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Kuva 27. Peltojen keskimääräinen kaltevuus osavaluma-alueilla. 
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Valtakunnallisiin metsäinventointeihin perustu-

vat keskimääräiset uudishakkuut osavaluma-alu-

eilla ilmentävät, missä metsätalouden rehevöittä-

vä kuormitus on ollut suurimmillaan viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Vuosien 2003-2005 in-

ventoinnista havaittiin (kuva 29), että suurimmat 

uudishakkuualueet olivat sijoittuneet epätasaises-

ti ympäri selvitysaluetta. Suurimmat, yli kolmen 

prosentin hakkuut, oli toteutettu pienillä välialuei-

den, Eurajoen ja Loimijoen osavaluma-alueilla sekä 

Tampereen eteläpuolisilla osavaluma-alueilla. Sen 

sijaan pienimmät hakkuut oli tehty selvitysalueen 

itä- ja eteläosien osavaluma-alueilla, joiden pinta-

alat ovat olleet suurehkojakin.

Vuosien 1998-2002 uudishakkuut oli toteutettu 

selvitysalueella tasaisesti, painottuen Kokemäen-

joen vesistön vesistöalueelle (kuva 30). Yli kah-

den prosentin hakkuita oli tehty yksittäisillä osa-

valuma-alueilla eri osissa selvitysaluetta. Eniten 

puuta oli hakattu Naulajoen (35.426), Vahantajoen 

(35.314), Poltinjoen-Leppäsjoen (35.571) osavalu-

ma-alueilla sekä välialueella (83.V030). Pienimmät 

hakkuut oli sijoitettavissa Kokemäenjoen vesistön 

vesistöalueen itä- ja eteläosiin sekä Karvianjoen 

vesistön pohjoisosiin. 

Huomionarvoista hakkuutiedoissa on se, että 

hakkuiden määrät näyttävät kasvaneen selvitys-

alueella. Kartat esittävät vuosittaisia hakkuupro-

sentteja kahdella eri tarkastelujaksolla ja vuosien 

2003-2005 jaksolla hakkuuprosentit ovat huomat-

tavasti korkeammat. Aikaisemmalla tarkastelu-

jaksolla ainoastaan neljällä osavaluma-alueella 

hakkuuprosentti oli yli kaksi, mutta uusimmassa 

jaksolla suurimmalla osalla osavaluma-alueista 

uudishakkuut ylittävät kahden prosentin rajan. Tä-

män vuoksi on odotettavissa, että metsätalouden 

aiheuttamat vesistövaikutukset tulevat kasvamaan 

tulevaisuudessa. 

Selvitysalueen maaperä on karkeasti jakautunut 

kolmeen osaan. Pohjoisessa hallitsevat moreeni-

maat, keskiosissa kalliomaat ja kivikot yhdessä 

savi- ja silttimaiden kanssa ja eteläosissa savi- ja 

silttimaat (kuva 31). Selvitysalueen pohjoisosissa, 

missä myös metsien osuudet ovat suurimmat, mo-

reenimaat tarjoavat hyvän kasvualustan puiden 

kasvulle. Alueen keskiosan länsilaidalla, Kokemä-

enjoen vesistöalueen alaosissa, kalliomaiden osuus 

on melko suuri. Sen sijaan keskiosan Pirkanmaalla 

sijaitsevassa osassa savi- ja silttimaat sekä kallio-

maat muodostavat mosaiikin. Selvitysalueen ete-

läosissa, erityisesti Loimijoen valuma-alueella savi- 

ja silttimaat ovat vallitsevin maaperälaatu. Samoin 

Kokemäenjoen alaosan varrella ja Hämeenlinnan 

kaakkoispuolella savi- ja silttimaita on paljon. Savi- 

ja silttimaat ovat usein maatalouskäytössä, minkä 

vuoksi pellot ja savi- ja silttimaat sijoittuvat selvi-

tysalueellakin samoille alueille. 

