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ALKUSANAT

Ravinnetase  antaa  käyttökelpoista  tietoa  toiminnan  suunnitteluun,  toteutta
miseen ja vaikutusten seurantaan niin viljelijöille, neuvojille, tutkijoille kuin
maatalouden  ympäristöasioiden  kanssa  työskenteleville  viranomaisillekin.
Hyviä  tavoitteita ovat viljelykustannusten  ja  vesistöihin päätyvien  ravinne
huuhtoumien  vähentäminen.  Taseita  voidaan  laskea  valtakunnan,  alueen,
maatilan  ja  peltolohkon  tasoilla.  Perustietoa  ravinnetaseista  saa  Ravinne
taseoppaasta: www.ymparisto.fi > alueelliset ympäristökeskukset  > Uusi
maa > palvelut, tuotteet ja lomakkeet > julkaisut > erillisjulkaisut

Ravinnetaseseminaarin  tarkoituksena  on  välittää  ravinnetaseita  koskevaa
ajankohtaista  tietoa  ja  keskustelun  sekä  yhteistyön  lisääminen  eri  tahojen
kesken. Tähän julkaisuun on seminaariesitysten tiivistelmien jälkeen kirjal
lisuusluetteloon  kerätty  viitteitä  eri  puolilla  Suomea  tehtyihin  tasehankkei
siin. Kestävä maatalous Vantaanjoella –Life –projekti  järjesti vastaavanlai
sen seminaarin neljä vuotta sitten (Ahtela, I. (toim.) 2000).

Kiitos tilaisuuden luennoitsijoille ja kaikille osallistujille jo etukäteen.

Helsingissä 18. marraskuuta 2004

Irmeli Ahtela

http://www.ymparisto.fi
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VALTAKUNNALLISET  JA  ALUEELLISET  RAVINNE
TASEET

Riitta Lemola, Tapio Salo, Eila Turtola ja Martti Esala
Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Ravinnetaseissa  lasketaan  tiettyyn  rajattuun  systeemiin  tulevien  ja  sieltä
lähtevien  ravinteiden  erotus.  Tarkasteltava  systeemi  voi  olla  pellon  pinta
tietyllä alueella, jolloin puhutaan pintataseesta, tai maatila, jolloin puhutaan
porttitaseista.  Myös  karjalle  voidaan  laskea  ravinnetase.  Positiivinen  tase
kertoo  ravinteiden  ylijäämästä  tarkasteltavassa  systeemissä  ja  negatiivinen
tase  puolestaan  maan  luontaisten  ravinnereservien  tai  maahan  kertyneiden
varastojen  vähentymisestä.  Ravinnetaseet  kuvaavat  ravinteiden  käytön  te
hokkuutta  sekä  muutoksia  maatalouden  intensiteetissä.  Typpitase  on  yksi
niistä tärkeimmistä OECD:n ympäristön tilan  indikaattoreista,  jotka kuvaa
vat  potentiaalista  ympäristökuormitusta  (Parris  1998).  Myös  fosforille  ol
laan OECD:ssa laskemassa tasetta.

Maatalouden  ympäristötukiohjelman  vaikutusta  ravinteiden  käytön  tehok
kuuteen on seurattu viljelysmaalle laskettujen typen ja fosforin pintataseiden
avulla  MYTVAStutkimuksessa  ja  Horisontaalisen  maaseudun  kehittämis
ohjelman väliarvioinnin puitteissa. Laskelmat tehtiin koko valtakunnan alu
eelle sekä maaseutukeskusalueittain.
Valtakunnallinen  ja  alueellinen  typpitase  on  alentunut  vuoden  1990  noin
90:sta  kg  ha1  ympäristötukikauden  19952002  myötä  noin  50:een  kg  ha1

(Kuva 1). Myös alueellisissa taseissa on aleneva suuntaus, mutta taseen suu
ruudessa    eri  alueiden  välillä  on  huomattavia  eroja.    Vuonna  1990  suurin
typpitase oli 137 kg ha1  ja pienin 58 kg ha1. Vuonna 2002 suurin alueelli
nen tase oli puolestaan 64 kg ha1 ja pienin 33 kg ha1.
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Kuva 1. Typen pintatase Suomessa (Lemola ym. 2004)

Fosforitaseen kehitys oli  samanlainen. Vuoden 1990 30 kg ha1  fosforitase
aleni vuoteen 2002 mennessä 7,7:ään kg ha1 (Kuva 2). Alueellisesti tarkas
teltuna vuonna 1990 suurin fosforitase oli 40 kg ha1 ja pienin 25 kg ha1.
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Kuva 2. Fosforin pintatase Suomessa (MMM 2004).

Vuonna 2002 suurin  fosforitase oli 13,6 kg ha1  ja pienin 4 kg ha1. Suurin
syy  taseiden  alenemiseen  on  väkilannoitteiden  käytön  vähentyminen.  Tar
kastelujakson alussa karjatalousvaltaisten alueiden  ylijäämät olivat  selvästi
korkeimpia.  Nämä  ylijäämät  kuitenkin  alentuivat  1990luvun  loppua  koh
den. Vuosittaiset satovaihtelut näkyvät alueellisissa taseissa selvästi.

Ravinnetaselaskennan  merkittävimmät  epävarmuustekijät  liittyvät  tulopuo
lella lannan käyttömääriin ja ravinnepitoisuuteen, ja menopuolella nurmisa
toihin  ja  niiden  ravinnepitoisuuksiin.  Tilastotiedoista  tapahtuvassa  lasken
nassa absoluuttisia arvoja tärkeämpää onkin tarkastella aineistossa mahdol
lisesti esiintyvää muutosta ajan suhteen.

Tulosten mukaan typen  ja  fosforin ravinnekuormituspotentiaali on  laskenut
selvästi  ja sen pitäisi ajan myötä näkyä myös todellisena kuormituksen vä
hentymisenä.  Tosin  tutkimuksissa  on  osoitettu,  että  typpitaseen  ja  typpi
huuhtouman välinen korrelaatio voi olla heikko, jos viljelykasvit vaihtelevat
vuosittain (Salo ym. 2004), mutta paranee, kun viljelykierto ja pellon käsit
tely pysyvät pitempään samanlaisia. Typpi ja fosforitase ovatkin hyviä pit
kän aikavälin  indikaattoreita ravinteiden huuhtoutumiselle. Taseiden avulla
voidaan myös arvioida maatalouspolitiikan keinoja suhteessa niiden ympä
ristövaikutuksiin.  Suomessa  ravinteiden  käyttö  on  tehostunut  selvästi  vii
meisen kahdentoista vuoden aikana.

Kirjallisuus

Lemola, R., Salo, T. & Esala, M. 2004. National and regional nitrogen bal
ance in Finland. Käsikirjoitus
MMM 2004. Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviointi.
Maa ja metsätalousministeriö. MMM:n julkaisuja 1/2004. 272 p.
Parrish, K. 1998. Agricultural nutrient balances as agrienvironmental indi
cators: an OECD perspective. Environmental Pollution 102, S1: 219225.
Salo, T., Turtola, E. & Grönroos, J. 2004. Typpitase huuhtoutumisen indi
kaattorina. In: Hopponen, A. & Rinne, M. (eds.). Maataloustieteelliset Päi
vät 2004, 12.13.1.2004, Viikki, Helsinki. Suomen maataloustieteellisen
seuran tiedote 19: 4 p.
http://www.agronet.fi/maataloustieteellinenseura/julkaisut/posterit04/ym06.
pdf

http://www.agronet.fi/maataloustieteellinenseura/julkaisut/posterit04/ym06.
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ISOJÄRVEN  VALUMAALUEEN  PELTOJEN  RAVINNE
TASEET

Petra Manninen
Uudenmaan ympäristökeskus

Ravinnetaseita  on  laskettu  viime  vuosien  aikana  maatiloille  eri  puolilla
Suomea. Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta on toteutettu muutamia
alueellisia pienille  valumaalueille  tehtyjä  ravinnetasehankkeita. Tällaisissa
hankkeissa ravinnetaseet  lasketaan yleensä yhteistyössä viljelijöiden kanssa
tilakäyntien yhteydessä. Eräs tällainen, alueellinen ravinnetasehanke, toteu
tettiin Isojärven valumaalueella kesällä 2003.

Kohdealueeksi  valittiin  matala  ja  rehevöitynyt  Isojärvi  eli  Onkimaajärvi,
joka  sijaitsee  Mäntsälän  ja  Pornaisten  kuntien  rajalla  Itä  Uudellamaalla.
Isojärvessä  on  havaittu  sinileväkukintoja  sekä  happikadosta  johtuvia  kala
kuolemia. Alueen ihmisillä riittää runsaasti mielenkiintoa järven tilan paran
tamiseksi,  mikä näkyi  myös  tämän  hankkeen  yhteydessä. Uudenmaan ym
päristökeskus toteutti Isojärven ravinnetasehankkeen yhteistyössä Mäntsälän
ja Pornaisten kuntien sekä alueen viljelijöiden kanssa.

Mukana  olleille  tiloille  laskettiin  peltotaseet  koko  tilalle  sekä  lohkoittain
pääosin  vuodelle  2002.  Isojärven  ravinnetasehanke  oli  erittäin  onnistunut.
Valumaalueen reilusta kahdestakymmenestä tilasta mukaan saatiin jopa 18
tilaa. Kaikkia tiloja viljeltiin tavanomaisesti. tiloista 10 oli kasvinviljelytilo
ja sekä 8 karjatiloja. Laskelmat tehtiin yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Ra
vinnetaselaskelmien  tekemiseen  käytettiin  Jukka  Rajalan  ja  Kainuun  Maa
seutukeskuksen  kehittämää  Sirkula  3.0  ravinnetaseiden  laskentaohjelmaa.
Jokaisen lohkon lannoitus, sadot, viljelymenetelmät sekä niiden ajoitus käy
tiin  läpi  lohko  lohkolta. Tiedot saatiin  lohkokirjanpidosta, viljavuusanalyy
seistä sekä tilan omistajan omista arvioinneista.

