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JOHDANTO

Maatalouden uusi ympäristötukijärjestelmä 2000-2006 edellyttää perustoi-
menpiteisiin liittyvää koulutusta:”Viljelijän on osallistuttava sopimuskaudella
kaksi kertaa vähintään yhden päivän kestävään viljelijäkoulutukseen, joka kos-
kee ympäristötuen edellyttämiä toimenpiteitä sekä toimenpiteiden tarvetta ja
tavoitteita. Ensimmäinen koulutuspäivä on suoritettava ennen toisen sitoumus-
vuoden päättymistä ja toinen ennen kolmannen sitoumusvuoden päättymistä.”

Hyvinkäällä 16.11.2000 pidetyn viljelijäkoulutustilaisuuden suunnittelivat
yhdessä Vantaan kaupungin maataloussihteeri Anja Juhola ja suunnittelija Päivi
Piispa Kestävä maatalous Vantaanjoella -hankkeesta.

Viljelijäkoulutustilaisuuden nimeksi valittiin Ympäristönhoidon koulutus-
päivä taajamien läheisen maaseudun viljelijöille. Koulutustilaisuudessa
käsiteltiinkin osaksi asioita, jotka ovat tyypillisiä taajaan asutulle, kaupungin
ja maaseudun vuorovaikutusalueelle,  jollainen Vantaanjoen valuma-alue on.

Erityisteemoina käsiteltiin vesistöjen rehevöitymistä ja maatalouden roolia
vesistöjen rehevöitymisessä; Pyhäjärvi LIFE  -hankkeessa toteutettuja ratkai-
suja ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi Pyhäjärven valuma-alueella; kosteik-
koja, laskeutusaltaita, suojavyöhykkeitä ja säätösalaojitusta ravinnehuuhtoumien
vähentäjinä ja näiden toimenpiteiden kustannustehokkuutta tilatasolla; luonnon
monimuotoisuuden hoitoa ja suojelua tilatasolla; maisemanhoitoa tilatasolla;
jokamiehenoikeuksia ja pohjavesien suojelua.

Koulutustilaisuuteen oli suunniteltu vielä niin sanottu kuntakohtainen osuus.
Kuntakohtaisessa osuudessa käsiteltiin Hyvinkään, Nurmijärven ja Vantaan yleis-
kaavatilannetta ja niiden vaikutuksia maatalouselinkeinonharjoittajien toimin-
taan, sekä kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmien laatimista ja kun-
nissa meneillään olevaa paikallisagenda 21 -prosessia.

Koulutustilaisuuteen osallistui runsaasti Kestävä maatalous Vantaanjoella
-hankkeessa  ja Tuusulanjärven kunnostusprojektissa mukana olevia  viljelijöi-
tä. Koulutustilaisuuteen osallistui 150 viljelijää sekä kuntien yleiskaavoittajia,
kuntien ympäristökeskusten edustajia ja maataloussihteereitä.

Viljelijöiden antaman palautteen perusteella järjestetyn kaltaiselle koulutusti-
laisuudelle oli selvä tarve. Palautteessa koulutuspäivä koettiin monipuoliseksi,
ympäristöä käsittelevät teemat tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Toivottavasti tä-
mänkaltainen koulutuspäivä voidaan järjestää uudelleen.

Koulutustilaisuuden järjestäjien, Uudenmaan maaseutukeskuksen ja Uuden-
maan ympäristökeskuksen, puolesta, kiitokset sekä osallistujille että alustajille.

Helsingissä, 20. joulukuuta 2000

Päivi Piispa
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Jalo Talliniemi
kasvinviljelyagronomi
Uudenmaan Maaseutukeskus

YMPÄRISTÖTUEN UUDET EHDOT.
AJANKOHTAISKATSAUS.

Uusi ympäristötukijärjestelmä vuosille 2000 – 2006 edellyttää tukeen
sitoutuneelta viljelijältä osallistumista vähintään kahteen viljelijäkoulutus-
päivään. Viljelijä on sitoumuksen antaessaan ilmaissut halunsa perehtyä ympä-
ristöä parantaviin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Ensimmäinen koulutuspäivä
on suoritettava ennen toisen sitoumusvuoden päättymistä  31.5.2002 mennessä
ja toinen ennen kolmannen sitoumusvuoden loppua  31.5.2003 mennessä. Tämä
päivä täällä vastaa  toista viljelijäkoulutuspäivää. Tämän päivän ohjelma ja
toteutus tehdään projektiluontoisena ja on  jopa valtakunnallisesti hyvä esimerkki
toisen viljelijäpäivän ohjelmasta.

1. viljelijäkoulutuspäivä sisältää viljelyn vuotuisen suunnittelun ja seurannan.
2.  viljelijäkoulutuspäivä sisältää pellon kasvukunnon ja sen parantamisen.

Lisäksi vaaditaan viiden vuoden välein päivän kasvinsuojelukoulutus hen-
kilöille, jotka levittävät kasvinsuojeluaineita kasvustoon. Viljelijät joutuvat hank-
kimaan tasapainoisen kasvinsuojelun opaskirjat tilalla viljeltävistä kasveista
vuoden 2000 loppuun mennessä.

Kasvinsuojeluruisku on edelleen testattava vähintään viiden vuoden välein.
Maatiloilla on jo tänä kesänä toteutettu uusia ympäristötuen ehtoja. Viljelyssä

ja viljelytekniikassa havaittiin edellisen ympäristötukikauden aikana jousta-
mattomuutta ja ympäristön kannalta puutteitakin. Näitä epäkohtia on yritetty pa-
rantaa. Työ maatiloilla on mielekkäämpää, jos säädökset ovat järkeviä.

Ollaan syksyssä ja sato on saatu korjattua. Puintiaikana on voitu havainnoida
peltojen tilaa. Maan rakenne ja kunto on hyvä, jos satoa on tullut hyvin. Tiivis-
tyneiltä ja heikkokuntoisilta pelloilta sato on jäänyt pieneksi. Näillä lohkoilla
ympäristönhoitokin on ollut vajavaista. Rikkaruohoisuus ja taudit tulevat ha-
vainnoitua. Nämä merkitään lohkokorteille ensi vuoden kasvinsuojelusuunnit-
telua varten. Tarvittava juolavehnän torjunta suoritettiin jo syksyllä joko me-
kaanisin menetelmin tai torjunta-aineita käyttäen.

Lisätoimenpiteistä on yksi valittava maksullisena, esimerkiksi kasvipeitteel-
lisyys (30%) on nyt valinnainen toimenpide. Sänkimuokkaus ei sovi kaikille
maalajeille. Savi- ja hiesupitoiset maat ovat antaneet kuitenkin hyviä kokemuk-
sia ja tuloksia.

Sokerijuurikaspelto täyttää aina kasvipeitevaatimusta, jos siinä on riittävät
pientareet ja suojakaistat. Kasvipeitteisyyttä ei voi toteuttaa kotieläintiloilla,
joilla on nautoja, hevosia tai lampaita.

Piennar- ja suojakaistojen leveys (1 ja 3 metriä) on ehdoton. Liian kapeat
pitää leventää. Yli kolme metriä leveämmistä suojakaistoista joudutaan teke-
mään omat kasvulohkonsa. Pientareilta ja suojakaistoilta voidaan vain tarvitta-
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essa  torjua viljelyä haittaavat rikkakasvipesäkkeet. Tästä on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus kuntaan.

Karjanlannan syyslevityksessä ei annettuja maksimimääriä saa ylittää ja lanta
on mullattava kyntäen välittömästi levityksen jälkeen. Kunnan viranomaisen
luvalla lantaa voidaan edelleen varastoida patterissa. Lanta-analyysiä ei enää
vaadita. Nitraattidirektiivi sen kuitenkin edellyttää kokonaistypen osalta.

Viljavuustutkimus on tehtävä kaikilla tiloilla vähintään viiden (5) vuoden
välein näytteenotosta laskettuna.

Mieluiten ennen lannoitteiden ostoa viimeistään ennen kylvökautta on tehtä-
vä vuosittain kirjallinen viljelysuunnitelma. Maaseutukeskuksen neuvojat maa-
kunnassa haluavat auttaa viljelijöitä suunnitelman teossa. Lannoitus suunnitel-
laan yhdessä viljelijän kanssa sen mukaan, onko lannoituksessa sitouduttu pe-
rustasoon vai tarkennettuun tasoon. Kasvinsuojelu suunnitellaan edellisen ke-
sän havainnointien perusteella ja torjuntaruiskutukset toteutetaan suoritettujen
havaintojen ja tarpeellisuuden perusteella.

Uuden ympäristötukijärjestelmän suurimpia epäkohtia on se, että viherke-
sannoista ei saa lisäpalkkiota.Yleisesti voidaan todeta, että viljelytekniikka
tiloilla on ollut onnistunutta. Viljelijät ovat valinneet omalle tilalle soveltuvan
viljelytekniikan. Viljelijöille jää ympäristöystävällisten toimenpiteiden toteu-
tus niin maataloustuotannon harjoittamisen kuin viljelymaisemankin osalta. Asuin-
ja tuotantorakennusten ympäristöt pidetään luonnollisesti siisteinä ja hoidettuina.
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Petri Ekholm
erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus

MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVA FOSFORI VESIEN
REHEVÖITTÄJÄNÄ

Vesien rehevöityminen

Uusimman vesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaan 80 % järvistämme ja
88 % merialueestamme on laadultaan hyvää tai erinomaista (vuodet 1994-1997,
Antikainen ym. 2000). Hyvässä kunnossa ovat lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomen
suuret järvet ja reittivesistöt. Sen sijaan pienempien, varsinkin eteläsuomalais-
ten järvien tila on huonompi. Myös usean rannikkojoen vedenlaatu on melko
heikko. Merialueella ongelmia on varsinkin Suomenlahdella ja Saaristomerellä.
Merkittävin vedenlaatua alentava tekijä niin sisä- kuin rannikkovesissämmekin
on rehevöityminen.

Rehevöityminen tarkoittaa lisääntynyttä perustuotantoa. Se näkyy veden
samentumisena, sinileväkukintoina, verkkojen ja rantojen limoittumisena ja
lisääntyneenä vesikasvillisuutena. Rehevöityminen aiheuttaa muutoksia vesien
koko ravintoverkossa, mm. kalastossa. Rehevöitymisen myötä veden käyttökel-
poisuus virkistykseen, kalastukseen ja raakavesilähteenä vähenee. Levien mas-
saesiintymät, leväkukinnat, ovat rehevöitymisen ehkä näkyvin oire. Näissä yksi
ainoa sinilevälaji voi muodostaa veden pinnalle myrkyllisen esiintymän. Vi-
ranomaisille tulleiden leväilmoitusten määrä on viime vuosiin asti noussut.
Osittain tämä johtuu ympäristöongelmien paremmasta tiedostamisesta, mutta
kuvaa myös rehevöitymisen laajuutta ja merkitystä Suomessa.

Rehevöityminen aiheutuu ravinteiden, erityisesti typen ja fosforin, liialli-
sesta kuormituksesta. Fosfori lisää rehevyyttä useimmissa järvissämme. Lisäk-
si se rehevöittää jokia ja rannikkovesiä ja edistää sinilevien kasvua myös Itä-
meren ulappa-alueilla. Typellä taas on merkitystä erityisesti merialueella mui-
den kuin sinilevien kasvun säätelijänä.

