietosivu: Käyttäjien järjestelmään tallentamien tiedostojen ja niiden Käyttäjien jakamia tiedostoja
Raportit ja julkaisut
kuvausten lista, uusien tiedostojen lisäysmahdollisuus
Info
Näkymä JärviWiki palveluun
JärviWiki -palvelun aloitussivu kyseiselle vesimuodostumalle
JärviWiki info
Keskustelu
Näkymä JärviWiki palveluun
JärviWiki -palvelun vesialuetta koskevan keskustelun pääsivu

(Molemmat taulukot tiedostossa Vesinetti_infoikkuna_20130423g_final.xlsx)
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Liite 3. Kohdekohtaisen XML-tiedoston keskeisimmät osat
Kohdetiedoston nimi riippuu kohteen tunnuksesta ja tietorakenteessa käytetystä kielestä,
tyypillisesti se on muotoa <targetid>.<language>.xml On hyvä huomata, että tässä kuvattu
XML-rakenne voi olla osarakenteena suuremmassa kokonaisuudessa, mikäli esimerkiksi
Vesinetti XML tietoa käytetään syöttötietona aineistoja käsitteleville ohjelmille. Kohteen XMLtieto
muodostaa
koneluettavan
rajapinnan
sen
mallinnus-,
tiedonhakuja
prosessinohjausparametreille.
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Juuritaso Ensimmäinen taso Selitys

Toinen taso
language
original_xml_sablon_language

vesionidentifier
(attribuutit)
creationdate

processingdate
targetid

name
volume

id_vpd_1
Kohteen yleiset ominaisuudet, tunnukset
id_jarvinumero
ja tunnusluvut
id_llr_model_target
id_code
vpd_waterbody_category_id
retentiontimeyr
slgiven

general_infotext
urls

models

Kohteelle määritellyt mallit ja malleihin
liittyvät skenaariot

model

root

llrparameters

ulappareferences
parameters

Mallien ja toimintojen parametritietoja ja
kohdetta kuvaavia (numero)tietoja
eoreferences

statisticalsummaries
<parametrityypinnimi>

scenarios

Skenaariot eli kuvaavalla nimellä ja
kuvauksella yksilöidyt kohdetta
kuvailevat tai sitä koskevia tietoja jakavat
verkkopalvelut

Tietorakenteen luonnissa käytettyjen asetusten
päivämäär/tunnus, tuotantoasetuksin vapaasti
määriteltävissä: "Versiotunnus"
Tietorakenteen luontiaika (automaattisesti
tuottamisen kellonajasta)
Vesialueen ('kohteen') tunnus, joka yhdistää
paikkatietoaineistoihin määritellyn tunnuskentän ja
kohteen rakenteisen XML tiedon, huomioiden myös
käyttöliittymän kieliasetukset
Kohteen/vesialueen/vesimuodostuman nimi

<skenaarionnimi>

Vesimuodostuman tilavuus (m , LLR syöttötieto)
Vesimuodostuman keskisyvyys (m, LLR syöttötieto)
Vesimuodostuman tyypin kirjainkoodi
Vesimuodostuman tyyppi aukikirjoitettuna
Vesimuodostuman tyypin tunnusnumero (LLR
syöttötieto)
Vesimuodostuman tunnuskoodi vesipuitedirektiivin
ensimmäisellä arviointikierroksella vuoden 2012
lopussa (voi olla sama kuin 'targetid')
Järvirekisteritunnus (voi olla sama kuin 'targetid')
LLR mallin identifioivat numero(t) vesimuodostumalle
(voi olla sama kuin 'targetid')
Vesistömallin/VEMALAn käyttämä tunnus
vesimuodostumalle (voi olla sama kuin 'targetid')
Vesimuodostuman kategoria (1=järvi, 2 = joki,
3=rannikkomeri)
Arvio veden viipymäajasta vesimuodostumassa
(vuotta)
Vesimuodostuman sisäisen fosforikuormituksen arvio,
g/d (grammaa vapautuvaa fosforia vuorokaudessa)
Vapaa tekstikenttä vesimuodostuman sanalliseen
kuvailuun
Lista linkkejä