Kymmenelle tilalle laskettiin lisäksi suunnitelmalaskelmat kuluvalle vuodel
le  2003.  Tämä  oli  aivan  uusi  lähestymistapa  ravinnetaseajatteluun.  Niiden
osalta viljelijä joko arvioi samana syksynä saatavan sadon tai  laskelma teh
tiin satotavoitteiden mukaan. Näille tiloille lähetettiin syksyllä kaavake, jol
la arvioidut taseet voitiin itse laskea ja tarkistaa. Kymmenestä kaavakkeesta
seitsemän  palautettiin.  Näin  hankeen  yhteydessä  saatiin  tasetietoja  myös
vuodelta 2003. Lisäksi  saatiin  viljelijät aivan  itse  laskemaan ravinnetaseita
sekä huomaamaan periaatteen yksinkertaisuus.

Ravinnetaselaskelmien  laskeminen  on  suhteellisen  helppoa.  Niiden  tulkit
seminen sen sijaan on huomattavasti vaikeampaa. Tulkitsemisen vaikeudes
ta  johtuen  tiloilta  kerättiin  paljon  sellaista  tietoa  mitä  ei  itse  laskemiseen
tarvittu, mutta mistä oli apua taseiden tulkitsemisessa. Näitä olivat mm. esi
kasvit, maalaji, lohkojen viljavuus, maan rakenne, lohkojen sijainti vesistöi
hin  ja  ojiin  nähden  sekä  tietysti  sää.  Sen  lisäksi,  että  näitä  tietoja  voitiin
käyttää apuna taseiden tulkitsemisessa, saatiin niistä kerättyä tietoja valuma
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alueella viljeltävistä kasvilajeista, maan käytöstä sekä suojavyöheketarpeis
ta. Tilojen yhteinen peltopintaala oli 858 ha, joka jakautui 366 lohkon kes
ken. Lohkojen tulkinnat veivät tästä johtuen melko paljon aikaa.

Sadon  ravinnepitoisuuksien  laskemiseen  käytettiin  Sirkula  3.0  ohjelman
oletusarvoja, mutta jos tilan sadoille oli tehty ravinneanalyysejä, näitä tietys
ti käytettiin hyväksi. Laskelmien tarkkuuteen vaikutti erittäin paljon se, mi
ten  tarkasti  sadon  määrä  oli  tiedossa.  Viljojen  osalta  sadot  saatiin  melko
tarkasti.  Ongelmaksi  muodostuikin  nurmi  sekä  laidunsadot.  Kaikilla  oli
tiedossa paalien määrä. Tärkeitä tietoja olisivat myös paalatun nurmen kos
teus  sekä  paalin  paino.  Lisäksi  samalta  nurmelta  voitiin  kerätä  säilörehua,
kuivaheinää sekä laidunsatoja. Lannoitustiedot sen sijaan olivat tarkkoja.

Syksyllä 2003  tiloille  lähetettiin  tulkintaraportti,  jossa oli koko  tilan  taseet
(typpi, fosfori, kalium) verrattuna valumaalueen keskiarvoihin. Tämä lisäk
si jokaisen lohkon taseet oli tulkittu erikseen käyttäen hyväksi tiloilta kerät
tyä taustatietoa. Lohkot oli merkitty tulkintaraporttiin eri väreillä, jotka vas
tasivat  ravinnetaseluokkia  hyvä,  tyydyttävä,  välttävä  sekä  huononlainen  tai
huono.

Molempina vuosina keskimääräinen typpitase oli  tiloilla 33 kg/ha sekä fos
foritase 5 kg/ha. Lukemat ovat melko tyypillistä valumaalueiden keskimää
räisiä  taseita.  Ravinnetaseita  kannattaakin  pohtia  lohkoittain,  koska  tilan
ravinnetaseen  pienentäminen  tehdään  lohkokohtaisilla  päätöksillä.  Lohko
kohtainen vaihtelu olikin suurta sekä tilojen välillä että tilan sisällä. Eroihin
vaikuttivat eniten kasvilajikohtaiset taseet sekä lannoitustaso. Tarkennetussa
lannoituksessa  fosforitaseet olivat suurempia perustason  lannoitukseen ver
rattuna. Myös kasvinviljely  sekä karjatilojen  välillä  oli  selkeitä  eroja. Ra
vinnetaseiden avulla saatiin ongelmalohkot konkreettisesti esille.

Hankkeen kaikista  tärkein tarkoitus oli  tutustuttaa viljelijät ravinnetaseajat
teluun.  Samalla  kehitettiin  uusia  menetelmiä,  kuten  suunnitelmalaskelmat
sekä  ravinnetasekaavake,  joilla  taseet  voitiin  tarkistaa.  Erittäin  tärkeäksi
työksi luokiteltiin myös mahdollisimman selkeän ja kiinnostavan tulkintara
portin tuottaminen.
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PELTOTASETULOKSIA  LOHKOTIETOPANKISTA  2002
 2003

Pertti Savela
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto

LOHKOTIETOPANKKI

Lohkotietopankki  on  tietovarasto,  jonne  kootaan  kasvintuotannon  viljely
tekniikka  ja tulostietoa käytännön viljelyksiltä. Tietolähteenä toimivat kas
vintuotantotilojen  lohkokohtaiset muistiinpanot,  satotuotteiden  laatuanalyy
sit  ja  talouslaskelmat. Esimerkiksi  viljelyvuodelta 2003 on aineistotyypistä
riippuen  dataa  7001300  tilalta,  mistä  koostuu  5000080000  hehtaarin  ai
neisto. Näistä osalle löytyy riittävän tarkat lähtötiedot, jotta niistä pystytään
laskemaan normiarvojen kautta peltotaseet. Varsinaisia tilakohtaisesti räätä
löityjä peltotaselaskelmia on suhteellisen vähän.

LASKENTAMENETELMÄ

Ohjelmassa lasketaan peltotaseita typelle (N), fosforille (P) ja kaliumille (K)
ensisijaisesti ns. laitataseena (myös pintataseen laskenta on mahdollista).
Kaikki tuotantopanosten ja satotuotteiden typpi, fosfori ja kaliumpitoisuu
det ovat peltotaselaskennassa ns. kokonaispitoisuuksia (paino%),  jolloin
ne  sisältävät  sekä  helppoliukoisen  että  hidasliukoisen  ravinnevarannon.
Ympäristötuen  ravinnelaskennassa  käytetään  pääsääntöisesti  helppoliukoi
silla  ravinteilla  tehtävää  laskentaa,  jota  on  vielä  räätälöity  useissa  kohdin
muuntokertoimin  ja  laskentasäännöin.  Kokonaispitoisuuksien  käytölle  pe
rusteena on se että kun sadossa poistuvat ravinnemäärät lasketaan kokonais
pitoisuuksina,  on  loogista  että  käytetyt  ravinteet  myös  lasketaan  samassa
”yksikössä”.  On  toki  mahdollista  laskea  myös  muilla  tavoin,  mutta  silloin
on nämä eri laskentamenetelmät selkeästi erottaa omiksi nimikkeikseen.
Peltotaseeseen lasketaan seuraavat erät:
INPUT (tuotantopanoksissa pellolle levitetyt ravinteet)
§ siemenet sisältämät ravinteet
§ kaupalliset NPKlannoitteet
§ karjanlannat
§ maanparannusaineet (kivijauheet, kalkit,..)
§ kasvinsuojeluaineiden sisältämiä ravinteita ei huomioida peltotaselas

kennassa
§ pintatasetta laskettaessa huomioon otettavat tekijät; kg/ha

o sateen mukana tuleva typpilaskeuma
o biologinen typensidonta; kg/ha

Edellä olevat erät summataan yhteen, jolloin saadaan käytettyjen ravinteiden
määrät kg/lohko tai kg/ha.

OUTPUT (satotuotteissa pellolta korjatut ravinteet)
§ päätuotteet
§ sivutuotteet
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Edellä olevat erät  summataan  yhteen,  jolloin saadaan sadossa poistuneiden
ravinteiden määrät kg/lohko tai kg/ha.

TASE = INPUT – OUTPUT (viljelyyn käytetyt ravinteet – sadossa poistu
neet ravinteet

HYVÄKSIKÄYTTÖ%  =  OUTPUT*100/INPUT  (sadossa  korjattujen  ra
vinteiden %osuus viljelyyn käytetyistä ravinteista)

TULOKSIA VUOSILTA 2002 – 2003

Oheen  on  liitetty  graafeina  NPKtaseet  tärkeimpien  viljelykasvien  osalta
vuosilta 2002  ja 2003. Rajausehtoina aineistoille  ovat näissä graafeissa ol
leet  mm.:  tavanomainen  viljely,  savimaat,  ei  karjanlannan  käyttöä,  viljely
alaa > 100 ha
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Tärkeimpinä johtopäätöksinä laskentamenetelmän soveltuvuudesta eri tar
koituksiin ja tulosten ”oikeudenmukaisen” tulkinnan varmistamiseksi:
§ sopii hyvin ns. tavanomaisen viljelyn tulosten tulkintaan
§ kasvulohkot,  joilla  on  käytetty  karjanlantaa,  on  syytä  käsitellä  omana

ryhmänään erityisesti  typpitaseen osalta  (kokonaistypen vaikutus  tasee
seen)

§ savimaat  ja  karkeat  kivennäismaat  voidaan  yleensä  käsitellä  yhtenä
ryhmänä kaikkien ravinteiden taselaskennassa

§ eloperäisten  maiden  typpitaseet  poikkeavat  merkittävästi  edellisistä,  ja
ne pitäisi tulkita omana ryhmänään

§ luomulohkoilla on syytä laskea esimerkiksi peruslohkoittain usean vuo
den  yli  meneviä  taseita;  yhden  vuoden  taselaskenta  ei  useinkaan  ole
mielekäs

Saavutetut taseet ja hyväksikäyttöasteet vaihtelevat suuresti pellon kunnosta
ja esimerkiksi  sääolosuhteista  johtuen. Yleispätevien kasvikohtaisten tulos
ten tulkintaohjeiden laatiminen eri tilanteisiin on jatkossa haastava tehtävä.
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RAVINNETASEET TAVANOMAISESSA VILJELYSSÄ

Juha Salopelto
Suomen Rehu Oy

Kasvi tarvitsee 16  eri ravinnetta kasvaakseen.  Kaikkia ravinteita, oikeassa
suhteessa,    tulee kasvin  saada,  jotta  saadaan  syntymään  hyvä  sato.  Sääntö
pätee niin Luomu kuin    tavanomaisessa viljelyssä. Viimevuosikymmenien
vesiensuojelukeskustelussa  on  noussut  yhdeksi  keskeiseksi  asiaksi  maata
louden  osuus  vesistöjemme  kuormittajana.  Lisäksi  tavanomaisessa  kasvin
viljelyssä  ravinteeet  ovat  monesti  suurin  muuttuvakustannus.    Viljatilojen
laatujärjestelmäkoulutuksessa  on  ollut  ravinnetaseiden  laskeminen  opetuk
sen kohteena vuodesta 1996, jolloin aloitimme koulutuksen.