Savi- ja silttimaiden prosenttiosuuksista näh-

dään, että Loimijoen valuma-alueelle on keskit-

tynyt runsaasti maatalouden suosimaa savi- ja 

silttimaata (kuva 32). Lähes kaikilla osavaluma-

alueilla savi- ja silttimaiden osuus on yli 50 pro-

senttia ja suurimmat osuudet (> 90 %) ovat Haitu-

lan (35.921), Kärrynojan (35.928), Niiniojan alaosan 

(35.991) , Niiniojan keskiosan (35.992) ja Loimaan 

(35.922) osavaluma-alueilla. Myös muutamilla vä-

lialueiden pienillä osavaluma-alueilla savi- ja silt-

timaiden osuudet ovat merkittäviä. Selvitysalueen 

keskellä, Tampereen itäpuolella, sekä Hämeenlin-

nan kaakoispuolella savi- ja silttimaiden osuudet 

ovat vähintään puolet maaperästä. Intensiivinen 

peltoviljely vaikuttaa pääasiassa keskittyneen alu-

eille, joilla savi- ja silttimaiden osuudet ylittävät yli 

50 prosenttia. 

Pienillä selvitysalueen pohjoisilla osavaluma-

alueilla tilanne on päinvastainen. Muutamalla 

kymmenellä osavaluma-alueella ei ollut ollen-

kaan savi- ja silttimaaperää. Osittain tähän vai-

kuttaa myös maaperäaineistojen yhdistäminen, 

kun selvitysalueen pohjoisosista ei ole saatavilla 

tarkempaa maaperäkarttaa (1: 100 000), vaan siel-

lä jouduttiin tyytymään karkeampaan karttaan 

(1: 1 000 000). Tämä heikentää selvitysalueen poh-

joisosien maaperäluokitusta, erityisesti pienillä 

osavaluma-alueilla. 

Kuormitus- ja huuhtoutumislähteet

VEPS-arviointijärjestelmässä huomioon otetut 

kuormitus- ja huuhtoutumislähteet jakautuvat 

epätasaisesti (taulukko 3). Eri lähteiden vertaa-

mista toisiinsa haittaa se, että osa lasketaan pin-

ta-alojen ja osa kappalemäärien perusteella. Kun 

tarkastellaan selvitysalueen valuma-alueiden ko-

konaispinta-alaa, niin Kokemäenjoen vesistöalue 

on selvästi suurin lähes 70 prosentin osuudella. 

Karvianjoen vesistön pinta-ala on 10 ja Loimijoen 

valuma-alueen 9 prosenttia. Välialueiden valuma-

alueet vastaavat 4, Eurajoen vesistöalue 4, Kau-

vatsanjoen valuma-alue 2 ja Lapinjoen vesistöalue 

noin 1 prosenttia koko selvitysalueesta.

Luonnonhuuhtoumaksi käsitetään alueet, joil-

ta ei laske muuta ravinnehuuhtoumaa vesistöön. 

VEPS:n arvioinneissa luonnonhuuhtouman pin-

ta-alavaikutus on suurin. Kokemäenjoen vesistö-

alueen luonnonhuuhtouman osuus on merkittä-

vin lähes 70 prosentin osuudella. Toiseksi suurin 

vaikutus on Loimijoen valuma-alueella (10 %) ja 

Karvianjoen vesistöalueella (11 %). Muiden osa-

alueiden osuus on alhainen.
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Kuva 28. Selvitysalueella tehdyt ojitukset viimeisen 40-50 vuoden aikana. Ojituksia ei ole eroteltu ajallisesti.
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Kuva 29. Uudishakkuiden vuosittaiset osuudet metsämaan pinta-alasta osavaluma-alueittain 10. metsäinventoinnin 
(2003-2005) perusteella. 
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Kuva 30. Uudishakkuiden vuosittaiset osuudet metsämaan pinta-alasta osavaluma-alueittain 9. metsäinventoinnin (1998-
2002) perusteella.   
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Kuva 31. Selvitysalueen maaperä osavaluma-alueittain.
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Kuva 32. Selvitysalueen savi- ja silttimaiden osuudet osavaluma-alueittain selvitysalueen maaperästä.
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Metsätalouden pinta-ala on suurin ihmisten 

vaikuttamista maankäyttömuodoista (29 000 km2). 