Pitkälle edennyt rehevöityminen ruokkii itse itseään. Osa levistä vajoaa ve-
sistön pohjalle, jossa ne hajoavat. Hajoaminen kuluttaa happea ja voi johtaa
hapen loppumiseen pohjanläheisestä vedestä. Tämä laukaisee ns. sisäisen
fosforikuormituksen, jolloin pohjalle varastoituneet ravinteet vapautuvat ve-
teen, ja levämäärä lisääntyy entisestään. Vaikka lievä rehevöityminen voi lisätä
kalantuotantoa, voimakas rehevöityminen johtaa usein vähäarvoisten kalojen,
kuten särjen runsastumiseen. Myös tämä voi entisestään pahentaa rehevöitymistä.
Sisäinen fosforikuormitus liitettiin aiemmin vain järviin. Viime vuosina on kui-
tenkin todettu, että myös Suomenlahdella sisäinen kuormitus voi olla erittäin
voimakasta.
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Maatalous vesien rehevöittäjänä

Kun vedenlaadun ja kuormituksen seuranta Suomessa alkoi 1960-luvun alussa,
asutus oli todennäköisesti suurin vesien ravinnekuormittaja. Tehokkaalla
puhdistuksella viemäröidyn asutuksen aiheuttama kuormitus on kuitenkin saatu
vähenemään murto-osaan entisestä. Myös teollisuudesta peräisin oleva ravin-
nekuormitus on pienentynyt. Maatalouden kuormituksessa vastaavaa muutosta
ei kuitenkaan ole tapahtunut. Maatalous onkin nykyisin vesiemme suurin typen
ja fosforin lähde; ihmisen aiheuttamasta biologisesti käyttökelpoisen fosforin
kuormituksesta maatalouden osuus on noin puolet, haja-asutuksen ollessa kak-
kostilalla (20 % kuormituksesta). Sen sijaan perinteelliset päästölähteet, teol-
lisuus ja viemäröity asutus, vastaavat yhteensä enää vain 9 prosentista fosfori-
kuormituksesta. Maatalouden ravinnekuormitusarviot perustuvat, malliarvioiden
lisäksi, pienillä maatalousvaltaisilla valuma-alueilla mitattuihin huuhtoumiin
ja jokien ravinnevirtaama-arvioihin. Koska ravinnevirtaamiin vaikuttavat rat-
kaisevasti sääolot, ei maatalouden kuormituksen kehitystä voida määrittää ko-
vin tarkasti. Kuormitus lienee pysytellyt samalla tasolla viimeisten kahden-
kymmenen vuoden ajan.

Miten kuormitus näkyy vesien tilassa? Tästä on tietoa vähemmän kuin itse
kuormituksesta, sillä Suomessa vesistöseurannat ovat painottuneet suuriin järviin
ja, historiallisista syistä, teollisuuden ja asutuksen kuormittamiin vesiin. Veden-
laatuluokitusten mukaan teollisuuden ja kaupunkien lähistöllä vedenlaatu on
parantunut, mutta hajakuormituksen merkitys on kasvanut maa- ja metsätalou-
den vaikutusalueen pienissä järvissä ja joissa. Hajakuormitus vaikuttaa myös
rannikkoalueellamme, varsinkin maatalouden kuormittamien jokien edustoilla.
Tänä vuonna uudistettu seurantaohjelma sisältää noin 20 maatalouden kuor-
mittamaa järveä, joiden tilaa aletaan seurata säännöllisesti. Alustavien tulosten
mukaan näiden järvien fosforipitoisuus on noin kaksi kertaa korkeampi kuin
muulla tavoin kuormitetuissa järvissä ja kahdeksan kertaa korkeampi kuin suh-
teellisen luonnontilaisissa järvissä (S. Mitikka 2000, julkaisematonta aineis-
toa). Pitkään seurattuja maatalouden kuormittamia järviä on mm. Säkylän Pyhä-
järvi, jossa rehevöityminen on selvästi nähtävissä. Monet sinileväjärvistämme
ovat maatalouden kuormittamia (Kauppi ym. 1990, Ekholm ym. 1999).

Maataloudesta peräisin oleva fosfori

Maatalouden fosforipäästöjä on hyödyllistä tarkastella jakamalla kuormitus
kahteen jakeeseen: liuenneeseen fosforiin ja maahiukkasiin sitoutuneeseen
fosforiin. Liuennut fosfori on leville täysin käyttökelpoista ja siksi rehevöitymisen
kannalta erityisen haitallista. Liuennutta fosforia huuhtoutuu pelloilta, kun sade-
tai lumensulamisvesi joutuvat kosketuksiin fosforia runsaasti sisältävän pinta-
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maan kanssa. Lisäksi sitä voi huuhtoutua kasvien jäänteistä ja eräissä tapauk-
sissa myös suoraan lannoitteesta tai lannasta. Suurin osa peltoviljelystä aiheu-
tuvasta fosforikuormituksesta koostuu erodoituneisiin maahiukkasiin sitoutu-
neesta fosforista. Maahiukkasten fosfori tulee leville, niin kuin kasveillekin,
käyttökelpoiseksi vain, jos se vapautuu liuenneeseen muotoon. Vapautumista
tapahtuu jo pellon pinnalla, mutta merkittävässä määrin myös ojissa ja puroissa
ja  jonkin verran vielä järvessä tai rannikkovedessä. Maahiukkasfosfori voi
erityisesti eroosioherkillä alueilla olla merkittävä rehevöittävän fosforin läh-
de. Kaikki maahiukkasiin sitoutunut fosfori ei kuitenkaan tule käyttökelpoisek-
si. Onkin arvioitu, että maatalouden noin 1500 - 3700 tonnin vuotuisesta fos-
forikuormasta (J. Vuorenmaa, suullinen tieto) noin kolmannes olisi hapellisissa
oloissa käyttökelpoista (Ekholm 1998). Hapettomissa oloissa osuus voi olla
suurempi.

Viljelystä aiheutuvan fosforikuormituksen perussyy on toisaalta fosfori-
lannoitus ja toisaalta maan muokkaus, mikä altistaa maan eroosiolle. Suoma-
laiset viljelysmaat pidättävät tehokkaasti fosforia maahiukkasten pinnoilla ole-
viin alumiinin ja raudan oksideihin. Suuri osa lannoitteissa annetusta fosforista
pidättyy maahan, vähitellen jopa kasveille käyttökelvottomaan muotoon. On
arvioitu, että viljelysmaidemme pintamaan fosforisisältö on lannoituksen seu-
rauksena noussut 850 kg hehtaaria kohden 1920-luvulta lähtien, toisin sanoen
noin kolmanneksella (Saarela 1991, M. Yli-Halla 1999, suullinen tieto). Maan
fosforipitoisuuden kasvaessa kasvaa myös maan helppoliukoisen, siis kasveil-
le käyttökelpoisen ja huuhtoutumisherkän fosforin määrä. Pintamaan keskimää-
räisen fosforitilan (asetaattiuuttoisena fosforina määritettynä) onkin arvioitu
nousseen noin 2,5 mg/l - 12,3 mg/l (M. Yli-Halla, suullinen tieto, Mäntylahti
1999). Mitä korkeampi on pellon korkea fosforitila, sitä enemmän liuennutta
fosforia huuhtoutuu (Yli-Halla ym. 1995). Sama pätee hiukkasmaiseen fosforiin.
Merkittävin hiukkasmaisen fosforin kulkeutumiseen vaikuttava tekijä on kuiten-
kin eroosio. Eroosioon vaikuttaa mm. maan kaltevuus, maalaji ja viljelyme-
netelmä. Fosforihuuhtouman vähentämisyritykset saattavat joskus johtaa ristiriita-
tilanteeseen. Esimerkiksi kevennetty muokkaus vähentää eroosiota ja hiuk-
kasmaisen fosforin kulkeutumista, mutta saattaa lisätä liuenneen fosforin
huuhtoutumista. Tämä johtuu siitä, että kevennetyssä kynnössä lannoitefosfori
rikastuu juuri valumaveden kanssa kontaktissa olevaan pintamaakerrokseen.

Kaikilta pelloilta ei huuhtoudu samaa määrää ravinteita. Eräänlaisena nyrk-
kisääntönä onkin esitetty, että 80 % maatalouden kuormituksesta tulisi 20 %
peltoalasta. Viime aikoina on pyritty kiinnittämään huomiota fosforikuormituksen
ongelmakohteisiin. Näitä ovat mm. eroosiolle alttiit rantapellot, peltolohkot
joiden fosforitila on hyvin korkea ja vaikkapa karjan jaloittelualueet. Myös
esimerkiksi maitotilojen jätevesistä aiheutuu paikallisesti merkittävää fosfori-
kuormitusta. Suuri osa maitotiloilta tulevasta fosforista on peräisin fosfori-
pitoisista pesuaineista ja on leville erittäin käyttökelpoisessa muodossa.
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Maatalouden ravinnetaseet

Ravinnetaseilla voidaan arvioida kuormitusriskiä. Tilataseissa verrataan ti-
lalle ostetun ja tilalta tuotteiden mukana poistuvan fosforin määrää. Useimmi-
ten tase on ylijäämäinen, toisin sanoen tilalle jää fosforia, joka päätyy pellolle
joko lannoitteena tai karjanlantana. Ylijäämäfosfori nostaa pellon fosforitilaa
ja lisää fosforin huuhtoutumista. Fosforihuuhtouma ei kuitenkaan ole aivan suo-
raan verrannollinen tilan fosforitaseeseen, vaan huuhtoumaan vaikuttavat myös
mm. viljelymenetelmät. Ravinnetaseita voidaan määrittää tilatasolla, mutta myös
alueellisesti ja jopa valtakunnan tasolla. Esimerkiksi Euroopan ehkä intensii-
visintä maataloutta harjoittavan Hollannin fosforitase on reilusti positiivinen,
sillä kotieläinten rehussa fosforia tuodaan maahan paljon enemmän kuin tuot-
teissa vastaavasti viedään pois. Tämä näkyy selvästi ympäristön tilassa, vedet
ovat voimakkaasti rehevöityneitä eikä tilanteen edes oleteta juurikaan parane-
van.

Tulevaisuuden näkymiä

Ympäristötuen seurauksena maataloudessa on tapahtunut vesien kannalta
suotuisia muutoksia, esimerkiksi fosforilannoitus on vähentynyt ja eläinmäärät
peltohehtaaria kohti ovat laskeneet (Grönroos ym. 1998). Nämä muutokset ei-
vät ehkä vielä näy maatalouden aiheuttamassa fosforikuormituksessa, mutta,
mikäli positiivinen kehitys jatkuu, on todennäköistä, että kuormitus ajan myötä
laskee. Tämä johtaa myös rehevöitymisen vähenemiseen. Epätodennäköistä sen
sijaan on, että vain maatalouden ympäristötukeen liittyvillä toimilla saavutet-
taisiin vuoteen 2005 mennessä vesiensuojelun tavoiteohjelman 50 % kuormitus-
vähennys 1990-luvun alun tasoon verrattuna.



11

Kirjallisuus

Antikainen S, Joukola M & Vuoristo H, 2000. Suomen pintavesien laatu
1990-luvun puolivälissä. Vesitalous 2/2000:47-53.

Ekholm P, 1998. Algal-available phosphorus originating from agriculture
and municipalities. Helsinki. Finnish Environment Institute. Monographs of the
Boreal Environment Research 11. 60 p.

Ekholm P, Rekolainen S, Antikainen S & Grönroos J, 1999. Country paper
from Finland. van der Kraats, J.A. (ed.) Fifth scientific and technical review of
Euraqua. Farming without harming: The impact of agricultural pollution on
water systems. Lelystad. pp. 45-56.

Grönroos J, Rekolainen S, Palva R, Granlund K, Bärlund I, Nikander A &
Laine Y, 1998. Maatalouden ympäristötuki. Toimenpiteiden toteutuminen ja vai-
kutukset v. 1995-1997. Helsinki, Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristö
239. 77 s.