Puitavan sadon määrän kasvaessa kasvaa pellosta sadon mukana poistuvien
ravinteiden määrä samassa suhteessa. Ravinteita "kotiutuu" suurissa sadois
sa enemmän  kuin  pienissä.  Vesien  suojelun  kannalta  kaikki  työ  mikä  teh
dään suurten satojen  eteen on perusteltua. Tehtäessä tautitorjunta todettuun
tarpeeseen saatiin suuri sadon lisä. Näissä suurissa sadoissa on jälleen paljon
ravinteita  ja  vesiensuojelun  kannalta  tautien  torjunta  oli    puolusteltavaa.
Tautitorjutut lohkot  kesällä 2003 keräsivät typpeä 14 Kg ja fosforia 3 Kg /
Ha enemmän, kuin pellot joita ei oltu käsitelty.

SUURISSA SADOISSA TAVOITELTU VILJAN LAATU

Kaikki  viljaa  käyttävä  teollisuus  haluaa  suuria  raskaita  jyviä.  Perinteinen
viljateollisuuden mitta  tavoitteelle on hehtolitranpaino. Jyväkoko mitataaan
lajitteluasteena ( esim suurempien kuin 2.5 mm kokoisten jyvien prosenttu
aalinen määrä) Viljatutkimuksen mukaan parhaat hehtolitranpainot ja lajitte
luasteet on saatu suurista  sadoista. Jyvien tulee olla suuria ja raskaita, jotta
suuri sato saadaan.

LAATUJÄRJESTELMÄTILALTA RAVINTEET TALTEEN

Viljatilan  laatujärjestelmään kuuluu kasvuston mittaaminen  ja arviointi, se
kä jatkuva uusien tavoitteiden laatiminen.  Viljan tärkeintä ravinnetta typpeä
voidaan  mitata  kasvin  lehdeltä  ja  lopullisen  sadon  ravinnesisältö  voidaan
laskea. Kummatkin asiat opetellaan koulutuksen aikana. Kurssin aikana tila
mittaa nykyisen tasonsa ja asettaa tavoitteet tulevien vuosien kasvustoille.
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Ohessa muutamia tunnuslukuja keskimääräisestä viljanviljelystä Suomessa
ja laatujärjestelmä tiloilla kasvukaudelta 2002.

SF   Laatujärjestelmätila

1 Tuotettuja viljakiloja / 1 typpi kilo 35   42

2 Ravinteiden hyötysuhde 80 %       91 %

3 Lannoitekustannus / myyty viljatonni  28 €     23 €

Lähde:   Viljatutkimus 2002
WWW. farmit.net  > Pelto > Viljan laatu > ISOVILJA ®teknologia > Vilja
tutkimus 2002
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RAVINNETASEET LUOMUVILJELYSSÄ

Jukka Rajala
Helsingin yliopisto

Maataloudessa  ravinteita  tulee  tilalle  ja poistuu  tilalta.  Maatilan  sisällä  ra
vinteita siirtyy pellolta karjaan ja karjataloudesta pellolle. Pellolla ravinteita
siirtyy kasvilta toiselle. Ravinteita kasvien käyttöön voi  tulla myös  ilmasta
ja maaperästä. Näitä maatilan sisäisiä ja ulkoisia ravinnevirtoja voidaan tar
kastella  ravinnetaseiden  avulla.  Luomuviljelyssä  ravinnetaselaskelmien
avulla voidaan seurata tilan tuotannon tasapainoisuutta sekä suunnitella mm
lannoitusta yhdessä viljelykierron suunnittelun kanssa.

PELTOTASE LANNOITUSSUUNNITTELUN VÄLINEENÄ

Kasvinviljelyn ravinnetase on Peltotaselaskelma. Siinä tarkastellaan pellolle
lannoitteissa annettujen ja pelloilta sadoissa korjattujen ravinteiden erotusta.
Peltotase  antaa  kuvan  tilan  kasvinviljelyn  ravinnetaloudesta.  Peltotaselas
kennan avulla saadaan selville ravinneyli tai –alijäämän suuruus kasvinvil
jelyssä. Kiertokohtaisessa laskennassa voidaan verrata erilaisten viljelykier
tojen  ravinteiden  ylijäämää,  ravinteiden  hyväksikäytön  tehokkuutta  sekä
ravinneomavaraisuutta.  Peltotase  soveltuu  viljelykierto  ja  lohkokohtaisen
lannoitussuunnittelun välineeksi.

Laskenta voidaan tehdä  lohkoittain,  viljelykierroittain  ja tilan koko kasvin
viljelyä koskevana.

Peltotaselaskennan  avulla  etsitään  vastauksia  mm.  seuraavanlaisiin  kysy
myksiin:

1.  Miten paljon lannoitteissa viedään ravinteita pellolle? Mikä on sopi
va lannoitustaso?

2.  Miten paljon sadoissa poistuu ravinteita pellolta? Mikä on sopiva sa
totasotavoite?

3.  Mikä  on  lannoitteissa  pellolle  vietyjen  ja  sadoissa  poistuneiden  ra
vinteiden erotus eli peltotase?

4.  Mikä on sopiva tase eri tilanteisiin?
5.  Miten viljelykierto vaikuttaa ravinteiden poistumaan ja lannoitustar

peeseen? Mikä on sopiva viljelykierto?

Peltotase voidaan  laskea  ravinnevirtoina  pellolle  ja  pellolta  pois  eli  pellon
laitataseena tai ravinnevirtoina maahan ja maasta kasvustoon eli pellon pin
tataseena.

Peltotaselaskelman  käyttäminen  lannoitussuunnittelussa  perustuu  siihen,
että  lannoitus  suunnitellaan  sen  suuruiseksi,  että  tase  eli  ravinteiden  yli
/alijäämä on tilanteeseen sopiva. Tulee siis määrittää sopiva tasetavoite eri
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tilanteissa. Menetelmä soveltuu parhaiten fosfori ja kaliumlannoitustasojen
määrittämiseen eri viljelykierroille.

Peltotaselaskelman tekemisen vaiheet
Kierron kasvit, niiden sadot sekä suunnitellut tai toteutuneet lannoitukset kirjataan
muistiin.
Tiedot siirretään lomakkeelle ja lasketaan sadoissa poistuvat ravinnemäärät.
Lasketaan karjanlannasta (ja muista joka tapauksessa tilalla käytettävissä olevista lan
noitteista) kertyvät ravinnemäärät.
Lasketaan lannoituksen ja sadoissa poistuneen ravinnemäärän erotus – peltotaselaskel
ma.
Tarkennetaan taseen tulkintaa viljavuuden ym. perusteella.
Tehdään eri versioita edullisimman kierto ja lannoitusyhdistelmän löytämiseksi.
Tarvittaessa viljelykiertoa muutetaan ravinneomavaraisemmaksi tai lannoitusta lisätään
käyttämällä täydennyslannoitteita.

Sadoissa korjatut ravinnemäärät lasketaan ensin. Ne vaihtelevat suuresti
riippuen  viljelykierron  kokoonpanosta  ja  satotasosta. Esimerkiksi  nurmen
osuuden  lisääntyessä  lisääntyy  kaikkien  ravinteiden  poistuma,  mutta  ka
liumin  poistuma  voimakkaimmin.  Viherlannoituksen  osuuden  kierrossa
kasvaessa  vähenee  kaikkien  ravinteiden  poistuma. Ravinnepoistumatietoja
käytetään eri viljelykiertovaihtoehtojen ja lannoituksen suunnittelussa.

Esimerkki. 5vuotisesta kierrosta kvehnäsäilörehuviherlannoitusruis
herne sadoissa 3 t/ha satotasolla korjataan typpeä 61, fosforia 8 ja kaliumia
32 kg/ha keskimäärin vuosittain. Poistuvaan ravinnemäärään vaikuttaa pie
nentävästi viherlannoituksen osuus, josta satoa ei korjata. Jos kumpanakin
nurmivuonna ensimmäinen sato korjataan, niin ravinnepoistuma on 8111
52 kg/ha.

Lannasta kertyvät  ravinnemäärät,  jotka ovat  tilalla käytettävästä,  laske
taan  seuraavaksi.  Kun  lannoituksesta  vähennetään  sadoissa  poistuneet  ra
vinnemäärät, saadaan erotuksena peltotase.

Esimerkki.  Kun  viisivuotiseen  kiertoon  käytetään  yhtenä  vuotena  naudan
lietelantaa 30 t/ha eli keskimäärin 6 t/ha/v,  sisältää  lannoitus ravinteita 17
3,617 kg/ha. Esimerkkitilan peltotase on NPK 444,515     kiloa hehtaaria
kohti alijäämäinen. Sadoissa poistuu siis  tämän  verran  enemmän ravinteita
kuin lannassa tulee peltoon.

FOSFORITASETAVOITE JA SEN TARKENTAMINEN

Tasetavoitteen määrittäminen. Sopiva tasetavoite määritetään ja kirjataan
laskelmaan. Lannoitus mitoittamaan siten, että tasetavoite saavutetaan.