Edelleen Kokemäenjoen vesistön vaikutus on yli 

70 prosenttia, mutta toiseksi tärkein osa-alue on 

Karvianjoen vesistöalue (12 %). Muut alueet jäävät 

alle kymmeneen prosenttiin.

Maataloutta selvitysalueen valuma-alueilla on 

kuormituslaskennassa 5200 km2. Siitä noin 57 pro-

senttia on Kokemäenjoen vesistöalueella, jossa Loi-

mijoen valuma-alueella on merkittävä vaikutus. 

Loimijoen valuma-alueen merkitys vastaa yli kol-

masosaa koko Kokemäenjoen vesistöalueen maa-

talousmaasta. Muiden alueiden osuudet jäävät alle 

kymmeneen prosenttiin.

Muista kuormitustekijöistä laskeuman osuus on 

karkeasti arvioiden puolet maatalousmaan pinta-

alasta, 3 395 km2. Kokemäenjoen vesistöalueen 

suuren pinta-alan merkitys korostuu laskeuman 

osalta (84 %) ja muiden osa-alueiden osuudet jää-

vät hyvin alhaisiksi. 

Hulevesien ja turvetuotannon pinta-alat ovat 

joitakin satoja neliökilometrejä. Hulevesissä Loi-

mijoen valuma-alue kattaa noin 9 prosenttia, väli-

alueiden valuma-alueet 8 prosenttia ja Karvianjoen 

vesistöalue 7 prosenttia. Turvetuotannossa Koke-

mäenjoen vesistöalue on edelleen suurin vaikutta-

ja, mutta Karvianjoen osuus on yli 30 prosenttia. 

Haja-asutuksen määrässä Kokemäenjoen vesis-

tön laajalla alueella sijaitsee paljon viemäröimät-

tömiä taloja (70 %). Loimijoen valuma-alueella on 

noin 10 prosenttia, välialueiden valuma-alueella 

7 prosenttia ja Karvianjoen vesistöalueella 6 pro-

senttia selvitysalueen valuma-alueiden haja-asu-

tuksesta.

Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitus

VEPS-arviointijärjestelmästä saadut kokonaisfos-

foripitoisuudet jakautuvat epätasaisesti eri kuor-

Taulukko 3. Selvitysalueen valuma-alueiden vesistö- ja valuma-alueiden maankäyttömuotojen ja huuhtoutumislähteiden jakautuminen ja 
kokonaispinta-alat. Kokemäenjoen arvoissa ei ole mukana siihen kuuluvien Kauvatsan- ja Loimijoen arvoja.

Haja-
asutus
(kpl)

Hulevesi
(km2)

Laskeuma
(km2)

Luonnon-
huuhtouma 

(km2)

Maatalous
(km2)

Metsätalous
(km2)

Turve-
tuotanto

(km2)

Pinta-ala
(km2)

Lapinjoki 4 169 8 18 425 92 333 1 462

Eurajoki 11 114 24 176 1 096 317 779 6 1 336

Kauvatsanjoki 4 217 6 66 721 114 607 0 805

Loimijoki 27 623 51 98 2 888 1 115 1 773 11 3 138

Kokemäenjoki 196 200 379 2 838 19 214 2 944 16 269 72 23 102

Karvianjoki 15 687 36 178 3 132 387 2 745 47 3 438

Välialueet 18 117 41 32 1 359 197 1 162 6 1 483

Yhteensä 177 127 546 3 394 28 833 5 167 23 667 143 33 765

mitusmuotojen ja vesistöalueiden kesken (tauluk-

ko 4). Suurin osa selvitysalueen valuma-alueiden 

kuormituksesta (yli 60 %) tulee Kokemäenjoen 

vesistöalueelta, joka on pinta-alaltaan myös yli-

voimaisesti suurin vesistöalue. Loimijoen valuma-

alue kattaa yli 14 % kokonaiskuormituksesta, joten 

valuma-alue on suhteellisesti merkittävä kuormit-

taja vesistöalueellaan. Loimijoen valuma-alueella 

muodostuu enemmän ravinnekuormitusta kuin 

Kokemäenjoen alajuoksulla (35.1) (liite 6). Sen si-

jaan Kauvatsanjoen valuma-alueelta ei tule kuin 

vajaa 2 prosenttia vesistöalueen kokonaiskuormi-

tuksesta. Lapinjoen ja Eurajoen vesistöalueiden 

kuormitusosuus vastaa yhteensä noin 6 prosenttia 

selvitysalueen valuma-alueiden kuormituksesta. 

