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ALKUSANAT

Euroopan Unionin LIFE Environment  -rahaston  rahoituskriteereissä korostu-
vat kumppanuus, paikallisuus, hyödynnettävyys ja innovatiivisuus hanke-
toteutuksen lähtökohtina. Nämä projekti- ja hanketoteutuksen painotukset edel-
lyttävät LIFE-projektitoteuttajilta uudenlaisia toimintatapoja ja kykyä toimia
verkostomaisesti. Itse asiassa kaikessa kehittämistyössä hyvän yhteistyökulttuurin
rakentaminen antaa mahdollisuudet niin sanotun sosiaalisen pääoman muodos-
tumiseen: projektin päätyttyä kehittämistyötä jatkavat omaehtoiset verkostot,
paikallisia aloitteita syntyy ja niiden käsittelylle on kanava.

Vesiensuojelun tavoiteohjelman 2005 mukainen maatalouden vesistö-
kuormituksen puolittuminen on niin suuri yhteiskunnallinen haaste, että siihen
on paneuduttava monitieteisesti. Kestävä maatalous Vantaanjoella -projektissa
on ansiokkaasti kokeiltu uusimman tutkimustiedon soveltamismahdollisuuksia
tilatasolla. Projektissa on kehitetty tilalle sopivia, jopa lohkokohtaisia ra-
vinnekuormituksen arviointimenetelmiä, järjestetty lukuisia koulutustilaisuuksia,
tuotettu monipuolisia ja käytännönläheisiä opas- ja tiedotusmateriaaleja sekä
annettu henkilökohtaista neuvontaa viljelijöille. Myös ympäristönhoitotoimen-
piteiden kustannuksia ja hyötyjä on arvioitu.

Projektin loppuarvioinnin perusteella Kestävä maatalous Vantaanjoella –
projektin kokemuksia ja tuloksia voidaan parhaimmin hyödyntää viran-
omaistyössä, tutkimuksessa ja opetuksessa. SIRKULA-ravinnetaseohjelma so-
veltuu myös tilatason menetelmäksi viljelijöiden käyttöön. Nurmijärveläisten
viljelijöiden ryhmä haluaa omaehtoisesti jatkaa ravinteiden käytön seurantaa
viljelysuunnittelussa. Kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmat antavat
mahdollisuuden paikallisten aloitteiden toteuttamiseen maatalouden ympäristö-
kuormituksen vähentämiseksi. Salaojien digitointikokeilu Tuusulanjärven alu-
eella tarjoaa mitä ilmeisimmin teknologisen innovaation, jota voidaan hyödyn-
tää ravinnevalumien talteenotossa.

Maatalouden vesistökuormituksen puolittaminen edellyttää jatkossa mo-
nia toimia: tarkistuksia ympäristötukijärjestelmään, valuma-alueittaisten vesien-
suojelutavoitteiden määrittelyä, panostuksia maaperän rakenteen, ominaisuuk-
sien ja viljelykäytäntöjen tutkimiseen paikallisesti ja uudenlaisten neuvonta-
menetelmien hyödyntämistä.

Helsingissä,  6. kesäkuuta 2001

Päivi Piispa
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1  JOHDANTO

Kestävä maatalous Vantaanjoella -projekti on ollut viljelijöiden, viranomais-
ten ja tutkijoiden yhteinen hanke. Euroopan Unionin LIFE-rahaston rahoitta-
massa projektissa on kehitetty menetelmiä, joiden avulla tiloilla ja paikallises-
ti kertyvää tietoa voidaan käyttää tuotanto- ja viljelysuunnittelussa. Hankkeen
päätavoitteena on ollut vesiensuojelun edistäminen ja vesistökuormituksen vä-
hentäminen. (Ahtela, 1998)

Vantaanjoen valuma-alue kattaa 1680 neliökilometriä. 100 kilometriä pit-
kä joen pääuoma alkaa Hausjärven Erkylänjärvestä ja laskee mereen Helsingin
Vanhankaupunginlahdella. Valuma-alueella on noin 160 pientä järveä tai lampea.
Yli neliökilometrin laajuisia järviä on kymmenen. Suurimmat järvet ovat Tuu-
sulanjärvi, Hirvijärvi, Ridasjärvi, Kytäjärvi ja Rusutjärvi.

Järvialtaiden vähyydestä johtuen virtaamavaihtelut ovat suuria. Vantaan-
joen keskivirtaama on noin 17 m3/s, virtaamavaihtelut joen alajuoksulla voivat
olla jopa 1 m3/s  -  300 m3/s. Suurimmat sivujoet ovat Keravanjoki, Luhtajoki,
Palojoki ja Lepsämänjoki. Vantaanjoen pääuomassa on lähes 50 koskea. Kor-
keuseroiltaan ja pituudeltaan suurin koskista on Nukarinkoski Nurmijärvellä.

Joen valuma-alueesta on pellon peitossa 24 prosenttia. Eniten peltoviljelyä
on Nurmijärvellä  (10 110 ha), sitten Hyvinkäällä (5320 ha), Tuusulassa (5370
ha), Vantaalla (3040 ha) ja Riihimäellä (2140 ha). Maatilojen kokonaislukumäärä
on valuma-alueella 1300. Peltomaa ja maaperä yleensä on suurelta osin eroosio-
herkkää hiesua tai savea, joten jokivesikin on luontaisesti sameaa. Peltoviljelyn
osuus joen ravinnekuormituksesta onkin 50-60 prosenttia, pistekuormituksen
osuus on vain 5-12 prosenttia. Jokiveden laatu on välttävä.
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2  LOPPUARVIOINNIN TARKOITUS JA TAVOITTEET

2.1  Arvioinnin toteuttaminen

Kyseessä on hankkeen loppuarviointi. Loppuarviointi on tehty hankkeen kulu-
essa, joten arvioinnin painopiste on ohjelman suunnittelun ja toteuttamisen ar-
vioinnissa. Arvioinnissa on projektin vaikuttavuutta arvioitu niiltä osin kuin se
on ollut mahdollista. Arviointi on toteutettu osaprojekteittain ja dialogisesti
projektitoteuttajien ja projektiin osallistuneiden kanssa.

Projektin arviointimenetelmäksi on valittu ryhmäkeskustelu. Ryhmä-
keskusteluosuuteen on sisältynyt projektijohdon arviointikeskustelu. Myös ra-
hoittajat ovat voineet osallistua projektijohdon ryhmäkeskusteluun. Ryhmä-
keskusteluja on täydennetty tarvittaessa avainhenkilöiden puhelinhaastatteluilla.

Ryhmäkeskustelut on käyty eri osaprojektiryhmien ja projektijohdon kans-
sa tammi-maaliskuussa 2001. Ryhmäkeskusteluja on pidetty yhteensä 13.
Arviointihaastatteluihin osallistuneet henkilöt on esitelty liitteessä 1. Ryhmä-
keskusteluja täydentävä  palauteseminaari on pidetty 29.3.2001.

Arvioinnin laadullista osuutta täydentää kvantitatiivinen osuus: katsaus
ympäristöntilan muutoksiin Vantaanjoen valuma-alueella. Ympäristön tilan muu-
toksia kuvataan seuraavilla indikaattoreilla: veden laatu ja kuormitus,
pohjaeläimistö ja kalasto.  Veden laadun parantuminen ja jokiympäristön viime
aikaiset kunnostustoimet vaikuttavat joen virkistyskäyttöarvoihin. Virkistys-
kalastuksesta kertova osuus kuvaa raportissa joen virkistyskäyttöarvojen muut-
tumista. Pääsääntöisesti ympäristön tilan muuttumista kuvataan viimeisten kym-
menen vuoden aikana: 1990-2000.

Kvantitatiiviseen arviointiin ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, joille
kiitos työpanoksesta:

- tutkija Katriina Könönen, Helsingin yliopisto
- tutkija Reetta Palva, Suomen ympäristökeskus
- tutkija Ari Saura, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos  (RKTL)
- suunnittelija Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuoje-
luyhdistys
- ylitarkastaja Leena Villa, Uudenmaan ympäristökeskus.

2.2  Arviointikriteerit

Kestävä maatalous Vantaanjoella -projektin loppuarvioinnissa on arviointi-
perusteena käytetty Euroopan Unionin LIFE Environment -rahaston hankkeiden
rahoituskriteerejä. Arvioinnin pohjana on käytetty samanaikaisesti sekä “van-
han” että  uuden LIFE Environmental -rahastokauden rahoituskriteerejä arviointi-
tehtävän tarkentamiseksi ja arvioinnin lisäämiseksi. Vaikuttavuuden arvioin-
nissa onkin katsottu, miten nämä rahoituskriteerit ovat projektissa toteutuneet.
Kriteerit ovat seuraavat:

- innovatiivisuus  (innovation and progress)
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- hyödynnettävyys ja toistettavuus  (reproduction potential and transfe-
rability)

- kumppanuus, alhaalta-ylös suunnittelun toteutuminen ja paikallisuus
  (community interest and co-operation)
- kohdentuminen  (soundness and reliability of the participants)
- taloudellinen kestävyys ja tehokkuus  (feasibility and cost-benefit)
- kokeiluluonteisuus ja tiedonvälitys  (demonstration character and
 dissemination)
- ympäristöongelman tunnistaminen, integrointi ja kestävyys (environmental
 problem, integration and sustainability).

Arviointi-indikaattorit, samalla tavoin kuin projektiseurannan seurantaindi-
kaattorit, jaotellaan yleensä toimintaindikaattoreihin ja tulosindikaattoreihin.
Toimintaindikaattorit osoittavat, missä määrin suunnitellut toimenpiteet on voi-
tu viedä läpi. Tulosindikaattorit kertovat, johtavatko aiotut toimenpiteet tar-
koitettuun tulokseen (vaikuttavuus). Toimintaindikaattorit kuvaavat siten mää-
rää ja laatua, prosesseissa luotua pääomaa, verkostoja ja yhteistyörakenteita,
jne.. Varsinaiset vaikuttavuutta kuvaavat tulosindikaattorit kertoisivat esimer-
kiksi tässä projektissa ravinnekuormituksen vähentymisestä, veden laadun pa-
rantumisesta, virkistyskäyttöarvojen kohentumisesta ja -mahdollisuuksien li-
sääntymisestä projektityön ja tehtyjen toimenpiteiden tuloksena.

Kehittämisohjelmien tai -projektien vaikuttavuutta arvioidaan tulosindi-
kaattorien avulla evaluoinneissa useimmiten kohderyhmän ja kohderyhmien
näkökulmasta. Tämän takia on tässäkin arvioinnissa päädytty valitsemaan
arviointimenetelmäksi ryhmäkeskustelut, joihin kohderyhmät ovat voineet osal-
listua (viljelijät, neuvojat, maataloussihteerit) ja joissa kohderyhmien näkökul-
mat ja arvostukset paremmin pääsevät esille. (Alasuutari 1995, Timonen & al.
1998.)

Modernissa arviointitutkimuksessa korostetaan nykyään sitä, että arvioin-
tien tulee olla hyödyllisiä. (Patton 1997). Arvioinnin hyödynnettävyys (utility)
tarkoittaa sitä, että arviointi palvelee käytännön tietotarpeita. Toteuttamis-
kelpoisuus (feasibility) vaatii arviointitiedolta realistisuutta, huolellisuutta,
diplomaattisuutta ja taloudellisuutta. Tarkoituksenmukainen (propriety) arvi-
ointi on juridisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla ja ottaa huomioon kaikkien
osallisten intressit. Tarkkuutta (accuracy) määrittävät standardit liittyvät muun
muassa arvioinnin korrektiin tekniseen toteuttamiseen, asianmukaisiin analyysei-
hin ja edustaviin aineistoihin. Pattonin mukaan mainittujen ulottuvuuksien huo-
mioon ottaminen edellyttää paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista,
menetelmällistä joustavuutta, erilaisia arvioitsijan rooleja ja annosta luovuut-
ta. Kaikesta tästä syntyy kokonaisvaltainen lähestymistapa ja hyötyorientoitunut
(utilization-focused)  arviointi.
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3  OSAPROJEKTIEN TAVOITTEET,
TULOSINDIKAATTORIT JA TULOKSET MAALISKUUHUN 2001
MENNESSÄ

Kestävä maatalous Vantaanjoella -projekti on koostunut 5 eri
osaprojektista:

1. kuntien maatalouden ympäristönsuojeluohjelmat ja paikallisagendatyö;
2. suojavyöhyke-esite;
3. maatilakohtaiset ravinnetaseet,
4. ravinteiden huuhtoutumisen arviointi matemaattisten mallien avulla ja
5. ympäristöhoitotoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt. Seuraavassa on

lyhyesti esitelty kunkin osaprojektin tavoitteet ja toimintaindikaattorit alkupe-
räisen projektisuunnitelman mukaisena.

Osaprojekti 1:
Kuntien maatalouden ympäristönsuojeluohjelmat ja paikallisagendatyö

Osaprojektin 1 tavoitteiksi on asetettu seuraavat:
- sopia kunnittain alueen erityispiirteet huomioon ottavista maatalouden
  ympäristönsuojelutoimenpiteistä
- lisätä viljelijöiden ja kunnan sekä alueellisten toimijoiden välistä vuoro-
  vaikutusta ja yhteistyötä
- tukea kuntien maatalouden ympäristönsuojeluohjelmien valmistelua ja
  paikallisagendatyötä
- lisätä eri osapuolien tietoa maatalouden ympäristövaikutuksista ja niiden
  ehkäisystä
- edistää valuma-aluekohtaisten vesiensuojelutoimenpiteiden toteutumista
- arvioida hankkeen sosiaaliset vaikutukset hankkeen ympäristövaikutusten
  arviointia varten.

 Tuloksia kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu seuraavat:
- osaprojektiin osallistuneiden viljelijöiden ja viranomaisten lukumäärä
-  osaprojektissa tuotettujen ohjelmien määrä ja laatu, asennemuutokset ja
   muutokset ympäristömyötäisessä käyttäytymisessä valuma-alueella
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TULOKSET: 
-toimintaindikaattorit 

PÄÄTTYNYT / 
TOIMENPIDE 
Maaliskuussa 2001 

JATKUU 
TOISTAISEKSI 
 Joulukuu 2001 

TULOKSEN 
LAATU 
  ++    +    0    -  

Osaprojektissa 
tuotettujen ohjelmien 
määrä ja laatu 

Vantaan urbaani 
maatalous  -hanke 

Hyvinkää, 
Nurmijärvi  2001-> 

 
           ++ 

 Pellosta peltoon -hanke 
Perttulassa, selvitys 
maatalouden 
ravinnekuormituksesta 
Nurmijärvellä 
 

Valkjärven 
kunnostushanke jatkuu 

 
 
            + 
 
             

 VIHTA-mallin 
soveltaminen valuma-
alueella, salaojien 
digitointihanke 
Tuusulassa, Hyvinkään 
koulutilan kestävän 
maatalouden suunnitelma 

Salaojien 
digitointihanke jatkuu 
2000/2001 -> 

 
        
             
 
 
             + 
 
                                     

Asennemuutokset ja 
muutokset 
ympäristömyötäises-
sä käyttäytymisessä  

Ympäristötukikoulutus 
Hyvinkäällä 16.11.2000,  
opintoretket Pyhä-
järvelle, Jokioisiin, 
Lenholmenille ja Ruotsiin 

  
 
             + 
 
 
         

 Visioseminaarit, 
Kestävän maatalouden 
seminaari Nurmijärvellä 
1999,  jatkohankkeen 
suunnittelu 

  
 
             + 
 
 
               

 Paikallisagendaraportti, 
paikallisagendaesite, 
sosiaalisten vaikutusten 
arviointi, Vantaanjoki-
koulutapahtuma, 60 
opettajaa 15.3. 2001 
opettajankoulutuksessa 
 

  
 
 
             + 
 

Osaprojektiin 
osallistuneiden 
viljelijöiden määrä 

25 viljelijää 
paikallisagendaryhmissä, 
310 viljelijä 
ympäristökoulutuksessa, 
60 muissa tilaisuuksissa 
 

  
 
              + 
 
               

Taulukko 3.1.  Osaprojektin  1  tulokset maaliskuuhun 2001 mennessä. Tulokset
on määritelty projektiraporttien perusteella. Tulosten laatu on arvioijan näke-
mys, joka perustuu projektiraportointiin, ryhmäkeskusteluihin ja haastattelui-
hin. (++ = hyvä,  +  = tyydyttävä,  0 =  ei vaikutusta,  - = negatiivinen vaikutus)
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Osaprojekti 2: Suojavyöhyke-esite

Osaprojektin 2 tavoitteiksi on asetettu seuraavat:
- uusien suojavyöhykesopimusten määrä valuma-alueella
- suojavyöhykkeiden hoitokokemusten arvioiminen ja hyödyntäminen
- tiedon välittäminen suojavyöhykkeiden roolista vesistökuormituksen
  vähentämisessä
- palautteen antaminen viljelijöille, jotka ovat perustaneet suojavyöhykkeitä
- hankkeen muiden osaprojektien esittely viljelijöille.