Sopivaa lannoitustasoa määritettäessä lähtökohtana käytetään sadoissa pois
tuvia  ravinnemääriä.  Pääperiaatteena  on poistuvien  ravinnemäärien  kor
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vaaminen.  Lannoituksen  ollessa  satopoistuman  suuruinen  tase  on  nolla.
Tätä  taseen  tulkinnan  yleisperiaatetta tarkennetaan  ottamalla  huomioon
mm. maan viljavuus (vaihtuvan fosforin ja kaliumin viljavuusluokka), vilje
lykierron tyyppi (tuotantosuunta) ja viherlannoituksen osuus sekä mahdolli
sesti lannoitteiden hidasliukoisuus. Tarvittava lannoitusmäärä voi näin ollen
olla  sadoissa poistuvia  ravinnemääriä  suurempi  tai  pienempi.   Tavoitteelli
nen tase voi siten olla yli tai alijäämäinen.

Esimerkiksi  tyydyttävässä  viljavuusluokassa  fosforin  tasetavoite  voi  olla
viljanurmikierroissa  tasapainoinen,  hävikit  huomioonottaen  1  kg/ha.  Sitä
huonommissa viljavuusluokissa taseen tulisi olla  selvästi ylijäämäinen, mi
käli maan ravinteisuutta pyritään lisäämään. Hyvässä  ja korkeassa  luokassa
tasetavoitteen  tulee  olla  alijäämäinen,  koska  maan  ravinteisuutta  on  syytä
pyrkiä alentamaan.

Esimerkki.  Edellä  esitetyn  viljakierron  fosforitasetta  tarkennetaan  maan
viljavuuden perusteella  seuraavasti: Koska viljakierron  lohkojen keskimää
räinen fosforin viljavuusluokka on tyydyttävä, niin fosforin tasetavoitteeksi
asetetaan +1 kg/ha, joka lisätään tarkennuksena laskelmaan.

Fosforitase on tällöin 4,5+1 = 5,5 kg/ha alle tavoitteen; fosforilannoitusta on
tarpeen lisätä 5,5 kg/ha/v käytettäväksi suunnitellun lannan lisäksi.

Satotason vaikutus. Fosforin tasetavoite pysyy saman suuruisena satotasojen
vaihdellessa.  Kun  satotaso  ja  fosforin  poistuma  on  suuri,  niin  lannoitusta
lisätään vastaavasti ja tase pysyy ennallaan.

Viljelykierron  vaikutus.  Viljaa  ja  nurmia  sisältävissä  kierroissa  kasvivali
koiman vaihtelu ei vaikuta fosforitaseen tasetavoitteen suuruuteen alimmis
sa ja keskiluokissa.

Perunan  ja  vihannesten  sisällyttäminen  kiertoon  nostaa  fosforilannoitustar
vetta  ja samalla tasetavoitetta. Tasetavoitteen nousu on sitä suurempi, mitä
enemmän  kierrossa  on  perunaa  ja  vastaavia  runsaan  fosforilannoituksen
vaativia kasveja.

Viherlannoituksen  sisällyttäminen  kiertoon  muuttaa  fosforin  tasetavoitetta,
koska viherlannoitusta ei  lannoiteta eikä siitä korjata satoa. Viherlannoitus
kasvuston tasetavoite on 0. Se pienentää siten koko viljelykierron sekä lan
noitustarvetta  että  sadon  mukana  poistuvaa  keskimääräistä  ravinnemäärää.
Kierron tasetavoite pienenee suorassa suhteessa viherlannoituksen osuuteen
kierrossa. Tällöin alimmissa luokissa myös taseen ylijäämä pienenee suoras
sa  suhteessa  viherlannoituksen osuuteen kierrossa. Ylimmissä  luokissa ali
jäämätavoite pienenee vastaavasti.

Lannoitefosforin hidasliukoisuuden vaikutus. Lyhyellä  tähtäimellä useimpi
en luomuviljelyssä käytettävien lannoitteiden fosfori on hidasliukoista. Täl
löin kokonaisfosforista otetaan  vain osa huomioon  lannoituksessa. Esimer
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kiksi  lannan  fosforista ympäristöehtojen mukaan 75 % voidaan  laskea kas
veille käyttökelpoiseksi. Toisin  sanoen enintään  25 % voidaan katsoa kas
veille  välittömästi  käyttökelvottomaksi.  Tämä  osa  lannoitteiden  fosforista
on mahdollista  laskea  taselaskelmissa  tarkennuksena ylitysperusteisiin,  mi
käli  halutaan  käyttää  runsasta  fosforilannoitusta.  Vastaavasti  menetellään
muiden hidasliukoisten fosforilannoitteiden osalta.

KALIUMTASETAVOITE JA SEN TARKENTAMINEN

Kaliumin  tasetavoite  voi  nurmea  sisältävissä  kierroissa  yleensä olla  alijää
mäinen, koska maamineraaleista vapautuu kaliumia. Savimailla sekä savesta
ja kiilteitä sisältävillä kivennäismailla kaliumin vapautuminen voi olla usei
ta kymmeniä kiloja hehtaaria  ja vuotta kohti.  Turvemailla  ja kiilteitä sisäl
tämättömillä  karkeilla  kivennäismailla  lannoituksen  tulee  olla  suunnilleen
satopoistuman suuruinen. Myös mahdolliset hävikit tulee kattaa.

Maan vaihtuvan kaliumin pitoisuuden eli viljavuusluokan perusteella märi
tetään  sopiva  kaliumin  tasetavoite.  Kun  viljavuusluokka  on  keskimäärin
välttävä – korkea, niin kaliumlannoitus voi olla viljelykiertotyypistä riippu
en noin 1080 kg/ha poistumaa pienempi. Huononlaisessa viljavuusluokassa
kaliumlannoituksen  tulisi  olla  lähellä  poistumaa  eli  tasetavoitteen  lähellä
nollaa. Huonossa luokassa kaliumtaseen on syytä olla hieman ylijäämäinen
kattaen myös kaliumin hävikit sekä mahdollisen maan viljavuuden nostota
voitteen.

Sopivan  kaliumtaseen  määrittämisessä  pitkällä  tähtäimellä  on  ratkaisevaa
maan reservikaliumin riittävyys ja maan kaliumin luovutuskyky.

Edellä  mainitussa  esimerkkilaskelmassa  kaliumtase  on  15  kg/ha  alijäämäi
nen,  jota voidaan pitää sopivana. Savimailla  ja viljavuusluokan ollessa tyy
dyttävä, kaliumtase on voi olla alijäämäinen ja erillistä kaliumlannoitusta ei
tarvita.

Viljelykierron  kokoonpano  vaikuttaa  kaliumin  tasetavoitteeseen  suuresti.
Viljan  jyväsadossa  kaliumin  poistuma  on  vähäinen  ja  taseet  suurimpia.
Nurmisadoissa  kaliumin  poistuma  on  suuri  ja  lannoitus  suhteessa  poistu
maan pienin. Nurmivaltaisten kiertojen kaliumin alijäämät voivat olla huo
mattavan suuria, jopa 3080 kg/ha, jos maassa on kaliumreservejä, viljakier
roissa  korkeintaan  1020  kg/ha.  Mitä  enemmän  kierrossa  on  nurmea,  sitä
pienempiä – ja alijäämäisempiä  ovat kaliumin taseet voivat olla.

Viherlannoituksen  osuuden  lisääntyessä  vähenee  sadon  mukana  poistuvan
kaliumin määrä. Viherlannoitukselle ei lasketa kaliumlannoitustarvetta. Täl
löin koko kierron keskimääräinen lannoitustarve, poistuma että tase lähesty
vät  viljojen  vastaavia  lukuarvoja.  Viherlannoitus  suurentaa  tasetavoitetta
kaikissa  luokissa, koska suhteessa eniten  lannoitettavan  viljan  merkitys  ta
seessa kasvaa niukasti lannoitettavan nurmen osuuden vähentyessä.
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TYPPITASETAVOITE  JA  SEN  TARKENTAMINEN  PELTO
TASELASKELMASSA

Tasapainoisen  viljelykierron  typpitaseen  (ravinneliikennetaseena)  tulee
luomuviljelyssä olla alijäämäinen, koska luomuviljelyn tulisi olla typpioma
varaista. Tarvittava  typpi  tuotetaan pellolla palkokasvien  biologisen  typen
sidonnan avulla. Näin ollen typen poistuman sadon mukana tulisi olla yleen
sä aina suurempi kuin varsinainen typpilannoitus. Typpiomavaraisissa kier
roissa typen alijäämä voikin näin ollen olla noin 3050 kg/ha. Lisäksi typpeä
kuluu  väistämättä  tapahtuviin  hävikeihin.  Sitä  tarvitaan  usein  myös  maan
multavuuden lisäämiseen jopa 3050 kg/ha/v.

Typensidonnan tulisi sitten kattaa kivennäismailla alijäämäinen typpitase  ja
hävikeissä poistuva sekä maan multavuuden lisäykseen sitoutuva typpimää
rä.  Runsasmultaisimmilla  mailla  typen  vapautuminen  maan  eloperäisestä
aineksesta voi kattaa typpitaseen alijäämän.

Maitotilan  peltotaseet  eri  tuotantomenetelmissä  –  tutkimus  Pohjois
Ruotsista

Öjebyn  tutkimusasemalla  PohjoisRuotsissa  on  kahden  6vuotisen  maitoti
lan  viljelykierron  ajan  (12  vuotta)  seurattu  kasvinviljelyn  ravinnetaseita
(peltotase) luomuviljelyssä  ja tavanomaisessa viljelyssä maatilamittakaavan
tutkimuksessa jakamalla noin 100 ha koetilan pellot ja karja kahtia.

Typpitase oli  luomuviljelyssä suunnilleen tasapainossa. Biologinen typensi
donta kattoi typen poistuman. Tavanomaisessa viljelyssä typen ylijäämä oli
noin  75  kg/ha.  Tilanne  pysyi  suunnilleen  samanlaisena  koko  tutkimuksen
ajan.

Fosforitase oli luomuviljelyssä lähellä tasapainoa ollen 23 kg/ha ylijäämäi
nen.  Tavanomaisessa  viljelyssä  fosforitase  oli  kokeen  alkupuoliskolla  18
kg/ha ja loppupuoliskolla 8 kg/ha ylijäämäinen.

