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Vesistövaikutusten
arviointi
Jukka Koski-Vähälä
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

Huomioitavaa RAE-hankkeesta
• Kehittämis- ja tutkimushanke; YKSI SOVELTAVA
PAKETTI
• Tutkimustieto tiloille hyödynnettäväksi,
lisätutkimuksia; PERUSTELLUT TOIMENPITEET,
KUSTANNUSTEHOKKUUS
• Aikaisempien hankkeiden ja pilottitilojen
kokemukset sovellettavaksi maakunnissa;
KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSET
• Neuvonnan merkitys; JATKUVUUS
• Toimenpiteiden kustannusten ja vaikutusten
arviointi; KUSTANNUS - VESISTÖVAIKUTUS
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Maatalouden toimenpiteiden toteutus 2010-2015 Pohjois-Savossa
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Maatalouden toimenpiteiden toteutus 2010-2015 PohjoisMäärä
Savossa
Toteutuksen
Toimenpide
2010Aikataulu
Toteuttaja
Rahoitus
edistämisvastuu

2015
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Maa talouden nykyinen ve s iens uoje lu
(ympäris tötuen perus -, li s ä- ja
erityis tukitoimenpiteet)

Jatkuvaa

Maatalous tuotta jat

tuottaja - ja
neuvontajä rjes töt,
kunnat, ELY

Valtio, EU,
tuottaja t

Lisätoimenpiteet
Kas vipeitteis yys (ha)

21 000

2010-2015

Ravi nnepääs töjen hallinta (ha)

40 150

2010-2015

Ravi nnepääs töjen tehos tettu hallinta
(ha)

27 500

2010-2015

Suojavyöhyke (ha)

620

2010-2015

Kos teikko (kpl)

85

2010-2015

* Kos te ikkoyleis s uunnittelu (ELY)
Koul utus ja ne uvonta (kpl vuodes s a )

2009 ->

Maatalous tuotta jat
Maatalous tuotta jat

Maatalous tuotta jat
Maatalous tuotta jat
Maatalous tuottaja t,
yhdis tyks et

tuottaja - ja
neuvontajä rjes töt,
kunnat, ELYt
tuottaja- ja
neuvontajärje s töt,
kunnat, ELY, MTT,
Kuopion yliopis to
ELY, kunnat, tuottajaja neuvontajä rjes töt
ELY, kunnat, tuottajaja neuvontajä rjes töt

Valtio, EU,
tuottaja t
Valtio, EU,
tuottaja t

Valtio, EU,
tuottaja t
Valtio, EU,
tuottaja t
Valtio, EU,
tuottaja t

ELY

500

* Ravinnehä vikit euroi ks i (RAE-hanke)

tuottaja- ja
neuvontajärje s töt,
kunnat, ELY

2011-2014 RAE-hanke

YM
Neuvonta- ja tuottaja
järjes töt, kunnat, ELY

Valtio, EU

ProArgia, ELY

Valtio, EU

Ohjauskeinot

Aikataulu

Toteutus

Edis tetään tila kohtais ta neuvontaa ja koulutus ta
erityis es ti karjatiloille

Jatkuvaa

ProArgia, ELY, MTK

Hyödynnetään ympäris tötukijärjes telmän kei noja
nykyis tä laajemmin ja pyritään kohdentamaa n
erityis tukia kuormittavimmille alue ille

Jatkuvaa

Maatalous tuottajat, ProAgria, ELY

Edis tetään val uma-aluetas ois ta ve s iens uoje lun
s uunnittelua
Karja nlannan ja puhdis ta moliettee n hyötykäytön
kehi ttäminen (s is ältäen lannan tuotteis tami s en)

2010-2015

ELY ym.

2010-2016

MTT, Itä-Suomen yliopi s to, ELY, ProAgria
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Toimenpiteiden kuormituksen alenema - kustannukset
reduktio

Kustannus

50 %
30 %

- 1200 €/ha/v
- 380 €/ha/v

•
•

Kosteikko
Suojavyöhyke

•

Viljelytekniset toimenpiteet
1-25 %, lohkojen ominaisuudet - 11 €/ha/v
Nurmiviljely ilman P-lannoitusta (>12 mg/l)
60 %
+ 55 €/ha/v
Nurmiviljely vähennetyllä P-lannoituksella (lannoitus 2. ja 3. vuosi)
30 %
+ 38 €/ha/v

•
•

•

Kynnön syventäminen 20 %

- 350 €/ha/v

 Kosteikon ja suojavyöhykkeen vaikutuksen arviointi ongelmallista
5

Vesistömallinnuksen
kohdealueet

Suuri-Ruokovesi
Nilsiän reitin
alaosa

Karttalähde:
Pohjois-Savon ELYkeskus 2009
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Harvanjärven
hydrologis-morfologisia
ominaisuuksia
- Matkusjoen alaosan vesistöalue
- Pinta-ala 209 ha
- Keskisyvyys 3,9 m
- Suurin syvyys 15,2 m
- Tilavuus 8,2 x 106m3
- Viipymä 4,6 vuotta
- Valuma-alueen pinta-ala 728 ha,
- Peltoa 90 ha (13 %)
- pienet- ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet
- Ekologinen tila välttävä
- Voimakkaita levähaittoja 2000luvun alussa

Lähde: Harvanjärven alustava kunnostussuunnitelma, Vesi-Eko Oy 2007.