Tuloksia kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu seuraavat:
- uusien suojavyöhykesopimusten määrä
- suojavyöhykkeiden huolellisempi hoito
- muutokset ympäristötukijärjestelmässä.

TULOKSET: 
-indikaattorit 

PÄÄTTYNYT 
TOIMENPIDE 

JATKUU EDELLEEN 
Joulukuu 2001 

TULOKSEN LAATU 
    ++    +    0    - 

Muutokset 
ympäristötuessa 

Viljelijöiden 
muutosehdotukset 1999 

Ympäristötukijärjestel
mässä 2000-2006 

 
                  + 

Uudet suojavyöhyke-
sopimukset 

 
Hakemukset 2000 

Yht. 29, 45 ha  
Järvenpäässä, 
Tuusulassa, 
Nurmijärvellä 1) 

 
 
                  + 

Suojavyöhykkeiden 
huolellisempi hoito 

Suojavyöhyke-esite 
1998, suojavyöhyke-
ryhmäneuvontatilaisuus 
Vantaalla 2000 
            

 
             --- 

 
                  + 

Lähde: Silja Suominen, Uudenmaan ympäristökeskus, 2001. Katso tarkemmin
liitteestä 3a: Suojavyöhykesopimukset 1995-1999 ja hakemukset 2000.

Taulukko 3.2. Osaprojektin 2 tulokset maaliskuuhun 2001 mennessä.
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Osaprojekti 3: Maatilakohtaiset ravinnetaseet

Osaprojektin 3 tavoitteiksi on asetettu seuraavat:
- peltoviljelyn ravinnekuormituksen arvioiminen
- ravinnehävikkien arviointi tilatasolla
- ympäristötoimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen arviointi
- ympäristötoimenpiteiden suunnittelu kuormituksen vähentämiseksi
- osaprojektin vaikutus ravinnekuormituksen vähentymisessä.

Tuloksia kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu seuraavat:
- muutokset ravinnekuormituksessa
- osaprojektiin osallistuvien viljelijöiden määrä
- ravinnetaselaskentaa omaehtoisesti jatkavien viljelijöiden määrä
sopivien kuormituksen vähentämiskeinojen suunnittelu ja kohdentaminen.

TULOKSET: 
-indikaattorit 

PÄÄTTYNYT 
TOIMENPIDE 

JATKUU EDELLEEN 
Joulukuu 2001 

TULOKSEN LAATU 
  ++   +   0   - 

Muutokset 
ravinnekuormituksessa 

Ravinnetaselaskenta 
1997 - 2000       1) 

  
                 0 

Sopivien kuormituksen 
vähentämiskeinojen 
suunnittelu ja 
kohdentaminen 
 
 
 

Käyttäjäkohtainen 
neuvonta 
ravinnetaselasken-
nassa, SIRKULA-
laskentaohjelma 
 
 

 
 
        --- 

 
 
                 + 

Viljelijöiden määrä 130 osallistui 
taselaskentaan, 
20 lapiodiagnoosi-
neuvontaan ja 80 
viljelijäkursseille. 

30 nurmijärveläistä 
viljelijää jatkaa omin 
voimin 

 
                 + 

    

1)  Lähde: Irmeli Ahtela 8.6.2000. Katso tarkemmin liitteessä 3b: tilakohtaiset
peltotaseet 1997-1999.

Taulukko 3.3.  Osaprojektin 3 tulokset maaliskuuhun 2001 mennessä.
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Osaprojekti 4: Ravinteiden huuhtoutumisen arviointi matemaattisten
mallien avulla

 Osaprojektin 4 tavoitteiksi on asetettu seuraavat:
- arvioida peltoviljelyn vesistökuormitus eri osa-alueilla
- määritellä kuormituksen kannalta kriittiset alueet
- määritellä vesistön kannalta parhaat kuormituksen vähentämistavat
- soveltaa mallitarkastelua tilakohtaisesti
- arvioida mallitarkastelulla ja ravinnetaseilla saatua kuvaa ravinteiden
  käytöstä ja hävikistä maatiloilla
- arvioida toimenpiteiden vaikutukset kuormitukseen.

Tuloksia kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu seuraavat:
- peltoviljelyn ravinne- ja kiintoainekuormitus osa-alueittain
- havainnolliset karttaesitykset vesistöalueelta peltoviljelyn kannalta
  kriittisistä alueista neuvonnan käytössä
- oikein valitut ja suunnatut kuormituksen vähentämistoimenpiteet
- kuormituksen muutokset.

Osaprojekti 5: Ympäristöhoitotoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt

Osaprojektin 5 tavoitteiksi on asetettu seuraavat:
- tuottaa tietoa ympäristöhoitotoimenpiteiden kustannuksista ja hyödyistä
- kehittää maatilan ravinnetasekirjanpitoa
- selvittää osaprojektien taloudelliset vaikutukset osana projektin
   ympäristövaikutusten arviointia.

Taulukko 3.4.  Osaprojektin 4 tulokset maaliskuuhun 2001 mennessä.

TULOKSET: 
-toimintaindikaattorit 

PÄÄTTYNYT 
TOIMENPIDE 

JATKUU 
EDELLEEN 
Joulukuu 2001 

TULOKSEN 
LAATU 
+++    ++   +   0   
- 

Muutokset kuormituksessa  
          --- 

 
           --- 

 
                  0 

Kuormituksen vähentämistoimenpiteet  
          --- 

 
           --- 

 
                  0 

Havainnolliset karttaesitykset 
neuvonnan käytössä 

          ---            ---                   0 

Peltoviljelyn ravinne- ja 
kiintoainekuormitus osa-alueittain 

          ---            ---                   0 
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Tuloksia kuvaaviksi indikaattoreiksi on valittu:
- taloudellisten laskelmien määrä
- uuden menetelmän käyttökelpoisuus
- vaikutukset ympäristönhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen maatiloilla.

TULOKSET: 
-indikaattorit 

PÄÄTTYNYT 
TOIMENPIDE 

JATKUU EDELLEEN 
Joulukuu 2001 

TULOKSEN LAATU 
   ++    +    0    - 

Taloudellisten 
laskelmien määrä 

20 tilalla 
Nurmijärvellä, 
Vantaalla, Hyvinkäällä, 
Hausjärvellä ja 
Riihimäellä 

  
 
               0 

Uuden menetelmän 
käyttökelpoisuus 

 
            --- 

 
            --- 

 
               0 

Vaikutukset 
ympäristönhoito-
toimenpiteiden 
toteuttamiseen 

 
            --- 

 
            --- 

 
               0 

 

4  PROJEKTIN TULOKSELLISUUS   -
RYHMÄKESKUSTELUJEN TULOKSET

Ryhmäkeskustelut on toteutettu teemakeskusteluina. Teemakeskustelurunko on
esitelty tarkemmin liitteessä 2. Jokainen ryhmä on arvioinut ensin yleisten ta-
voitteiden toteutumista, sitten osaprojektin tavoitteiden toteutumista ja tulok-
sia. Lisäksi ryhmät ovat esittäneet näkemyksiä muun muassa uuden ympäristö-
tukijärjestelmän kehittämisestä, ympäristökoulutuksesta ja neuvonnasta.

4.1  Kuntien maatalouden ympäristönsuojeluohjelmat ja
paikallisagendatyö

Ryhmäkeskusteluissa on käsitelty sekä osaprojektissa toteutettuja paikallisia
hankkeita että pilottikunnissa tehtyä paikallisagendatyötä. Keskusteluja on täy-
dennetty muutamalla haastattelulla.

Keskustelujen perusteella projekti on onnistunut uuden (tutkimus)tiedon

Taulukko 3.5.  Osaprojektin  5  tulokset maaliskuuhun 2001 mennessä.
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välittämisessä viljelijöille paikallisten hankkeiden ja koulutuksen avulla: ”Ym-
päristöasioihin kiinnitetään paremmin huomiota. Kunnanjohdossakin ollaan kiin-
nostuneita paikallisagendatyöskentelyn vaikutuksesta.”

Ryhmäkeskusteluissa erityisesti viljelijät toteavat, että osassa paikallisia
hankkeita ovat työlle asetetut tavoitteet olleet liian kunnianhimoiset. ”Oliko
liian iso mittakaava?” Hankkeiden (alku)organisointi ja työskentelyn tavoittei-
den asettelu olisi pitänyt haastateltavien mielestä tehdä osallistuvammin ja huo-
lellisemmin. ”Lopulta selvisi, että piti tehdä suunnitelma, eikä tilakohtaisia sel-
vityksiä.”

Toisaalta paikallisten hankkeiden teemat ovat olleet kohderyhmien ja toimi-
joiden mielestä relevantteja ja paikallisiin tai alueellistikin merkittäviin ongel-
miin tarttuvia. ”Maanparannus ei näytä olevan pelloilla business, vaikka se on
sitä viherrakentamisessa.”  Suojavyöhykekäynti  Vantaan urbaani maatalous
-hankkeessa valotti vantaalaisviljelijöiden mielestä tärkeää aihetta, vaikkei
käynti lopulta osoittautunut kovin konkreettiseksi ja hyödylliseksi, sillä ”jokai-
nen viranomainen puhui oman näkemyksensä mukaan”.

Keskustelujen aikana tuli esille, että viljelijöiden kokemista paikallisista
ongelmista on peltomaan tiivistyminen ja maan kasvukunnon ylläpito akuutein
ongelma, johon viljelijät toivovat panostettavan.

Viljelijöiden mielestä tarvitaan sekä perustutkimusta että neuvontaa oikei-
den viljelyteknisten toimenpiteiden valitsemiseksi. Viherkesannointia pidetään
tärkeänä maan rakenteeseen vaikuttavana toimenpiteenä, johon nykyinen tuki-
järjestelmä ei viljanviljelyssä kannusta. Tukiehtojen ei koeta myöskään tuke-
van viljelyn monipuolistamista viljanviljelyssä. Kevytmuokkausta, tai sänki-
muokkausta ei pidetä yleisesti kovin hyvinä toimenpiteinä savimailla, joissa
maan vesitaloudesta huolehtiminen on tärkeää viljelyn onnistumisen kannalta.
Tarkennettua lannoitusta pidetään sopivana toimenpiteenä ravinnekuormituksen
vähentämisessä, samoin typen kerääjäkasvien viljelyä. Täsmäviljelytekniikan
yleistymiseen uskotaan, ja toivotaan, että se sisältyisi tukijärjestelmään tule-
vaisuudessa.

Viljelijöille jäte- ja energiahuolto ovat myös paikallisesti tärkeitä maatalou-
den ympäristönsuojeluteemoja. Jätehuollossa erityisesti ongelmajätteiden asian-
mukainen käsittely ja erilaisten romujen pois kerääminen maatiloilta ovat puuttei-
ta, joihin viljelijöiden mielestä tulee tarttua. Energiansäästö, sopivien ener-
giapihien teknisten ratkaisujen etsiminen, energian käytön seuranta ja uusiu-
tuvien energialähteiden osuuden merkittävä lisääminen maataloudessa kiinnos-
tavat viljelijöitä jo pelkästään öljyn korkean hinnan takia ja tuotantokustannus-
ten kurissa pitämiseksi.

Sekä jätehuollossa että energia-asioissa tarvitaan koulutusta. Paikallinen,
esimerkiksi oman kunnan järjestämä ympäristökoulutus koetaan mielekkääksi.
Itse asiassa ainakin Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä paikallisagendaryhmät halu-
avat panostaa jatkossa juuri neuvontaan ja koulutukseen ja tehdä yhteistyötä yli
kuntarajojen resurssien säästämiseksi. Paikallisagendaryhmien keskusteluissa
todettiin, että myös kunnan sisällä tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä pai-
kallisagendatyön vauhdittamiseksi. Kunta on toiminnallinen yksikkö myös
maatalousasioissa, sillä ”kunnan sisällä tiedetään parhaiten riskialttiit paikat
ja osataan ohjata. Pitäisi olla kuntatason suunnitelmat.”
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Myös taajamien läheinen maatalous teemana on Uudellamaalla keskeinen,
mutta edellyttää vuorovaikutteista käsittelemistapaa, eli kuluttajien ja tuottaji-
en, maatalouden harjoittajien ja virkistyskäyttäjien välistä vuoropuhelua yhtei-
sistä tavoitteista ja keinoista yhteistyön lisäämiseksi ja ongelmien poistami-
seksi. Esimerkiksi Vantaalla aihepiiri koetaan erittäin tärkeäksi. Viljelijät toi-
vovat lisääntyvän virkistyskäytön ohjaamista selkeästi merkityille reiteille ja
valistuskampanjoita jokamiehenoikeuksista ja  -velvollisuuksista maatalous-
alueilla. Roskaantuminen ja romujen kerääntyminen ovat todellisia ongelmia.

Paikallisagendaohjelmatyö eli kestävän kehityksen toimintaohjelmien laa-
timinen antaa kuntatasolla hyvät mahdollisuudet myös maatalouden ym-
päristösuojeluasioiden ja virkistyskäyttöön liittyvien kysymysten arviointiin ja
ongelmanratkaisujen etsimiseen.

Kestävä maatalous Vantaanjoella -projektin avulla haluttiin tukea kestä-
vän kehityksen ohjelmatyötä kunnissa. Vain Nurmijärvellä ohjelmatyö eteni odo-
tetulla tavalla niin, että työskentelyyn osallistuneet virkamiehet ja kohderyhmät
ovat olleet tyytyväisiä tuloksiin. Tosin Nurmijärvelläkin odotettiin selvästi enem-
män konkreettisia, näkyviä tuloksia. ”Ei yhtään erityistukihakemusta tullut
Valkjärven alueelta, vaikka kuormitusselvitystä esiteltiin seminaarissa ja vilje-
lijät saivat selvityksestä oman kopionsa postissa.”

Hyvinkäällä prosessi on vasta alkamassa ja Vantaalla projektiluonteinen
selvitys itse asiassa vain kartoitti lähtötilanteen ja työ vaatisi jatkoa. Ongelma-
na paikallisagendatyössä ovat kuntien vähät resurssit, sillä paikallisagendatyö
vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tämän kokevat  myös viljelijät
ongelmana.

4.2  Suojavyöhyke-esite

Suojavyöhyke-esitettä oli valmistelemassa asiantuntijatyöryhmä ja 13 viljeli-
jää eri puolilta joen valuma-aluetta. Osaprojekti sai alkunsa Sanna Hännisen
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle laatiman selvityk-
sen ”Vantaanjoen maatalouden vesiensuojeluprojekti” suosituksista. Suojavyö-
hyke-esitteen laatiminen oli alusta lähtien hyvin organisoitu ja osallistuva osa-
hanke. Esitteessä esiteltäviä viljelijöitä haastateltiin ja heidän tiloillaan käytiin
useampaankin kertaan kasvukauden aikana. Viljelijät saivat myös palautetta ja
hoito-ohjeita. Suojavyöhyke-esitettä pitävät niin viljelijät, neuvojat kuin maa-
taloussihteeritkin havainnollisena.

Tärkeintä hankkeessa oli positiivisen julkisen tunnustuksen antaminen
suojavyöhykkeitä perustaneille ja niiden hoitoon sitoutuneille viljelijöille. Malli-
viljelijöiden oletettiin innostavan myös muita perustamaan suojavyöhykkeitä.
Motivointi ei ole kuitenkaan Uudellamaalla onnistunut odotetulla tavalla, vaik-
ka tuen ehtoja on kyetty parantamaan, jotta kynnys suojavyöhykkeiden perusta-
miseen madaltuisi. Uudellamaalla uusia suojavyöhykehakemuksia on vuonna
2000 tullut noin 40. Vantaanjoen valuma-alueella uusia sopimuksia tehdään
Nurmijärvellä ja Tuusulanjärven valuma-alueella Järvenpäässä reilulla 30 heh-
taarilla  (liite 3a.). Tehokkaan vesiensuojeluvaikutuksen aikaan saamiseksi tar-
vittaisiin kuitenkin moninkertainen määrä uusia sopimuksia  (Äijö, 2001).
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Suojavyöhyke-esitteen tekijä pitää neuvonnan roolia jatkossa tärkeänä uu-
sien sopimusten aikaansaamiseksi. Henkilökohtainen neuvonta on suojavyöhyke-
esitteen tekijän, viljelijöiden, maataloussihteerien ja neuvojien mielestä paras
väline tukitoimenpiteiden markkinoinnissa. Toisaalta ”todellisuudessa ympä-
ristötukijärjestelmän joustavuus ja luotettavuus kuitenkin ratkaisee, hakevatko
viljelijät suojavyöhykesopimuksia, pelkällä esitteellä tuskin tilannetta pystyy
paljon muuttamaan”.