Kaliumtase  oli  luomuviljelyssä  tutkimuksen  alkupuoliskolla  27  kg/ha  ja
jälkipuoliskolla  13  kg/ha  alijäämäinen.  Tavanomaisessa  viljelyssä  kalium
tase oli 1812 kg/ha ylijäämäinen. Alijäämäinen kaliumtase todettiin luomu
viljelyssä kestäväksi, koska maamineraaleista voi kaliumia vapautua vuosit
tain noin 1530 kg/ha. Maalaji oli savinen hieno hieta.

Satotaso luomuviljelyssä oli 94 % tavanomaisesta.

Luomuviljelyssä ravinnetaseita parantavasti voivat vaikuttaa mm:
Lannoitus perustuu pääasiassa kotoisiin ravinnelähteisiin
Laajaperäisempi lannoitusstrategia
Väkilannoitteita ei käytetä
Pienempi eläintiheys
Viljelykierron parempi hyödyntäminen
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Biologisen typensidonnan hyödyntäminen
Esikasvivaikutusten tarkempi hyödyntäminen
Peltojen parempi kasvukunto.

Luomuviljelyssä ravinnetaseita heikentävästi voivat vaikuttaa mm:
  Alempi satotaso
  Kasvinviljelytiloilla myytävää kertyy pienemmältä peltoalalta (viher

lannoitus)
  Pitkävaikutteisten lannoitteiden käyttö lyhyen tähtäimen laskelmissa.

RAVINNETASEIDEN PARANTAMINEN

Hyvä ravinnetase saavutetaan silloin, kun pienillä panoksilla saadaan suuret
tuotokset.  Peltotase  muodostuu  hyväksi  silloin,  kun  ravinteiden  poistuma
pellolta on suuri  suhteessa  lannoituksen  ravinnepanoksiin. Tämä edellyttää
edullisia sää ja kasvuolosuhteita, viljavaa maata sekä hyviä viljelykäytäntö
jä. Eri  viljelytoimenpiteiden  vaikutuksia  ravinnetaseisiin  havainnollistetaan
ohessa.

Viljelytoimenpiteiden vaikutuksia ravinnetaseeseen
Viljelytoimenpide Hyvä tase Huono tase
Lannoitus Niukka/Tarpeenmukainen  Runsas/Yli tar

peen
Sato Runsas Niukka
Maan kasvukunto Hyvä Huono
Kasvukauden sää Suotuisa Epäedullinen
Viljelykierto Monipuolinen/tasapainoinen Yksipuolinen
Eläinmäärä hehtaaria kohti  Kohtuullinen eläintiheys  Suuri eläintiheys
Lannan hyväksikäyttö Tarkkaa Heikkoa
Viljelytekniikka Hyvä Puutteellinen
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TYPPIHUUHTOUMAN  MALLINTAMINEN  LEPSÄMÄN
JOELLA

Kirsti Granlund,
Suomen ympäristökeskus

Matemaattiset huuhtoumamallit,  jotka kuvaavat ravinteiden huuhtoutumista
maaprofiili,  pelto  tai  valumaaluemittakaavassa  ovat  tärkeitä apuvälineitä
arvioitaessa  maatalouden  kuormitusta.  Malleilla  voidaan  havainnollistaa
esimerkiksi maataloustoimenpiteiden vaikutusta ravinnehuuhtoumaan erilai
sissa ilmastollisissa olosuhteissa.  Ravinnetase vesiensuojelun apuvälineenä
–hankkeessa (Ravinnetasehanke) tutkittiin typen huuhtoutumista Lepsämän
joen valumaalueella INCAmallilla (Integrated Nitrogen Model  for Catch
ments) (Wade et al., 2002). INCA on valumaalueen mittakaavassa toimiva
malli,  jolla  voidaan  laskea  epäorgaanisen  typen  huuhtoutuminen  maa
alueilta  ja kulkeutuminen  jokiuomassa. Malli on  osittain  hajautettu,  ts. va
lumaalue  voidaan  jakaa  pienempiin  osavalumaalueisiin,  joilla  voi  olla
kuusi  erilaista  maankäyttöluokkaa.  Malli  laskee  veden  virtauksen  maa  ja
pohjavesivarastossa  sekä  jokiuomassa.  Maaperässä  mallinnettavat  typen
prosessit ovat kasvien  typen otto,  denitrifikaatio,  nitrifikaatio,  mineralisaa
tio,  immobilisaatio  sekä  nitraatti  ja  ammoniumtypen  huuhtoutuminen.  Jo
kiuomassa  voi  tapahtua  nitrifikaatiota  ja  denitrifikaatiota.  Mallia  on  sovel
lettu  aiemmin  Suomessa  Simojoen  vesistöalueella  (esim.  Rankinen  et  al.
2004)  sekä  Savijoen  pienellä  maatalousvaltaisella  valumaalueella  (Gran
lund et al. 2004).

Lepsämänjoella  tavoitteena  oli  erityisesti  arvioida  Ravinnetasehankkeessa
laskettujen kasvikohtaisten typpitaseiden soveltuvuutta mallilaskelmien läh
tötiedoksi. Maatalousmaalla  viljelykasvien  typenotto on suurin  systeemistä
typpeä  poistava  yksittäinen prosessi,  joten  on  tärkeää  että  mallilla  laskettu
typenotto  on  mahdollisimman  realistinen.  Valumaalueilta  ei  yleensä  ole
saatavilla  peltolohkokohtaista  tietoa  lannoitustasoista  ja  sadoista  lähtökoh
daksi mallintamiselle. Sen sijaan ravinnetaseiden laskenta tiloilla viljelytoi
menpiteiden  suunnittelussa  sekä  valumaalueilla  vesiensuojelutoimenpitei
den  tarpeiden  arvioinnissa  on  viime  aikoina  lisääntynyt  ja  kasvikohtaisia
keskimääräisiä tasetarkasteluja on jo olemassa.

Mallinnuksen ensimmäisessä vaiheessa koko Lepsämänjoki käsiteltiin yhtenä
valumaalueena. Mallilla laskettiin virtaama, ammonium ja nitraattityppikon
sentraatio valumaalueen purkupisteessä  jaksolla 19952003. Lepsämänjoella
peltoa on  noin  24%  ja  metsää  76%.  Koska  maatalous on  suurin  ravinteiden
hajakuormituksen lähde oli pääpaino maatalouden typpikuormituksen mallin
tamisessa.  Maatalousmaan  jakautuminen  eri  kasvilajien  kesken  arvioitiin
MYTVAShaastattelututkimuksen perusteella  (Pyykkönen  et  al.  2004).  Mal
linnettaviksi  kasveiksi  valittiin  kevätviljat  (ohra  ja  kaura),  vehnä  (syys  ja
kevätlajikkeet),  rypsi,  nurmet,  kesannot  (viher)  ja  metsä  mineraalimaalla.
Mallin  hydrologiset  lähtötiedot  (mm.  tehollinen  sadanta  ja  maavesivaraston
vajaus)  saatiin  Suomen  ympäristökeskuksen  Vesistömallijärjestelmästä.
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Kasvikohtaisen  typenoton  ja  huuhtouman  laskennassa  käytettiin  lähtötietona
Ravinnetasehankkeessa  laskettuja  keskimääräisiä  sato,  lannoitus  ja  typpi
tasetietoja.  Tämä  lähtöaineisto  oli  selvästi  tarkempaa  kuin  yleensä  valuma
alueilta on saatavissa, ja kuvasi hyvin typen kuormituspotentiaalia peltomaal
la.  Mallilla  ei  voi  suoraan  huomioida  eri  vuosien  välistä  vaihtelua  kasvien
typenotossa (esim. sadon epäonnistumisen vaikutus), mutta taseaineisto antoi
hyvän yleiskuvan alueen keskimääräisistä ravinneoloista.

Mallilla  laskettu virtaama valumaalueen purkupisteessä vastasi hyvin Vesis
tömallijärjestelmällä  laskettua  virtaamaa.  Mallinnetut  ammoniumtyppipitoi
suudet olivat oikeaa suuruusluokkaa ja myös pitoisuuden vaihtelu oli saman
suuntaista kuin vedenlaadun havaintopaikalla. Nitraattitypen käyttäytymisessä
oli  enemmän  vaihtelua.  Erityisesti  leutoina  syksyinä  esiintyneitä  yksittäisiä
korkeita kuormituspiikkejä ei  malli kyennyt  laskemaan. Eroavuudet  johtuvat
mm.  epätarkkuuksista  mallin  prosessikuvauksissa.  Malli  ei  esimerkiksi  huo
mioi  viljelykiertoa,  suojakaistoja,  makrohuokosten  vaikutusta  veden  virtauk
seen eikä orgaanisen typen huuhtoutumista ja mahdollisia muutuntaprosesseja
uomassa.  Mallisovellusta  voi  vielä  täsmentää  mm.  tarkentamalla  maa  ja
pohjavesivarastojen kokoa ja viivettä kuvaavia parametreja sekä uoman kuva
usta.  Mallin  voi  myös  kalibroida  osavalumaalueilla,  mikäli  käytettävissä
oleva  virtaama  ja  vedenlaatuaineisto  osoittautuvat  riittäviksi  kalibrointiin.
Viljelykasvien  typenoton  kalibrointi  taseaineiston  avulla  onnistui  hyvin.
Mallilla  lasketut  kasvikohtaiset  maaperän  typpihuuhtoumat  ja  denitrifikaatio
olivat hiukan isompia kuin kirjallisuudessa raportoidut arvot Suomen oloissa.
Tämä  antaa  aiheen  pohtia  tarkemmin  mm.  maaperän orgaanisen  typen  käyt
täytymistä  mallissa.  Mallintamisen  tueksi  tarvitaan  lisää  tutkimuksia  mm.
leutojen talviolojen vaikutuksesta typen mineralisaatioon  ja denitrifikaatioon.

Viitteet:

Granlund, K., Rankinen, K., Lepistö, A. 2004. Testing the INCA model  in a
small  agricultural catchment  in  southern Finland. Hydrology and Earth Sys
tem Sciences, 8(4) (painossa).