Eurajoen vesistöalueella kahdella valuma-alu-

eella (34.01 ja 34.05) kuormitus on muita vesistö-

alueen valuma-alueita suurempaa. Karvianjoen 

vesistöalue vastaa vajaan 7 prosentin osuudesta 

kokonaiskuormituksesta. Karvianjoen alajuoksun 

valuma-alueilla muodostuu vesistöalueella eniten 

kuormitusta (36.01, 36.02 ja 36.09). Rannikon väli-

alueiden osuus on lähes 8 prosenttia kokonaiskuor-

mituksesta, mikä on paljon suhteessa välialueiden 

pinta-aloihin.

Tarkasteltaessa eri kuormituslähteiden vaiku-

tuksia, selvitysalueen valuma-alueiden suurin 

kuormittaja on maatalous yli 50 prosentilla. Maa-

talous on suurin kuormittaja lähes kaikilla selvitys-

alueen vesistöalueilla. Maatalouden aiheuttamasta 

huuhtoumasta merkittävä osa tulee Kokemäenjoen 

vesistöalueelta (58 %) ja juuri Loimijoen valuma-

alueelta (19 %). Loimijoen valuma-alueen kuormi-

tusvaikutus on suurempi kuin Kokemäenjoen ala-

juoksun valuma-alueen (liite 6). Lapinjoen vesistö-

alueella on alhaisin maatalouskuormitus suhteessa 

muihin vesistöalueisiin (1,7 %). Myös Karvianjoen 

vesistöalueella ja välialueiden valuma-alueilla 

maatalous on merkittävää (6-7 %). Karvianjoen 
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Taulukko 4. Selvitysalueen valuma-alueiden eri vesistö- ja valuma-alueiden kokonaisfosforin kuormitusarvot kuormituslähteittäin VEPS-
arviointiin perustuen. Kokemäenjoen arvoissa ei ole mukana siihen kuuluvien Kauvatsan- ja Loimijoen arvoja.

Kokonaisfosfori (kg/v)

Haja-
asutus

Hulevesi Las-
keuma

Luonnon-
huuhtou-

ma

Maa-
talous

Metsä-
talous

Piste-
kuormi-

tus

Turve-
tuotanto

Yhteensä Yhteensä 
%

Lapinjoki 1406 13 152 2388 7053 361 5 34 11412 1,5

Eurajoki 3807 41 1489 6306 19984 844 2128 170 34769 4,5

Kauvatsanjoki 1246 11 551 3860 8755 581 78 1 15082 1,9

Loimijoki 9148 86 801 16852 78754 1698 4795 305 112439 14,5

Kokemäenjoki 60384 621 23110 108736 237094 15581 40697 1941 488162 62,9

Karvianjoki 5075 61 1409 15562 25475 2973 1231 1266 53052 6,8

Välialueet 11152 124 499 15728 29760 2526 783 160 60730 7,8

Yht. 92219 956 28010 169431 406875 24563 49717 3876 775647

Yhteensä % 11,9 0,1 3,6 21,8 52,5 3,2 6,4 0,5

vesistöalueella erityisesti kolmella alajuoksun va-

luma-alueella (36.01, 36.02 ja 36.09) maatalouden 

aiheuttamaa kuormitusta on runsaasti suhteessa 

vesistöalueen muihin valuma-alueisiin. Välialuei-

den maataloushuuhtouma on jopa suurempi kuin 

Karvianjoen vesistöalueen. Eurajoen vesistöalueen 

maatalouskuormitus on reilusti suurempi kuin vie-

reisen Lapinjoen vesistöalueen, vaikka se jääkin 

alle 20 tonniin. Eurajoen vesistöalueella kahdella 

valuma-alueella maatalouden ravinnekuormitus 

on erityisen suurta (34.01 ja 34.05) verrattuna ve-

sistöalueen muihin valuma-alueisiin. Ensimmäi-

nen sijaitsee Eurajoen alajuoksulla ja jälkimmäinen 

Köyliöjärven ympäristössä. Kauvatsanjoen valu-

ma-alueiden merkitys selvitysalueen valuma-alu-

eiden maataloushuuhtoumassa on pieni (2 %).