Linkki ulkoiseen verkkopalveluun
Mallin tunnusnimi tietojärjestelmien sisäiseen
käyttöön
label
Mallin näytössä näytettävä nimi tietorakenteelle
määritellyllä kielellä
description
Mallin lyhyt kuvaus tietorakenteessa käytetyllä
Yksittäisen mallin tai skenaarion (verkkotietolähteen)
kielellä käyttöliittymässä näytettäväksi
kuvaus
parameterelement Mallin syötteenä käytettävät parametrielementtien
<tyyppi> (root/parameters/<tyyppi>) tai tyypit (mikäli
useita)
scenarioelement Mallin toiminnan ohjauksessa käytettävät
skenaarioelementtien tyypit <tyyppi>
(root/scenarios/<tyyppi>) tai tyypit (mikäli useita)
Title
Joko koko vesimuodostuma nimi tai
vesimuodostuman osan nimi (ei LLR syöttötieto)
LN
LN; kuten LLR syöttötiedoissa
LLR mallin syöttötiedot ja niiden valinnassa tai
LP
LP; kuten LLR syöttötiedoissa
määrittelyssä tukevat tiedot
TotN
TotN; kuten LLR syöttötiedoissa
TotP
TotP; kuten LLR syöttötiedoissa
Q
Q; kuten LLR syöttötiedoissa
Varattu erilaisilla instrumenttien maastoresoluutioilla
kyseiseltä kohteelta kaukokartoitettavissa olevien
alueiden tunnuksien listaamiseen (ULAPPA-aineiston
eri versiot)
Varattu kaukokartoituksen aluetta koskevan tiedon
koordinaattirajauksille ja prosessointiohjeille erilaisia
instrumentteja ja algoritmeja varten
Kohteen alueelta laskettuja aikasarjoja ja muuta
<inputtypetoken> <inputtypetoken> määrittelee aikasarjan tms
numeerista yhteenvetotietoa eri lähteistä
tietosisällön
On mahdollista määritellä lisää parametrityyppejä
erilaisiin mallinnus- ja prosessointitarkoituksiin
name
Skenaarion nimi tietojärjestelmien sisäiseen käyttöön

<skenaarionnimi> määrittelee skenaarion
sisältötyypin, mutta sen sisäinen rakenne on aina
samanlainen

url
name

link

URL verkkopalveluun, jossa skenaarion sisältö on, joko
'staattisena' verkkosivuna tai verkkokäyttöliittymänä

description

Kuvaus skenaarion sisällöstä käyttöliittymää varten
käytetyllä kielellä
Skenaarion näytössä näytettävä nimi käyttöliittymässä
käytetyllä kielellä

label
stateinfo

staticresults

internalLoads

externalLoads

metadata

Kohteen tilaa kuvaavat mallit ja
skenaariot: Määritellyt verkkopalvelut ja
niiden hakuparametrit yms, joiden kautta
tuloksia saa haettua tai tuotettua
Kohteen tilan valmiiksi lasketut tiedot ja
erilaiset havaintojärjestelmät: Määritellyt
verkkopalvelut ja niiden hakuparametrit
yms, joiden kautta tuloksia saa haettua
tai tuotettua
Kohteen sisäisen kuormituksen tiedot:
Määritellyt verkkopalvelut ja niiden
hakuparametrit yms, joiden kautta
tuloksia saa haettua tai tuotettua
Kohteen ulkoisen kuormituksen tiedot:
Määritellyt verkkopalvelut ja niiden
hakuparametrit yms, joiden kautta
tuloksia saa haettua tai tuotettua

Tietoja tietorakenteen versiosta ja
dokumentaatiosta

Selitys

3

meandepth
surfacewatertypecode
surfacewatertype
surfacewatertypenbr

targetinfo

Selitys
Kolmas taso
Tietorakenteessa käytetty kieli: Kohdekohtaisesti
täydennetyt tiedot
Tietorakenteessa käytetty kieli: Tietorakenteen
määrittelyssä käytetty kieli (esimerkiksi skenaarioiden
nimien kieli)
Tietorakenteen mallin ja yleisen rakenteen
versiotunnus (joko päivämäärään perustuva tai
metatietoihin käytetty, tuotantoasetuksin valittavissa)

model

Yksi tai useampia määriteltyjä malleja/skenaarioita:
Sisältö kuten root/models/model

model

Yksi tai useampia määriteltyjä malleja/skenaarioita:
Sisältö kuten root/models/model

model

Yksi tai useampia määriteltyjä malleja/skenaarioita:
Sisältö kuten root/models/model

model

Yksi tai useampia määriteltyjä malleja/skenaarioita:
Sisältö kuten root/models/model

versiontag

Versiontunnus tuotetulle aineistolle,
tietojärjestelmien sisäiseen käyttöön ja viitteeksi
noudatettuihin standardeihin tms
URL -viittaus tämän tietosisällön versioon liittyvään
dokumentaatioon
Vapaata tekstiä tiedoksi käyttäjille järjestelmän ja
tietosisältöjen ylläpidosta.

vesiondocumentationurl
updateinfo
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Liite 4. Hajakuormitusmalli ja sen tilastolliset estimaatit
Mallit kokonaisfosforille (TP):
= 3.0 + 1.44
= 10.7 + 1.35
= 3.25 + 1.30
= 4.66 + 0.99
= 48.1 + 1.26
ä