Pyykkönen, S., Grönroos, J., Rankinen, K., Laitinen, P., Karhu, E., Granlund,
K.  2004.  Ympäristötuen  mukaiset  viljelytoimenpiteet  ja  niiden  vaikutukset
vesistökuormitukseen  vuosina 20002002.  Suomen  ympäristö  711. Ympäris
tönsuojelu.

Rankinen,  K.,  Lepistö,  A.,  Granlund,  K.  2004.  Integrated nitrogen  and  flow
modelling (INCA)  in a boreal river basin dominated by forestry: scenarios of
environmental change. Water, Air and Soil Pollution: Focus 4:161174.

Wade,  A.J.,  Durand,  P.,  Beaujouan,  V.,  Wessels,  W.,  Raat,  K.,  Whitehead,
P.G., Butterfield, D., Rankinen, K.  and Lepistö, A., 2002. A nitrogen model
for European catchments: New model structure and equations. Hydrol. Earth
System Sci. 6, 559–582.
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FOSFORIKUORMITUKSEN  RIIPPUVUUS  PELLON
FOSFORITASEESTA

Petri Ekholm
Suomen ympäristökeskus

Moderni  maatalous  on  suuresti  lisännyt  satoja  ja  muuta  tuotantoa  –  osin
ympäristön  kustannuksella.  Yksi  merkittävimmistä  maatalouden  aiheutta
mista ympäristöongelmista Suomessa on vesien rehevöityminen. Maatalou
den ravinnetaseet kuvaavat peltoviljelyn  ja karjatalouden ympäristöystäväl
lisyyttä niin vesi kuin ilmapäästöjenkin osalta. Jos esimerkiksi lannoitteissa
ja  lannassa  peltoon  annettujen  ravinteiden  määrä  vuodesta  toiseen  ylittää
sadossa  poistuvien  ravinteiden  määrän,  riski  ravinteiden  poistumiseen  il
maan ja vesiin kasvaa.

Fosfori on ravinne, joka on elolliselle luonnolle välttämätön. Liiallinen vesi
en fosforikuormitus lisää kasviplanktonin ja vesikasvien kasvua ja aiheuttaa
siten rehevöitymistä erityisesti järvissä sekä joki ja rannikkovesissä. Fosfo
rilannoituksen ja kasvien fosforin oton tulisi olla tasapainossa,  jotta tarpee
tonta fosforin kulkeutumista pelloilta vesiin voitaisiin vähentää.

Vuotuinen pellolle jäävä fosforiylijäämä ei suoraan kuvaa vuotuista fosforin
kulkeutumista  vesiin,  sillä  lisätty  fosfori  sitoutuu  voimakkaasti  maahan.
Onkin arvioitu, että 1900luvulla peltomaidemme fosforitase olisi 800–900
kg  ha–1  ylijäämäinen,  ja  että  pintamaan  Psisältö  olisi  kasvanut  noin  kol
manneksella. Kun maahiukkaset alkavat vähitellen 'kyllästyä' fosforilla (fos
foria sitovien paikkojen määrä alkaa täyttyä), fosforin huuhtoutuminen kiih
tyy.

Fosforia  kulkeutuu  vesiin  monesta  eri  lähteestä  ja  monessa  eri  muodossa.
Viljanviljelyssä  merkittävin  fosforijae  on  erodoituneisiin  maahiukkasiin
sitoutunut hiukkasmainen  fosfori, mutta fosforia huuhtoutuu pelloilta myös
liuenneessa muodossa. Liuennut fosfori on välittömästi  'rehevöittävää'. Sen
sijaan  maahiukkasissa  olevan  fosforin  täytyy  vapautua  liuenneeseen  muo
toon ennen kuin se voi aiheuttaa rehevöitymistä, ts. on käyttökelpoista levil
le ja muille vesien perustuottajille.

Hiukkasmaisen  fosforin  kuormitus  riippuu  eroosion  suuruudesta.  Jyrkillä
hiesu ja savimailla eroosio voi olla hyvin voimakasta, varsinkin jos maa on
ilman  suojaavaa  kasvipeitettä  syyssateiden  ja  lumensulamisen  aikana.
Liuenneen fosforin huuhtoutuminen riippuu taas pitkälti pellon  fosforitilas
ta, jota kuvaa viljavuusanalyysin fosforimääritys (hapan ammoniumasetaat
tiuutto). Valumavesien  liuenneen  fosforin pitoisuuden ja pellon  fosforitilan
välillä on havaittu suora yhteys. Mutta miten pellon  fosforitila riippuu pel
lon fosforitaseesta?
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Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kehitettiin yhteistyössä maa ja elin
tarviketalouden  tutkimuslaitoksen  (MTT)  kanssa  malli,  jossa  yhdistettiin
pellon  fosforitase  ja  fosforin kulkeutuminen. Mallissa tarkasteltiin erikseen
hiukkasmaista fosforia ja  liuennutta fosforia. Maan fosforitaseen ja fosfori
luvun yhteys erilaisilla maan fosforiluvun alkuarvoilla määritettiin MTT:llä
tehtyjen  lannoituksen  porraskoeaineiston  pohjalta.  Mallia  käytettiin  mm.
erilaisten tuotantotapojen vertailuun.

Pitkään  ylijäämäinen  fosforitase  lisää  eroosioaineksen  fosforipitoisuutta,
mutta  lyhyemmällä  aikavälillä  tarkasteltuna,  fosforitaseen  merkitys  hiuk
kasmaisen  fosforin kulkeutumaan on kuitenkin huomattavasti  eroosiota vä
häisempi.  Eroosiontorjunta  on  siis  tehokkain  tapa vähentää hiukkasmaisen
fosforin kuormitusta. Sen sijaan  liuenneen  fosforin huuhtoutumiseen  fosfo
ritaseella on suuri vaikutus, tosin vaikutus voi olla hidas.

Oletetaan, että alun perin hyvin  fosforiköyhää maata lannoitetaan runsaasti
(reilusti yli kasvien tarpeen) fosforilla. Aluksi lannoituksen vaikutus fosfori
tilaan  ja  liuenneen  fosforin  huuhtoutumiseen on  hyvin  vähäinen;  maahiuk
kasilla  on  runsaasti  fosforin  sitoutumispaikkoja  jäljellä  ja  lisätty  fosfori
kiinnittyy voimakkaasti niihin. Maan fosforikyllästysasteen vähittäin kasva
essa yksi kilo maahan jäävää  fosforia alkaa kuitenkin lisätä maan fosforilu
kua  yhä  enemmän  ja  enemmän.  Teoriassa  on  jopa  mahdollista,  että  hyvin
korkeassa fosforitilassa oleva maa ei enää lainkaan kykene sitomaan ylijää
mäfosforia. Tällaisen tilanteen esiintyminen Suomessa on kuitenkin toistai
seksi epätodennäköistä.

Yllä kuvatulla eilineaarisella fosforitaseen ja fosforitilan välisellä yhteydel
lä  on  suuri  käytännön  merkitys.  Jos  yritämme  nostaa  pellon  fosforitilan
huonosta tyydyttäväksi/hyväksi,  joudumme pitkään lisäämään maahan huo
mattavasti  kasvien  fosforinottoa  suurempia  fosforimääriä.  Näin  Suomessa
tehtiinkin  erityisesti  1960–1970luvuilla.  Toisaalta,  jos  haluamme  alentaa
fosforitilan korkeasta tai arveluttavan korkeasta tyydyttävään,  tapahtuu toi
vottu muutos melko nopeasti.  Ja  juuri  tuohon  liian korkeassa  fosforitilassa
olevien  peltojen  fosforitilan  alentamiseen  ympäristönäkökulmasta  tulisi
pyrkiä.  Esimerkiksi  Rehtijärven  valumaalueella  on  arvioitu,  että  puolet
liuenneen  fosforin  kokonaiskuormasta  tulee  vain  20  prosentilta  peltoalaa.
Kohdentamalla toimenpiteet näille riskialueille fosforikuormitusta voitaisiin
alentaa nykyistä nopeammin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tasapainoinen  lannoitus on pitkällä aika
välillä  paras  ratkaisu.  Jos  pelto  kuitenkin  on  jo  'liiallisella'  lannoituksella
saatettu  korkeaan  fosforitilaan,  lannoitus  voi  olla  reilusti  alijäämäistäkin
kunnes  tavoitetila on saavutettu. Pellon  fosforitase ei  suoraan kuvaa  liuen
neen fosforin huuhtoutumista – tärkeää on fosforitaseen suhde pellon fosfo
ritilaan. Yhdistämällä  tiedot pellon  fosforitilasta  ja  fosforitaseesta,  voidaan
kuormitusta arvioida ja hallita tehokkaasti.
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RAVINNETASE    VESIENSUOJELUN    APUVÄLINEENÄ
–HANKKEEN TULOKSET

Jaana Marttila & Irmeli Ahtela
Uudenmaan ympäristökeskus

Heli Vahtera
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Uudenmaan  ympäristökeskuksessa  aloitettiin  vuonna  2003  Ravinnetaseet
vesiensuojelun apuvälineenä –hanke yhteistyössä Lepsämänjoen alueen vil
jelijöiden,  Vantaanjoen  ja  Helsingin  seudun  vesiensuojeluyhdistyksen  ja
Suomen  ympäristökeskuksen  kanssa.  Hankkeessa  arvioidaan  peltojen  yli
jäämäravinteiden merkitystä vesistökuormituksessa  ja selvitetään, soveltuu
ko lohkokohtainen ravinnetaselaskenta vesistöseurantojen ja ravinnekuormi
tusta  arvioivien  mallilaskelmien  taustaaineistoksi.  Tulokset  raportoidaan
vuoden 2005 alussa.

Hankkeessa  selvitettiin  Lepsämänjoen  hydrologiaa  ja  ravinnekuormitusta
mittaustulosten ja mallilaskelmien avulla sekä laskettiin ravinnetaseita Lep
sämänjoen  valumaalueen  pelloille  vuosina  19972002.  Ravinnetaseiden
laskennassa  käytettiin  MYTVAStutkimuksessa  kerättyä  lohkokohtaista
haastatteluaineistoa.