Ryhmäkeskusteluissa toivottiin suojavyöhykkeiden perustamisen ja hoi-
don todellisista kustannuksista ja kannattavuudesta lisää käytännönläheistä tie-
toa. Viljelijät tarvitsevat myös tietoa siitä, ”mihin paikkoihin ylipäänsä suoja-
vyöhykkeitä pitäisi perustaa”. Esimerkin käytännönläheisestä tiedosta tarjoaa
muun muassa järjestöjen ympäristöryhmän tuottama tuore selvitys  (Heikkilä,
2001). Samaan tähdättiin myös KeMaVa-projektin kustannus–hyöty-osapro-
jektilla, mutta sen lopputulos käytännön viljelyn kannalta on liian yleinen. Sitä
ei voi hyödyntää tiloilla.

Viljelijät totesivat ryhmäkeskusteluissa, että suojavyöhykkeiden ja jopa
suojakaistojen hyvä hoito edellyttää sopivan hoito- ja korjuuteknologian kehit-
tämistä. Viljelijät totesivat myös, että useimmiten suojavyöhykkeiksi soveltu-
vat pellot tai lohkot ovat parasta peltomaata, joten kynnys muuttaa viljelty ala
suojavyöhykkeeksi on korkea. ”Maatalous on eriarvoisessa asemassa, maiseman-
hoidosta tulisi maksaa enemmän, onhan kyse julkishyödykkeestä!” Suoja-
vyöhykkeiden perustaminen vuokrapelloilla koettiin edelleen ongelmalliseksi:
sopimusajat ovat liian pitkät. Toisaalta todettiin, että suojavyöhykkeillä on kiis-
taton rooli eroosion torjunnassa.

Viljelijöiden mielestä taajama-alueilla tietoa suojavyöhykkeiden merki-
tyksestä tarvitsevat myös asukkaat, kaupunkilaiset. Viljelijöiden näkökulmasta
suojavyöhykkeiden perustamiseen saattaa liittyä taajama-alueilla elinkeino-
toimintaa haittaavia riskejä: ”Viljelijän hyvä työ valuu hukkaan”. Ympäristö-
tukijärjestelmää pitäisi voida kehittää myös urbaanin maatalouden erityispiir-
teet huomioon ottavaksi.

4.3  Ravinnetaseiden arvioiminen

Ryhmäkeskustelussa käytiin ensin lävitse projektin yleisten tavoitteiden toteu-
tuminen ja tuloksellisuus. Sen jälkeen arvioitiin yhdessä osaprojektin tavoittei-
den toteutumista ja vaikutuksia. Keskustelun loppuosassa arvioitiin laatu-
järjestelmätyötä ja -koulutusta, ympäristötukijärjestelmää, ympäristötukitoi-
menpiteiden alueellista kohdentamista  (vrt. Ruotsi ja tuleva vesipuitedirektii-
vi) ja tutkimus- ja kehittämistyön tarpeita.

Projektin yleisistä tavoitteista ryhmä totesi yhteistyön parantumisen tär-
keimmäksi tulokseksi. Keskustelussa todettiin myös, että vuorovaikutus olisi
voinut kehittyä entistä paremmaksi, jos alun perin olisi tietoisesti lähdetty kokei-
lemaan uusia työmenetelmiä. Yhteistyökumppaneiksi haettiin alun alkaen asian-
tuntija- ja viranomaistahoja, jotka joko tunsivat aihepiirin tai joiden kanssa oli
totuttu tekemään yhteistyötä. Konsultiksi valittiin asiantuntijataho, joka tuntee
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hyvin alueen ja viljelijät. Ravinnetaseosaprojektin seurantaryhmään on osal-
listunut myös kaksi viljelijäjäsentä, jotka ovat olleet kiinnostuneita kehittämis-
työstä.

Asiantuntijakonsultin ohjauksessa ja konsultoinnista sopimisessa epäon-
nistuttiin ryhmän mielestä. Muissa ryhmäkeskusteluissa todettiin, että yhteiseen
alkusuunnitteluun olisi ollut hyödyllistä käyttää enemmän aikaa.

 Osaprojektiin osallistuneiden tilojen määrä oli noin viidennes alkuperäi-
seen hankesuunnitelmaan sisällytetystä tavoitteesta: 300 tilasta taselaskentaan
osallistui 130 tilaa. Kun tiloja osallistui laskentaan alkuperäistä vähemmän,
voitiin osallistuvilla tiloilla pidentää tarkasteluajanjaksoa  parhaimmillaan kol-
meen vuoteen. Pinta-alallisesti ravinnetaselaskentaan osallistuneet noin 130
tilaa kattavat noin viidenneksen Vantaanjoen valuma-alueesta.

Projektin tärkein tulos, lisäarvo, on ryhmän mielestä se, että hankkeen an-
siosta ravinnetaselaskenta on vakiintumassa Suomeen. Ryhmän arvion mukaan
kokonaistaseen laskeminen, mitä Ruotsissa tehdään, on vaikeampaa hallita tila-
tasolla. Paljon tarvitaan tutkimustietoakin ravinteiden, erityisesti typen huuh-
toumisesta ja typen haihtumisesta ilmaan.

SIRKULA-ohjelma on verrattain helppo, muttei vielä aivan käyttäjäystä-
vällinen tilatason väline. Osaprojektissa ei kyetty kehittämään ravinnetase-
laskentaa työkaluksi, joka toimisi osana tilan viljelysuunnittelua, esimerkiksi
VISU-ohjelman alaohjelmana. Konsultin kehittämästä SIRKULA-ravinnetase-
ohjelmasta on tulossa loppukeväästä 2001 uusi päivitetty versio, joka perustuu
Uudellamaalla saatuihin laskentakokemuksiin. Kuitenkaan SIRKULA-ohjelma
ei ole sellaisenaan yhdistettävissä esimerkiksi VISU-ohjelmaan.

Kehitteillä oleviin laatujärjestelmiin ravinnetaselaskenta ja ravinteiden hyö-
tykäyttö pitäisi saada kokonaisvaltaisena toimenpiteenä, samoin laatujärjestelmä-
koulutukseen. Projektissa ei kuitenkaan onnistuttu luomaan alunperin tavoittee-
na ollutta linkkiä laatujärjestelmätyöhön.

Ryhmäkeskustelussa todettiin, ettei ravinnetaselaskennalla ole voitu vai-
kuttaa kuormitusta pienentävästi. Käytännössä taselaskennalla voidaan vain ar-
vioida mahdollisia kuormitusriskejä, ei absoluuttista huuhtoumaa tai kuormi-
tusta. Todettiin, että taselaskentaan osallistuneilla tiloilla ravinnetasearvioin-
neilla saattaa olla vaikutusta tulevien vuosien lannoituksiin, kun viljelijät alka-
vat arvioimaan lannoitustarvetta. (Katso tarkemmin liite 3b: arvio pelloilta
ympäristöön joutuvien ravinteiden määrästä taselaskennan tulosten pohjalta)

Ravinnetaselaskentaa tarjottiin jo uuden ympäristötukiohjelman (2000-
2006) toimenpiteeksi. Vaikka ohjelmalla ei ravinnetaseita vielä tässä vaihees-
sa rahoiteta, on jo esitetty näkemyksiä ravinnetaseen soveltuvuudesta ympäristö-
tuen seurantaan.

Ryhmän mielestä on mahdollista, että Suomessakin vähitellen aletaan asettaa
valuma-aluekohtaisia kuormituksen vähentämistavoitteita ja ympäristötavoitteita.
Ruotsissa ympäristötoimenpiteitä jo kohdennetaan valuma-alueittain ja paikal-
lisesti eniten kuormittaville kohteisiin. Euroopan Unionin vesipuitedirektiivi
antaa viitteitä valuma-aluekohtaiseen tarkasteluun, tavoitteiden asetteluun, toi-
menpiteiden suunnitteluun ja seurannan kehittämiseen.

Ryhmän mielestä tulevaisuudessa tulisi kehittää hyviä viljelykäytäntöjä ja
antaa niistä koulutusta ja neuvontaa (mm. maan rakenne, tiivistyminen, lannoitus-
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tavat ja -ajankohdat, kyntömenetelmät). Tulisi myös tutkimuksellisesti seurata,
millaisia vaikutuksia eri viljelykäytännöillä ja -tekniikoilla on ravinnehuuhtou-
miin ja -kuormitukseen.

Ravinnetaselaskentaan osallistuneilta viljelijöiltä tulleissa kommenteissa
korostuvat seuraavat näkökohdat: ”Ravinnetaselaskentaan lähdettiin mukaan,
kun pelättiin, että taselaskenta tulee tuen ehdoksi uuteen ympäristötukeen. Tie-
toa on tullut lisää lannoitetasojen arvioimiseksi. Pitäisi olla selkeä taulukko,
miten hyödyntämistuloksia tulkitaan. Ohjelman kehittäjäkään ei suostunut otta-
maan kantaa tulkintaongelmaan. Eri tilojen vertailukelpoisuus on huono. Mie-
lekkäämpää olisi jatkossa pohtia keinoja satotasojen mittaamiseksi
lohkokohtaisesti, esimerkiksi koeruuduilta mittaamalla, jolloin voitaisiin saa-
da luotettavammat lähtötiedot taselaskelmiin. Oma kokemukseni on, että
ravinnetaselaskennasta ei ollut mitään hyötyä. Lannoitustarpeen arviointiin sitä
ei voi hyödyntää suoraan. Ei ole vielä riittävä työkalu.”

Viljelijät toivovat, että neuvojat jatkaisivat vielä taselaskennan tulkinnan
tarkentamista ja neuvontaa tiloilla. Neuvojat toteavat, että heidän osaamisestaan
ollaan kiinnostuneita myös muualla neuvontaorganisaatiossa. Neuvonta voi kyt-
keä oman kehittämistyönsä laadun ympäristöjärjestelmän kehittämiseen, jota
paraikaa tehdään. Tällä tavalla voitaisiin ehkä varmistaa, että jatkokehitystyötä
todella tehdään siellä mihin se parhaiten soveltuisi: Maaseutukeskusten liitos-
sa osana neuvontatyön kehittämistä. Alkuvaiheessa ja projektitoteutuksen aika-
na on odotettu, että Maaseutukeskusten Liitto jatkaisi kehittämistyötä ja varmis-
taisi sen, että taselaskenta kytketään järkevällä tavalla viljelysuunnittelu-
ohjelmiin. Syyskuussa 2000 järjestettyä ravinnetaseseminaaria pidettiin eri ta-
hoilla hyvänä, ravinnetase- ja ravinnekuormituksen arvioinnin menetelmiä ja
hyötykäyttöä valottavana keskustelutilaisuutena. Osallistujien mielestä teema-
päivän paras anti oli sen monipuolisuus ja alustuksissa esille tulleet erilaiset
näkökulmat ja lähestymistavat.

Uudellamaalla on valmisteltu Karjaanjoki-LIFE -projekti, jossa jo alka-
nutta kehittämistyötä voidaan jatkaa, mikäli projektirahoitushakemus hyväksy-
tään. Muita varsinaisia ideoita jatkohankkeiksi ei ole tullut osaprojektin toteutta-
misen aikana. Aivan viime vaiheessa on luonnosteltu yhdessä nurmijärveläis-
ten viljelijöiden kanssa rahoitushakemus omaehtoisen ravinnetaselaskennan jat-
kamisesta Nurmijärvellä. Tähän jatkohankkeeseen osallistuu noin 30 viljeli-
jää, jos rahoitus järjestyy. (Maa- ja metsätalousministeriö rahoittanee jatkossa
ravinnetaselaskentaa alueellisina projekteina.)

4.4  Huuhtoumamallin testaaminen tilatasolla

GLEAMS on tietokoneohjelma, joka laskee pellon ominaisuuksien, viljely-
tietojen ja säätietojen perusteella, paljonko ravinteita ja maa-ainesta huuhtoutuu
pois pellolta. Mallilla voidaan tarkastella yhtä peltoa kerrallaan. Malli on ke-
hitetty USA:ssa ja sen soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin on testattu,
kalibroitu ja validoitu Suomen ympäristökeskuksessa ja maatalouden tutkimus-
keskuksessa. Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos Lahdessa on ko-
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keillut mallin käyttöä neuvontatyön apuvälineenä useilla tiloilla Lahden Vesi-
järvi LIFE-projektissa, jonka kokemusten innoittamana mallia päätettiin ko-
keilla myös KeMaVa-projektissa.

Ryhmäkeskustelussa arvioitiin ensin koko projektille asetettujen tavoittei-
den toteutumista, osaprojektille asetettujen tavoitteiden toteutumista, mallin
oletusarvojen luotettavuutta, sen jälkeen arvioitiin huuhtoumamallikokeilun
hyötyjä käytännössä ja kehittämistyölle, jatkotutkimuksen tarpeita. Ryhmä-
keskustelun lopuksi haettiin näkemystä käyttökelpoiseksi maatilan laatu- ja
ympäristöindeksiksi.

Keskustelun aluksi ryhmässä todettiin, että projekti on antanut mallien
kehittäjille mahdollisuuden tavata ”oikeita viljelijöitä”. Mallin testaaminen ti-
lalla on antanut mahdollisuuden arvioida sitä, millainen peltoympäristö todel-
lisuudessa on. Mallia testattiin yhdeksällä tilalla, jotka edustivat tutkijoiden
mielestä tilojen parhaimmistoa. Tilakäynneillä tutkijat huomasivat, että viljeli-
jät tuntevat peltolohkonsa hyvin ja viljelijöitä kiinnosti aidosti mallin visuaali-
nen havainnollisuus. Toisaalta tilakäynneillä oivallettiin, että mallintaminen on
”hyvin akateemista”, konkreettisempiakin välineitä kuormituksen ja huuhtoumien
arviointiin on käytettävissä. ”Viljelijät olisivat halunneet tietää oikeita lukuja.”

Keskustelussa todettiin, että huuhtoumamallissa on nykyisellään liian pal-
jon komponentteja ja että oletusarvot eivät ole luotettavia. ”Luokituksella on
yllättävän suuri vaikutus”, toteaa tutkijakin. Mallin kehittäjät toivoivat, että jat-
kossa olisi tärkeää, että ”pystyisi edes huuhtoutumisen suuruusluokan arvioi-
maan!”

Malli antaa keskimääräisen kuvan huuhtoutumisherkkyydestä. Ideana on
verrata lohkoja keskenään huuhtoutumisriskin ”visuaaliseksi” havainnollista-
miseksi tilalla. Mallin testaukseen valitut tilat olivat kaikki ”tasamaan” tiloja,
jolloin käytännössä yhdeltäkään tilalta ei löytynyt ”punaisia alueita”, jotka ker-
tovat korkeasta huuhtoutumisriskistä.

Mallin taustaoletuksissa ei ole riittävästi tutkimustietoa esimerkiksi eri-
laisista maalajeista. Käytännössä mallin testaamiseen osallistuneilla tiloilla
oli kaikilla sama maalaji. Maalajieroja olisi pitänyt tarkistaa ennen tilojen va-
lintaa, samoin kaltevuustietoja. Lähtötietoina olisi pitänyt käyttää ravin-
netaselaskennan maalajitietoja. Huuhtoumamallin ja ravinnetaselaskennan yh-
distäminen ei onnistunut, vaikka se oli työn alkuperäisenä tavoitteena. Käytän-
nössä lopputulokseksi saatiin nollatulos, kun kokeilutiloilla nurmi ja ohra an-
toivat samanlaisen tuloksen huuhtoutumisriskin suuruudesta.