= 0.70
1.09 ä
1.37 ä
1.04 ä
+ 1.10

= 130.8 + 21.9
= 256.4 + 20.0
= 244.8 + 18.0
= 320.6 + 18.3
324.5 + 15.6
ä

= 0.77
16.8 ä
17.9 ä
17.6 ä
+ 0.64

Mallit kokonaistypelle (TN):

= 0.79
+ 0.002
0.40

+ 23.6

ä

= 0.85
+ 1.17
ä
0.93
ä
12.2 ä
83.7

+ 0.89
+ 0.65
+ 0.08

– 1.62
– 132.4

= 0.84
+ 0.06
+ 0.003

ä

= 0.85

+ 1.07
+ 1.18

+ 3.10

= 0.83
– 0.24

= 0.87
0.94

ä

= 0.93 (

+ 2.52

= 0,37)

+ 6.97
ä
= 0.92 (
= 0.65)

+ 25.4

Taulukko L4.1. Fosforikuormien selittäminen. Aineistona 41 valuma-aluetta (Haapajyrän hapan sulfaattimaa ei mukana fosforianalyyseissä). VIF! = selittäjien
keskinäisen korrelaation vuoksi tulos ei luotettava.
P-Malli (n = 41)
Nr

Tyyppi

1
2
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
3j
3k
3l
4

Peltoisuus
Peltoisuus + järvisyys
Muu maankäyttö
Muu maankäyttö
Muu maankäyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Maatalous + maalaji
Maatalous + maalaji
Maatalous + maalaji
Maatalous + maalaji
Yhdistelmä

Tunnusluvut
R

2

0,70
0,79
0,81
0,82
0,79
VIF! 0,83
0,80
0,81
0,79
0,79
0,80
0,82
0,84
0,85
0,83

Vakio
RMSE

N-S

12,2
10,4
10,0
9,8
10,47
9,4
10,3
9,9
10,6
10,6
10,2
9,8
9,4
9,4
10,0

0,53
0,74
0,73
0,74
0,75
0,76
0,76
0,71
0,74
0,72
0,71
0,46
0,44
-0,22
0,76

3,0
10,7
45,8
1,9
11,3
14,3
11,3
0,8
10,7
10,8
9,8
4,6
3,3
0,0
4,7

Kulmakerroin
Maankäyttö (% maa-alasta)
Peltoa Järviä Metsää Avosuota
1,44
1,35
1,03
1,60
1,44
2,15
1,18
1,54
1,34
1,33
1,30
1,35
1,30
1,32
0,99

-1,09
-0,99
-0,91
-1,05
-0,72
-1,11
-1,12
-1,09
-1,18
-1,16
-1,28
-1,37
-1,78
-1,04

Taajamaa

Pellon käyttö (% peltoalasta)
Kevätviljaa Syysviljaa Nurmea

Juurikkaita Puutarhaa

Maatalous Maalaji
Lannan P Pintamaan
(kg/km2)
savisuus (%)

Sää
Vuosisadanta
(mm)

-0,44
0,49
-0,79
-0,44
1,01
0,15
0,01
1,91
0,81

0,06
-0,40
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-0,26

8,73

0,02
0,002
0,002

0,89
1,03
0,65

0,06

Taulukko L4.2. Typpikuormien selittäminen. Aineistona 42 valuma-aluetta. VIF! = selittäjien keskinäisen korrelaation vuoksi tulos ei luotettava.
N-Malli (n = 42)
Nr Tyyppi

Tunnusluvut
R

1
2
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
3j
3k
4

Peltoisuus
Peltoisuus + järvisyys
Muu maankäyttö
Muu maankäyttö
Muu maankäyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Pellon käyttö
Maatalous
Maatalous
Maatalous
Yhdistelmä

VIF!
VIF!

2

0,77
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,87
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,88
0,87

Vakio
RMSE

N-S

172
136
138
138
138
138
130
134
137
136
137
138
130
130

0,83
0,86
0,87
0,86
0,87
0,78
0,82
0,81
0,85
0,85
0,35
0,23
0,71
0,88

131
256
361
256
250
245
250
161
260
261
277
266
131
321

Kulmakerroin
Maankäyttö (% maa-alasta)
Peltoa
Järviä Metsää
21,9
20,0
19,0
20,0
19,3
18,0
22,3
21,6
20,1
19,5
20,2
18,6
20,2
18,3

-16,8
-16,5
-16,8
-17,2
-17,9
-16,3
-17,1
-16,7
-21,0
-15,9
-16,9
-17,0
-17,6

-1,30

Avosuota

Taajamaa

Pellon käyttö (% peltoalasta)
Kevätviljaa Syysviljaa Nurmea

Juurikkaita Puutarhaa

Maatalous Pistekuormitus
Lannan N N-pistekuormitus
2
(kg/km )
(kg/km2)

0,05
6,43
1,17

-18,8
1,44
-5,50

0,95
1,75
-0,93

2,24

88,0
-0,05
-0,04
-0,10
1,07
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