Lepsämänjoki  sijaitsee  Uudellamaalla  Vantaan  vesistöalueella.  Valuma
alueesta (214 km2) keskimäärin 25 % (53 km2) on peltoa ja 65 % (139 km2)
metsää  ja  suota.  Järviä  (11  km2)  on  lähinnä  alueen  latvaosissa,  ja  ne  ovat
pieniä.  Alueella  on  useita  IIII  luokan  pohjavesialueita.  Joen  pääuoman
pituus on n. 37 km. Pellot ovat keskittyneet  jokivarsille,  ja  niillä  viljellään
enimmäkseen viljaa.

RAVINNETASELASKELMAT

Ravinnetaseita  laskettiin viljoille, nurmille, rypsille  ja kaalikasveille, keski
määrin 543 kasvulohkolle  ja 1 778 peltohehtaarille. Lannoitus oli kaikkina
vuosina  keskimäärin  yhtä  voimakasta.  Sato  ja  sen  seurauksena  ravinteiden
hyväksikäyttö vaihtelivat eri vuosina. Eniten vaihtelua oli kuitenkin eri kas
vien välillä (taulukko 1). Nurmi käyttää ravinteet parhaiten, kun taas kaalia
viljeltäessä pelloille jää paljon ravinteita. Lepsämänjoen valumaalueen pel
loista valtaosa (n. 67 %) on viljanviljelyssä.
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Taulukko 1. Typpi ja fosforitaseiden tekijät eri viljelykasveilla keskimäärin 1997 – 2002.

Typpi Fosfori
Viljely  Lisäys Poisto  Tase  Hyötys. Lisäys Poisto Tase  Hyötys.
kasvi kg/ha kg/ha kg/ha % kg/ha  kg/ha  kg/ha %

Vilja 108   59   49 55 17 10   7 59
Nurmi 128 106   22 83 14 13   1 93
Rypsi 111   52   59 47 16 12   4 75
Kaali 187   53 134 28 55   8 47 15
Keskiarvo 112   63   49 56 17 10   7 61

HYDROLOGIA JA RAVINNEKUORMITUS

Vesi kuljettaa ravinteet maaperästä kasveihin, mutta myös huuhtelee ravin
teita ja maata vesistöihin. Typpi liikkuu valumavesien mukana yleensä hel
posti.  Fosfori  pyrkii  sitoutumaan  maahan,  mutta  sitä  kuitenkin  kulkeutuu
vesistöihin sekä liukoisena että eroosioainekseen sitoutuneena. Lepsämänjo
en valumaalueella eroosio on voimakasta.

Vuosina  19972002  Lepsämänjoesta  mitattu  typpi  ja  fosforikuormitus  oli
pääsääntöisesti  sitä  suurempaa,  mitä  enemmän  satoi.  Sateisimpana  vuonna
1998  fosforikuormitus  oli  suurimmillaan,  mutta  typpikuormitus  vähäisem
pää. Peltoviljelyn suurimmat ravinneylijäämät syntyivät kuivalla kasvukau
della 1999. Sitä seuraavana syksynä ja keväänä typpikuormitus oli voimak
kaimmillaan.  Keskimäärin  Lepsämänjoen  kuormitus oli  voimakkainta  syk
syisin.

Taulukko  3.  Sadanta  HelsinkiVantaan  lentoasemalla,  Lepsämänjoen  laskettu  virtaama,
koko valumaalueen ravinnekuormitus sekä ravinneylijäämä valumaalueen pelloilla.

Lepsämänjoen Peltoviljelyn
Sadanta  Virtaama  Nkuorma  Pkuorma  Nylijäämä  Pylijäämä

mm m3/s tn/v tn/v tn/v tn/v

1997 563 2,3   96   9,2 174 31,6
1998 801 3,8 212 17,5 281 41,1
1999 602 2,9 230 11,1 360 54,6
2000 710 3,6 305 15,0 192 27,9
2001 684 3,0 252 14,4 200 24,6
2002 446 2,0 126   7,6 237 33,5
Keskiarvo 634 2,9 204 12,5 243 35,1

RAVINNETASEIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Ravinnetaselaskelmien  avulla  saatiin  hyvä  kuva  ravinteiden  lisäyksestä,
poistosta ja taseista Lepsämänjoen valumaalueen pelloilla. Taseisiin vaikut
tivat sekä ravinteiden lisäyksen että poiston taustalla olevat tekijät. Lannoi
tukseen vaikuttivat  lähinnä viljelykasvi,  satotavoite  ja  lannoitussuositukset.
Ravinteiden poisto määräytyi kasvin ja sen satotason perusteella.
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Maatalouden  ravinneylijäämä  rehevöittää  pitkällä  aikavälillä  sekä  peltoja
että  vesistöjä.  Vuosittaista  vesistökuormitusta  ei  kuitenkaan  voi  arvioida
ainoastaan  maatalouden  ravinnetaseiden  perusteella.  Huuhtoutumiselle  alt
tiiden  ravinteiden  määrästä  ja  ravinneylijäämän  syistä  laskelmilla  saadaan
paljon  tietoa.  Ravinnetaseiden  avulla  voidaan  myös  parantaa  kuormitusta
arvioivien mallilaskelmien luotettavuutta.

Ravinnetaseiden  laskenta  on  yleistynyt  viljelyn  suunnittelun  ja  seurannan
välineenä maatiloilla. Kaikilla viljelijöillä ei kuitenkaan vielä ole ollut mah
dollisuutta  tehdä  tai  teettää  taselaskelmia.  Jatkotutkimukset  ravinnetaseen
kehittämisestä  kaikkien  saatavilla  olevaksi  viljelyn  apuvälineeksi  olisivat
tarpeellisia. Uudenmaan ympäristökeskus yhteistyötahoineen pyrkii vuonna
2005 aloittamaan selvityksen ravinnetaseiden käytöstä vesien tilan paranta
misen apuna ja ympäristötukijärjestelmän osana.
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RAVINNETASE,  VESIENSUOJELU,  VESIPUITEDIREK
TIIVI JA YMPÄRISTÖTUKI AVAINSANOJA VUOSILLE
2005 – 2006 SUUNNITELLUSSA HANKKEESSA

Irmeli Ahtela, Uudenmaan ympäristökeskus

Vesipuitedirektiivin  toimeenpano  edellyttää  lähivuosina  ympäristökeskuk
sissa toimenpiteitä, joilla maatalouden kuormitusta vähennetään vesistöissä,
joiden ekologinen tila on huonompi kuin hyvä. Monissa yhteyksissä on to
dettu, että maatalouden vesiensuojelu toteutetaan maatalouden ympäristötu
en keinoin. Alueiden ja tilojen väliset erot tulisi myös entistä enemmän ottaa
huomioon ja toimenpiteet kohdentaa tehokkaasti.

Maatilojen ravinnetaseista on kertynyt viime vuosina kokemuksia eri puolil
ta Suomea. Peltolohkokohtaisten taseiden laskemiseen ja yhteenvetojen laa
timiseen  on  käytettävissä  toimivia  atkohjelmia.  Seuraavan  ohjelmakauden
20072013  ympäristötuen  valmistelussa  on  jo  keskusteltu  ravinnetaselas
kelmien  käyttökelpoisuudesta  ravinnehuuhtoumien  hallinnassa  ja  taseiden
tukikelpoisuudesta.

Maatilan ravinnetase vesien tilan parantamisen työkaluna  ja ympäristötuki
järjestelmän  osana  hankkeen tavoitteena on  kehittää  pellon  ravinnetase
ympäristötukikelpoiseksi vesiensuojelutyön tilatason työkaluksi.

Työssä selvitetään pilottialueilla sopivia laskentamenetelmiä sekä tasetulos
ten  ja  parannustoimenpiteiden  seurannan  järjestämistä  Kymijoen
Suomenlahden  ja  Vuoksen  vesienhoitoalueilla.  Hankkeeseen  osallistuvien
Hämeen,  EteläSavon,  KaakkoisSuomen,  PohjoisKarjalan  ja  Uudenmaan
ympäristökeskusten  alueilta  valitaan  kustakin  maatalouden  kuormittama
vesistö,  jonka  valumaalueen  pelloille  lasketaan  lohkokohtaiset  typen  ja
fosforin ravinnetaseet. Tasetulokset voidaan siirtää valtakunnalliseen lohko
tietopankkiin, jossa aineistoja voidaan analysoida monipuolisesti.

Hankkeen alussa  valitaan pilottialueet,  selvitetään niiden  taustatiedot  ja ar
vioidaan vesiensuojelutavoitteiden saavuttamiseksi  tarvittavat  toimenpiteet.
Taseiden tulkinnalle, ylijäämäravinteiden määrän vähentämiseen tähtäävien
toimenpiteiden suunnittelulle ja tulosten seurannalle laaditaan yhdenmukai
nen  toteuttamismalli.  Arvioidaan  taselaskennan  kustannuksia  ja  toteutta
mismahdollisuuksia maatiloilla ja rahoitusta ympäristötuella.