Kauppi L H, Knuuttila S T, Sandman K O, Eskonen K, Luokkanen S & Liehu
A, 1990. Role of landuse in the occurrence of blue-green algal blooms. Verh.
Internat. Verein. Limnol. 24:671-676.

Mitikka, S, 2000. Ennakkotieto, julkaisematonta aineistoa. Suomen ympäristö-
keskus.

Mäntylahti V, 1999. Viljelymaiden fosforipitoisuuden kehitys. Leipä
leveämmäksi 2/99:20-22.

Saarela I, 1991. Optimum phosphorus fertilization in respect to soil fertility
and environment. Paper presented at FAO/ECEBSymposium on methods and
concepts for the use of organic and chemical fertilizers. Geneva, Switzerland,
Jan. 14-18, 1991.

Yli-Halla M, Hartikainen H, Ekholm P, Turtola E, Puustinen M & Kallio K,
1995. Assessment of soluble phosphorus load in surface runoff by soil analyses.
Agric. Ecosyst. & Environ. 56:53-62.

Yli-Halla, M. 1999. Suullinen tieto. Maatalouden tutkimuskeskus, Jokioi-
nen.



12
Teija Kirkkala
koordinaattori
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Pyhäjärvi LIFE

PYHÄJÄRVEN SUOJELUPROJEKTI
UUSIEN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN
PYHÄJÄRVI LIFE 1996-2000

Uudet vesiensuojelumenetelmät ovat vähentäneet järveen tulevaa
fosforikuormitusta 20%

Pyhäjärvi-LIFE -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on ollut kehittää uusia,
tehokkaita ja edullisia menetelmiä maa- ja karjatalouden vesiensuojeluun. Kylä-
suunnittelulla on pyritty lisäämään asukkaiden ympäristötietoisuutta sekä
kannustettu asukkaita osallistumaan kylien kehittämiseen ja suunnitteluun. Ta-
voitteet on saavutettu hyvin, sillä hankkeen aikana on pystytty kehittämään toi-
mivia ratkaisuja ja Pyhäjärveen tuleva fosforikuormitus on pienentynyt 20 %.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet 7,9 miljoonaa markkaa, josta
EU:n LIFE Environment -rahasto on kattanut noin 3,6 miljoonaa markkaa. Hank-
keen toteutuksesta ja omarahoituksesta ovat vastanneet Lounais-Suomen
ympäristökeskus ja Pyhäjärven suojelurahasto. Pyhäjärvi-LIFE -hankkeessa on
rakennettu kaikkiaan lähes 50 vesiensuojelun kokeilukohdetta.

Peltoviljelystä tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen - uudet
menetelmät

Pyhäjärveen laskevien Pyhäjoen ja Yläneenjoen valuma-alueiden maatalous-
yrittäjät ovat olleet mukana Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aloittamissa
vesiensuojeluprojekteissa jo vuodesta 1991 lähtien. Yli 90 % alueen pelto-
alasta viljellään maatalouden ympäristötuen perustuen ehtojen mukaisesti. Lan-
noituksen ja lannan käytön rajoitusten, ojien ja vesistöjen varsille perustetta-
vien suojakaistojen sekä talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääntymisen on ar-
vioitu vähentävän pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden määrää pitkällä aikavä-
lillä. Ravinnekuormitusta on haluttu vähentää kuitenkin nopeammassa tahdissa
ja sen vuoksi pelloilta tuleville valumavesille on kehitetty uusia, tehokkaam-
pia käsittelymenetelmiä.

Valumavesien tehostettu hiekkasuodatus

Pyhäjärvi-LIFE -hanke kokeilee valumavesien ravinteiden poistoon erilai-
sia hiekkasuodattimia. Hiekan joukkoon lisätään esimerkiksi kalkkia tai Fosfilt-
materiaalia sitomaan fosforia. Suodatintyyppejä ovat kalkkisuodinojat,
hiekkasuodatuskentät sekä ojanpohjasuodattimet.
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Laskeutusaltaat ja kosteikot

Pyhäjärvi-LIFE  -hankkeessa on pyritty löytämään sekä kustannuksiltaan että
mitoitukseltaan edullisin tapa toteuttaa laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Yksit-
täisten altaiden lisäksi on rakennettu laskeutusaltaan ja kosteikon yhdistelmiä
sekä pienten patoaltaiden ketju.

Suojavyöhykkeet

Pyhäjärvi-LIFE perusti vuonna 1998 Yläneenjoen varteen suojavyöhykket,
ns. LIFE-nurmet, joilla seurataan nurmialueiden kasvillisuuden ja maan
ravinnetilanteen muutoksia.

Karjatalouden jätevedet

Karjapihojen ja karjasuojien vesien käsittelyyn on etsitty sopivia keinoja ja
kokeiltu pieniä jäteveden panospuhdistamoita mm. karjasuojien ja maito-
huoneiden pesuvesien käsittelyssä.

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

aloite vesilain muuttamiseksi haja-asutuksen jätevesien osalta.

Pyhäjärven valuma-alueelle laadittiin jätevesien käsittelyohje, jota alueen
kunnat ovat sitoutuneet noudattamaan.

alueelle on rakennettu maasuodattimia ja asennettu kompostikäymälöitä ja
teollisesti valmistettuja pienpuhdistamoita.

Kyläsuunnitelmat ovat aktivoineet omaehtoista vesiensuojelutyötä

Pyhäjärvi-Life -hankkeen keskeisenä toimintatapana on ollut tiivis yhteistyö
paikallisten asukkaiden kanssa. Kyläsuunnittelu on ollut tärkeä yhteistyömuoto.

Tavoitteena on ollut:
- kannustaa asukkaita osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen ja

       suunnitteluun.
- kiinnittää huomio vesien- ja muuhun ympäristönsuojeluun.
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Seuranta

Pyhäjärveen kohdistuvaa kuormitusta, Pyhäjoen ja Yläneenjoen sekä Pyhä-
järven vedenlaatua on seurattu säännöllisesti 1970-luvulta lähtien. 1990-luvun
alussa aloitettiin myös Pyhäjokeen ja Yläneenjokeen laskevien merkittävimpi-
en ojien ja purojen veden laadun tarkkailu. Pyhäjärvi- Life-projektin aikana
keskitytään erityisesti erilaisten valumavesien käsittelymenetelmien toimivuu-
den, tehon ja vaikutusten tarkkailuun.

Paikkatietojärjestelmä

Pyhäjärven valuma-aluetta koskevat tiedot (mm. maankäyttö, maaperä, ve-
den laatu, vesiensuojelutoimenpiteet) on koottu tietokonepohjaiseen paikkatieto-
järjestelmään.

Tiedotus

Valuma-alueen kunnostuksessa asukkaiden, viranomaisten ja suojeluprojektin
välinen vuorovaikutus on avainasemassa. Siksi projekti on panostanut voima-
varoja tiedotukseen.

Tiedotuskanavina ovat olleet mm. paikallislehdet, ammattilehdet, bussiretket
ym. opastetut kierrokset, yleisöluennot, tiedotustilaisuudet ja messut.
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Helena Äijö
DI
Konsulttiyritys 100GEN

KOSTEIKKO, LASKEUTUSALLAS, SUOJAVYÖHYKE JA
SÄÄTÖSALAOJITUS RAVINNEHUUHTOUTUMIEN
VÄHENTÄJINÄ. VALUMAVESIEN HALLINTAMALLI
(VIHTA) SUUNNITTELUN VÄLINEENÄ

VIHTA-malli (VIljelyalueiden valumavesien HallinTA-malli) kehitettiin
osana VIHTA-projektia valumavesien sopivan käsittelytavan ja käsittelytarpeen
määrittelyä varten. Mallissa arvioidaan viljelymaiden valumavesien kiintoaines-
ja ravinnekuorma nykytilassa ilman toimenpiteitä sekä toimenpiteiden vaiku-
tuksia valumavesien laatuun ja biodiversiteettiin. Kuormituksen nykytila arvi-
oidaan kiintoaineksen, partikkeli- ja liuenneen fosforin sekä typen absoluuttisena
lukuarvona. Käytännössä luku on vain suuntaa-antava, suuruusluokaltaan kui-
tenkin todenmukainen arvio kuormituksesta. VIHTA-malli perustuu eri tutki-
muksista saatuun tietoon olosuhteiden ja kuormituksen välisestä riippuvuudesta
sekä eri toimenpiteiden vaikutuksesta vallitsevaan kuormitukseen. Malli ei si-
ten pyri laskemaan eri muuttujien välisiä fysikaalisia riippuvuuksia vaan käsit-
telee ainoastaan käytettävissä olevaa tietoa muodostaen olemassaolevista tie-
doista loogisia päättelyketjuja. Muuttujien määrä on vähäinen, joten malli näi-
nollen lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Mallia voidaan mm.
hyödyntää, kun:

• arvioidaan kuormitustasoa kohdealueella
• arvioidaan kunkin valumaveden käsittelymenetelmän vaikutuksia
• vertaillaan käsittelymenetelmiä
• lasketaan kustannustehokkuutta menetelmille
• arvioidaan käsittelymenetelmien valintakriteereitä
• priorisoidaan käsittelymenetelmien toteuttamista.

Erityisesti on muistettava, että tarkasteltavan valuma-alueen kuormitus-
ongelmia ei useimmissa tapauksissa voida ratkaista yhdellä menetelmällä. Alueen
ominaisuuksista riippuen siellä on mahdollista toteuttaa useita vaihtoehtoisia
ratkaisuja. VIHTA-mallin perusteella voidaan valita kustannustehokkain vaih-
toehto ja kun sitä ei enää voida toteuttaa enempää valitaan seuraavaksi kustannus-
tehokkain menetelmä ja kohde.

Kosteikoiden, laskeutusaltaiden, suojavyöhykkeiden ja säätösalaojituksen
tehokkuus vaihtelee kunkin toimenpiteiden ominaisuuksien mukaan, esimerkik-
si kosteikon tai laskeutusaltaan viipymän sekä ennen kaikkea pelloilta tulevan
kuormituksen mukaan. Kosteikko pidättää sekä ravinteiden liukoisia muotoja
että kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Sopivia paikkoja kosteikkojen
perustamiselle on kuitenkin niukasti. Laskeutusaltaiden rakentaminen on puo-
lestaan perusteltua paikkaan, missä valumavesien mukana tuleva kiintoaine on
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melko karkeata. Suojavyöhykkeen aikaansaama kuormitusvähenemä koostuu
kahdesta tekijästä. Yläpuoliselta pellolta tulevat ravinteet ja kiintoaine pidättyvät
suojavyöhykkeeseen ja lisäksi viljelyksestä poisjääminen vähentää kuormitus-
ta. Kun suojavyöhyke perustetaan jyrkkään kohtaan, joka tällöin poistuu
viljelyksestä, vyöhyke vähentää kuormitusta sekä pinta- että salaojavalunnan
osalta, mutta se ei sinänsä kovinkaan tehokkaasti pidätä siihen tulevia ravintei-
ta. Säätösalaojitus ei ole vesiensuojelunäkökulmasta kustnnustehokkuudeltaan
yhtä hyvä kuormituksen vähentäjä kuin kosteikko tai suojavyöhyke. On huomat-
tava, että säätösalaojitus ei useissa tapauksissa ole ‘kilpaileva‘ menetelmä,
vaan sitä voidaa toteuttaa vain tietyt ominaisuudet täyttäville pelloille.

VIHTA-mallin avulla, on KEMAVA-projektissa arvioitu viljelymaiden va-
lumavesien ravinnekuormitusta ilman toimenpiteitä sekä eri toimenpiteiden
aikaansaamia kuormitusvähenemiä Vantaanjoen valuma-alueella.