Luonnonhuuhtouma on toiseksi suurin ravinne-

huuhtouman lähde selvitysalueen valuma-alueilla, 

yli 20 %. Kokemäenjoen vesistöalueen luonnon-

huuhtouma on huomattavin (64 %), Loimijoen 

valuma-alueen ollessa seuraavaksi suurin huuh-

toutumisalue reilusti alhaisemmalla osuudella (10 

%). Välialueiden valuma-alueen ja Karvianjoen 

vesistöalueen luonnonhuuhtouma on lähes Loimi-

joen valuma-alueen suuruinen. Muiden alueiden 

huuhtoumat ovat selvästi alhaisempia. Selvitys-

alueen vesistöalueiden ja valuma-alueiden ollessa 

maantieteellisesti melko lähekkäin, niin erot luon-

nonhuuhtoumassa perustuvat pitkälti pinta-ala-

eroihin.

Haja-asutuksen aiheuttama huuhtouman osuus 

on kolmanneksi suurin hieman yli 11 prosentilla. 

Kokemäenjoen vesistöalue vastaa suurimmasta 

kuormitusmäärästä (66 %). Toiseksi eniten haja-

asutuksen kuormitusta on rannikon väli-aluei-

den valuma-alueilla (12 %), jonka kuormituksesta 

suurin osa lienee peräisin vapaa-ajanasunnoista. 

Loimijoen valuma-alueelta huuhtoutuu kolman-

neksi eniten fosforikuormitusta. Loimijoen valu-

ma-alueen kuormitus on noin 10 prosenttia. Mui-

den alueiden haja-asutuskuormitus on alhaisempi. 

Karvianjoen alajuoksun valuma-alueilla (36.01 ja 

36.02) haja-asutuksen kuormittava vaikutus on 

suurta suhteessa vesistöalueen muihin valuma-

alueisiin.

Pistekuormitus vastaa 6 prosenttia koko selvi-

tysalueen kuormituksesta. Edelleen Kokemäenjo-

en vesistöalueen merkitys on suurin (82 %), jon-

ka jälkeen Loimijoen valuma-alueelta vesistöihin 

laskee 10 prosenttia pistekuormituksesta. Muiden 

osa-alueiden osuudet ovat selvästi pienemmät. 

Eurajoen vesistöalueella valuma-alueella (34.05), 

jossa muun muassa Köyliönjärvi sijaitsee, on mer-

kittävää pistekuormitusta verrattuna vesistöalueen 

muihin valuma-alueisiin.  

Muista kuormitusmuodoista laskeuman vai-

kutus kokonaiskuormituksesta on 3 prosenttia. 

Merkitykseltään Kokemäenjoen vesistön jälkeen 

tulevat Eurajoen ja Karvianjoen vesistöalue 5 pro-

sentin osuuksilla. 

Metsätalouden huuhtouma on vain 3 prosenttia 

kokonaiskuormituksesta. Karvianjoen vesistöalu-

eet ja välialueiden valuma-alueet ovat 10-12 prosen-

tin osuuksilla Kokemäenjoen vesistöalueen jälkeen 

tärkeimmät metsätalouskuormittajat. Karvianjoen 

alajuoksulla (36.01) metsätaloudessa muodostuva 

kuormitus on merkittävämpää kuin vesistöalueen 

muilla valuma-alueilla. Yhtälailla Kokemäenjoen 

alajuoksulla metsätalouden ravinnekuormitus on 

suurempaa kuin Loimijoen valuma-alueella (liite 

6).
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Turvetuotannon kuormitusvaikutus on suhteel-

lisesti suuri Karvianjoen vesistöalueella (33 %), mi-

kä vastaa myös turvetuotannon pinta-alaosuutta 

kyseisellä vesistöalueella. Hulevedet voivat olla 

paikallisesti merkittäviä kuormittajia asutuksen 

läheisyydessä, ja välialueiden valuma-alueilla sen 

osuus onkin 13 %. Selvitysalueen valuma-alueilla 

hulevesien osuus on tärkein Kokemäenjoen vesis-

töalueella.    