Ryhmäkeskustelussa todettiin, että osaprojektille oli asetettu liian kunnian-
himoiset tavoitteet. Yhteistyö neuvonnan kanssa ei toiminut, vaikka se alunpe-
rin oli osaprojektin tavoitteiden toteutumisen kannalta tarkoituksena. Ryhmän
mielestä malli on hyödynnettävissä sellaisenaan opetuskäytössä esimerkiksi maa-
talousalan oppilaitoksissa ja neuvojien täydennyskoulutuksessa, mutta käytännön
neuvontatyön työkaluksi siitä ei vielä ole. Osaprojektissa jäi kokonaan selvittä-
mättä se, miten neuvonta voisi konkreettisesti hyödyntää huuhtoumamallia
neuvontatyössään. Keskustelussa ehdotettiin, että olisi hyödyllistä järjestää ai-
heesta koulutuspäivä neuvonnalle. Tilakäynteihin olisi  maataloussihteerin ja
neuvojan pitänyt osallistua.
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Tutkijat näkevät, että viljelijät voivat olla hyviä partnereita mallintamisen
kehittämisessä. Jatkossa tehtävänä olisi luokituksen täsmentäminen ja esimer-
kiksi maalajitietojen, eroosion, ravinteiden kulkeutumisen ja vesitaloustietojen
osalta. Nykyiset oletusarvot tulisi testata suomalaisissa olosuhteissa. Kokei-
luun osallistuneet viljelijät eivät juuri tämän vuoksi nähneet mallia käyttökel-
poisena välineenä huuhtoutumisen arvioinnissa.

Suomen ympäristökeskuksessa on käynnistymässä jatkohanke, jossa tul-
laan testaamaan 3-5 erilaisen valuma-alueittaisen huuhtoutumismallin (ns.
catchment-malli) soveltamista Vantaanjoen valuma-alueella. KeMaVa-
mallinnostyön kokemuksia voitaneen hyödyntää pohjatyönä uudessa hankkees-
sa.

4.5  Ympäristöhoitotoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt

Ryhmäkeskustelussa käytiin ensiksi lävitse ryhmille yleinen osuus, eli koko
ryhmän arvio koko projektin tavoitteiden toteutumisesta. Sen jälkeen arvioitiin
osaprojektin tavoitteiden toteutumista. Ryhmä sai keskustelun loppuosassa esit-
tää omat johtopäätöksensä tilakohtaisen laskennan tuloksista ja laskennan
sisällyttämisestä osaksi viljelysuunnittelua tiloilla sekä mahdollisen jatkotut-
kimuksen tarpeet. Ryhmä keskusteli myös ympäristötukijärjestelmän kehittä-
mistarpeista.

Projektin yleisistä tavoitteista oli ryhmän mielestä parhaiten toteutunut
yhteistyöverkoston rakentuminen maatalouden ympäristönsuojeluasioissa. Eri-
tyisesti viranomaisyhteistyö on tiivistynyt projektin ansiosta. Samoin varsinkin
nuorten viljelijöiden ryhmä kokee olleen aktiivisia projektiin osallistujia ja
keskustelijoita. Yhteistyön kehittämistä Uudellemaalla voisi edistää uusi yh-
teistyöelin: maatalouden ympäristöneuvottelukuntaa. Yhteistyöelin voisi käsitellä
esimerkiksi ajankohtaisia ympäristösuojeluasioita ja seurata kestävän maata-
louden toimintaohjelmien toteutumista pilottikunnissa, jne…

Osaprojektissa ei ryhmän mielestä saavutettu tärkeintä tavoitetta, eli uu-
den tilakohtaisen taloustyökalun kehittelyä. Projektin tärkeimmäksi tulokseksi
jäi aiemmin valtakunnallisten tilastotietojen todentaminen tilatasolla, mikä hyö-
dyttää käytännössä enemmän tutkimusta kuin projektin kohderyhmää, viljelijöi-
tä. ”Vastaus oli valmiina, se todettiin.” Tutkimus kohdentui parhaimmille tiloille,
käytännön  -  esimerkiksi tilojen ja neuvonnan  -  kannalta hyötyä olisi enemmän
ollut keskivertotilojen tutkimisella. Kustannus-hyötyosaprojektin ja ravinne-
taseosa-projektin yhdistäminen ei onnistunut alun perin suunnitellulla tavalla:
”taloudelliset vaikutukset olisi pitänyt saada sisällytettyä ravinnetaselaskentaan”.

Todettiin kuitenkin, että osaprojekti on ollut hyvin käytännönläheinen
tutkimuksellisesta otteesta huolimatta. Maataloustutkimuksessa voidaan jatkos-
sa hyödyntää esimerkkilaskelmien ja kyselynkin tuloksia:”Kun tiedetään enem-
män viljelijöiden näkemyksistä ja tarpeista”. Tilatason laskentamalliksi kehit-
täminen vaatisi jatkossa laskentamallin sisällyttämisen esimerkiksi viljelijöi-
den käyttämään VISU-ohjelmaan (WISU-ohjelma). Käytännössä ympäris-
töhyötyjen arviointi on vaikeaa, onhan hyötyjen rahamitallistaminen hankala ja
ristiriitaisia tulkintoja sisältävä tehtävä. Hyötyjen arviointia voitaisiin kokeilla
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ensiksi juuri ravinnetaselaskennassa. MYTVAS 2-tutkimusohjelmassa voidaan
ehkä hyödyntää tutkimusta ja kyselyä pohjatyönä.

Ryhmä näkee nykyisen ympäristötukijärjestelmän edellistä järkevämpänä
kokonaisuutena, jossa kustannusvastaavuus on hyvä. Kesannointitukea tulisi
kuitenkin tarkistaa: viherkesannoinnin pitäisi olla kaikille tuotantosuunnille
mahdollinen. Erityisympäristötukiin pitäisi sisällyttää kokeiluja, jotka mah-
dollistaisivat uuden teknologiankin kehittämisen esimerkiksi vesiensuojelussa.
Erityisympäristötukien kustannuksia olisi tarkistettava. Ympäristötukijär-
jestelmän rahoitus olisi turvattava, esimerkiksi allokoimalla LFA-tukeen suun-
nattuja varoja ympäristötuen rahoittamiseen.

4.6  Kumppanuus ja yhteistyö hankkeessa

Yhteistyökumppanit on projektijohdon ja rahoittajien mukaan haettu Uudenmaan
liiton Vantaanjoki -projektin kautta. Viranomaistahot näkevät, että yhteistyöver-
kostot jäävät elämään KeMaVa -projektin päättymisen jälkeenkin, sillä Vantaan-
jokiprojekti jatkuu viranomaisyhteistyönä. Ryhmäkeskusteluissa todettiin, että
valuma-alueella ja Uudenmaankin alueella on ollut meneillään useita ke-
hittämishankkeita, joiden kanssa projektin olisi ollut hyödyllistä tehdä käytän-
nön yhteistyötä.

Projekti on siihen osallistuvien mielestä tarjonnut tilaisuuksia vuorovai-
kutuksen lisäämiseen ja pitkäjänteisempään yhteistyöhön. Viranomaisyhteistyön
katsotaan hyötyneen eniten. Paikallisella tasolla uusia pysyviä yhteistyö-
verkostoja ei ole kuitenkaan syntynyt projektin tuloksena. Verrattain monessa
ryhmäkeskustelussa todettiin, että projektissa on toimittu hallinto- ja rahoituskes-
keisesti kohderyhmien näkökulmasta: ”Vuorovaikutusta kyllä, muttei yhteistyötä.
Projektilta oli odotettu ”laajempaa ja osallistuvampaa sitouttamista”.

4.7  Koulutus ja neuvonta  hankkeessa

Projekti on järjestänyt useita koulutustilaisuuksia. Onnistuneimpia koulutus-
tilanteita ovat olleet (viljelijöidenkin mielestä) maan rakennetta ja kasvukuntoa
arvioivat ryhmäneuvontatilaisuudet eli lapiodiagnoosit pelloilla. Tilaisuudet
ovat olleet konkreettisia. Viljelijät ovat antaneet ”pellolla-pellonreunalla”  -
neuvontatilaisuuksista innostunutta palautetta. Myös neuvojat näkevät ryhmä-
neuvontatilaisuudet arvokkaina ja käytännönläheisinä.

Viljelijät ja maataloussihteerit näkevät neuvonnan roolin keskeisenä ja
haasteellisena ”uusia mahdollisuuksia, erilaisia vaihtoehtoja valottavana sekä
kykynä konkretisoida uusia asioida”. Neuvonnan rooli todettiin haasteelliseksi
myös siksi, että kohderyhmänä viljelijät ovat kriittisiä ja valikoivia: ”käytän-
nön hyödyt on kyettävä osoittamaan”. ”Neuvonnalla on laaja tietopohja ja ta-
loudellinen näkemys. Neuvojat tuntevat oman alueensa viljelijät ja ymmärtävät
tilojen tarpeet.” Ryhmäkeskusteluissa kysyttiinkin huolestuneina, ”mistä löyde-
tään resurssit, että voidaan panostaa tilakohtaiseen neuvontaan. Viljelijöiden
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talous on niin tiukoilla, että voiko viljelijä palkata ulkopuolisen suunnittelijan,
konsultin, josta vielä maksat, jotta saisit suunnitelman hyväksytettyä.”

Neuvonta voitaisiin kytkeä haastateltavien mukaan mukaan osallistuvaan
tutkimushankkeeseen, jossa arvioitaisiin, muun muassa ympäristötukijärjestelmän
kannustavuutta tai sitä, millaisin viljelyteknisin menetelmin vesistökuormitus
on hallittavissa ja maan rakenne huollettavissa. Neuvonnankin nähdään tarvit-
sevan työnsä laadun kohottamiseksi käytännönläheistä tutkimustietoa esimer-
kiksi tukijärjestelmän kustannustehokkuudesta. Viranomaisneuvonnalta viljeli-
jät toivovat ”yhteen hiileen puhaltamista”.

4.8  Tiedonvälitys hankkeessa

Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin tiedotusstrategia:”pienten lehtisten jakelu”-stra-
tegia. Hankkeen alussa suunniteltiin ammattitiedottajan palkkaamista. Ammatti-
tiedottaja olisi voinut panostaa enemmän tiedottamisen suuntaamiseen ja pro-
jektin näkyvyyteen valtakunnallisissa tiedotusvälineissä ja ”räätälöityyn” pai-
kallistiedottamiseen. Keskusteluissa todettiin, että tiedotuksellisesti Uusimaa
ja pääkaupunkiseutu ovat hankalia alueita.

Kestävä maatalous Vantaanjoella  -projektin ulkoisessa tiedottamisessa
on onnistuttu erinomaisesti. Projektin kohderyhmistä viljelijät, maatalouden asi-
antuntijat ja viranomaiset on tavoitettu kattavasti Maaseudun Tulevaisuuden,
muiden alan ammattilehtien, esitteiden ja oppaitten, projektijulkaisujen, eri-
laisten tiedotustilaisuuksien ja yleisötapahtumien (mm. ELMA-messut ja Elävä
Puu -tapahtumat) kautta.

Projektissa on osattu hyödyntää hyvin niitä ulkoisen tiedottamisen kana-
via, joita viljelijät ovat tottuneet käyttämään. Myös kursseilla ja seminaareissa
on voitu välittää tietoja ja hankekokemuksia. Viljelijät ovat myös saaneet sään-
nöllisesti suoraa postia projektilta, samoin kuntien maataloussihteereiltä.

Hankkeen alkuvaiheeseen kohderyhmät toivoivat ”enemmän tupailtoja” ja
toteutuksen aikana ”syvennettyä pellonlaitakoulutusta”, jotka eräiden hankkee-
seen osallistuneiden näkökulmasta olisivat olleet enemmän ”järjestelmäl-
lisempää kehittämistyötä”.

Projektissa on onnistuttu jossakin määrin jakamaan ja  soveltamaan tutki-
mustietoa tilatasolla ja saatu arvokasta palautetta tutkimustyöhön. Toivottavas-
ti tämä johtaa uusiin tutkimushankkeisiin, joissa kommunikatiivinen yhteistyö
tutkimus-neuvonta-viljelijät toimii tilatasolla nykyistä useammin.

Ryhmäkeskusteluissa todettiin, että projektin sisäisessä tiedottamisessa olisi
ollut parantamisen varaa. Ryhmäkeskusteluissa otettiin esille, etteivät yhteis-
työkumppanit ja rahoittajat välttämättä olleet riittävän tietoisia projektin toteu-
tuksen sisällöstä ja meneillään olevista hankkeista, koulutuksesta jne. Toisaalta
annetussa palautteessa kiiteltiin (projektijohdon) tiedottamista rahoittajien suun-
taan.
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4.9  Projektinjohto ja talous

Valvontaryhmässä on ollut edustus eri osaprojektien seurantaryhmien puheen-
johtajilla: yhteistyökumppaneilla ja rahoittajilla. Valvontaryhmän roolina on
ollut rahankäytön ohjaaminen. Ryhmäkeskusteluissa tuli esille se, ettei pro-
jektiorganisaation tehtävistä ja vastuista puhuttu riittävästi projektin alkuvai-
heessa. Myöskään projektin seurannasta ei sovittu tarkemmin, miten se teh-
dään, millaisia seurantaindikaattoreita tarvitaan tämäntyyppisessä projektissa,
jne.  Myöskään projektin kohderyhmiä ei tarkennettu projektisuunnittelussa, mikä
näkyy projektin tulosten seurannassa ja heijastuu projektin tuloksellisuuteen ja
vaikuttavuuteen.

Projektijohdon mielestä projektin päätavoitteeseen, eli ravinnekuormituksen
vähentämiseen vaikutetaan viiveellä, projektin jälkeen: ”On edetty siihen suun-
taan, on tuotu tilatason menetelmä ravinnekuormituksen arvioimiseksi”.
Ympäristötukijärjestelmään on voitu vaikuttaa suojavyöhykesopimusehtojen
muuttumisen kautta. Projektin tavoitteista tuottaja-kuluttaja yhteistyön lisäämistä
ja maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen vaikuttamista ei kyetty lähesty-
mään. ”Keskustelut virkistyskäytöstä käydään toki ilman projekteja, mutta han-
ke voi nopeuttaa keskustelua ja tarjota useammalle osapuolelle mahdollisuu-
den keskusteluun.” Myös yhteys laatujärjestelmätyöhön jäi ohueksi.

”Tilakohtaisuus on lisäarvo ravinnekuormituksessa” projektinjohdon mie-
lestä. ”Ajattelu, että tilatason menetelmiä todella tarvitaan” on projektijohdon
mielestä projektin tärkeimpiä ansioita.  Projektin institutionaalinen kestävyys
näkyy johdon mielestä siinä, että nurmijärveläiset viljelijät jatkavat oma-
ehtoisesti ravinnetaselaskentaa, paikallisagendatyö jatkuu ainakin Nurmijärvellä
ja Hyvinkäällä,  suojavyöhykeasiassa löytyi oikea viljelijälähtöinen keskustelu-
tyyli ja että taloustutkimus jatkuu projektin jälkeenkin maataloustutkimuksessa.

Projektijohto ja rahoittajat katsovat KeMaVa -projektissa toimitun samal-
la kertaa hallinto-, rahoitus- ja ratkaisukeskeisesti. Paikallisille hankkeille on
tarjottu rahoitusta, mutta esimerkiksi projektin päätavoitteen ravinnekuormituksen
vähentämisessä on toimittu ratkaisulähtöisesti ja haettu ravinnetaselaskennan
avulla tilatasolle konkreettisia menetelmiä ravinnekuormituksen pienentämi-
seksi. ”On tehty sitä, mille on ollut paras kysyntä.” Esimerkiksi laatujärjestelmä-
yhteistyölle ei löytynyt kysyntää viljelijöiden keskuudesta paikallistasolla, eikä
ohjelmatasolla: kansallisen laatujärjestelmäohjelman kehittäjien keskuudesta,
joten kehittämistyö jätettiin sikseen.

Projektijohto ja rahoittajat näkevät, että projektin ansiosta on omaa asian-
tuntijan roolia voitu arvioida uudelleen ja että on opittu uudenlaisia toimintata-
poja ja työkäytäntöjä. Kansainvälisestä LIFE-projektien yhteistyöverkostosta
ei löytynyt sopivaa yhteistyökumppania.

Projektijohto kokosi hankearviointia varten taulukon, jossa on arvioitu ra-
hallinen panostus  osaprojekteittain ja projektin panos-tuotossuhde. Panos-tuotos-
suhteen laskeminen käy yksinkertaisimmillaan siten, että panoksena lasketaan
osaprojektiin käytetty rahamäärä ja tuotoksena panostuksella aikaan saatujen
jatkohankkeiden tai muun projektin jälkeen jatkuvan kehittämistyön sitoma ra-
hoitus. Panos-tuotossuhde kuvaa projektin (erityisesti taloudellista ja institu-
tionaalista) kestävyyttä.
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Tällä hetkellä panos-tuotossuhteen voi arvioida oikeastaan vain ravin-
netaseosaprojektille, sillä se on ainoa osa-alue, jossa kehittämistyötä jatketaan
omaehtoisena prosessina paikallisesti. 550.000 markan panostuksella osapro-
jektiin on syntymässä yksi jatkohanke, jonka budjetti on 100.000 markkaa. Täl-
lä hetkellä on tiedossa, että projektin jatkohankkeisiin tullaan sitomaan yhteen-
sä noin 300.000 markkaa (Ravinnetasejatkoprojektin ja Nurmijärven pai-
kallisagendaohjelman toteutukseen sidotut varat Nurmijärven taloussuun-
nitelmassa vuodelle 2001.) (Myös Lappajärvi LIFE -projekti on aloittamassa
ravinnetaselaskennan 30 perunatilalla Lappajärven ympäristössä.)