Seuraavaa lähtöaineistoa käyttäen on esitetty arvio kokonaisfosforikuormasta
(taulukko 1, kuva 1).

Kuvassa 1 on esitetty kokonaisfosforivähenemä, joka voidaan saada aikai-
seksi 15 m leveillä suojavyöhykkeillä, joiden kaltevuus on 3-8 % ja joiden
takana oleva peltolohkon pituus on 190 m. Kuva esittää tilannetta, jossa suoja-
vyöhykkeet sijoitetaan mahdollisimman hyvin.

Taulukko1. Peltojen jakautuminen eri muuttujien suhteen peltoluokkiin.
(%-osuuksina laskettuna)

Kunta Pa P-luku Kaltevuus  Maalaji  Peitteisyys Ojitus 
 ha pieni suuri pieni suuri lk1 lk2 lk3 hyvä huono hyvä huono 

Vantaa 3 040 0.84 0.16 0.84 0.16 0.59 0.37 0.04 0.16 0.82 0.85 0.15 

Hyvinkää 5 320 0.83 0.17 0.84 0.16 0.58 0.39 0.04 0.21 0.77 0.85 0.15 

Nurmijärvi 10 110 0.88 0.16 0.84 0.16 0.55 0.42 0.03 0.18 0.80 0.85 0.15 

Riihimäki 2 140 0.79 0.21 0.84 0.16 0.55 0.39 0.06 0.17 0.81 0.85 0.15 

Tuusula 5 370 0.91 0.09 0.84 0.16 0.44 0.52 0.04 0.19 0.79 0.85 0.15 
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Lähteet: Helena Äijö ja Sirkka Tattari: Viljelyalueitten valumavesien hallinta-
malli. Helsinki, Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristö 442, 65 s.

Kuva 1. Peltoalueiden valumavesien ravinnekuormitus Vantaanjokeen, ilmais-
tuna kokonaisfosforina (tonnia/vuodessa).
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Kuva 2. Suojavyöhykkeen 15 m aikaansaama kokonaisfosforivähenemä Vantaan-
joen valuma-alueella.
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LUONNON MONIMUOTOISUUDEN HOITO JA
SUOJELU TILATASOLLA

Juha Tiainen
erikoistutkija
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Mitä kuuluu maatalousympäristöön?

- kaikki erilaiset elinympäristöt, joita peltoaukealla on
- eläin-, kasvi- ja mikrobilajit, joista monet vain tietyillä elinympäristö-
  tyypeillä.

Elinympäristöt

- pellot
- sarka- ja kokoomaojat pientareineen
- pihapiirit, puutarhat ja talouskeskukset ympäristöineen
-  ladot ym. rakennukset reunuksineen
-  tien varret reunuksineen
- viljelemättömät joutomaakuviot
- pienet saarekkeet, olivatpa ne puustoisia tai eivät
- pellon ja metsän vaihettumisvyöhyke
- maan alla ja päällä, vedessä.

Elinympäristötason monimuotoisuus syntyy

- näiden kaikkien esiintymisestä samalla alueella
- viljelylohkojen välisistä viljelykasvieroista
- viljelylohkojen koosta ja muodosta
- viljelykierrosta.

Eläin-, kasvi- ja mikrobilajisto

- viljellyt ja kasvatetut lajit
- luonnonlajit, kukin itselleen tyypillisissä ympäristöissä
- kaikki hyödyllisiä peltoekosysteemin toiminnan kannalta (esim.
  hajotustoiminta ja ravinteiden kierto)
- jotkut lisäksi hyödyllisiä pölyttäjinä, petoina tai petojen ravintona
  ennen tuholaisten ilmaantumista
- jotkut myös haitallisia tuholaisina tai kilpailijoina.
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Lajitason monimuotoisuus sitä suurempi kuta

- useampia lajeja
- tasaisempia runsausjakaumat (myös keskirunsaat lajit runsaita)
- useampia elinympäristötyyppejä
- enemmän elinympäristöjen välistä vaihtelua.

Miksi hoitaa maatalousympäristön monimuotoisuutta?

- monimuotoisuuden köyhtyminen viime vuosikymmenen aikana
- miksi pitäisi olla monimuotoista?
- köyhtymiskehityksen pysäyttäminen tai kääntäminen parempaan.
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Monimuotoisuus suurempaa, kun
- lajimäärä isompi
- yksilöt jakautuneet tasaisemmin lajien kesken
Esimerkissä kolme yhteisöä, jokaisessa 300 yksilöä
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Lajit runsausjärjestyksessä

Peltoluonnon hoito

- selvitetään tilan luontosuhteet: mitä on, mitä on ollut, mitä voisi olla
- huolehditaan elinympäristötason monimuotoisuudesta
- pidetään viljelylohkot mahdollisimman pieninä ja haetaan niille
  optimimuoto
- säilytetään lohkojen väliset ojat
- säilytetään avoimet viljelemättömät kuviot

Kuva 3. Monimuotoisuus suurempaa, kun
 -lajimäärä isompi
- yksilöt jakautuneet tasaisemmin lajien kesken
   Esimerkiksi neljä yhteisöä, jokaisessa 300 yksilöä
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Motto: Parasta hoitoa on kun

- ei hoideta, jos hoidolle ei ole tarvetta
- hoito lähtee tarpeesta
  tarve lähtee:

- hoidettavan alueen elinympäristöjen tuntemuksesta
- lajien elinympäristövaatimusten tuntemuksesta.

Hoidon muodot

- elinympäristön tilan ylläpito
- vanhan elinympäristön palauttaminen
- uuden elinympäristön luominen soveliaalle paikalle.

Reunavyöhykkeet

- seinä vai vähittäinen vaihettuminen metsäksi
- niitty/pensaikko/lehtipuusto/mänty/kuusi
- valo/varjoisuus
- ilmansuunnat
- maaperä ja kosteus.

Metsäsaarekkeet

- luonnontilaisuus
- valo/varjoisuus
- maaperä ja kosteus.

Yksittäispuut

- maisema
- monimuotoisuusarvo
- suojeluarvo
- ikä
- ympäristö.

- luodaan avoimia vaihettumiskaistoja pellon ja muun alueen väliin
- hoidetaan viljelemättömiä avoimia ympäristöjä niittämällä ja
   köyhdyttämällä – silloin niittykasvillisuus viihtyy eivätkä pientareet ole
  rikkakasvipesäkkeitä.
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Ekologiset käytävät

Käytävä – mille?
- selkärankaiset
- selkärangattomat
- kasvit.

Este toiselle?
Erilaiset käytävät

- vesistöjen varret
- ojat
- muut pientareet
- reunavyöhykkeet

Erilaiset käytävät
- pensaikko
- puusto
- niitty

Beetle banks, Bunte Streifen.
Hoito
- kerralla vai vähittäin?
- tavoitteena monimuotoisuus

- yhden käytävän puitteissa
- tilan puitteissa
- koko peltoaukean puitteissa, yli tilarajojen.

Puukujanteet

- ikä ja uudistaminen
- leveys
- kenttäkerroksen ja pensaston hoito.

Askelkivet

Populaatioiden rakenne
- laaja-alainen populaatio (ei osapopulaatioita)
- osapopulaatioiden muodostama kokonaisuus (metapopulaatio)

- potentiaaliset esiintymispaikat
- Voiko niitä tehdä?
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Aila Tarvainen
ympäristösuunnittelija
Uudenmaan Maaseutukeskus

MAANVILJELIJÄ  MAISEMAN-  JA  LUONNON
HOITAJANA

Maanviljely tuottaa meille kotimaista ja laadukasta ruokaa. Sen oheis-
tuotteena syntyy hoidettua avointa peltoa ja laidunmaata. Parasta maiseman-
hoitoa on viljelyn jatkuminen. Tulevaisuudessa maiseman ja luonnon moni-
muotoisuuden odotetaan kohoavan uuteen kurssiinsa nk. julkishyödykkeenä.

”Viljely on vain maisemanhoitoa ”. Näin sanova ei voi  enempää vähätellä
asian ja oman työnsä merkitystä. Tuotteena on totuttu pitämään, sitä mitä  met-
sä, pelto ja karja tuottaa: puuta, viljaa, maitoa, lihaa.

Miksei myös muista alueista voisi tulla tuottoa? Miksi jättäisimme hyödyn-
tämättä myös  peltojen  ”välialueista” tulevaa tuottoa.  Rahoitusta näiden  hoi-
toon voi nykyisellään hakea maatalouden erityisympäristötuista.

Maamme ympäristötukijärjestelmä on tällä hetkellä pitemmälle viety kuin
esimerkiksi paljon puhuttu Ranskan maaseutusopimusjärjestelmä. Meillä on
hyvät mahdollisuudet kehittää omaa järjestelmää ja kehittää suomalainen mal-
li, kun 90 % viljelijöistä on sitoutunut ympäristötukeen.

Viljelymaisema säilyy vain hoitaen.
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Tuotteesi kuluttaja on lähellä -  naapurissa

Ympäristö on osa yrityskuvaa. Viljelijät ovat yhteisvastuullisia tuotekuvan
luojina. Yksi tila, tuotantosuunnasta riippumatta, leimaa koko tuotantoalaa ja
muita viljelijöitä. Ja sitä suuremmalla syyllä, jos ympäristöasiat on tilalla nä-
kyvästi hoidettu huonosti. Kun yhteisvastuullisesti luodaan tuotekuvaa, vahvis-
tetaan samalla paikallista identiteettiä, joka heijastuu maaseudun elinvoi-
maisuutena sillä seudulla. Juuri tämä on monivaikutteisuutta.

Taajaan rakennetulla ja asutulla Uudellamaalla, missä valtaosa maamme
kuluttajista ja varmasti ympäristötietoisimmista kuluttajista asuu,  on viljeli-
jöillä erityisasema (etulyöntiasema) tuotekuvan luojina.

Laatua voidaan tarkastella tuotteiden laatuna ja tilan toiminnan laatuna eli
hallintajärjestelmänä. Ruoan jäljitettävyys on entistä tärkeämpää kuluttaja-
luottamuksen kannalta.  Minkälaisessa ympäristössä se on tuotettu, kiinnostaa
kuluttajaa.

On selvää, että myös virkistyspaineet kasvavat koko ajan maatilojen alueil-
le, joten maankäytön suunnittelun tulee olla viljalti vuorovaikutteista.

Mitä  kuluttaja on valmis ympäristömaataloudesta maksamaan

Tutkija Jyrki Aakkula (MTTL)  teki väitöskirjan vuosi sitten asiasta. Hän on
väitöskirjaansa varten kysynyt  670 suomalaiselta, kuinka paljon nämä olisivat
valmiita maksamaan veroluontoisia maksuja ympäristömaatalouteen siirtymi-
sestä. Maksuhalukkuus vaihteli 150 markasta 615 markkaan vuodessa. Vuosita-
solla tämä tietää 0.5 - 2.2 miljardia markkaa. Aakkulan mukaan, tutkimuksen
tulokset tukevat nykyisen ympäristötukijärjestelmän olemassaoloa.  Ympäris-
tökysymysten ohella suomalaisilla on huoli maatalouden ja maaseutualueiden
taloudellisesta tilasta.  Aakkula pitää olennaisena  sitä, että suomalaisten enem-
mistö arvostaa maaseutuympäristöä ja kokee myönteisenä maatalouden kehittä-
misen ympäristöystävällisempään suuntaan. (Maaseudun Tulevaisuus 25.9.1999,
puhelinkeskustelu J. Aakkula 15.11.2000)

Ympäristöarvojen tuotteistaminen

Uudellamaalla vuosina 1997-1998 pidetyn koulutuksellisen kampanjan
lopputuotteena julkaistiin opas Rakkaudesta perinnemaisemiin  matkaajia var-
ten. Oppaassa on esitelty yhdeksän tilan kohteet, mihin voi tutustua muun tila-
käynnin ohella tai erikseen. Parhaiten tuotteistaminen on onnistunut tuusulalaisella
Lammaskallion tilalla, missä monet retkiryhmät ja kävijät ovat voineet tutustua
rantaniittyyn ja arvokkaaseen linnustoon. He markkinoivat lihaa tuotemerkillä
”Rantaniityn patee” eli heillä on oma brändinsä.



