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1. VEMALA-malli
Raportissa tarkastellaan typpi- ja fosforikuormitusta ja niiden muutoksia Oulujoen vesistöalueella. Ravinnekuormitusta voidaan arvioida mallintamalla sitä VEMALA-ravinnekuormitusmallilla. Myös kiintoaine- ja humuskuormitus ovat merkittäviä vesistön kannalta, mutta ne eivät ole mukana tässä tarkastelussa. Ihmisperäisen ravinnekuormituksen merkittävyyttä voidaan kuvata vertaamalla sitä
luonnonhuuhtoumaan. Ihmisperäinen ravinnekuormitus vaihtelee huomattavasti Oulujoen vesistöalueella.
Tässä työssä käytetyllä VEMALA-mallilla saadaan arvio ravinnekuormituksesta vesimuodostumittain, eli järvien ja jokijaksojen tarkkuudella. Mallilla saadaan arvio nykyisestä ravinnekuormituksesta ja
kuormituksen muutoksista muuttuvan ilmaston ja kuormitusta vähentävien toimenpiteiden vaikutuksesta.
VEMALA-mallissa kuvataan fosforin ja typen luonnonhuuhtouma ja eri ihmistoimintojen aiheuttama kuormitus. Maatalouden kuormituksen arvioinnissa käytetään lähtötietoina tietoja lohkokohtaisista
viljelykasveista, alueellisista lannoitusmääristä, eläinmääristä ja lohkojen ominaispiirteistä, kuten kaltevuudesta, maalajista ja P-luvuista (maaperän fosforipitoisuus). Metsätalouden kuormitus perustuu Metsävesi-hankkeen arvioihin. Lisäksi VEMALAssa kuvataan haja-asutuksen, pistekuormittajien, hulevesien ja laskeuman aiheuttama kuormitus.
VEMALA laskee vesistöön tulevan kuormituksen kulkeutumista ja pidättymistä vesistön joki-järviketjussa. Tuloksena saadaan kullekin järvelle ja jokijaksolle tieto siitä, paljonko ja mistä lähteistä vesistöön tulee kuormitusta koko yläpuolisella valuma-alueella ja mikä osuus kuormituksesta kulkeutuu tähän järveen tai jokijaksoon saakka.
Koko VEMALA-mallin laskenta sovitetaan vesistöhavaintoihin, joita Oulujoen alueella on noin
500 havaintopisteestä. Näin mallin laskenta saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin todellisuutta.
Kuvassa 1 on esimerkki VEMALA-mallin laskennan vertailusta havaintopisteiden arvoihin.
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Kuva 1. Esimerkkejä VEMALA-mallilla simuloiduista kokonaisfosforiarvoista verrattuna mitattuihin arvoihin kahdessa eri havaintopisteessä.
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2. Ihmistoimintojen aiheuttama
fosforikuormitus Oulujoen vesistöalueella
Ihmistoimintojen aiheuttama fosforikuormitus Oulujoen alueella on noin 60 % vesistöön tulevan fosforin määrästä (Kuva 2). Toiminnoista maa- ja metsätalous ovat merkittävimmät kuormittajat. Alueellisesti kuormitus vaihtelee merkittävästi Oulujoen vesistöalueella. Hyrynsalmen reitillä ja Sotkamon reitin latvaosilla kuormitus on vähäisintä, mutta näilläkin alueilla on yksittäisiä järviä ja jokijaksoja, joihin
kohdistuu merkittävää kuormitusta (Kuva 3).

Kuva 2. Ihmistoimintojen aiheuttaman fosforikuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan ja eri toimintojen osuus kuormituksesta.

6 ARVOVESI-hankkeen raportti 1/2022

Kuva 3. Ihmistoimintojen aiheuttama fosforikuormitus verrattuna luonnonhuuhtoumaan Oulujoen vesistöalueella.

2.1 Fosforikuormitus esimerkkialueilla
Seuraavassa on esitetty fosforikuormitus seuraavilla Oulujoen osa-alueilla:
 Aittojoki (Kuvat 4 ja 5)
 Muhosjoki (Kuvat 6 ja 7)
 Sotkamon reitti (Kuvat 8 ja 9)
 Kiantajärven alue (Kuvat 10 ja 11)
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Kuva 4. Fosforikuormitus (kg/v) Aittojoen alueella.