HARVANJÄRVEN KUNNOSTUS

Kunnostustoimenpiteiden vaikutus,
alenema P-pitoisuudessa:
Kok.P µg/l

Kustannukset

Maatalous

0,2

10 000

Haja-asutuksen
järjestelmät

1,8

35 000

Hapetus

0,6

40 000

Kalastus

3,0

50 000

Yhteensä

6,0

135 000

Lähde: Harvanjärven alustava kunnostussuunnitelma, Vesi-Eko Oy 2007.
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MAANINGAN KAPEENJÄRVEN KUNNOSTUS

Lähde:

Maaningan Kapeenjärven fosforitaseet vuodelle 2004 sekä kunnostuksen pääpiirteet.
Kapeenjärvi kuntoon ry. / Vesi-Eko Oy.

MAANINGAN KAPEENJÄRVEN KUNNOSTUS

Lähde:

Maaningan Kapeenjärven fosforitaseet vuodelle 2004 sekä kunnostuksen pääpiirteet.
Kapeenjärvi kuntoon ry. / Vesi-Eko Oy.
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Käytännön vinkkejä
ravinnehävikkien
vähentämiseksi maatilalla
Anu Rossi
ProAgria Pohjois-Savo
040 179 5001
http://rae.savonia.fi

Ravinteiden käytön
tehostamisesta hyötyvät sekä
viljelijä että ympäristö!
Mitä voin tehdä omalla tilallani, jotta
ravinnehävikit pienenee ja saan paremman
taloudellisen tuloksen?
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Maan rakenteen hoito
• Hyvä kasvukunto parantaa kasvin ravinteiden
käyttöä => ravinnehävikit pienenee
• pH, vesitalous, humuspitoisuus
• Monipuolinen viljelykierto, syväjuuriset kasvit
rakenteen hoitajina (palkokasvien
hyödyntäminen => lannoituksen
vähentäminen, kotovarainen valkuainen=>
pienempi ostorehukustannus)

Viljavuustutkimuksen tulkinta
• Lannoitus kasvin ravinnetarpeen mukaan, ei
ympäristötuen maksimin!
• Varastoravinteiden määritys (K, P, Mg)
• Uuden tiedon hyödyntäminen esim. nurmien
fosforilannoituksessa => ns. ”turhaa”
kustannusta voi olla jopa yli 10 snt/ry
• Tasapainoinen lannoitus
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Satotasojen mittaaminen
• Tiedetään lohkojen väliset
erot satotasoissa
• Viljelyn keskittäminen hyvin
tuottaville peltolohkoille,
vaihtoehdot pellon käytölle
• Lannoituksen
tarkentaminen peltojen
sadontuottokyvyn mukaan
• Erilaisia
sadonmittausmenetelmiä
tarjolla, vaihtelevia
tarkkuudeltaan

Lannankäytön tehostaminen
• Naudan lietelannan keskim. ravinnepitoisuuksien
mukainen arvo 6,16 €/tn (hinnoitteluperuste YaraMila
Pellon Y1)

• Hajalevitetyssä lietteessä typpihävikki jopa 60-80
%, letkulevitys 20-30 %, multaus vielä pienempi,
olosuhteet vaikuttavat
• Omalle tilalle soveltuva optimilevitysajankohta,
levitysmenetelmät
• Lietelannan sijoittaminen peltoonerityisympäristötukisopimus, 56 €/ha
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Lietteen multainvaunun työjälkeä 12.5.2011

Erityisympäristötukikohteet
ravinnevalumien vähentäjinä
• Sadonkorjuu kyseisiltä aloilta oleellista
• Suojavyöhykkeet, perinnebiotoopit,
monimuotoisuuskohteet, kosteikot
• Kilpailukykyinen vaihtoehto; suojavyöhykkeet
350 €/ha, perinnebiotoopit,
monimuotoisuuskohteet sekä kosteikot 450
€/ha
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Ravinnehävikit Euroiksi-hanke
tekee
• Tilakäyntejä vesistönsuojelullisesti
painopistealueilla sijaitseville maatiloille
• Ilmaisella tilakäynnillä
- Käydään läpi peltojen kasvukuntoa mm.
lapiodiagnoosin avulla
- Kartoitetaan tilan mahdolliset
pistekuormituskohteet
- Kartoitetaan mahdolliset
erityisympäristötukikohteet

- Pohditaan tilakohtaisesti asioita, joilla voidaan
vähentää ravinnehävikkejä esim. karjanlannan
käyttö, viljelykierto, ravinnetaseet…
- Annetaan toimenpidesuosituksia esim. koskien
tilan peltoviljelymenetelmiä
- Arvioidaan toimenpiteistä tulevat säästöt sekä
mahdolliset kustannukset
Tilakäynti tehdään kasvukaudella 2012, seuraava
tilakäynti v. 2014. Molemmat tilakäynnit ovat
ilmaisia.
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