24

Laatulihaa niityiltä Ruotsin malliin

Ruotsissa WWF ja kauppaketju ICA ovat lähteneet konkreettiseen yhteistyö-
hön luonnonlaitumilla tuotetun lihan tuottamiseksi. Määriteltyjen lihan laatua ja
laidunnusta koskevien kriteerien perusteella kaupataan “Sunda”-tuotemerkillä
luonnonniittylihaa. Tällä hetkellä mukana on tiloja 300 koko maassa ja viikko-
vauhti on 50 ruhoa. Kysyntä on tuotantoa suurempaa. Kriteerit täyttävästä laatu-
lihasta maksetaan 3 Skr/kilo lisähintaa. ICA maksaa 2 miljardia kruunua, jolla
on maksettu aitauskuluja ja palkattu neuvoja tilakohtaisen neuvontaan ja tuotanto-
sopimuksen avustamiseen. Tila tekee 5-vuotisen sopimuksen.

Ranska markkinoi monivaikutteisuutta  maaseutusopimuksilla

Ranskassa alkaneen maaseutusopimusmallin päämäärinä  mm.  monita-
voitteisuuden tuottaminen (palvelut, työllisyys, luonnonvarojen hoito, maiseman-
hoito), maatilojen taloudellisen kannattavuuden vahvistaminen ja työllisyyden
edistäminen. Maanviljelijän on valittava sekä taloudellinen että ympäristöllinen
aspekti ja suunniteltava toimenpiteet kustannusarvioineen sen mukaan. Tila-
kohtaisen toiminnan tulee tukeutua  alueelliseen ohjelmaan ja tavoitteisiin. Seutu-
sopimus ei sinällään ole ihmeellinen. Samaan sopimukseen on liitetty maata-
loustuet ja investointituet valitettavasti raskasta byrokratiaa sisältäen.

Ranskassa maatalouden ei tarvitse  todistella olemassa oloaan. Onhan maata-
louden ja elintarvikesektorin ulkomaankaupan ylijäämä ollut viime vuonna 67
miljardia frangia eli Ranska sai nettovientituloistaan noin kolmanneksen elin-
tarvikesektorilta. Ranskan maaseutu on huomattavan suuri turismitulojen tuot-
taja.

Ranskassa on maatiloja kaikkiaan noin 800 000, joista päätoimisia 450 000.
Maaseutusopimuksia on solmittu 2 500 tilan kanssa.  Meillä sen sijaan ympäristö-
tukeen sitoutuneisuus on 90 %.

Mielenkiintoista on seurata sopimusten teon etenemistä ja keskustelun voi-
mistumista muidenkin tuotteiden kuin ruoan hinnoittelusta.

Esimerkkejä Meusen alueen toimenpiteistä, vaatimustasosta ja
korvauksista

- kesannointi ympäristötoimenpiteenä, jolloin viherkesanto sijoitetaan ti-
lan herkimpiin osiin, niittohoito 147 - 193 euroa

- jokivarsien nurmettaminen (vrt. suojavyöhyke) 10 - 50 m leveä, ei lannoi-
tusta, 180 - 450 euroa/ha

- pensasaitojen/metsiköiden perustaminen, palauttaminen,  istuttaminen, hoi-
to kolme kertaa viiden vuoden aikana. Perustamiseen 2,5 - 3 euroa/metri
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Luonnon
monimuotoisuus
Maisema

Ruoka

MAATALOUDEN TUOTTEET

Limppuun on merkitty maatalouden tuotteina myös maisema ja luonnon moni-
muotoisuus. Osuudet eivät perustu mihinkään tilastoon, vaan kuva on tarkoitettu
mietintämyssyyn ja keskustelua herättämään. Kaivetaan kuva esille vaikkapa
vuonna 2010.

- karjasuojien sopeuttaminen maisemaan, rakennukset, kaivot, varastot, suun-
nitelma 30 - 40 % todellisista kustannuksista.

Vertaa näitä meidän erityisympäristötukiin. Luonnon monimuotoisuuden edis-
täminen maksaa 2 500 mk/ha, perinnemaiseman hoitaminen maksaa 2 550 mk/
ha, maiseman hoito maksaa 2000 mk/ha, suojavyöhyke maksaa 2 675 mk/ha (+
LFA, nurmituki). Meillä sopimukset ovat 5- tai 10-vuotisia.
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Mika Seppälä
hallitussihteeri
Ympäristöministeriö

JOKAMIEHENOIKEUDET - TULKINTOJEN JA
VILJELYTOIMENPITEIDEN VÄLINEN RISTIRIITA

• Tausta:
- Skandinaviassa säilynyt germaanista alkuperää oleva oikeus alueen
  käyttöön omistussuhteisiin katsomatta.

• Käsite:
- ilman erityisperustetta tapahtuvaa kulkemista toisen alueella tai alueen
  muuta käyttöä
- suuri joukko voi käyttää, ilman korvausta ja aiheuttamatta haittaa.

• Oikeudellinen luonne:
- rajoittaa omistajan kielto-oikeutta
- jokamiehen oikeus ei ole esineoikeus, eikä sen menetystä voi estää/
  korvata (vrt. kuitenkin VL)
- tosiasiallinen käyttöoikeus.

• Sääntely:
- rikoslaista johdettua tapaoikeutta, e contrario rikoslain erityiset sään-
  nökset
- Erityissäännökset: VL, YksTL, LSL, KalL, MetsästysL, MaastoliikL,
  UlkoiluL, LuontaiselinkeinoL, ErämaaL, PoronhoitoL, JäteL, L palo- ja
  pelastustoimesta, kuntien järjestyssäännöt.

• Sisältö:

- liikkuminen/oleskelu/luonnonvarojen käyttö
sisällöllinen laajuus
- tavanomaisuus/tarpeellisuus/välttämättömyys
- haitattomuus
- tilapäisyys/lyhyt kestoisuus.

Liikkuminen maa-alueella:
•  pihapiirin/ kotirauhan piirin ulkopuolella, RL 24:1- 3 (KKO 1985 II 38) ja
   RL 28:11.1,2 sekä muiden erityisalueiden ulkopuolella (esim. LSL)
•  viljelyksillä/ niityillä ja pelloilla liikkuminen mahdollista, jos ei
    aiheudu haittaa

- maanomistaja ei voi pelkästään aitaamalla estää
•  kävellen/pyörällä/hevosella

- haitattomasti
•  viranomaisella liikkumisoikeus maastossa suorittaessaan valvontatehtäviä

- esim. YSL 83 §
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•  yleisötapahtumat:
- suunnistus/retkeily/kalastuskilpailu voi tapahtua ilman maanomista-
  jan lupaa
» kalastuskilpailuun kuitenkin vesialueen omistajan lupa (KalL 8 §)
» moottoriurheilukilpailu edellyttää MaastoliikenneL:n mukaista lupaa/
   yksityistien omistajan lupaa
- järjestäjä vastaa silti esimerkiksi roskaantumisesta

•  maanomistajan oikeus kieltää liikkuminen:
- pihapiirin ilmoittaminen, kotirauhan häiritseminen edellyttää, että
  jättää kuitenkin noudattamatta selvää käskyä poistua
- näyttötaakka kulkemisen häiritsevyydestä on kantajalla
- kielto asettaa kulkemisen, maihinnousun tai muun jokamiehen oikeu-
  den käyttämisen kieltävän taulu, jolla ei ole lakiin nojautuvaa perus-
  tetta LSL 36 §
- yksityistien/ metsätien puomitus/muunlainen sulkeminen mahdollis-
  ta, ei kuitenkaan omankädenoikeutta käyttäen.

Moottoriajoneuvojen käyttö maastossa/tiellä:
•  käyttö maastossa edellyttää maanomistajan lupaa
•  maasto on muu kuin moottoriajoneuvoilla liikennöitäväksi tarkoitettu alue

- käsitteestä  esim. KKO 1996 II 22
•   pysäköinti/ pysähtyminen tilapäisesti levennykselle tms. sallittu (TieliikenneL
   27 - 28 § ja maastoliikL)

- kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla kielletty
- ajoneuvo poistettava tilustien levennykseltä tms. pyydettäessä/
  vastuu haitasta

•  on voitu lisäksi rajoittaa AYK:n päätöksellä
•  tien luonne (Yks.tie) voi antaa oikeuden rajoittaa moottoriajoneuvoilla liik-
   kumista, merkittävä (TieliikenneL:n) mukaan YksTL 80 § (26 §)

- käytöstä mahdollisuus periä korvaus, jos vahinkoa
- ei omankäden oikeutta!

Liikkuminen vesistössä:
•  oikeus kulkuun vesistössä, missä se on avoin VL 1:24, myös jäällä

- sisältää oikeuden myös maihin nousuun
•  oikeus käyttää vesialuetta tilapäiseen ankkurointiin, jos ei aiheudu sanotta-
   vaa haittaa tai häiriötä
•  valtaväylässä/ yleisessä kulkuväylässä saa siirtää pyydyksiä tai muita irtaimia
   esineitä

•  Kalastusoikeuden haltijalla oikeus kulkea toisen maalla
- KalL 22 §
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Oikeus oleskeluun:
•  yöpyminen sallittu (analogia RL 28:11.1,3 ja 2 mom)

- jos ei aiheudu häiriötä
- leiriytyminen edellyttää maanomistajan lupaa
- vrt. kuntien järjestyssäännöt

•  lyhyt aikainen oleskelu sallittu (analogia RL 28:11
- jos ei aiheudu haittaa/ häiriötä

•  avotulen teko kielletty
- ellei pakottavaa syytä
- L palo- ja pelastustoimesta 25 §
- avotuli määritelty A 26 §:ssä

Oikeus luonnonvarojen hyödyntämiseen:
•  oikeus kerätä:

- risuja, maahan pudonneita käpyjä tai pähkinöitä, luonnonvaraisten
  marjojen ja sienten tai vastaavien kerääminen (RL 28:14), sekä mal-
  min etsintä (kaivosL)
- ei sammaleen tai jäkälän kerääminen
- MMM voi kieltää paikallisen väestön eduksi

•  oikeus kalastaa
- yleisellä vesialueella meressä Suomessa kotipaikan omaavalla ja ylei-
  sellä vesialueella koukkukalastusta oman kunnan asukkaalla
- oikeus pilkkimiseen, onkimiseen, heittovapakalasteluun, vetouisteluun,
  muualla kuin lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoilla
  sekä muilla vesialueilla, joilla kalastus on rajoitettu.

•  oikeus veden käyttöön (VL 1:27)
- oikeus ammentaa vettä talousvetenä käytettäväksi ja jään otto
- uinti ja veden käyttö pesemiseen
- eläinten juottamiseen ja muuhun käyttöön
- jos voi tapahtua kulkematta oikeudettomasti toisen maalla tai häiriö-
  tä aiheuttamatta
- veden johtaminen toisen vesialueelta, jos vettä riittää vielä muille

•  muita vesialueen käyttöoikeuksia
- esteen poistaminen (VL 1:30)
- rannanomistajalla yleiskäyttöoikeus (VL 1:28).