Kokonaistypen kuormitus jakautuu pitkälti 

samalla lailla kuin kokonaisfosforinkin (tauluk-

ko 5). Kokemäenjoen vesistöalue on merkittävin 

kuormitusalue (67 %), minkä osa-alue Loimijoen 

valuma-alueen osuus on yli kymmenen prosent-

tia. Muiden alueiden osuudet jäävät reilusti alle 

kymmeneen prosenttiin. Eurajoen vesistöalueella 

yhdellä (34.05) ja Karvianjoen vesistöalueella kah-

della (36.01 ja 36.02) valuma-alueella muodostuu 

enemmän ravinnekuormitusta suhteessa muihin 

näiden vesistöalueiden valuma-alueisiin (liite 6).

Maatalous on suurin typpikuormituksen ai-

heuttaja selvitysalueen valuma-alueilla (41 %), mi-

kä suhteessa alhaisempi kuin fosforin osalta. Kui-

tenkin kuormitus jakautuu eri osa-alueittain kuten 

fosforikuormituskin. Kokemäenjoen vesistöalueen 

osuus on suurin (57 %), ja Loimijoen valuma-alue 

kuormittaa 20 % kokonaiskuormituksesta. Mui-

den alueiden osuudet jäävät huomattavasti alhai-

semmiksi. Eurajoen ja Karvianjoen vesistöalueilla 

samat valuma-alueet (34.01, 34.05, 36.01, 36.01 ja 

36.09) vastaavat suuresta osasta ravinnekuormi-

tusta, kuten fosforikuormituksessakin.

Luonnonhuuhtouman osalta tilanne on päinvas-

tainen maatalouteen verrattuna, kun sen osuus on 

melkein 30 prosenttia typen kuormituksesta. Koke-

mäenjoen vesistön jälkeen Loimijoen valuma-alu-

eelta, Karvianjoen vesistöalueelta ja välialueiden 

valuma-alueelta tuleva luonnonhuuhtouma on 

merkittävin kuormittaja 9-10 prosentin osuuksilla. 

Muiden alueiden osuudet ovat alhaisia.

Kolmanneksi merkittävin typpikuormittaja on 

pistekuormitus (15 %), minkä suhteellinen osuus 

on puolet suurempi kuin fosforin. Kokemäenjoen 

vesistöalue yksinään on osallinen yli 85 prosen-

tista pistekuormituksesta selvitysalueen valuma-

alueilla. Muiden osa-alueiden pistekuormitus on 

murto-osa Kokemäenjoen vesistön kuormitukses-

ta. Eurajoen alajuoksun (34.02) ja Karvianjoen ala-

juoksun (36.02) valuma-alueilla on huomattavasti 

pistekuormitusta suhteessa näiden vesistöalueiden 

muihin valuma-alueisiin. 

Laskeuma vastaa noin 9 prosentista selvitys-

alueen valuma-alueiden kokonaistyppikuormi-

tuksesta. Kokemäenjoen vesistöalueen merkitys 

on edelleen suurin, minkä jälkeen Eurajoen ja 

Karvianjoen vesistöalueiden osuudet ovat noin 5 

prosenttia. 

Muiden maankäyttömuotojen kuormittava vai-

kutus on alhainen. Haja-asutuksen osuus on 3 pro-

senttia Kokemäenjoen vesistöalueen ollessa huo-

mattavin kuormitusalue. Loimijoen ja välialueiden 

valuma-alue ovat 10-12 prosentilla seuraavaksi 

merkittävimpiä kuormitusalueita. Selvitysalueen 

kokonaistyppikuormituksesta metsätaloudesta 

huuhtoutuu ainoastaan 2 prosenttia. Karvianjoen 

vesistöalueella ja välialueiden valuma-alueella 

muodostuu 10-12 prosenttia kuormituksesta, mikä 

on murto-osa Kokemäenjoen vesistöalueella muo-

dostuneesta. Karvianjoen alajuoksulla on paljon 

metsätalouden ravinnekuormitusta suhteessa ve-

sistöalueen muihin valuma-alueisiin. Turvetuotan-

non ja hulevesien kuormitusosuus jää alle prosent-

tiin. Karvianjoen vesistöalueella turvetuotanto on 

merkittävä typpikuormittaja. 