Tämänhetkisten tietojen perusteella koko projektin karkea panos-tuotos-
suhde on  siten 3,3 Mmk: 0,300 Mmk.

Taulukosta näkyy, että projektijohdon ja koordinoinnin osuus on ollut kol-
mannes koko projektin budjetista. Osaprojekteittain yksikkökustannuksiksi per
viljelijä saadaan seuraavat laskennalliset hinnat: suojavyöhykeosaprojektissa
kustannuksiksi tulee 13.000 markkaa per viljelijä, ravinnetaseosaprojektiin osal-
listuneiden tilojen kustannuksiksi  7.000 markkaa per tila, huuhtoumamallitilojen
osalta kustannuksiksi tulee 18.000 markkaa per kokeilutila ja kustannus-hyöty-
osaprojektiin osallistuneiden tilojen kustannus on 11.500 markkaa per tila.

Näitä yksikkökustannuksia voitaisiin vertailla jatkossa esimerkiksi
maatalousneuvonnan neuvontakustannuksiin  tilatasolla. Tässä vertailua ei ole
kuitenkaan tehty.

Taulukko 4.9.  Kestävä maatalous Vantaanjoella -projektin budjetin jakautumi-
nen osaprojekteittain.

Osaprojektit Hakemus, mk Toteutunut 
31.12.2000,mk 

Arvio 
sitoumuksista, 
mk 

Yhteensä, mk Poikkeaa 
hakemuksesta, 
mk 

Koordinointi, 
josta tiedotus 
& koulutus 

1.100.000,00     820.000,00 
 
    180.000,00 

  200.000,00 
 
  110.000,00 

1.020.000,00 
 
   373.000,00 

   80.000,00 

Paikallis-
agenda 21 

 
   800.000,00 

 
    460.000,00 

 
  195.000,00 

 
   655.000,00 

 
 145.000,00 

Suojavyöhyke-
esite 

 
   150.000,00 

 
    130.000,00 

 
             0,00 

 
   130.000,00 

 
   20.000,00 

Ravinnetaseet    550.000,00     500.000,00   340.000,00    840.000,00 -290.000,00 
Huuhtouma-
malli 

 
   400.000,00 

 
    180.000,00 

 
             0,00 

 
   180.000,00 

 
 220.000,00 

Talous    300.000,00     230.000,00              0,00    230.000,00    70.000,00 
Yhteensä 3.300.000,00  2.320.000,00   735.000,00 3.055.000,00  245.000,00 
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET LAADULLISESTA
ARVIOINNISTA

5.1  Innovatiivisuus

Kaikkeen toimintaan on hyvä sisältyä toimintojen aktiivinen kehittäminen, oman
toiminnan arviointi ja laadun parantaminen. Kaikki kehittäminen ei ole auto-
maattisesti innovatiivista. Innovaatiolla on aina jotain uutuusarvoa: uusi mene-
telmä, uusi toimintakulttuuri, uusi yhteistyön muoto.

Kehittämistyöllä pyritään yleensä (pysyvään) muutokseen toiminnassa.
Mikäli nurmijärveläisten viljelijöiden omaehtoinen ravinnetaselaskenta –han-
ke saa rahoituksen, on se esimerkki uuden toimintakäytännön siirtymisestä vil-
jelijöiden arkeen, viljelysuunnitteluun. Olemassa olevaa asiaa katsotaan ja
tulkitaan tilalla uudella, aiempaa poikkeavalla tavalla. Tutkijan kommentti
siitä, että jatkossa viljelijä on hyvä yhteistyökumppani kuormituksen ja
huuhtoutumisen arvioinnin mallinnostyössä on myös positiivinen vihje siitä,
että tutkimuksen työkäytäntö on vastaanottanut jotakin uutta. Myös
nurmijärveläisten viljelijöiden muutos- ja korjausehdotukset uuteen ympäristö-
tukijärjestelmään välittyivät projektin ansiosta ennakkoluulottomasti viljelijöiltä
suoraan valmistelijoille. Innovatiivisuutta olisi jatkossa se, että tästä tulisi py-
syvä toimintakulttuuri paikallis- ja ohjelmatason välille.

Lapiodiagnoosit pellon laidalla  (Nurmijärven Perttulassa) ja suoja-
vyöhykekäynti (Vantaalla) ovat uusia avauksia neuvonta- ja viranomaistyöhön,
mutta ne eivät vielä täytä innovatiivisuuden kriteereitä, ellei niistä tule uusia
pysyviä toimintamalleja, prosesseja tai palveluja.

Projekti ei ole synnyttänyt paikallisia sosiaalisia kehittäjäverkostoja. Uusi,
innovatiivinen kehittäjäverkosto edellyttäisi nykyistä tiiviimpää yhteistyötä yli
kuntarajojen ja paikallistasolta ohjelmatasolle muun muassa yhteisen kestävän
maatalouden visiointityöskentelyn ja toimintaohjelmatyön jatkamisessa. Pro-
jektissa on aihioita innovaatioiksi, mutta kyllä projektissa on pääsääntöisesti
tehty ihan tavallista kehittämistyötä.

5.2  Hyödynnettävyys ja toistettavuus

Vasta aika näyttää, ovatko projektin kokemukset hyödynnettävissä muualla. Pro-
jektin toimintastrategiaksi valittu tiedottaminen, valistus, koulutus ja neuvonta
on lähtökohdiltaan sellainen toimintatapa, että sitä joka tapauksessa tehdään
muutenkin ja muualla normaalina viranomais- ja neuvontatyönä. Se on toiminta-
mallina hidas ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida.

Tässä projektissa olennaista hyödynnettävyyden ja toistettavuuden kri-
teereiden toteutumisessa olisi ollut se, että tilatason menetelmät olisivat todel-
la hankkeen tuloksena käyttökelpoisia ja sisällytettävissä esimerkiksi viljely-
suunnitteluohjelmien osaksi. Kehittämistyö jäi tässä projektissa hyödynnet-
tävyyden ja toistettavuuden näkökulmasta selvästi kesken: käyttökelpoisia tila-
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tason menetelmiä ei saatu aikaan. Ravinnetaseohjelman laajamittainen hyö-
dynnettävyys on kiinni siitä, lähteekö esimerkiksi Maaseutukeskusten Liitto
jatkokehittämään ravinnetaselaskentaa viljelysuunnitteluohjelmien osaksi. Ai-
noa laajemmalti hyödynnettävä osahanke näyttäisi olevan salaojien digitoin-
tihanke.

Tarkoituksena oli, että tilatason menetelmiä kehitetään ja niiden avulla
päästään käsiksi kuormitukseen. Tällä hetkellä  vesistökuormituksen pienentä-
misessä tärkein väline on maatalouden ympäristötuki.  Esimerkiksi tähän men-
nessä tapahtunut typpilannoituksen keskimääräinen vähentyminen on jo pienen-
tänyt kuormitusta leikkaamalla ylisuuria lannoitusmääriä. (Palva 2001, Turtola
2001, Grönroos & al. 1997). Fosforin osalta lannoitustasojen vähentäminen
näkyy hitaammin kuormituksen muutoksena. Tuen piiriin kuuluu Uudellamaalla
93 prosenttia viljellystä pinta-alasta. Ympäristötuen on arveltu vähentävän kuor-
mitusta jopa 25-40 -prosenttia.

Todellisten vaikutusten selvittämiseksi on parhaillaan käynnissä MYTVAS-
seurantatutkimus, josta Uudeltamaalta on mukana Vantaanjoen valuma-aluee-
seen kuuluva Lepsämänjoki Nurmijärveltä. MYTVAS-seurantatutkimuksessa ar-
vioidaan myös vesiensuojelun tavoiteohjelman toteutumista. Vesiensuojelun ta-
voiteohjelman tavoitetta tuskin saavutetaan ilman uusia käytännön viljelyyn so-
veltuvia keinoja rajoittaa huuhtoumia. Myös viljelijät ovat kiinnostuneita vilje-
lytekniikoiden ja uusien viljelykäytäntöjen soveltamisesta. Ne nähdään erittäin
käyttökelpoisina  tilatason menetelminä. Maan kasvukunnon ylläpito ja maan
tiivistymisen ennalta ehkäisy ovat paikallisesti ja eteläisessä Suomessa tärkei-
tä kysymyksiä.

5.3 Kumppanuus ja paikallisuus

Projekti on suunniteltu ja käynnistetty perinteisenä ”top-down” -viranomais-
hankkeena. Suunnittelun pohjatyö on tehty virkatyönä, eikä prosessi ollut osal-
listava. Sekä kumppanuutta että paikallisuutta olisi voitu lähestyä huomattavas-
ti tarkemmalla otteella, jos alkusuunnittelu olisi ollut osallistava.

Osallistumisen ja osallistamisen yhtenä tarkoituksena on peilata hanke-
suunnitelman realistisuutta kohderyhmien näkökulmasta ja ennen kaikkea tukea
kohderyhmien valmiutta sitoutua suunnitellun kaltaiseen prosessiin ja kehit-
tämistyöhön. Yhteistyöhankkeessa, jossa tavoitteena on uusien asioiden sovel-
taminen ja ehkä innovaatioidenkin synnyttäminen, edellytetään siihen osal-
listuvilta tietoista luottamuksen rakentamista.

Osallistumisen ja kumppanuuden onnistumista helpottaa se, että projekti-
suunnitteluvaiheessa on määritelty selkeät toimintaroolit niin projektitoteuttajille
kuin eri sidosryhmille ja asiantuntijoille. Kohderyhmien määrittelyllä taas mah-
dollistetaan projektin onnistumisen edellytykset. Kokemukset kehittämishank-
keista osoittavat, että projektitoteuttajan rooli on osattava pitää neutraalina
kehittämistyön mahdollistajana ja välittäjänä. Kokemukset osoittavat, että sil-
loin on helpompi luovia esimerkiksi eteen tulevista konfliktitilanteista yhtei-
sesti hyväksyttyihin ratkaisuihin.
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Paikallisuus on innovatiivisuuden, osallisuuden ja kumppanuuden ohella
sosiaalisen ulottuvuuden ja kestävyyden nykykäsitteitä. Paikallisuus voidaan
määritellä esimerkiksi alueen ja ihmisten kautta hahmoteltavina toiminnallisina
verkostoina. Tapa tietoisesti saattaa eri toimijoita yhteen tietyllä alueella indikoi
verkostoitumista ja paikallisuutta. Paikallisuutta on myös se, että verkostot jat-
kavat itsenäisinä ja omaehtoisesti toimintaansa alueella projektin jälkeenkin.
Paikallisuus on siten myös pysyvää sosiaalista toiminnallisuutta jonkin tietyn
tavoitteen saavuttamiseksi. Paikallisuuden tai paikallisten aloitteiden motivointi
ei ole yksinkertainen asia, eikä paras lähtökohta paikallisen kehittämistyön
motivoinnille ole rahan tarjoaminen kannustimeksi. Jos paikallislähtöisyys on
valittu tietoiseksi toimintastrategiaksi, on projektin täytettävä sen tunnuspiirteet.
Miksi osaprojektissa 1 on toteutettu selvästi viranomaislähtöisiä hankkeita?

Projektityössä voidaan paikallisuutta lähestyä esimerkiksi paikallisten
tarvekartoitusten tai ongelma-analyysien kautta. Tämänkaltaista toimintamallia
KeMaVa -projektissa edustavat nurmijärveläisten viljelijöiden kokoamat muutos-
ehdotukset ympäristötukijärjestelmään. Ongelmakartoitus tehtiin paikallisesti,
ja sen pohjalta tehtiin ohjelmatason päätöksiä. Paikallisuutta edustavat projek-
tissa myös kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmat, joiden valmistelua
on tuettu teknisesti, koulutuksella, tiedotuksella ja selvityksin. Valitettavasti
kunnissa ei ole resurssoitu kunnolla paikallisagendatyötä.

Kuntien roolia ympäristömyötäisen maatalouden edistämisessä pitäisi uu-
delleen arvioida. Maataloudelle on tulossa uudenlaisia tehtäviä ja rooleja pai-
kallisesti ja alueellisesti. Meneillään oleva kestävän kehityksen toimintaohjelma-
työ valuma-alueen kunnissa antaa hyvät mahdollisuudet keskustella ja määri-
tellä kunnissa maatalouden paikallisesta roolista. Viljelijät ovat kiinnostuneita
esimerkiksi arvokkaiden maisema-alueiden hoidosta. Voivatko kunnat ostaa
viljelijöiltä näiden alueiden kunnossa pitämiseksi maisemanhoitopalveluita ja
-urakointia?

Kunnille maatalouden merkitys konkretisoituu juuri julkishyödykkeiden tuot-
tajana. Tästä ei ole vielä keskusteltu kunnallisilla foorumeilla. Yhteisessä kes-
kustelussa voitaisiin arvioida sitä, mikä merkitys on pelkästään kuntien ima-
golle, saati elinkeinoelämän kehittymiselle sillä, että ympäristö säilyy siistinä,
perinne- ja kulttuurimaisema hoidettuna ja vesistöjen virkistyskäyttöarvot
kohentuvat. Maaseudun monialayrittäjät tarjoavat monipuolisia virkistys- ja
matkailupalveluita, joiden merkitystä kuntien taloudellekaan ei ole vielä oival-
lettu.

”Ravinnetase ja huuhtoumamalli ovat tulleet projektin myötä, mutta tarvi-
sivatko viljelijät niitä?” -kysymys herättää uuden kysymyksen, mitkä paikalli-
set ja alueelliset ongelmat olivat kohderyhmien mielestä ensisijaisia ongelmia,
joihin toivottiin ratkaisuja. Yksi keskeinen ongelma keskustelujen ja haastatte-
lujen valossa on maan kasvukunnon ylläpito ja parantaminen. Esimerkiksi paikal-
lisagendaryhmissä viljelijät pitävät aihepiiriä tärkeyslistan kärjessä. Olisiko
projektissa jo sen suunnitteluvaiheessa ollut riittävästi lähtötietoja kohdentaa
tutkimuspanostusta ja osahankkeita  enemmän soveltavaan ja pitkäjänteisempään
tutkimukseen valuma-alueella mm. maan rakenteen parantamiseen,  maan kasvu-
kunnon ylläpitämiseen ja tiivistymisen ennalta ehkäisemiseen viljelyteknisin
keinoin? Olisiko osallistuvammalla alkusuunnitteluotteella pystytty kohden-
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tamaan projektia myös kohderyhmien näkökulmasta tuloksellisemmin? Hank-
keessa mukana olleet tahot toteavat, että kohderyhmistä sekä viljelijöitä että
neuvojia olisi pitänyt sitouttaa prosessiin enemmän.

Yleisellä tasolla projektista voidaan kuitenkin todeta, että osahankkeet ja
toimenpiteet ovat kohdentuneet valuma-alueelle sekä alueellisesti että paikal-
lisesti verrattain hyvin. Yhteiset teemat ovat olleet tärkeitä teemoja paikalli-
sesti ja alueella: ”Maanparannus ei näytä olevan pelloilla business, vaikka se
on sitä viherrakentamisessa”.

Toimenpiteitä on kohdennettu tietoisesti muutamaan kuntaan valuma-alu-
eella. Näiden kuntien yhteenlaskettu peltopinta-ala kattaa reilusti yli puolet va-
luma-alueesta. Jos toimenpiteillä on aikaansaatu todellista vaikutusta näissä
kunnissa, sen pitäisi mitä todennäköisimmin näkyä ensi vaiheessa lannoi-
tuskäytäntöjen muuttumisena niillä tiloilla, jotka ovat osallistuneet ravinneta-
selaskentaan. Lannoituskäytäntöjen muuttuminen vie oman aikansa ja siitä on
vielä matkaa ympäristökuormituksen vähentymiseen. Projektissa ”oikein
kohdentumisessa” korostuukin viranomaisnäkökulma selkeästi. Kohdentumisesta
on tullut kohdentamista. Kovin paljon ja kovin konkreettista ei ole kuitenkaan
saatu aikaan kohderyhmien näkökulmasta.