•  oikeus uittoon
•  oikeus liikkumiseen myös tulva-alueella

- kalastusoikeus vesialueen omistajalla, vaikka tulva-alue ei kuulu vesi-
  alueeseen (KalL 5 §)

•  liikkumista voidaan rajoittaa erityisellä perusteella
- vesiliikL ja KalL rajoitukset.
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•  Intensiivisen ulkoilun ohjaus:

kaavoitus:
•  yleisohjaus virkistysalueille
•  yleensä maakunta- ja yleiskaavoissa

ulkoilureitti:
•  kunta laatii ulkoilureittisuunnitelman
•  vahvistaa LH
•  ulkoilureittitoimitus

- valtion retkeilyalue
- leirintäalue
- moottorikelkkareitti.
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Marketta Virta
yli-insinööri
Uudenmaan ympäristökeskus

MAATALOUS POHJAVESIALUEILLA   JA
HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLOLLE ASETETUT
TAVOITTEET

Pohjavesi

Pohjavettä esiintyy Suomessa kaikkialla kallion päällä olevassa irto-
maalajikerroksessa. Kallioperässä pohjavettä on yleensä niukasti ruhjeita lu-
kuun ottamatta. Runsaimmat pohjavesiesiintymät ovat yleensä hiekka- ja
soramuodostumissa, joista näkyvimpiä ovat ympäröivien alueiden yläpuolelle
kohottautuvat harjut.

Pohjavesi on laadultaan yleisesti ottaen hyvää juomavettä. Se on hiukan
hapanta, mikä antaa sille raikkaan maun. Happamuus johtuu vallitsevien
irtomaalajien luontaisesta happamuudesta. Vain paikoitellen esiintyy kalkkiki-
veä, joka voi nostaa myös pohjaveden pH:n arvon yli 7. Pohjavedessä voi
luonnostaan olla runsaasti rautaa ja mangaania. Rapakivialueella siinä on run-
saasti myös fluoridia. Paikoitellen voi pohjavedessä olla myös radonia, erityi-
sesti kallioperässä eli porakaivoissa.

Pohjavesiesiintymät ovat Suomessa melko pienialaisia ja niiden kerrospak-
suudet ovat myös suhteellisen ohuet. Esiintymät ovat yleensä itsenäisiä eikä
niillä ole yhteyttä toisiin esiintymiin. Pohjavesi on yleensä melko lähellä maan
pintaa. Pohjavesi on siis melko herkkää pilaantumaan. Toisaalta mahdollinen
pilaantuminen rajautuu pienehkölle alueelle.

Kun pohjavesi on lähellä maanpintaa, niin vesiliukoiset aineet, kuten nitraatti
ja kasvinsuojeluaineet kulkeutuvat veden mukana helposti pohjaveteen. Myös
bakteerit ja virukset, joita on jätevesissä, lietteissä ja lannassa pääsevät poh-
javeteen.

Pohjavesialueiden luokitus

Suomessa kaikki pohjavesialueet on luokiteltu sen mukaan, miten merkittä-
viä ne ovat asutuksen vedenhankinnalle. Tärkeät ja vedenhankintaan soveltu-
vat pohjavesialueet (luokat I ja II) ovat suojelun kannalta samanarvoiset, joten
toiminta niillä vaatii erityistä huolellisuutta.

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue  (luokka I) on alue, jonka vettä
käytetään tai tullaan käyttämään 20 - 30 vuoden kuluessa vähintään 10 kiinteis-
tön vesilaitoksissa. Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II) on
alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitet-
tavissa käyttöä asutuksen vedenhankinnassa. Kolmannen luokan pohjavesialueet
ovat sellaisia, joita ei vielä ole tarkemmin tutkittu, eikä tunneta varmasti niiden
merkittävyyttä.
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Toiminta pohjavesialueilla

Kun tunnetaan pohjaveden esiintymisen luonteenpiirteet, on helppo ymmär-
tää, että kaikenlainen toiminta, mikä aiheuttaa maaperän pilaantumista, aiheut-
taa myös pohjaveden pilaantumisen ennemmin tai myöhemmin. Näin ollen on
tärkeää olla huolellinen myös alueilla, jotka eivät varsinaisesti ole merkittäviä
pohjavesien esiintymäalueita. Kiinteistöillä kaivojen ympäristöjen suojaami-
sesta on huolehdittava.

Maataloutta harjoitettaessa on tärkeää olla selvillä alueen pohjavesivaroista,
kuten: onko alueella luokiteltuja pohjavesiesiintymiä, missä ovat omat ja naa-
pureiden kaivo tai muut vedenottamot ja onko alueella luonnonlähteitä tai
lähteikköjä, joita on suojeltava niiden kasvillisuuden vuoksi.

Maatalouden harjoittaminen on sovitettava siten, ettei aiheuteta pohjaveden
määrän vähentymistä, eikä pohjaveden laadun muuttumista.

Toimenpiteet pohjavesien suojelemiseksi

Valtioneuvosto hyväksyi vesiensuojelun tavoiteohjelman vuoteen 2005 ja
edellytti päätöksessään, että ympäristöministeriö valmistelee toimenpide-
ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti I  ja  II  luokan pohjavesialueille
ei saa sijoittaa karjasuojia kuin vain poikkeustapauksissa. Näillä pohjavesi-
alueilla ei saa käyttää pohjaveden laatua vaarantavia kemiallisia torjunta-ai-
neita, ja virtsan sekä lietelannan levitystä vältetään.  Lannoitteita käytetään si-
ten, ettei pohjaveden laatu vaarannu.

Tiheästi rakennetut haja-asutusalueet viemäröidään ja jätevedet johdetaan
pohjavesialueiden ulkopuolelle. Harvan haja-asutuksen jätevedet puhdistetaan
määräysten mukaisesti siten, ettei pohjavesien laatua vaaranneta.

Haja-asutuksen vesihuolto

Nykytila

Suomessa on ollut aina 1980-luvulle asti tapana käsitellä kiinteistöllä syn-
tyvät jätevedet saostuskaivoissa ja johtaa tai imeyttää jätevedet osittain maas-
toon. Tämä oli myös vesilain minimivaatimus. Tällä tavalla pystytään jäteve-
siä puhdistamaan kuitenkin vain 10 - 20 prosenttisesti. Asutuksen pikku hiljaa
tihentyessä on jätevesien puutteellinen käsittely aiheuttanut kaivojen pilaantu-
misia ja ympäristön viihtyisyyden huonontumista.

Valtakunnallisesti tehtyjen kaivovesitutkimusten ja Uudenmaan ympäristö-
keskuksen tekemien selvitysten perusteella voidaan arvioida, että Uudellamaalla
alle puolessa kaivoista on riittävästi hyvälaatuista vettä ympäri vuoden.
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Tavoitteet

Ympäristöministeriön valmistelemassa toimenpideohjelmassa on arvioitu,
että vuosien 1997 ja 2005 välisenä aikana haja-asutusalueilla peruskorjataan
tai rakennetaan luvanvaraisesti noin 40 000 pysyvää asuntoa. Haja-asutusalu-
eella jätevedet on johdettava yhteiseen jäteveden puhdistamoon tai käsiteltävä
kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöstä vesistöön tuleva kuormitus saa olla enintään
sen suuruinen kuin hyvin toimivalla maasuodattimella.

Ennen vuotta 1997 käyttöön otettujen kiinteistöjen jäteveden käsittelyä te-
hostetaan sellaisissa kohteissa, joissa jätevesien puhdistusteho on huono, vesi-
en kuormitus suuri ja se aiheuttaa haitallisia vaikutuksia purkukohdassa ja jär-
jestelmä on heikossa kunnossa. Tällaisia kiinteistöjä arvioidaan olevan noin
60 000.

Kiinteistökohtaisten puhdistamojen hoitoa parannetaan ja toiminnan tark-
kailua tehostetaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on omassa vesivarastrategiassaan esittänyt
tavoitteeksi, että asutuksella tulee olla riittävästi hyvälaatuista vettä myös
poikkeusoloissa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Tänä vuonna voimaan tullut ympäristönsuojelulaki edellyttää, että myös haja-
asutusalueilla jätevedet käsitellään parhaan käytettävissä olevan tekniikan mu-
kaisesti ja että puhdistamoja hoidetaan ympäristön kannalta parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Lakiin sisältyy valtuutus antaa asetuksella yleisiä määräyksiä
haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Ympäristöministeriö on vastikään aset-
tanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta VN:n asetukseksi haja-asutuksen vesi-
huollon tehostamiseksi. Asetuksella luodaan myös yleiset linjat ympäris-
tönsuojelulain 19 §:n  haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeville kuntien ym-
päristönsuojelumääräyksille. Ympäristönsuojelulain 19 §  antaa kunnille oike-
uden antaa kunnan tai sen osaa koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Uudenmaan ympäristökeskuksen alueelle on laadittu kuntien ja maakunnan
liittojen kanssa yhteistyössä kuntakohtaisia haja-asutuksen vesihuollon yleis-
suunnitelmia. Työssä on ensin selvitetty kunnan haja-asutuksen vesihuollon ny-
kytila ja ongelmakohdat. Tarvittaessa on tutkittu muutamien kaivojen veden laa-
tua. Varsinaisen suunnitelman on laatinut konsultti. Suunnitelmassa on esitetty:

- ne haja-asutusalueet, jotka on järkevää liittää olemassa olevaan vesi- ja
viemäriverkkoon,

- ne alueet, joilla yhteisten verkkojen rakentaminen kylille on järkevää,
- ja ne alueet, joilla on hoidettava vesihuolto kiinteistökohtaisesti, tai muu-

taman talon yhteisenä järjestelmänä.
Kiinteistökohtaisena jätevesien käsittelyjärjestelmänä suositaan maaperä-
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käsittelyä tai vastaavaa, maahan imeyttäminen tulee kyseeseen vain tarkkaan
harkituissa tapauksissa, koska silloin pohjavesi pilaantuu joltain alueelta.
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MAANKÄYTÖN JA RAKENTAMISEN OHJAUSVÄLINEET
SEKÄ KAAVOITUSTILANNE NURMIJÄRVELLÄ

Yleiskaavan vaikutukset maatalouselinkeinon harjoittajien toimintaan:

1. Rakentamisen ohjausvälineet ja periaatteet asemakaava-alueiden ulkopuo-
lella.

2. Katsaus Nurmijärven yleiskaavatilanteeseen:

- Koko kunnan yleiskaava
- Kylien osayleiskaavat
- Vantaanjoen osayleiskaava
- Harjualueiden osayleiskaavat.

3. Yleiskaavojen oikeusvaikutuksista ja sisällöstä:

- Maaseutualueiden kaavamerkinnöistä ja määräyksistä  ja niiden vaikutuksista
   maa- ja metsätalouteen.

4. Suojelualueiden erityiskysymyksiä

5. Virkistysalueet ja ulkoilureitit

6. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavoitusmenettely ja  suunnitteluun
    osallistumismahdollisuudet.

7. Kaavoitukseen liittyvästä lupahallinnosta:

- Rakennusluvat, poikkeusluvat, suunnittelutarveratkaisut, maisematyön-
  luvat.

8. Ajankohtaiset kaavahankkeet:

- Vantaanjoen osayleiskaava
- Rakennusjärjestyksen tarkistaminen.

Aarno Kononen
kaavoitusinsinööri
Nurmijärven kunta
Ympäristöpalvelualue
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YLEISKAAVA  JA  MAATALOUS.

MAANKÄYTÖN JA RAKENTAMISEN OHJAUSVÄLINEET
NURMIJÄRVELLÄ

• Periaatteet asemakaava-alueiden ulkopuolella

• Katsaus yleiskaavatilanteeseen

• Yleiskaavojen oikeusvaikutusket ja sisältö

• Suojelualueiden eristysikysymyksiä

• Virkistysalueet ja ulkoilureitit

• MRL:n mukainen kaavoistusmenettely ja  osallistumismahdollisuudet
    suunnitteluun

• Kaavoitukseen liittyvää lupahallintoa

• Ajankohtaisia kaavahankkeita.