Kuva 5. Aittojoen alueen ihmisperäinen fosforikuormitus verrattuna luonnonhuuhtoumaan.
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Kuva 6: Fosforikuormitus (kg/v) Muhosjoen alueella.

Kuva 7. Muhosjoen alueen ihmisperäinen fosforikuormitus verrattuna luonnonhuuhtoumaan.
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Kuva 8. Fosforikuormitus (kg/v) Sotkamon reitin alueella.

Kuva 9. Sotkamon reitin ihmisperäinen fosforikuormitus verrattuna luonnonhuuhtoumaan.
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Kuva 10. Fosforikuormitus (kg/v) Kiantajärven alueella.

Kuva 11. Kiantajärven alueen ihmisperäinen fosforikuormitus verrattuna luonnonhuuhtoumaan.
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2.2 Metsätalouden ravinnekuormituksen jakautuminen
VEMALA-arviossa metsätalouden aiheuttama kokonaiskuormitus perustuu Metsävesi-hankkeen tuloksiin. Kuormitus on lisäksi jaettu toiminnoittain käyttäen KALLE-työkalun arviota hakkuiden, lannoituksen ja kunnostusojitusten lyhytaikaisvaikutuksille. VEMALA arviossa soiden ojitusten pitkäaikaisvaikutuksen osuus sekä typpi- että fosforikuormituksesta on selvästi suurin (Kuva 12).

Metsätalouden fosforikuormitus
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Kuva 12. Metsätalouden fosforikuormitus jaettuna toiminnoittain.

Metsätalouden kuormituksessa huomionarvoista on, että merkittävin osuus kuormituksesta tulee
soiden ojituksen pitkäaikaisvaikutuksesta. Paikallisesti myös hakkuiden ja kunnostusojitusten kuorma
voi kuitenkin vaikuttaa vesistössä, jos samalla valuma-alueella tehdään paljon toimia samanaikaisesti.
Soiden ojituksen aiheuttama kuormitus johtuu ensisijaisesti ojituksen aiheuttamasta pohjaveden
pinnan alenemisesta, mikä lisää orgaanisen aineen hajoamisen seurauksena vapautuvien ravinteiden
määrää. Ojitettujen soiden kuormitukseen on vaikea vaikuttaa ainakaan nopeasti, mutta kunnostusojituksissa tulisi huomioida:
 Jos alue liian märkä metsätaloudelle niin ei ojiteta
 Ei ojiteta liian syvälle: pohjaveden pinnan aleneminen kiihdyttää orgaanisen aineen hajoamista ja
ravinteiden vapautumista
 Huomioidaan mahdollisuudet käyttää jatkuvaa kasvatusta
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3. Oulujoen fosforikuormitus eri ilmasto- ja
toimenpideskenaarioilla
VEMALA-mallilla on arvioitu ravinnekuormitusta muuttuvassa ilmastossa ja eräillä toimenpiteillä saavutettavissa olevaa ravinnekuormituksen vähennystä (Kuvat 13a ja 13b). Muuttuva ilmasto kasvattaa
ravinnekuormitusta. Ilmastonmuutoksen vaikutuksen vaihteluväliä kuvataan eri voimakkuuksisilla ilmastoskenaarioilla, kuvassa 13 nämä on merkitty RCP 0.0, 2.6, 4.5 ja 8.5. Näistä RCP 0.0 on nykyilmasto, eli ei muutosta ja RCP 8.5 on voimakkain muutos ilmastossa. Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy voimakkaimmin mentäessä kohti vuosisadan loppua.
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Kuva 13a. Ilmasto- ja toimenpideskenaarioita Oulujoen vesistöalueen fosforikuormitukselle.
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Kuva 13b. Ilmasto- ja toimenpideskenaarioita Oulujoen vesistöalueen typpikuormitukselle.