Projektin tiedotuksella, koulutuksella ja neuvonnalla on voitu vaikuttaa
vähän maatalouden erityisympäristötukien kohdentumiseen valuma-alueella.
Nurmijärvelläkään Valkjärven ympäristön vesistökuormitus- ja vesiensuojelu-
selvitys ja selvityksen tuloksista tiedottaminen ei tuottanut yhtään uutta
erityisympäristötukihakemusta.

Projektissa on haettu VIHTA-mallin soveltamisella vesiensuojelu-
toimenpiteiden kohdentamiseen alueellista ja paikallista näkökulmaa ja toimen-
piteiden toteuttamiseen alueellista kustannustehokkuutta. Miten tätä selvitystä
pitäisi jatkossa hyödyntää? Olisiko tulosten pohjalta pitänyt konkreettisesti käyn-
nistää neuvotteluprosessi erityistukien toteuttamiseksi valuma-alueella?  Mikä
taho huolehtii projektin päättymisen jälkeen siitä, että tehty työ hyödynnetään
ympäristötoimenpiteiden suunnittelussa ja päätöksenteossa niin, että viljelijät,
neuvojat ja maataloussihteerit osallistuvat suunnitteluun ja toimenpiteiden pai-
kalliseen kohdentamiseen?

5.4  Taloudellinen kestävyys ja tehokkuus

Projektin taloudellista kestävyyttä ja tehokkuutta kuvaava panos-tuotossuhde ei
kerro vielä toistaiseksi projektiin osallistuneiden tahojen sitoutumisesta.
Jatkokehittämistyöhön tai suoriin jatkohankkeisiin on vasta sidottu rahaa 1/10-
osa projektin ”siemenrahoituksesta”.

Selityksiä verrattain alhaiseen taloudelliseen tehokkuuteen voivat olla esi-
merkiksi projektin toimintastrategiaksi valittu tiedollinen ohjaus, tilatason mal-
lien kehittely, tutkimustiedon soveltaminen ja paikallinen kestävän kehityksen
ohjelmatyö. Tiedollisen ohjauksen rahamitallisia tuloksia voi olla mahdotonta
mitata tai eritellä samanaikaisesti muusta tiedonvälityksestä, koulutuksesta ja
neuvonnasta, jota tehdään ”normaalityönä”. Tulokset voivat olla sattumanva-
raisia ja monen eri asian ”summia”. Tutkimustiedon soveltamiseen ja (tila-
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tason) mallien kehittelyn luonteeseen kuuluu se, että osa kokeiluista epäonnis-
tuu. On vain osattava ”vetäytyä” riittävän ajoissa pois niistä kokeiluista, jotka
eivät kannata, ja hakea uusia vaihtoehtoja.

Huuhtoumamallin kokeilu ei taloudellisesti ollut kestävä kokeilu, sitä vas-
toin salaojien digitointihanke voi sellaiseksi vielä osoittautuakin. Valumavesien
hallintamallin kokeilullakaan ei tulevaisuudessa ole taloudellista merkitystä  -
se ei täytä taloudellisen kestävyyden kriteerejä projektityössä - ellei saatuja
tietoja hyödynnetä ministeriötasolla, ohjelmatasolla, maatalouden ympäristö-
tuen uudelleen ohjaamisessa ja varojen suuntaamisessa valuma-alueelle
erityisympäristötukitoimenpiteiden toteuttamiseen. Mallin kokeiluun satsatut
varat ”maksetaan takaisin” valtion investointeina vesiensuojeluun, luonnon
monimuotoisuuden ja maisemansuojeluun suunnattuna tukena tiloille ja valu-
ma-alueelle.

Paikallisagendatyön taloudellinen kestävyys mitataan lähitulevaisuudessa
kuntien kyvykkyytenä käyttää paikallisagendaohjelmatyötä strategisen suunnit-
telun välineenä. Jos kuntien tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmiin
on kirjattuna maa- ja metsätalouden työryhmien ehdotuksia sitoviksi tavoitteiksi
ja niille osoitettu toteutusta varten määrärahat, on paikallisagendatyössä onnis-
tuttu, ja siihen panostus on ollut taloudellisesti kestävää ja ehkä tehokastakin.

Koulutukseen ja neuvontaan panostamisen tulisi lähivuosina näkyä esi-
merkiksi viljelijöiden kasvaneena ja lisääntyneenä kiinnostuksena erityis-
ympäristötukisopimusten solmimiseen. Tässä taloudellista kestävyyttä on vai-
kea osoittaa, sillä ympäristötukijärjestelmään ohjatut varat ja koko järjestel-
män toimivuus näyttää olevan ensisijaisin tekijä viljelijöiden kiinnostuksen
heräämisessä ja uusien sopimusten syntymisessä.

5.5  Kokeiluluonteisuus ja tiedonvälitys

Projektissa on kokeiltu (uuden) tutkimustiedon soveltamista valuma-alueella ja
tiloilla. Viranomaisten ja tutkimustahojen näkökulmasta tässä on onnistuttukin.
Tuloksia kokeiluista hyödynnetään jatkotutkimuksissa ja mallien kehittämises-
sä.

Ravinnetaseosaprojektissa SIRKULA-ohjelman päivitettyä versiota tul-
laan jatkossa käyttämään nurmijärveläisillä tiloilla. 130 tilaa on tähän mennes-
sä saanut kokemusta taselaskennasta ja arvioi lähivuosina lannoituskäytäntö-
jään uudella tavalla. Ohjelman kehittäjä uskoo tämän tarkentavan lannoi-
tuskäytäntöjä näillä 130 tilalla, eli puolella Vantaanjoen valuma-alueesta. Sa-
maan aikaan ympäristötukijärjestelmää pitäisi voida tarkistaa niin, että se tuki-
si myös viljanviljelyssä riittävän monipuolisesti ja pitkäjänteisesti viljely-
suunnittelua ja -käytäntöjä. Tämän ongelman näkevät sekä tutkijat  (Lankoski,
2000) ja viljelijät, neuvojat ja maataloussihteerit paikallisesti. Palapelin osasten
tulee olla yhteensopivia!

Erityisesti nurmijärveläiset viljelijät ovat halunneet osallistua kokeiluihin
ja mallien testaamiseen tiloillaan. Vaikka todelliset käytännön hyödyt ovat jää-
neet vähäisiksi, on kokeiluihin osallistumisella kuitenkin ollut merkitystä (uu-
den) tutkimustiedon välittämisessä ja ruohonjuuritason kokemusten ja paikalli-
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sen asiantuntemuksen välittymisestä tutkimukseen. Tämän kehittämistyön mer-
kitys ja kestävyys testataan lähitulevaisuudessa siinä, missä määrin uudet ko-
keilut ja tutkimushankkeet voivat hyödyntää jo tehtyjen kokeiluiden ja selvitys-
ten tuloksia. Positiivinen tulos lienee myös se, että viljelijät näyttäisivät pai-
kallisesti olevan kiinnostuneita jatkamaan kokeilu- ja kehittämistoimintaa tut-
kimuksen ja neuvonnan kanssa yhteistyössä. Mitä enemmän valuma-alueelle
sijoittuu esimerkiksi uusia maanrakennetutkimuksen koealoja, tai viljely-
järjestelmät – kuormitus -tutkimuksen koealoja, sitä paremmin KeMaVa-pro-
jekti on onnistunut kehittämis- ja kokeilutoimintansa tulosten ja kokemusten
siirtämisessä.

Projekti on suoriutunut varsin ansiokkaasti ulkoisesta tiedottamisesta Maa-
seudun Tulevaisuuden, muiden alan ammattilehtien, Uudenmaan ympäristö-
keskuksen oman monistesarjan monisteiden, esitteiden ja oppaiden, retkien,
koulutuksen ja yleisötapahtumien avulla. Tiedotuksen välinevalikoima on ollut
riittävän monipuolinen. Olisiko kuitenkin vielä ollut jotakin tehtävissä? Mitkä
projektin alkuperäisistä kohderyhmistä jäivät saavuttamatta? Miten viljelijöi-
den lisäksi olisi saavutettu kuluttajat ja kaupunkilaiset? Olisiko pitänyt tarjota
esimerkiksi artikkelisarja jollekin aikakausilehdelle, kaupan keskusliikkeiden
kuluttajalehdille ja sähköisille tiedotusvälineille? Olisiko julkaisukynnystä
madaltanut se, että olisi reilusti hehkutettu maatalouden uudesta roolista, ei
vain vesiensuojelusta? Olisi tehty tavallaan osallistuvaa tiedotustutkimusta sa-
malla, kun uutisoidaan ympäristömyötäisestä maataloudesta.

Miten olisi voitu lisätä ruohonjuuritason tiedotusta, esimerkiksi viljelijäl-
tä kuluttajalle? Järjestämällä maatilaretkiä kaupunginosayhdistyksille. Touko-
kesäkuun 2001 vaihteessa toteutettava Vantaanjoen koulutapahtuma lisää hie-
nolla tavalla ruohonjuuritason yhteistyötä. Samoin lähivuosina Uudenmaan maa-
taloustuottajain kummitilatoiminta voi onnistuessaan ”valmentaa” oikealla ta-
valla tulevaisuuden kuluttajia, joille myös maatalouden ympäristökysymykset
ja laatu ovat tärkeitä kysymyksiä.

6  KEHITTÄMISEHDOTUKSET

6.1  Ympäristötukeen täsmäaseita

Viljelijät ovat aina olleet kiinnostuneita viljelystä prosessina, joka jatkuu yli
sukupolvien. Sen takia on luonnollista, että he ovat erityisen kiinnostuneita maan
kasvukunnon ylläpidosta, maaperän ominaisuuksista, eroosion aisoissa pitämi-
sestä, maan vesitalouden huollosta ja tiivistymisen ennalta ehkäisystä savimailla
sekä viljelytekniikoista, joiden avulla satotasot voidaan säilyttää, tai niitä voi-
daan jopa kohottaa. Maaperä ja sen kasvukunto on viljelijän peruspääomaa,
josta vuosi vuoden jälkeen olisi saatava lisäarvo(ja) pitkälle tulevaisuuteen.
Teollisuudessakin konekantaa sen vanhetessa uusitaan, miksi maan kasvu-
kunnosta ei pidettäisi huolta. Ympäristötuen tulisi viljelijän näkökulmasta an-
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taa valmiudet tämän peruspääoman jatkuvasta tuottavuudesta huolehtimiseen.
Arviointikeskustelujen valossa näyttää siltä, että ympäristötukijärjestelmä

kaipaa tarkistuksia, joiden avulla tuotannon ja viljelyn paikalliset erityispiir-
teet voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon. Esimerkiksi kesannointitukea
tulee tarkistaa siten, että viherkesannointi on kaikille tuotantosuunnille mahdol-
linen. Viherkesannointia pidetään paikallisesti tärkeänä maan rakenteeseen vai-
kuttavana toimenpiteenä, johon nykyinen tukijärjestelmä ei viljanviljelyssä
kannusta. Nykyisten tukiehtojen ei koeta myöskään tukevan viljelyn monipuo-
listamista viljanviljelyssä. Kevytmuokkausta tai sänkimuokkausta ei pidetä ylei-
sesti kovin hyvinä toimenpiteinä savimailla, joissa maan vesitalouden sääte-
lystä huolehtiminen on tärkeää viljelyn onnistumisen kannalta. Tarkennettua
lannoitusta pidetään sopivana toimenpiteenä ravinnekuormituksen vähentämi-
sessä, samoin typen kerääjäkasvien ja aluskasvien viljelyä. Täsmäviljely-
tekniikan yleistymiseen uskotaan, ja toivotaan, että se sisältyisi tuen ehtoihin
tulevaisuudessa.

Tuen kolmiportaisuus voitaisiin purkaa siten, että lähes kaikki nykyisistä
toimenpiteistä sisällytettäisiin perustukeen. Erityistukiin jätettäisiin lähinnä vain
perinnemaisemien hoitotoimenpiteet ja paikalliset (teknologiset) kokeilut, joil-
la edistettäisiin vesiensuojelua, maisemanhoitoa ja luonnon monimuotoisuuden
hoitoa. Erityisympäristötukien kustannuksia on  syytä tarkistaa esimerkiksi taa-
jama-alueilla jatkuvan hoidon ja kunnossapidon takia.

Pakolliseen ympäristökoulutukseen kaivataan koulutusorganisaatioilta ”uu-
sia ja paikallisia näkökulmia” ja toivotaan uudenlaisten koulutustilanteiden luo-
mista koulutukseen osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi. ”Aktiiviset vil-
jelijät toki hakevat uuden tiedon, suurin osa on kuitenkin passiivisia, joten tar-
vitaan myös koulutuskynnyksen madaltamista.”

Kaiken kaikkiaan ympäristötukijärjestelmän on viljelijöiden näkökulmas-
ta oltava luotettava. Nykyisen tukijärjestelmän rahoitus olisi turvattava allo-
koimalla LFA-tukeen suunnattuja varoja ympäristötuen ja varsinkin erityistukien
rahoittamiseen. Ympäristötuen rahoitusta olisi voitava suunnata alueellisesti ja
paikallisesti eniten kuormittavien kohteiden kuormituksen vähentämiseen, ku-
ten Ruotsissa tehdään. Paikallisella ja alueellisella kohdentamisella voitaisiin
nykyistä paremmin myös ottaa huomioon maisema- ja kulttuuriarvot sekä luon-
non monimuotoisuuden hoito, ylläpito ja suojelu. Kysymyshän on loppujen lo-
puksi myös tukijärjestelmään käytettyjen varojen taloudellisesti kestävästä ja
tehokkaasta kohdentamisesta. Tuen paikallisella ja alueellisella kohdentamisella
voidaan olettaa saavutettavan selviä hyötyjä hajakuormituksen vähentymisenä,
veden laadun parantumisena, virkistyskäyttöarvojen kohentumisena, maisema-
ja kulttuuriarvojen säilymisenä ja luonnon monimuotoisuuden ylläpidossa. Osa
näistä hyödyistä on myös selkeitä rahamitallisia hyötyjä, jolloin
tukijärjestelmänkin  tehokkuus parantuu.

6.2 Kuormitus, maaperä ja viljelykäytäntöjä

Viime aikaisten tutkimusten valossa ja vesiensuojelutoimenpiteiden koh-
dentaminen keskimääräisen lannoitustason alentamiseen ja huuhtoutumisen vä-



32

hentämiseen ei olekaan tehokkain tapa vähentää kuormitusta. Tila- ja loh-
kokohtaisesti tärkeämmälle sijalle näyttävät nousevan maaperän rakenne ja
maaperän ominaisuudet sekä erilaiset viljelykäytännöt ja niiden vaikutus maape-
rään ja maan kasvukuntoon. Tutkimusten mukaan esimerkiksi typen huuh-
toutumisriski kasvaa maan multavuuden lisääntyessä. Riski on erityisen suuri
peruna- ja sokerijuurikasmailla sekä lohkoilla, joille on levitetty paljon karjan-
lantaa tai joita on avokesannoitu. Tällaisilla lohkoilla voi syksyisin ja keväisin
olla mineraalityppeä enemmän kuin 30 kg/ha, joskus jopa yli 100 kg/ha ja typen
huuhtoutumisriski onkin huomattava (Turtola 2001).

Viimeisimmässä maaperän ominaisuudet  – viljelyjärjestelmät  –  kuormitus-
tutkimuksessa on päädytty samankaltaisiin johtopäätöksiin, joita Vantaanjoen
varressa peltojaan viljelevät viljelijät ovat pohtineet jo vuosia. Viljelijät ovat
olleet huolestuneita maan tiivistymisestä savimailla, maan huonosta vesi-
taloudesta, maan kasvukunnon heikentymisestä ja satotasojen alentumisesta.
Viljelyprosessin ja paikallisten olosuhteiden asiantuntijoina heitä kiinnostavat
erityisesti (uudet) viljelytekniikat ja -käytännöt. Viljelijät näyttävät olevan kiin-
nostuneita kokeilemaan ja testaamaan viljelytekniikoita, joiden avulla he odot-
tavat satotasojen kohoavan, viljelyn monipuolistuvan, kasvinvuorottelun
mahdollistuvan ja eroosion pysyvän aisoissa. Paikallisen tiedon ja tutkimustie-
don johtopäätösten yhdenmukaisuus ei oikeastaan ole ihme, ovathan viljelijät
kiinnostuneita viljelystä prosessina, joka jatkuu yli sukupolvien! Etelä-Suo-
messa yksipuolisen viljelyn vaivaamilla savipelloilla tärkeä käytännön vilje-
lyn kysymys on, mikä viljelytapa on taloudellisin maan kasvukunnon ylläpidossa
ja satotasojen säilyttämisessä, jopa kohottamisessa. Tämän kysymyksen ratkai-
semiseksi viljelijät, neuvojat, maataloussihteerit, ympäristöviranomaiset ja tut-
kimus voivat tehdä hedelmällistä ja käytännönläheistä yhteistyötä tilatasolla.
Yhteistyötä, jossa maatalouden vesistökuormitus tulee huomioon otettua yhtenä
tekijänä suuremmassa viljelyjärjestelmäkokonaisuudessa. Juuri tämänkaltaisista
tilatason  menetelmistä viljelijät ovat kiinnostuneita!