RAKENTAMISEN OHJAUSVÄLINEET JA PERIAATTEET
ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA

• Kaavoitustilannekartta, kuntarakenne:
päätaajamat, kylät, muu maaseutu

• Valtuuston hyväksymä strategia maaseutualueista: maaseutumaisuuden
säilyttäminen

• Kaavajärjestelmä: maakuntakaava, yleiskaava
• Maatalouden harjoittamiseen liittyvän rakentamisen lievempi kohtelu

MRL:n rajoitussäännöksissä

• Rakennusjärjestys:
- Rakennuspaikan pinta-ala: 10 000m2 // 5 000 m2 // 3 000 m2

- Rakentamisen määrä ja suositukset rakennusta vasta, ei paritaloja, yli
  3 ha voi olla  useampia asuinrakennuksia.
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YLEISKAAVATILANNE NURMIJÄRVELLÄ

• Pääsääntö: valtuuston hyväksymiä
• Koko kunnan yleiskaava 1989, lainvoimainen 1992
• Päätaajamien osayleiskaavat ( 1 hyv. 2 vireillä)
• Kyläkeskusten osayleiskaavat (7 kpl hyv. 1985-1992)
• Harjualueiden osayleiskaavat ( 2 kpl, toinen vahv.)
• Kyläalueen osayleiskaava (1 hyv. vahvistettavana)
• Ranta-alueen osayleiskaava (1 vireillä)
• Pienet asutusryhmät (1 hyv, 1 vireillä, 1 tulossa)

Käyttö:

• Päätaajamien laajennusalueiden maanhankinnan ja kaavoitussopimusten
perustana

• Rakentamista koskevan lupaharkinnan perustana, kun asemakaavaa ei ole.

YLEISKAAVOJEN OIKEUSVAIKUTUKSET  MAATALOUDEN
KANNALTA

• Vahvistamaton/oikeusvaikutukseton kaava
- ei tuota maisematyön lupavelvoitetta
= puunkaato ei vaadi lupaa
= maa-ainesten kotitarveotto: ilmoitettava maa-aineslain mukaan

• Viljelyyn ei rajoituksia kaavasta:
- toiminnan sisältöä ei voida kaavassa päättää

• Rakentaminen: suosituksia, jotka ratkaistaan lupakäsittelyn osana

• Vahvistettu/oikeusvaikutteinen kaava: kieltää kaavan vastaisen rakenta-
misen,  maisematyön lupa haettava, jos tästä erityinen määräys.
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SUOJELUALUEET YLEISKAAVOISSA

• Osoitettaan SL-merkinnöillä
• Perusteena luontokohdeinvestoinnit tai suojeluohjelmat
• Oikeusvaikutukseton kaava ohjeena lupaharkinnalle
• Oikeusvaikutteinen kaava aiheuttaa rakentamisrajoituksen

• Korvausvelvollisuus MRL 101§:n mukaan, jos maanomistaja ei voi
käyttää muuhun kuin yksityiseen rakennustoimintaan osoitettua aluetta
kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla hyväkseen. Tätä arvioitaessa ote-
taan huomioon myös kaavasta maanomistajalle johtuva hyöty. Lunastus-
ja korvausvelvollisuus tulee voimaan vasta, kun hakemus poikkeuksen
saamisesta on käsitelty

• Suojeltavat rakennukset: osoitetaan, suojelupäätökset rakennussuojelu-
lain mukaan.

VIRKISTYSALUEET JA ULKOILUREITIT

• Osoitetaan V- tai VU-merkinnöin tai reittiä koskevin merkinnöin
(”pampulat”)

• Määritellään kaavaa laadittaessa
• Yleiskaavan esitystarkkuus huomioitava
• Oikeusvaikutteinen: rakentamisrajoitus
• Oikeusvaikutukseton:  ohje lupaharkinnassa

• Reittien sijainti ja toteutus tarkentuu ulkoilureittitoimituksessa
• Käyttöoikeuden ja rakentamisen rajoitus

• Korvausperiaatteet: V-alueet kuten edellä suojelualueiden yhteydessä,
reitit: toimituksessa.
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MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAINEN
KAAVOITUSMENETTELY

• Lainsäädännön muutos on lisännyt kaavoitusta valmistelevia työvaiheita
ja neuvotteluja

• Ympäristöä koskevat investoinnit
• Luonnonsuojelulain ja metsälain kohteet
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
• Vuorovaikutuksen järjestäminen osallisten kanssa kaavan vaatimusten

laajuuden ja sisällön mukaan
• Kaavan oikeusvaikutukset valtuuston päätöksellä, alueellinen ympäristö-

keskus voi puuttua tai valittaa
• Valituskäsittely hallinto-oikeuksiin.

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄÄ LUPAHALLINTOA

• Kunnan toimivalta lisääntynyt
• Ei enää taaja-asutuspoikkeuslupia
• Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvat, rakennushanke voi vaatia

esimerkiksi sekä suunnitteluratkaisua MRL (16 §  JA 136 §) sekä  MRL
171 §:n poikkeamisen rakennusjärjestyksestä

• Ranta-alueiden suunnittelutarpeesta poikkeaminen MRL 72 §,
ympäristökeskus ratkaisee, ei koske maatalouden harjoittamista palvele-
vaa  rakentamista

• Rakennusluvat
• Maisematyön luvat
• Maa-ainesluvat: myös kotitarveoton
• Ilmoitusvelvollisuus tulossa.
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AJANKOHTAISIA  YLEISKAAVAHANKKEITA  NURMIJÄRVELLÄ

Vireillä:
• Klaukkalan osayleiskaava
• Rajamäen osayleiskaava
• Haaran alueen  osayleiskaava
• Vantaanjoen osayleiskaava

• Kaavoitusohjelma 2001 - 2005

• Rakennusjärjestyksen tarkistaminen 2001
• Koko kunnan rakenneyleiskaava 2002 -
• Kylien osayleiskaavojen tarkistamiset 2002 -
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Hannu Lindqvist
yleiskaavasuunnittelija
Hyvinkään kaupunki

MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVOISSA
KÄYTETYT MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

1. Rakentamisalueet

- Asumiseen osoitetut alueet  (AO, AT, AT-1, AT-2, AOM-1, AM-1)

- Työpaikka- ja palvelualueet  (TY, P, PY)

- Lomarakentamisen alueet  (RA, RA-1, RM)

- Virkistysalueet (VU, VR, VR-1)

- Erityisalueet  (ET, EO, EA, EM, EV).

2. Suojelualueet

- Luonnonsuojelualueet  (SL)

- Natura 2000-verkosto  (SL-1)

- Muinaismuistoalueet  (SM)

- Alueen sisäiset luonnonsuojelualueet/maisemansuojelualueet  (SL+
  viivoitus).

3. Maa- ja metsätalousalueet

- Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M):
- ei maankäytön rajoituksia.

- Maa- ja metsätalousalue  (M-1):
- rakennusoikeus on siirretty muualle.

- Maa- ja metsätalousalue, jolla on luonnonsuojelullisia arvoja  (M-2):
- rakennusoikeus on poistettu
- toimenpiderajoitus.

- Maatalousvaltainen alue (MT):
- peltoalueet, joilla rakentamista ohjataan.
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- Maatalousalue  (MT-1):
- rakennusoikeus siirretty muualle.

- Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta
   ja ympäristöarvoja (MU):

- ei maankäytön rajoituksia.

- Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäris-
  töarvoja (MU-1):

- rakennusoikeus on siirretty muualle
- maanrakennustyöt on kielletty.

- Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja
  luonnonsuojelullisia arvoja (MU-2  (ranta-alueet),  MU-3):

- rakennusoikeus on siirretty muualle
- toimenpiderajoitus.
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Timo Hellman
agronomi, maanviljelijä
projektityöntekijä

URBAANIN MAATALOUDEN KESTÄVYYS VANTAALLA
-PROJEKTI

Käsitteet kestävä maatalous, ympäristömaatalous, monivaikutteinen maata-
lous tai agenda, esiintyvät yhä useammin julkisuudessa. Vaikuttaa siltä, että
käsitteiden kirjo hämmentää niin viljelijöitä kuin muitakin maatalouden ympä-
ristökysymyksistä kiinnostuneita. Agenda21-toiminnan periaate ��tuottaa kun-
tiin toimintaohjelmia kestävän kehityksen edistämiseksi ��on kuitenkin erittäin
selkeä.  Paikallisagendatoimintaan voidaan liittää osaprojekteja, joiden avulla
tarkastellaan tietyn rajatun toimialan, kuten maatalouden, heikkouksia  ja vah-
vuuksia ympäristöasioissa.

Tarkoitus ja tavoitteet

Vantaalla käynnistettiin tammikuussa 2000 kolmen kuukauden kestoinen pro-
jekti työnimellä ”Urbaanin maatalouden kestävyys”. Tarkoituksena oli kartoit-
taa niitä erityiskysymyksiä, jotka nousevat esille tilanteessa, jossa maataloutta
harjoitetaan kaupungin alueella. Paikalliset tuottajayhdistykset osallistuivat toi-
mintaan muodostamalla yhdessä maataloussihteerin kanssa projektin seuranta-
ryhmän. Tavoitteiksi asetettiin maatilojen aktivointi ympäristökysymyksissä.
Tilojen tulisi projektin myötä havaita paremmin  vahvuuksiaan ja heikkouksiaan
sekä vastuitaan että  oikeuksiaan ympäristökysymyksissä. Projektin kautta py-
rittiin myös vastaamaan yleisöltä tulleeseen palautteeseen.

”Kipupisteet” Vantaalla

Maatalouden ympäristöasioiden ongelmakohtia selvitettiin viljelijäkyselyllä,
sekä avaamalla internet-tietoverkkoon Vantaan kaupungin kotisivuille keskustelu-
foorumi, jossa oli mahdollista nimettömänä kertoa mielipiteensä maatalouden
merkityksestä Vantaalla tai muista maatalouden ympäristöasioihin liittyvistä
seikoista. Eniten mielipiteitä herättivät seuraavat asiat:

- Jokamiehen oikeudet ja roskaaminen
- Pääkaupunkiseudun ympäristön puhtaus elintarviketuotannossa
- Maatalous kaupungin maankäytön osana. Maatalousalueiden virkistys-

       käyttö.
- Vantaanjoen tila ja maatalouden toimet ravinnekuormituksen ehkäisemi-

       seksi. Erityisesti suojavyöhykkeet ja niiden puuttuminen.

Kohti projektin tavoitteita

Pyrittäessä saavuttamaan asetetut tavoitteet keinoina olivat koulutus, tiedo-
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tus sekä materiaalin kerääminen ja prosessointi. Koulutusta järjestettiin uuden
ympäristöohjelman sisällöstä sekä uudistuneen ympäristönsuojelulainsäädännön
vaikutuksista  maatalouteen. Näissä painotettiin erityisesti muutoksia aikaisem-
piin  säännöksiin ja lainsäädäntöön verrattuna.  Viljelijät saivat myös jätteiden-
käsittelykoulutusta tutustumisretkellä Ämmässuon jätteenkäsittelyasemalle.

Internet-palautteessa esiintyi niin paljon virheellistä tietoa suojavyöhykkeistä,
että niistä järjestettiin erillinen maastokäynti, johon saatiin paikalle edustajia
tuottajajärjestöistä, TE-keskuksesta, Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Vantaan
maisemasuunnittelusta, viheraluesuunnittelusta ja vesihuollon suunnittelusta.
Tilaisuudessa tehtiin selväksi suojavyöhykkeen käsite, sen perustaminen, hoi-
to, vaikutukset ravinnepäästöihin, niiden merkitys kaupungin maisema-
suunnittelussa jne. Suojavyöhykemaastokäynnistä informoitiin kymmeniä tie-
dotusvälineitä.