Hanketta koordinoi Uudenmaan ympäristökeskus yhteistyössä hankkeeseen
osallistuvien  alueellisten  ympäristökeskusten,  Vantaanjoen  ja  Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistyksen, Maa  ja elintarviketalouden tutkimuskes
kuksen, ProAgria Maaseutukeskusten Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen
kanssa. Työ on tarkoitus toteuttaa vuosina 2005 – 2006. Hankkeeseen hae
taan  rahoitusta  ympäristöministeriön  tutkimus  ja  kehittämishankkeisiin
tarkoitetuista varoista ja maa ja metsätalousministeriön yhteistutkimusmää
rärahoista.
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Ravinnetaseseminaari 25.11.2004

paikka: Uudenmaan ympäristökeskus (UUS), Aravasali, Asemapäällikön
katu 14, ItäPasila, Helsinki
järjestäjä: Uudenmaan ympäristökeskus
kohderyhmä: ympäristö ja maataloushallinnon viranomaiset, maaseutu
neuvojat, tutkijat, viljelijät
tavoite: ravinnetaseita koskevan ajankohtaistiedon välittäminen, Ravinne
tase vesiensuojelun apuvälineenä –hankkeen tulosten esittely
vastuuhenkilö: ylitarkastaja Irmeli Ahtela UUS, puhelin 020 490 3102
ilmoittautuminen: 17.11.2004 mennessä  Erja Heinoselle tai Sirpa Nevalai
selle sähköpostilla
[etunimi.sukunimi@ymparisto.fi]. Ilmoittakaa viestissä nimenne, työnanta
janne ja seminaarimaksun laskutusosoite.
osallistumismaksu: 35 euroa + alv (sisältää luennot, luentomateriaalin ja
ohjelmaan merkityt kahvit)

OHJELMA

puheenjohtaja: aamupäivällä osastopäällikkö Marketta Virta,
UUS
iltapäivällä toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, Vantaan
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

8.30 –  9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 –  9.15 Johdanto päivän aiheeseen
ylitarkastaja Irmeli Ahtela UUS

9.15 –  9.35 Valtakunnalliset ja alueelliset ravinnetaseet
tutkija Riitta Lemola MTT/Maa ja elintarviketalou
den tutkimuskeskus

9.35 –  9.55 Isojärven valumaalueen peltojen ravinnetaseet
mmyo Petra Manninen

 9.55 – 10.15 Peltotasetuloksia lohkotietopankista 20022003
kehityspäällikkö Pertti Savela ProAgria Maaseutu
keskusten Liitto

10.15 – 10.30 Tauko

10.45 – 11.05 Ravinnetaseet tavanomaisessa viljelyssä
tutkimuspäällikkö Juha Salopelto, Suomen Rehu

11.05 – 11.25 Ravinnetaseet luomussa
erikoissuunnittelija Jukka Rajala, Helsingin ylopis
to

11.25 – 11.45 Keskustelu aamupäivän aiheista

mailto:etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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11.45 – 12.30 Lounastauko

12.30 – 13.00 Typpihuuhtouman mallintaminen Lepsämänjoella
hydrologi Kirsti Granlund SYKE/ Suomen ympäris
tökeskus

13.00 – 13.30 Fosforikuormituksen riippuvuus pellon fosfori
taseesta
erikoistutkija Petri Ekholm SYKE

13.30 – 14.00 Kahvitauko

14.00 – 14.45 Ravinnetase vesiensuojelun apuvälineenähankkeen
tulokset
suunnittelija Jaana Marttila UUS

14.45 – 15.00 Ravinnetase, vesiensuojelu, vesipuitedirektiivi ja
ympäristötuki avainsanoja vuosille 2005 – 2006
suunnitellussa hankkeessa
Irmeli Ahtela UUS

15.00 – 15.30 Kommenttipuheenvuorot
ylitarkastaja LeenaMarja Kauranne, ympäristömi
nisteriö
Maa ja metsätalousministeriö

15.30 – 16.00 Keskustelu ja yhteenveto päivän aiheista
16.00 Seminaari päättyy
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rinningsområde i Borgå och Sibbo. Helsingfors 2002.  88 s.

114.  Heidi Stén: Nuuksion Myllypuron kalastoselvitys 2001. Helsinki 2002. 30 s.

115.  Anneli Heitto ja Juhani Niinimäki: NummiPusulan järvien kunnostus ja hoitosuun
nitelmat. Helsinki 2002. 104 s.

116.  Marjo Aro: Askolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Helsinki 2002. 65 s. + 27
liites.

117.  Sami Reunanen: Askolan Etu ja Takajärven kunnostuksen haasteet. Helsinki 2003.
40 s.

118.  Hanna  YliTolppa  (toim.):    Hajaasutuksen  vesihuolto:  Uudenmaan  ympäristökes
kuksen ja 3+3 Vesihankkeen koulutuspäivä 28.11.2002. Helsinki 2002. 48 s.

119.  Ilona  Joensuu  (toim.):  Tuusulanjärven  kunnostusprojekti  vuonna  2001.  Helsinki
2002. 50 s.

120.  Heli  Rautjärvi    ja  Hannu  Rautio:  Neulasten  alkuainepitoisuudet  sekä  niiden  suhde
näytepuiden  neulaskatoon  ja  epifyyttijäkäliin  Uudenmaan  ja  ItäUudenmaan  maa
kuntien alueella vuosina 2000 ja 2001. Helsinki 2003. 78 s.

121.  Merja  Autiola:  Soranottoalueet  Uudenmaan  ja  ItäUudenmaan  pohjavesialueilla.
Helsinki 2003. 114 s.

122.  Kaisa Linnasalo ja Sirpa Penttilä: Suojavyöhykkeiden ja maisemanhoidon   yleis
suunnitelma Ilolanjoen vesistöalueella Porvoossa, Askolassa, Myrskylässä,   Pukki
lassa ja Pernajassa. Helsinki 2003. 116 s.

122s.  Kaisa Linnasalo och Sirpa Penttilä: Översiktsplan för skyddszoner och landskapsvård
inom Illby ås tillrinningsområde i Borgå, Askola, Mörskom, Pukkila och Pernå. Hel
singfors 2003. 116 s.

123.  Mirja  Perä:  Suojavyöhykkeiden  ja  maisemanhoidon  yleissuunnitelma  Taasianjoen
vesistöalueella Lapinjärvellä, Ruotsinpyhtäällä ja Pernajassa. Helsinki 2003. 136 s.

123s.  Mirja Perä: Översiktsplan för skyddszoner och landskapsvård inom Tessjöåns tillrin
ningsområde i Lappträsk, Strömfors och Pernå. Helsingfors 2003. 136 s.

124.  Thomas Söderström: Kartering av risker på grundvattenområdena Karis 0122001 och
Mjölbolsta – Svartå 0122051 A.  Helsingfors 2003. 104 s.

125.  Heidi Stén: Lapoonjoen kalasto ja rapuselvitys.  Helsinki 2003. 16 s.

126.   Kirsi Vilonen: Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Pitkäjärven ympäristössä Num
 miPusulassa. Helsinki 2003. 48 s.



127.  Rauno Yrjölä,  Jukka Rinne  ja  Johanna Stigzelius. Tuusulanjärven  länsirannan käy
 tön ja hoidon periaatteet. Helsinki 2003. 74 s.  (sis. A3 liitteen).

128.  Kaija Savelainen (toim.): Pilaantuneet maaalueet: Uudenmaan ympäristökeskuksen
 neuvottelupäivä Helsingissä  5.3.2003. Helsinki 2003. 74 s.

129.  AriPekka Ruotsalainen: Ravinnetaseita Askolassa sekä Etu  ja Takajärven valuma
 alueella. Helsinki 2003. 34 s.

130.  Jaana  Marttila:  Ravinnetaseet  Tuusulanjärven  valumaalueen  maatiloilla  2001  –
 2002. Helsinki 2003. 30 s.

131.  Liisa Teräsvuori: Kokemuksia vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesta tyypittelys
 tä ja luokittelusta Karjaanjoen vesistöalueen järvillä. Helsinki 2003.  40 s.

132.  Tarja  Koskentalo  ja  Hannu  Airola:  Ilmanlaadun  seurantaohjelma  Uudenmaan
 ympäristökeskuksen  (1)  ja pääkaupunkiseudun  (14)  seurantaalueille  2004  –  2008.
 Helsinki 2003. 34 s.

133.  Sirpa Penttilä: Suojavyöhykkeiden ja maisemanhoidon yleissuunnittelu Uudenmaan
 ympäristökeskuksen alueella. Helsinki 2003.  40 s.

134.  Anu Saarinen: Selvitys talvella 2002 – 2003 ilmenneiden happikatojen aiheuttamista
 kalakuolemista  ja  ilmastustoimenpiteiden  vaikutuksista  Uudenmaan  ja  Itä
 Uudenmaan järvillä. Helsinki 2003. 64 s.

135.  Aarre Arrajoki: Ruutinlammen ilmastusraportti. Helsinki 2004. 28 s.

136.  Erkki  Saarijärvi  (toim.):  Hiidenveden  kunnostus  ja  hoitosuunnitelma.  Helsinki
 2003. 74 s.

137.  Aila  Tarvainen:  Lohjan  lumoa  –  maatalousalueiden  luonnon  monimuotoisuuden
 yleissuunnitelma. Helsinki 2003. 56 s. + 5 karttaliitettä (A3)

138.  Pasi Lempinen: Keravanjoen täplärapuistutusten tulokset. Helsinki 2003.  16 s.

139.   Petra  Manninen:  Maatilojen  ravinnetaselaskelmat  Isojärven  alueella  Mäntsälässä  ja
 Pornaisissa. Helsinki. 2004. 44 s.

140.   Leena Eerola, Matts Finnlund, Jorma Jantunen, Mauri Karonen, Eija Lehtonen, Pasi
 Lempinen & VarpuLeena Saastamoinen: Uudenmaan  ympäristökeskuksen toimin
 ta ja taloussuunnitelman 2005 – 2008 ja tulossuunnitelman 2004 vaikutus ten  arvi
 ointi. Helsinki 2004.

141.  Jaana  Marttila:  Tuusulanjärven  vesi,  fosfori  ja  typpitaseet  1991  –  2002.  Helsinki
 2004. 74 s.

142.  Anu Koistinen: Suojavyöhykkeiden markkinointihanke Ridasjärven valumaalueella
 Hyvinkäällä ja Hausjärvellä.  Helsinki 2004.  30 s.

143.  Sanna  MalinLindroos:  Ravinnetaselaskelmia  karjatiloille  Mäntsälässä,  Pornaisissa
 ja Myrskylässä.  Helsinki 2004.  48s.

144.  Tero  Vaakanainen:  Santakosken  pohjavesialueen  suojelusuunnitelma  –  Tuusula.
 Helsinki 2004. 51 s.

145.  Sami  Reunanen:  Ilmastuslaitteet  ja  ilmastusavantojen  happipitoisuudet  17:llä
 Uudenmaan ja ItäUudenmaan järvellä maaliskuussa 2003. Helsinki 2004. 72 s.

146.  Kaisa  Linnasalo:  Sälinkään  kylän maisemanhoito  ja  maankäyttösuunnitelma.  Hel
 sinki 2004. 186 s.

147.  Elina Erkkilä: Suojavyöhykkeiden täsmennetty markkinointi kahdeksan Uudenmaan
 kunnan alueella. Helsinki 2004. 48 s.
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