Viljelymenetelmiä tulee kehittää ympärivuotisen kasvillisuuden mahdol-
listavaan suuntaan. Esimerkiksi kasvipeitteisyyden lisääminen viljelemällä alus-
kasveja näyttää lupaavalta keinolta vähentää sadonkorjuun jälkeisen
jäännöstypen ja maassa syksyllä mineralisoituvan typen huuhtoutumista. Tutki-
jat ennustavat, että ilmaston lämmetessä yleistyvä syysviljojen viljely tulee li-
säämään kasvipeitteisyyttä ja vähentämään typen huuhtoutumista. Toisaalta il-
maston lämpeneminen tuo uuden haasteen, sillä routa-ajan lyheneminen suosii
typen mineralisaatiota ja vapautuva nitraattityppi liikkuu yleistyvien vesisateiden
seurauksena pois juuristosyvyydestä jo talvella.

7  MUUTOKSET YMPÄRISTÖNTILASSA

Tässä luvussa on lyhyt katsaus Vantaanjoen vesistöalueen ympäristön tilaan.
Ensin tarkastellaan ravinnekuormitusta, sitten velvoitetarkkailun tuloksia ka-
laston ja pohjaeläimistön osalta, jokikunnostusten ja jätevesien käsittelyn vai-
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kutuksia virkistyskäyttöarvojen kohentumiseen virkistyskalastustilastojen va-
lossa.

Tässä esitetyllä katsauksella on haluttu kuvata lyhyesti, mutta mahdolli-
simman monipuolisesti vesistön tilassa ja lähiympäristössä tapahtuneita muu-
toksia. Muutaman vuoden kuluttua voimaan astuva vesipuitedirektiivi edellyt-
tää suomalaiselta vesien tilan seurannalta nykyistä laajempaa seurantaa ja ve-
sien tilan tarkkailua, jossa erityisesti ekologisilla tunnuksilla seurataan ja tul-
kitaan vesistön hyvinvointia. Vesien tila määritellään direktiivissä ekologisen
ja kemiallisen tilan perusteella. Näistä huonompi määrää vesien tilan luokituksen.
Ekologinen tila ilmaistaan biologisten muuttujien avulla. Näitä voivat olla pohja-
eläimet, vesikasvillisuus, kasviplankton, kalat ja perifyton (järvissä).

7.1  Ravinnekuormitus Vantaanjoessa 1980 - 2000

Suunnittelija Päivi Piispa,
Kestävä maatalous Vantaanjoella -projekti
Ylitarkastaja Leena Villa,
Uudenmaan ympäristökeskus

Vantaanjoessa jätevesien fosforin aiheuttama kuormitus on alentunut 1980-lu-
vun alusta noin 70 prosentilla. Typpikuormitus on vastaavasti alentunut vain 15
prosenttia. Vuonna 1996 oli jätevesien aikaansaama fosforikuormitus noin 4
prosenttia ja typpikuormitus 16 prosenttia. Jätevesien puhdistuksen tehostuttua
mereen kulkeutuva fosforimäärä on vähentynyt voimakkaasti nimenomaan 1980-
luvun loppupuolella ja 1990-luvun alussa aikaisempaan nähden.

Hajakuormituksesta peltoviljelyn osuus oli 1990-luvun alussa noin 71 500
kg fosforia ja noin 795 000 kg typpeä ja karjatalouden osuus 2 300 kg fosforia
ja 46 000 kg typpeä. Fosforipitoisuuksissa ja määrissä on ollut hienoista nou-
sua 1990-luvun puolivälin jälkeen. Hajakuormituksen osuuden pienentymistä
on kuitenkin tutkijoiden mielestä vielä vaikea erottaa selvästi joen ravinnepi-
toisuuksissa tai ainemäärissä  (Villa & al. 1999). Vantaanjoen suuret virtaa-
mavaihtelut lisäävät epävarmuutta tulkintoihin.

Maatalouden ympäristötuen ehtojen toteutumista on Suomessa seurattu val-
takunnallisessa MYTVAS-tutkimuksessa vuodesta 1995 alkaen. Seurannassa
on keskitytty niiden toimenpiteiden toteuttamisen arviointiin, joilla on vaiku-
tusta vesistökuormituksen vähentämisessä. MYTVAS-tutkimuksen mukaan maa-
talouden ympäristötukijärjestelmä on muuttanut viljelykäytäntöjä selvästi ym-
päristöystävällisempään suuntaan (Gröönroos & al. 1998). Lannoitusmäärät ovat
laskeneet erityisesti fosforin osalta ja lannoitustasoja on alennettu. Eläintiheydet
ovat pienentyneet ja talviaikainen kasvipeitteisyys on lisääntynyt. Uudellamaalla
seurannassa on koealueena Lepsämänjoen valuma-alue Nurmijärvellä.

Tuorein MYTVAS-seuranta antaa viitteitä siihen suuntaan, että Lepsä-
mäjoella kuormitus olisi alentumassa maatalouden ympäristötuen uusien ehto-
jen ansiosta: lannoitetasoja on alennettu, kasvipeitteisyyttä on lisätty ja eläin-
ten määrä on vähentynyt (Palva, 2001). Typen osalta vaikutukset ovat nähtävis-
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sä nopeammin kuin fosforin osalta. Siirtyminen kevennettyyn muokkaukseen on
jopa saattanut lisätä erityisesti liukoisen fosforin huuhtoutumista Vantaanjokeen.
Uudessa ympäristötuessa on viljanviljelyn viherkesannointiehtoja muutettu.
Muutoksella voi olla vaikutusta ravinnekuormitukseen uusimpien kotimaisten
tutkimusten valossa (Känkänen & al. 2001).

7.2  Jätevesien ja jokikunnostusten vaikutus Vantaanjoen
kalastoon ja kalastukseen 1990-luvulla

Tutkija Ari Saura,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Jätevesien ja satunnaispäästöjen vaikutus kalastoon

Jokiveden laatu on parantunut Vantaanjoella viime vuosikymmenien aikana huo-
mattavasti vesiensuojelullisten toimenpiteiden ansiosta. Myös Päijänteen veden
johtaminen latvajärviin (Rusutjärvi ja Ridasjärvi) on parantanut kesäisin ali-
virtaamakausina veden laatua ja määrää. Joen alajuoksun keskitetty viemäröinti
ja meriviemäri ovat parantaneet veden laatua.

Tehokkaista puhdistamoista huolimatta Vantaanjoki on edelleen rehevä.
Puhdistetutkin jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita ja varsinkin joen latva-
alueilla, Riihimäellä ja Nurmijärvellä puhdistetun jäteveden osuus koko vir-
taamasta on suuri. Hajakuormituksen pitäminen jokiluonnon kannalta kohtuulli-
sella tasolla on vaikeaa ja haastavaa.

Ravinnekuormituksen lisäksi Vantaanjokeen joutuu usein muun muassa teol-
lisuudesta, jäteveden puhdistamoilta ja liikenteen säiliökuljetuksista erilaisia
satunnaispäästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi Havin pesuainepäästö vuonna 1995
(Mikkola 1998)  ja Riihimäen jäteveden puhdistamon lietepäästö vuonna 2000
(Saura 2000a). Satunnaispäästöillä on usein suuremmat vaikutukset joen
kalastoon kuin jatkuvalla ravinnekuormituksella, varsinkin jos ne tapahtuvat,
kuten edellä mainitut päästöt, joen latvaosissa, joissa vähäisen vesimäärän vuok-
si laimeneminen on vähäisempää kuin alajuoksulla.

Vantaanjoen pistekuormitus on kohdistunut voimakkaimmin pääuoman latva-
osiin. Pistekuormituksen vaikutusta on seurattu ja seurataan Vantaanjoen kala-
taloustarkkailun yhteydessä. Viimeisin raportti on vuosien 1996-1999 tark-
kailujaksosta  (Leinonen ja Saura 2000).

Pistekuormituksena jokeen tulleen ravinnekuorman ja satunnaispäästöjen
vaikutuksesta Vantaanjoen yläosan koskien kalasto on lajistollisesti köyhempi
kuin joen alaosassa. Esimerkiksi Kytäjoen haaran yläpuolella tavattiin
pääuomassa seitsemää kalalajia  (harjus, taimen, lahna, särki, ahven, made ja
kivisimppu) ja sen alapuolella 14 alalajia  (harjus, lohi, taimen, kirjolohi, lah-
na, salakka, särki, turpa, törö, ahven, ankerias, hauki, made, kivisimppu). Vas-
taavat yksilötiheydet ja biomassat on esitetty kuvassa 1. Kalastomuutokset ovat
tapahtuneet vuosikymmenten aikana. Pelkästään ravinnekuorman aiheuttamia
kalastomuutoksia ei ole voitu osoittaa tapahtuneen enää 1990-luvulla.



35

Taulukko 7.1. Vuotuinen kokonaisfosforikuormitus Vantaanjoesta  Suomenlah-
teen ja keskivirtaamat 1980 - 2000. Lähde: Leena Villa 2001.

VANTAANJOKI

VANTAANJOKI

Taulukko 7.2. Vuotuinen kokonaistyppikuormitus Vantaanjoesta Suomenlahteen
ja keskivirtaamat. Lähde: Leena Villa 2001.
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Koskikunnostusten vaikutus lohikalojen poikastuotantoon

Vantaanjoen pääuomassa on 1990-luvulla tehty huomattavia koskikunnostuksia.
Kunnostusten rahoittajana on ollut Uudenmaan TE-keskus ja suunnittelijana ja
toteuttajana Uudenmaan ympäristökeskus. Kunnostusten yhteydessä on lohi-
kaloille luotu uusia kutu- ja poikasalueita sekä poistettu nousuesteitä. Seuranta-
kohteina ovat olleet Vantaanjoen Myllymäenkoski ja Nukarinkoski. Sähkö-
kalastuksissa saadun kalastoaineiston avulla on voitu arvioida kunnostusten vai-
kutuksesta kalatiheyksissä ja -lajisuhteissa tapahtuneita muutoksia. Selvimmin
kunnostukset ovat vaikuttaneet lohikalojen (taimen, harjus ja kirjolohi) luonnon-
poikastuotantoon) (kuva 2, seuraavalla sivulla). Koskissa viihtyvät mateet ja
kivisimput vähenivät ensin kunnostusten vaikutuksesta (Lempinen ja Saura 1999).
Myöhemmin niidenkin on todettu hyötyneen koskien kiveämisestä.
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Kuva 1. Vantaanjoen pääuoman koskien keskimääräinen kalatiheys ja -biomassa
Kytäjoen haaran ylä- ja alapuolella vuonna 1996 (Saura 2000b).

Kalastus Vantaanjoella

Vantaanjoen kalataloustarkkailuun liittyy myös kalastusta vuosina 1996 ja 1998
koskevat kyselytutkimukset. Vantaanjoen vesistöalueella kalasti vuonna 1998
noin  6000 kotitaloutta ja  erityiskalastusluvan lunastaneita kalastajia  oli noin
8000. Kalastuspäivien kokonaismääräksi saatiin yli 160 000, mikä vuoteen 1996
verrattuna oli vähentynyt 30 000 vuorokaudella. Ilmeisesti vuonna 1997 voi-
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maan astunut läänikohtainen viehekalastusjärjestelmä selittää kalastajamäärien
vähenemisen. Vantaanjoki on selkeästi vapakalastusjoki, sillä kaksikolmasosaa
kalastajista käyttää pyynnissään heittovapoja ja lähes puolet perhovapaa. Tär-
keimmät saalislajit ovat kirjolohi, ahven, hauki, särki ja taimen. Toivelistan
kärjessä olivat lohi ja taimen. Kyselytutkimuksessa hyödynnettiin myös ihmis-
ten tekemiä havaintoja vesistöalueen tilasta.

Yleisimmät kielteiseksi koetut ympäristöongelmat ovat käyttäjien mieles-
tä: kuolleiden kalojen esiintyminen rantavedessä, veden hajuhaitat ja le-
väkukinnat. Positiiviseen kehitykseen luonnossa voidaan luokitella se, että run-
sas viidennes lupakalastajista oli havainnut lohikalasaaliiden runsastuneen. Yh-
teenvetona voidaan todeta, että vuonna 1998 kaikkia tärkeimpiä ympäristöon-
gelmia havaittiin aikaisempaa vähemmän. Kyselytutkimukseen vastanneiden suh-
tautuminen jokien kalataloudelliseen kunnostukseen oli vuonna 1998 aikaisem-
paa myönteisempi. Noin 95 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä,
että kunnostaminen on tarpeellista (Leinonen 2000).

7.3  Vantaanjoen pohjaeläimistö 1990-luvulla

Tutkija Katriina Könönen,
Helsingin yliopisto,
limnologian ja ympäristöekologian laitos

Pohjaeläimistön tilaa on seurattu Vantaanjoen vesistöalueella velvoitetarkkai-
luna. Tarkkailua ovat tehneet vuosien varrella monet eri tahot. 1990-luvulla
velvoitetarkkailua on tehty usean vuoden välein, mutta jatkossa seurantaa on
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tarkoitus tehdä joka toinen vuosi. Näytteenottomenetelmät ovat vaihdelleet vuo-
desta toiseen, samoin eläinten määritystaso. Tämän vuoksi selkeän kuvan saa-
minen mahdollisista muutoksista joen pohjaeläimistössä tutkitulla aikavälillä
on hankalaa.

Elokuun lopussa vuonna 1995 tapahtuneen Riihimäen Havin tehtaiden
pesuainepäästön jälkeen tehtiin selvitys pohjaeläimistön tilasta muutamilla
Vantaanjoen koskilla. Muutama viikko pesuainepäästön jälkeen otettujen näyt-
teiden mukaan pohjaeläimistö ei näyttänyt kärsineen päästöstä (Paasivirta 1995).

Hirvenoja (2000) on tutkinut Vantaanjoen Pitkäkosken ja sen yläpuolisen
suvannon (V12) pohjaeläimistöä vuosina 1982-1991. Hirvenojan mukaan ei
pohjaeläimistössä ole tapahtunut kyseisenä ajanjaksona suuria muutoksia, vaikka
vedenlaatu on parantunut. Tutkimustulosten tulkintaa vaikeuttaa kuitenkin pieni
näytemäärä, kunakin ajankohtana on otettu vain yksi potkuhaavinäyte. Päi-
vänkorentojen vähentynyt määrä Pitkäkoskessa saattaa Hirvenojan mukaan il-
mentää huonontumista vedenlaadussa, samoin koko tutkimusjakson aikana erit-
täin harvalukuiset koskikorennot viittaavat huonoon vedenlaatuun. Koski-
korentojen määrä on ollut silmiinpistävän vähäinen muissakin Vantaanjoella
tehdyissä pohjaeläintutkimuksissa, mikä omalta osaltaan kertoo melko suuresta
kuormituksesta joessa. Muuten pohjaeläimistö on melko monipuolinen.

Vantaanjoen hitaasti virtaavien osuuksien pehmeäpohjaisten suvanto-
paikkojen pohjaeläinyhteisöt koostuvat pääasiassa surviaissääskistä
(Chironomidae spp.), pallo- (Sphaerium spp.) ja hernesimpukoista (Pisidium
spp.) sekä suursimpukoihin kuuluvista järvi- (Anodonta spp.) ja jokisimpukoista
(Unio spp.). Pehmeillä pohjilla esiintyy runsaasti myös vesisiiroja (Asellus
aquaticus) ja harvasukasmatoja (Oligochaeta spp.). Päivänkorentoihin kuulu-
vat pohja-aineksen sekaan kaivautuvat isosurviaiset (Ephemera vulgata) ovat
melko runsaita samoin Caenis horaria -pikkusurviaiset.