Vertailun vuoksi taulukossa 6 on todellisten vir-

taamien ja vedenlaatutulosten perusteella lasketut 

Taulukko 5. Selvitysalueen eri vesistö- ja valuma-alueiden kokonaistypen kuormitusarvot kuormituslähteittäin VEPS-arviointiin 
perustuen. Kokemäenjoen arvoissa ei ole mukana siihen kuuluvien Kauvatsa- ja Loimijoen arvoja.

Kokonaistyppi (kg/v)

Haja-
asutus

Hule-
vesi

Laskeuma Luonnon-
huuhtou-

ma

Maa-
talous

Metsä-
talous

Piste-
kuormi-

tus

Turve-
tuotanto

Yhteensä Yht. 
%

Lapinjoki 8 955 658 7 652 69 455 124 779 5 528 223 1 253 218 503 1,3

Eurajoki 24 693 2 070 74 924 183 754 432 064 12 915 94 774 6 288 831 482 5,0

Kauvatsanjoki 7 518 559 28 708 112 002 130 153 8 847 2 505 28 290 319 1,7

Loimijoki 58 329 4 578 44 763 491 631 1 293 804 25 855 181 997 11 309 2 112 265 12,6

Kokemäenjoki 373 573 34 445 1 296 040 3 170 534 3 674 700 237 264 2 311 042 71 873 11 169 471 66,6

Karvianjoki 31 810 3 067 71 057 452 198 390 053 45 507 6 7264 46 906 1 107 862 6,6

Välialueet 70 521 6 379 25 699 458 260 426 929 38 666 1 2913 5 913 1 045 280 6,2

Yht. 575 399 51 756 1 548 842 4 937 834 6 472 481 374 582 2 670 717 143 570 16 775 182

Yhteensä % 3,4 0,3 9,2 29,4 38,6 2,2 15,9 0,9
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ainevirtaamat. Nämä arvot ovat alhaisempia kuin 

VEPS:n kuormitusarviot, koska ainevirtaamissa 

osa ravinteista on sedimentoitunut vesistöihin.

Ravinnekuormituksen 
maantieteellinen jakautuminen

Kokonaisfosforikuormitus on suurin Tampereen 

Pyhäjärven osavaluma-alueella (35.211), jossa piste-

kuormituksesta aiheutuu yli 12 000 kg vuosittainen 

kuormitus (kuva 33). Kaupungin jätevedenpuhdis-

tamon osuus pistekuormituksesta on merkittävä. 

Myös Näsijärven (35.311), Kyrösjärven (35.521), 

Jumusen-Rauttunselän (35.222), Porin (35.111), Jo-

kioisen (35.923) ja Längelmäveden (35.721) osava-

luma-alueilla kuormitus on huomattavaa. Näille 

osavaluma-alueille on yhteistä erityisen korkeat 

haja-asutuksen, maatalouden, pistekuormituksen 

tai useamman edellä mainitun kuormitusluvut. 

Kaikilla osavaluma-alueilla kuormitusluvut ylit-

tävät 6000 kg/v. Loimijoen valuma-alueella kuor-

mitusluvut ovat suhteellisen korkeita. Ainoastaan 

Forssan koillispuolella kuormitus on alhaisempaa. 

Samoin Kauvatsanjoen valuma-alueen keskiosissa 

luvut ovat keskitasoa. Sen sijaan välialueiden va-

luma-alueella kuormitusluvut olivat alhaisia, mikä 

on tilanne myös Karvianjoen, Lapinjoen ja Eura-

joen vesistöalueilla.