VEMALA-mallilla on arvioitu eräillä maatalouden toimenpiteillä saavutettavaa vaikutusta ravinnekuormitukseen eri ilmastoskenaarioissa (Kuva 14). Skenaario ’maatalouden toimenpiteillä’ sisältää seuraavat toimenpiteet sijoitettuna kaikille lohkoille, joilla ko. toimenpiteellä voidaan vähentää typpi- tai
fosforikuormitusta: kipsikäsittely, tarkennettu lannoitus, talviaikainen kasvipeitteisyys, kerääjäkasvi,
rakennekalkki/kuitukäsittely ja lietteen sijoitus. Näillä toimenpiteillä voidaan arvion mukaan vähentää
peltojen fosforikuormitusta alueesta riippuen jopa 30 %.
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Kuva 14. Skenaarioita peltoviljelyn fosforikuormitukselle Oulujoen vesistöalueella.

3.1 Fosforipitoisuus verrattuna hyvään tilaan
Vesienhoitotyössä tarkasteltaville vesimuodostumille on määritetty hyvää tilaa vastaava fosforipitoisuuden raja-arvo. Fosforipitoisuuden lisäksi on luonnollisesti useita muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat vesimuodostuman tilaan. Suurimmassa osassa Oulujoen järvistä ja jokijaksoista fosforipitoisuus ei ylitä
hyvän tilan raja-arvoa. Yksittäisissä vesimuodostumissa raja-arvo voi kuitenkin ylittyä merkittävästikin
(Kuva 15). Näissä vesimuodostumissa myöskään vesienhoidon suunnitelluilla toimenpiteillä, varsinkaan
muuttuvassa ilmastossa, ei välttämättä päästä alle hyvän tilan fosforipitoisuuden rajan.
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Kuva 15. Suurimmalla osalla Oulujoen vesistöalueen järvistä ja jokijaksoista fosforipitoisuus on alle hyvää tilaa vastaavan raja-arvon (ylhäällä). Yksittäisillä vesimuodostumilla raja-arvo voi ylittyä merkittävästikin (alhaalla).

3.2 Vesi.fi -palveluun tulossa oleva aineisto
Tässä esitettyjä VEMALA-mallin tuloksia on tulossa saataville vesi.fi -palveluun järvi- ja jokikohtaisina
tuloksina. Palveluun tulee karttapohjainen tieto ihmistoimintojen fosforikuormituksesta verrattuna luonnonhuuhtoumaan (Kuva 16) ja vesimuodostumakohtainen tieto fosforikuormituksen lähteistä (Kuva 17).
Jatkossa palveluun on suunnitelmissa lisätä myös typen ja humuksen tiedot ja skenaarioita eri toimenpide- ja ilmastovaihtoehdoilla.
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Kuva 16. Karttamuotoinen esitys ihmistoimintojen aiheuttamasta fosforikuormituksesta verrattuna luonnonhuuhtoumaan.

Kuva 17. Joki- ja järvikohtainen kuvaaja vesi.fi -palvelussa fosforikuormituksen lähteistä.
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4. Yhteenveto
Oulujoen alueella merkittävin ravinnekuormitus tulee peltoviljelystä ja metsätaloudesta. Ihmistoimintojen osuus noin 60 % fosforikuormituksesta. Kuormitus vaihtelee huomattavasti alueellisesti, mutta ainakin yksittäisiä merkittävästi kuormitettuja vesimuodostumia löytyy koko alueelta.
Merkittävä osuus metsätalouden kuormasta tulee ojitetuilta soilta. Kuormituksen vähentämiseksi
tulisi kiinnittää huomiota siihen, että kunnostusojitus tehdään vain kannattaviin, ei liian märkiin kohteisiin. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota oikeaan, ei liian syvään ojitussyvyyteen sekä huomioida mahdollisuudet jatkuvapeitteiseen kasvatusmenetelmään.
Paikallisesti myös hakkuiden ja kunnostusojitusten kuorma voi vaikuttaa vesistössä, jos samalla valuma-alueella tehdään paljon toimia samanaikaisesti. Tätä voidaan välttää toimenpiteiden alueellisella ja
ajallisella suunnittelulla.
Ilmastonmuutos on kasvattamassa ravinnekuormitusta. Maatalouden toimenpiteillä voidaan ilmastonmuutostilanteessakin päästä nykyistä pienempään fosforikuormitukseen useimmissa skenaarioissa.
Ravinnekuormitusskenaarioiden lisäksi on tulossa skenaarioita myös humuksen kuormitukselle, mikä
vaikuttaa vesistöjen tummumiseen ja mm. CO2 päästöihin vesistöistä.
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