Koskien nopeasti virtaavilla matalilla osuuksilla runsaslukuisin pohjaeläin-
ryhmä on vesiperhoset eli sirvikkäät, joita Vantaanjoella on havaittu yli 20
lajia. Erityisesti Hydropsyche-sukuun kuuluvat siiviläsirvikkäät ovat runsaslu-
kuisia. Surviaissääsket (Chironomidae), harvasukamadot (Oligochaeta),
päivänkorennot (Baetis-suku) ja purokuoriaiset  (Elmidae) esiintyvät myös run-
saina koskipaikoilla. Vantaanjoessa esiintyy jossain määrin myös purokatkaa
(Gammarus pulex). Yhteensä Vantaanjoesta on tavattu ja määritetty noin 130
pohjaeläinlajia.

Tällä hetkellä koskipaikkojen hyönteisvaltaiset pohjaeläinyhteisöt ovat
parhaita virtavesien tilan ilmentäjiä. Järvien tilan seurannassa käytetyt ryhmät,
erityisesti surviaissääsket ja harvasukasmadot esiintyvät runsaina myös jokien
hitaammin virtaavien osuuksien pehmeillä pohjilla, mutta niiden käyttöä hanka-
loittaa vaikea lajinmääritys ja virtavesilajien ekologian puutteellinen tuntemus.

Koskipaikoilta voidaan laskea ADPT-indeksi, joka kuvaa näytealueen kes-
kimääräistä likaantuneisuutta siellä esiintyvien pohjaeläinheimojen perusteel-
la. Indeksi perustuu siihen, että virtavesipohjaeläinten ympäristövaatimuksista
on johdettu kunkin heimon painoarvoksi luku 1-10. Kymmenen pisteen heimot
ovat kuormitukselle herkimpiä, joten mitä korkeamman arvon indeksi saa, sen
parempaa vedenlaatua eläimet ilmentävät. Sekä kuormitusta kohtaan hyvin kes-
täviä että herkkiä lajeja sisältävät surviaissääskien heimo ja harvasukasmadot
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jätetään yleensä pois tarkastelusta (ISO 1984).
Viimeisimmästä jo raportoidusta, vuoden 1996 pohjaeläinseurannasta

laskettuja ASPT-indeksejä verrattiin vuoden 1992 seuranta-aineiston perusteella
laskettuihin  (Anon 1992) sekä vuonna 1995 Havin pesuainepäästön jälkeen
muutamista koskista laskettuihin (Paasivirta 1995) vastaaviin indekseihin (Tau-
lukko 1). Indeksit olivat melko samaa tasoa eri vuosina. Ruutinkoskessa ja
Königstedtinkoskessa indeksi oli korkeampi vuonna 1996 kuin aiemmin. Vuo-
den 1996 keskinäisessä vertailussa ASPT-indeksi antoi hieman korkeampia ar-
voja alimmilta tutkituilta koskilta verrattuna ylempiin koskiin eli vedenlaatu
oli pohjaeläimistön mukaan hieman parempaa alemmilla koskilla (Ruutinkoski
ja Königstedtinkoski) verrattuna ylempänä joella sijaitseviin koskiin. Kylmä-
ojan pohjaeläimistö indikoi koko tutkitun Vantaanjoen vesistöalueen huonointa
vedenlaatua  (ASPT -indeksi 5,0). Kylmäojasta puuttuivat muun muassa muissa
koskissa harvakseltaan esiintyneet, likaantumiselle herkät koskikorennot sekä
purokuoriaiset.

Taulukko 1. Vuosien 1992, 1995 ja 1996 pohjaeläinyhteisöjen perusteella las-
ketut ASPT-indeksit Vantaanjoen vesistöalueella. Suluissa tutkimuksen tekijä.

Vedenlaadun lisäksi pohjaeläinlajiston monipuolisuuteen vaikuttavat erityises-
ti koskipaikkojen pohjan laatu ja sen monipuolisuus. Runsaiden sammalten
peittämät kivikot ja paljaat soraikot suosivat monipuolisinta pohjaeläimistöä.
Sammalten määrä voi vähentyä koskikunnostusten johdosta. Tämä tulisi ottaa
huomioon kunnostuksia tehtäessä eli riittävä määrä joen pohjaa tulisi jättää
kunnostuksissa koskemattomaksi, jotta hidaskasvuiset sammalet voivat säilyä
myllerryksistä huolimatta.

Vantaanjoessa esiintyy edelleen harvalukuisena harvinaiseksi, silmällä-
pidettäväksi lajiksi luokiteltuja virtavesiluteita (Aphelocheirus aestivalis). Laji
kärsii vedenlaadun huonoudesta ja erityisesti vesien rakentamisesta, kuten
ruoppauksista. Königstedtinkosken soraikot ovat olleet pääasiallisia virtavesi-
luteen esiintymispaikkoja.

Koskipaikat ASPT 1992 
Paavo Ristola Oy 

ASPT 1995 
Paasivirta 

ASPT 1996 
RKTL 

Ruutinkoski            6,2           6,0         7,0 
Königstedtinkoski            6,1              7,0 
Myllykoski, Palojoki            6,3         6,1 
Nukarinkoski            6,1           5,6         5,9 
Hyyppärä            6,1          6,1 
Sahamäenkoski, Luhtaoja  

 
  

        6,1 
Kylmäoja, Viertola           5,0 
Tikkurilankoski           6,0 
Myllykoski, Keravanjoki  

           6,6 
  

        6,2 
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8  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Osa projektin tavoitteista toteutui

Kestävä maatalous Vantaanjoella –projektissa on ansiokkaasti kokeiltu uusim-
man tutkimustiedon soveltamismahdollisuuksia tilatasolla ja kehitetty
tilakohtaisia, jopa lohkokohtaisia ravinnekuormituksen arviointimenetelmiä,
järjestetty lukuisia koulutustilaisuuksia, tuotettu monipuolisia ja käytännön-
läheisiä opas- ja tiedotusmateriaaleja, ja annettu henkikökohtaista neuvontaa.
Myös ympäristönhoitotoimenpiteiden hyötyjä ja kustannuksia on arvioitu.
Projektin lähestymistapa on ollut monitieteinen ja tilatason ratkaisuja korosta-
va.

Yhteistyöverkosto maatalouden ympäristönsuojelussa on projektin ansi-
osta laajentunut ja vakiintunut. Projektissa on myös ideoitu jatkohanketta, jossa
yhteistyötä voidaan entisestään syventää.

Projektin loppuarvioinnin tulosten perusteella Kestävä maatalous Vantaan-
joella –projektin kokemuksia ja tuloksia voidaan parhaiten hyödyntää jatkossa
viranomaistyössä, tutkimuksessa ja opetuksessa. Viljelijän ja maatalousneuvojan
käyttöön sopivia ravinnekuormituksen menetelmiä saatiin kehitettyä tarkentamalla
SIRKULA-ravinnetaseohjelmaa, jota ryhmä aktiivisia nurmijärveläisviljelijöitä
haluaa käyttää jatkossa ravinnekuormituksen arviointiin tiloillaan. SIRKULA-
ravinnetaseohjelman kehittäjän sanoin voidaan todeta, että projektin myötä
ravinnetaselaskenta on vakiintumassa Suomeen.

Kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmatyö Hyvinkäällä, Nurmi-
järvellä ja Vantaalla antaa jatkossa mahdollisuuden toteuttaa paikallisia aloit-
teita maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Viljelijät pitävät tär-
keänä kuntien välistä yhteistyötä esimerkiksi ympäristökoulutuksessa. Maape-
rän rakenteeseen, ominaisuuksiin ja viljelytekniikkoihin liittyvät kysymykset
kiinnostavat erityisesti viljelijöitä myös vesiensuojelunäkökulmasta. Samoin
viljelijät toivovat panostettavan maatalouden energia- ja jätehuoltoon.

Ympäristönhoitotoimenpiteiden kustannusten ja hyötyjen arviointi –osa-
projektin tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää maataloustutkimuksessa ja
MYTVAS 2 –seurantatutkimuksessa.

Tilatasolla ympäristöhyötyjen ja –kustannusten arviointi ei vielä mallin
pohjalta onnistu, vaan vaatii jatkokehittelyä.

Huuhtoumalli –osaprojektin tuloksia voidaan parhaiten hyödyntää tutki-
muksessa ja opetuksessa. Neuvonnan työkaluksi mallista ei vielä ole.  Sala-
ojien digitointikokeilu Tuusulanjärven valuma-alueella tarjoaa todellisen tek-
nologisen innovaation, jota voidaan hyödyntää valumavesien talteenotossa.

Kestävä maatalous Vantaanjoella –projektin ulkoisessa tiedottamisessa on
onnistuttu erinomaisesti. Projektin kohderyhmistä viljelijät, maatalouden asi-
antuntijat ja viranomaiset on tavoitettu kattavasti muun muassa alan ammatti-
lehtien, Maaseudun Tulevaisuuden ja erilaisten tapahtumien avulla. Myös lu-
kuisat koulutustilaisuudet ovat toimineet tiedonjakamisen kanavina.

Maatalouden vesistökuormituksen puolittuminen edellyttää jatkossa mo-
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nia toimia: tarkistuksia ympäristötukijärjestelmään, valuma-alueittaisten vesien-
suojelutavoitteiden määrittelyä, panostuksia maaperän rakenteen, ominaisuuk-
sien ja viljelykäytäntöjen tutkimiseen paikallisesti ja uudenlaisten neuvonta-
menetelmien hyödyntämistä.
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LIITE 1.

Arviointiin osallistuneet henkilöt ja tahot:

- Esko Mikkola, viljelijä, Nurmijärvi
- Jussi Myyrinmaa, viljelijä, Nurmijärvi
- Pirjo Myyrinmaa, viljelijä, Nurmijärvi
- Reijo Myyrinmaa, viljelijä, Nurmijärvi
- Touko Vuori, viljelijä, Nurmijärvi
- Kirsi Vilonen, konsultti
- Seppo Koivula, Nurmijärvi
- Martti Pikkanen, Nurmijärven kunta
- Tiina Günther, Hyvinkään kaupunki
- Sinikka Holmström, Espoon kaupunki
- Marja Tuononen, Uudenmaan maaseutukeskus
- Aila Tarvainen, Uudenmaan maaseutukeskus
- Jarmo Keskinen, Uudenmaan maaseutukeskus
- Olavi Tuomi, viljelijä, Hyvinkään Usmi
- Seppo Söderholm, viljelijä, Hyvinkäänkylä
- Eeva Söderholm, viljelijä, Hyvinkäänkylä
- Heikki Ovaska, viljelijä, Hyvinkäänkylä
- Pertti Tekri, viljelijä, Aholankallio
- Raimo Honkala, viljelijä, Hyvinkäänkylä
- Matti Servomaa, viljelijä, Hyvinkäänkylä
- Osmo Pekkala, viljelijä, Hyvinkäänkylä
- Heimo Sillanpää, Hyvinkää
- Markus Eerola, viljelijä, Hyvinkää
- Aino Löytty, 4 H-neuvoja, Hyvinkää
- Kirsi Jokinen, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Annika Kaila, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Taina Korjala, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Henna Majuri, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Sonja Seppänen, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Eeva Majuri, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Mari Eklund, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Anu Komulainen, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Taina Ahonen, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Kati Loman, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Tanja Harju, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Hannu Niukkanen, opiskelija, Laurea AKK, Hyvinkää
- Liisa Pesonen, konsultti, Helsingin yliopisto
- Helena Äijö, konsultti, 100Gen -konsulttitoimisto
- Sini Wallenius, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö
- Mauri Pekkarinen, toimitusjohtaja, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
  kuntayhtymä
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- Ilona Bärlund, tutkija, Suomen ympäristökeskus
- Kirsti Granlund, tutkija, Suomen ympäristökeskus
- Leena Villa, ylitarkastaja, Uudenmaan ympäristökeskus
- Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto
- Eija Lehtonen, Uudenmaan ympäristökeskus
- Irmeli Ahtela, Uudenmaan ympäristökeskus
- Minna Kaljonen, tutkija, Suomen ympäristökeskus
- Asta Kuosmanen, ympäristövastaava, Marttaliitto
- Sinikka Rantalainen, ympäristötarkastaja, Vantaan kaupungin ympäristö-
  keskus
- Pasi Rikkonen, tutkija, maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
- Seppo Rekolainen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
- Timo Kairessalo, professori, Helsingin yliopisto.
- Kauko Koikkalainen, tutkija, Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
- Minna Ollas, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö
- Jaakko Holsti, toiminnanjohtaja, Uudenmaan maataloustuottajaliitto
- Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
- Jarmo Kitula, tarkastaja, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus
- Jukka Rajala, konsultti, erikoistutkija, Helsingin yliopisto,
  Mikkelin toimipiste
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LIITE 2.

Ryhmäkeskustelu- ja haastattelurunko.

- Projektin tavoitteiden toteutuminen:

- vähentää maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta ja muita haitallisia
ympäristövaikutuksia
- kokeilla uutta menetelmää, jolla parannetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta
viljelijöiden, muiden paikallisten tahojen ja aluetason toimijoiden kesken
- kokeilla, miten uusin tutkimustieto on sovellettavissa ja miten sitä voidaan
välittää eri osapuolille
- kokeilla ja kehittää paikallisiin olosuhteisiin sopivia tilakohtaisia ympäris-
tönsuojelutoimenpiteitä
- välittää paikallista tietoa ja kokemusta aluetasolle ja valtakunnan tasolle
- vakiinnuttaa ympäristönsuojelu osaksi tilakohtaista laatujärjestelmää
- lisätä maatalouden ympäristönsuojelun painoarvoa paikallisagendatyössä

- Osaprojektin tavoitteiden toteutuminen

-  Projektin lisäarvo: olisiko saavutetut tulokset aikaansaatu ilman projektia
nykyisten organisaatioiden normaalitoiminnan tuloksena (?)
- Projektin lisäarvo vesistökuormituksen vähentämisessä
- Yhteistyö ja kumppanuus hankkeessa
- Koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan rooli hankkeessa ja kestävän maata-
louden edistämisessä
- Kuntien rooli kestävän maatalouden edistämisessä
- Viranomaisten rooli kestävän maatalouden edistämisessä
- Paikallisuus, paikallisten erityispiirteiden huomioon ottaminen projektissa,
paikallisten ideoiden hankkeistaminen, jne…
- Innovatiivisuuden määrittely projektissa
- Projektin hyödynnettävyys, jatkohankkeet ja kehittämistyön jatkaminen.
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LIITE 3a.

Taulukko 1. Suojavyöhykesopimukset vuosina 1995-1999 ja hakemukset 2000.
Lähde: Silja Suominen, Uudenmaan ympäristökeskus, 16.3.2001.

Nurmijärvellä ja Tuusulassa ei ole vielä tietoja sopimusten markkamääräisistä
loppusummista vuoden 2000 uusien hakemusten osalta.

VUOSI HYVINKÄÄ NURMIJÄRVI TUUSULA VANTAA 
Sopimukset, ha     
1995                1,30 ha         2,95 ha 
1996      11.66 ha           5,90 ha         4,98 ha        2,11 ha 
1997            2,32 ha   
1998     
1999     
2000, hakemukset          12,40 ha       26,20 ha  
     
YHTEENSÄ, ha       11,66  ha         21,92 ha       31,18 ha        5,06 ha 
YHTEENSÄ, mk   33.696,00 mk    27.137,00 mk  *    15.936, 00 mk  *   16.607, 00 mk 
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LIITE 3b.

VUOSI 1997 1998 1999 
Typen tase kg/ha    27    45     54 
Vesistöön valuu 20 kg 
N/ha, arvio N-kilon hinta 
3,40 mk 

   

Typen hävikki lasketuilla 
lohkoilla kg 

 
    127,000 

 
    45,000 

 
    31,000 

Arvio typen hävikistä 
Vantaanjoen valuma-
alueella, kg 

 
 
1,100,000 

 
 
1,800,000 

 
 
2,200,000 

Vantaanjoen mereen 
kuljettama typpi, kg 
Vanhankaupungin-koskella 

 
 
 
   780,000 

 
 
 
1,600,000 

 
 
 
1,460,000 

Fosforin tase kg/ha              4               6               6 
Vesistöihin valuu 1,8 kg 
P/ha, arvio P-kilon hinta on 
12 mk 

 
 
 

  

Fosforin hävikki lasketuilla 
lohkoilla kg 

 
    18,800 

 
      6,000 

 
     3,500 

Arvio fosforin hävikistä 
Vantaanjoen valuma-
alueella kg 

 
 
  160,000 

 
 
   240,000 

 
 
  240,000 

Vantaanjoen mereen 
kuljettama fosfori kg 
Vanhankaupunginkoskella 

 
  
      40,000 

 
 
    105,000 

 
 
     71,000 

 

Taulukko2. Arvio pelloilta ympäristöön joutuvien ravinteiden määrästä tase-
laskennan tulosten pohjalta. Lähde: Irmeli Ahtela, 8.6.2000.
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