Kokonaistyppikuormituksen maantieteellinen 

jakautuminen on hyvin samanlainen kuin koko-

naisfosforipitoisuudenkin (kuva 34). Tampereen 

Pyhäjärven osavaluma-alueella kuormitusarvot 

ovat suurimmat Tampereen jätevesipuhdistamon 

vuoksi. Myös muut korkean kuormituksen osava-

luma-alueet ovat samoja kummassakin ravinteessa: 

Näsijärven, Kyrösjärven, Jumusen-Rauttunselän, 

Porin, Jokioisen ja Längelmäveden. Näiden lisäk-

si myös Mervenselän (35.232) osavaluma-alueen 

typpikuormitus on korkea. Myös muilta alueelli-

silta piirteiltään kokonaistyppikuormitus on lähes 

identtinen kokonaisfosforipitoisuuden kanssa.   

VEPS-kuormitusarviota tarkasteltiin myös suh-

teutettuna pinta-alaan. Koska VEPS-kuormitusar-

viointi perustuu osin osavaluma-alueiden pinta-

aloihin, pinta-alaltaan suurimmat osavaluma-alu-

eet saavat yleensä korkeimmat kuormitusluvut. 

Tämän vuoksi VEPS-kuormitustulokset jaettiin 

osavaluma-alueiden pinta-aloilla. Näin saatiin esil-

le osavaluma-alueisiin kohdistuva kuormituspaine 

ja alueita on mahdollista verrata keskenään niiden 

pinta-aloista riippumatta. Kokonaisfosforikuormi-

tusjakauma muuttuu täysin pinta-alavaikutuksen 

poistuttua (kuva 35). Suurimman kuormituksen 

valuma-alueet ovat Karvianjoen vesistöalueella, 

Kokemäenjoen vesistön alajuoksulla, Loimijoen 

valuma-alueella ja Eurajoen vesistöalueella. Poh-

jajoen (36.012), Ristiluoman (36.024), Sassilanjuo-

van (83.029), Jokioisen, Nahkialanjoen (35.271), 

Tervajoen alaosan (35.871), Haitulan (35.921) ja 

Euran (34.022) osavaluma-alueilla fosforikuor-

mitukset ovat suurimmat. Loimijoen valuma-

alueella kuormitus on korkealla tasolla kaikilla osa-

valuma-alueilla, kun taas Karvianjoen, Eurajoen ja 

Kokemäenjoen vesistöalueilla kuormitusvaihtelut 

osavaluma-alueittain ovat huomattavia. Kauvat-

sanjoen valuma-alueella kuormitus on suhteel-

lisen alhaisella tasolla. Myös Tampereen seudun 

suurten osavaluma-alueiden arvot ovat edelleen 

korkeita, mutta niiden merkitys pieneni koko sel-

vitysaluetta tarkasteltaessa. Toisaalta esimerkiksi 

Kokemäenjoen vesistön koillisosan merkitsevyys 

alenee entisestään, kun pinta-alat otettiin huo-

mioon kuormituslaskennassa.

Taulukko 6. Esimerkkejä Satakunnan jokien vuosien 2003-2005 ainevirtaamista (t/v), jotka perustuvat todellisiin, mitat-
tuihin virtaamiin ja vedenlaatutietoihin.

t/v 2003 2004 2005

Kok P Kok N Kok P Kok N Kok P Kok N

Merikarvianjoki 12,9 273,6 18,0 467,0 24,7 665,1

Pohjajoki 3,9 85,4 5,8 114,6 7,5 213,5

Eteläjoki 18,9 394,8 23,0 562,1 23,5 533,1

Kokemäenjoki 146,4 5448,1 319,2 10738,3 368,9 10226,3

Eurajoki 4,1 222,8 5,8 561,3 21,3 834,0

Lapinjoki 1,8 74,4 2,6 211,7 4,7 234,0

Yhteensä 188,0 6499,1 374,4 12654,9 450,5 12706,0
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Kuva 33. Kokonaisfosforikuormituksen muodostuminen osavaluma-alueittain.
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Kuva 34. Kokonaistyppikuormituksen muodostuminen osavaluma-alueittain. 
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Kuva 35. Osavaluma-alueilla muodostuva kokonaisfosforikuormitus (piste- ja hajakuormitus) pinta-alayksikköä kohti. 
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