Vantaan maaseutumiljöitä käsiteltiin niin projektiraportissa, kuin kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden pihapiirien hoidosta kertovissa lehtiartikkeleissakin.
Ympäristötukikoulutuksessa tehtiin myös selväksi tilojen velvoitteet maiseman-
hoidossa niin peltojen kuin pihapiirienkin osalta, sekä selvitettiin mitä maise-
man monimuotoisuuskohteita tiloilta voi löytyä.

Projektiraportti on tiivistelmä projektin kulusta, sisältäen lisätietoa
käsitellyistä asioista. Esimerkiksi maatilojen vanhojen rakennusten purkami-
seen liittyy uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Projektiraporttiin on laadittu
prosessikuvaus purkamisen lupamenettelystä. Vantaan maatalousalueiden mer-
kityksestä Vantaan maisemassa kertoo ehkä parhaiten raporttiin liitetty kuvama-
teriaali. Raportti toimitetaan vantaalaisille viljelijöille  kansiossa, johon on
liitetty lisämateriaalia aiheeseen liittyen.

Erityispiirteitä Vantaalla

Vantaalaisten kannanotot maatalouden merkityksestä kaupungin maankäytön
tai maiseman osana olivat hyvin kaksijakoisia. Maatalouden kaupungille anta-
va agraarinen leima, maatalouden vesistökuormitus ja maapohjan käyttäminen
viljelyyn rakentamisen sijasta olivat yleisimmät perusteet maatalouden vastus-
tamiselle.

Positiivisessa palautteessa otettiin huomioon maatalouden maisema- ja vir-
kistysarvot sekä maatalousalueiden merkitys osana kaupungin historiaa. Eri-
koista oli, että myös maatalouteen kriittisesti suhtautuvat mainitsivat Vantaan
Sotungin alueen usein arvokkaana, kaupungin yhteyteen soveltuvana ”maata-
lousreservaattina”.  Syynä lienee se, että Sotungin alue edustaa kulttuurihisto-
riallista ja esteettisesti rikasta maatalousaluetta. Kaikki maatilat eivät kuiten-
kaan voi toimia kulttuurimiljöössä.
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Koettuja hankaluuksia

Vantaalla oli selvästi havaittavissa valtaväestön matala tietotaso maatalou-
den nykyisistä realiteeteista. Maatalous syyllistettiin usein vastuuttomaksi ym-
päristön pilaajaksi virheellisin perustein. Vastapuolella on viljelijöiden tur-
hautuminen maatalouden ympäristöasioiden byrokraattisuuteen, joka tuli esille
esim. koulutustilaisuuksien puheenvuoroissa. Vantaan kaupunkimaisen maata-
louden projektin paras työkalu oli tehokas tiedottaminen. Hämmästyttävää oli
kuitenkin tiedotusvälineiden laimea kiinnostus maataloutta kohtaan, vaikka pro-
jektin saama palaute osoitti yleisön suuren kiinnostuksen asiaa kohtaan. Maata-
louden ympäristökysymykset näyttävät muodostavan niin vaikeasti hallittavan
kokonaisuuden, ettei se sovi nykymuotoiselle, nopeaa tiedonvälitystä tavoitte-
levalle medialle.
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Päivi Piispa
suunnittelija
Uudenmaan ympäristökeskus

KUNTIEN KESTÄVÄN MAATALOUDEN
TOIMINTAOHJELMAT

Kohti kestävää kehitystä

Rio de Janeirossa  3.-4.6.1992 järjestetty YK:n Ympäristö- ja kehitys-
konferenssi (United Nations Conference on Environment and Development,
UNCED) toi kestävän kehityksen suomalaiseen kunnallishallintoonkin. Kunta-
liiton kestävän kehityksen projektissa kestävä kehitys määriteltiin näin:
”Kunnallishallinnossa kestävää kehitystä on päätöksenteon monipuolistaminen
kohti tilannetta, jossa päätökset tehdään perusteellisen ja avoimen valmistelun
pohjalta demokraattisesti, tietoisena ja vastuullisena valinnoista ja niiden seu-
rauksista. Päätöksenteon tavoitteena on ympäristöön kohdistuvien vaikutusten
ekologinen kestävyys, jota tukevat sosiaalinen ja kulttuurinen oikeudenmukai-
suus ja tasa-arvo. Nämä ovat samalla edellytys taloudelliselle kestävyydelle.
Ratkaisujen on perustuttava riittävän pitkän, myös tulevat sukupolvet huomioon
ottavan aikavälin tarkasteluun.”

Myös vuoden 1995 kuntalaki puhuu kestävästä kehityksestä: ”Kunta pyrkii
edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.” Kes-
tävä kehitys on siten kuntalaissakin ymmärretty laaja-alaisesti: ekologisena ja
taloudellisena tavoitetilana, mutta myös oikeudenmukaisuuskysymyksenä ja
kehityskulkuna, joka uudistaa ihmistä myös henkisesti.

Uuden maankäyttö- ja rakennuslakimme lähtökohtana on toteuttaa kaavoitus-
ja maankäyttötehtävät ”luonnonvarojen ja ympäristön kestävää kehitystä tuke-
valla tavalla”.

Kestävä kehitys on itse asiassa yksi perusoikeuksistamme, sillä hallitusmuo-
tomme takaa meille jokaiselle oikeuden hyvään ja turvalliseen elinympäris-
töön.

Kohti kumppanuutta ja yhteistyötä

Suurimmassa osassa suomalaisia kuntia tehdään paikallisagendatyötä. Työ-
tä tehdään yhdessä, mutta eri tavalla. Työ koskee hallintoyksiköitä, asukkaita,
kuntalaisia, järjestöjä, seurakuntia, yrityksiä, aluehallintoa ja valtionhallintoa.
Työ kattaa hallinnon tehtäviä, mutta myös asukkaiden ja yhdistysten omia hank-
keita, vapaaehtoistyötä, tilaisuuksia jne.

Yhdessä tekeminen antaa mahdollisuuksia (uusien) siltojen rakentamiseen
ja vanhojen siltojen korjaamiseen. Yhdessä tekeminen edellyttää avoimuutta ja
rehellisyyttä, luottamuksen tietoista  rakentamista, yhteistyöosapuolten keski-
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näistä kunnioittamista  ja  laaja-alaista, monisuuntaista viestintää.
Onnistunut yhteistyöprosessi synnyttää uusia yhteistyöverkostoja, työskente-

ly- ja päätöksentekotapoja. Hallinto voi oppia kuntalaisilta.

Kohti yhteistä visiota ja yhteistä strategiaa

Paikallinen agenda 21 on kunnan kestävän kehityksen toimintaohjelma, pit-
kän aikavälin strategia kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Paikallisagenda pe-
rustuu kuntayhteisön määrittelemään käsitykseen kestävästä kehityksestä. Jo-
kaisessa kunnassa yhteinen visio tehdään itse ja päätetään yhdessä oma tie visi-
on tavoittamiseksi.

Kohti oman toiminnan arviointia

Miten kuntahallinnon oma toiminta edistää kestävän kehityksen toteutumis-
ta? Miten me kuntalaiset elämme: kestämättömästi vai omien toimiemme kestä-
vyyttä arvioiden? Jotta päättäjät, virkamiehet ja asukkaat voisivat arvioida näi-
tä asioita, tarvitaan selkeät ja selitysvoimaiset mittarit ja indikaattorit. Esimer-
kiksi Helsingin kaupunki on asettanut jo toimialakohtaiset kestävyyden tavoit-
teet, joita mitataan. Kaupungin talousarvioon kirjautuvat ympäristöinvestoinnit,
mutta myös panostukset kulttuuriin, asukastoimintaan, nuorisoon ja liikuntaan.
Kestävyys on tavoite, jota kaikki kuntalaiset voivat arvioida sekä kunnan tasol-
la  että omassa elämässä.

Kestävän kehityksen kuntaohjelma on hallinnon ja kuntalaisten yhteinen so-
pimus, sitoumus kestävän kehityksen toteuttamiseen. Nurmijärvellä yhteisen si-
toumuksen nimenä on “Hyvän elämän kunta”.

Kohti kestävää maataloutta

Kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmatyö edellyttää yhteistä kestä-
vän maatalouden visiota ja yhteistä strategiaa vision saavuttamiseksi. Parhaim-
millaan visiotyöskentelyyn osallistuvat tuottajat yhteistyössä kuluttajien, kau-
pan, jakelun, elintarviketeollisuuden ja hallinnon kanssa. Vuoropuhelu ja yh-
teistyö eri sidosryhmien välillä antaa realistisemman, toteutuskelpoisemman
pohjan jatkaa ohjelmaprosessia ja ohjelman toteuttamista.

Kestävän maatalouden toimintaohjelman tavoitteet määräytyvät paikallisis-
ta erityispiirteistä, ongelmista, tarpeista, odotuksista ja resursseista. Esimer-
kiksi Nurmijärvellä toimintaohjelman teemoiksi on asetettu maatilojen jäte-
huolto, maatilojen energiahuolto, lähiruoka, vesiensuojelu, maan kasvukunnon
ylläpito, koulutus, tiedotus ja neuvonta.
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OHJELMA:

- aamupäivä yhteinen kaikkien kuntien viljelijöille
- klo 16 jälkeen jakaannutaan kuntakohtaiseen koulutukseen.

klo 9.00-9.20 Ympäristötuen uudet ehdot. Ajankohtaiskatsaus.
Agronomi Jalo Talliniemi, Uudenmaan maaseutukeskus.

klo 9.20-10.15 Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien rehevöittäjänä.
Petri Ekholm, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus.

klo 10.15-11.00 Esimerkkejä ja kokemuksia käytännön ratkaisuista
ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi Säkylän Pyhäjärvellä.
Teija Kirkkala, koordinaattori, Pyhäjärvi LIFE-hanke.

klo 11.00-12.00 Kosteikko, laskeutusallas, suojavyöhyke ja säätösalaojitus
ravinnehuuhtoutumien vähentäjinä. Ympäristöhoitotoimen-
piteiden kustannustehokas kohdentaminen tilatasolla.
Helena Äijö, DI, Konsulttiyritys 100GEN.

Lounastauko

Klo 13.00-13.45 Luonnon monimuotoisuuden hoito ja suojelu tilatasolla.
Juha Tiainen, erikoistutkija, Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos.

Klo 13.45-14.30 Maisemanhoito tilatasolla: miten ja miksi yksityisen viljeli-
jän kannattaa hoitaa lähiympäristöään ja sen kauneusarvoja
rakentamisen keskellä.
Aila Tarvainen, ympäristösuunnittelija, Uudenmaan maaseu-
tukeskus.

Kahvitauko

14.45-15.15 Jokamiehen oikeudet  -  tulkintojen ja viljelytoimenpiteiden
välinen ristiriita.
Mika Seppälä,  hallitussihteeri, ympäristöministeriö.

15.15-16.00 Maatalous pohjavesialueilla. Haja-asutusalueiden vesihuol-
lolle asetetut tavoitteet.
Marketta Virta, yli-insinööri, Uudenmaan ympäristökeskus.
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Koulutettavien jakaminen kuntakohtaisiin osuuksiin.

Kuntakohtainen osuus:

16.15-17.00 Yleiskaavan toteuttamisen vaikutukset maatalouselinkeinon-
harjoittajien toimintaan.

Markku Immonen, yleiskaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki

Aarno Kononen, kaavoitusinsinööri, Nurmijärven kunta

Hannu Lindqvist, yleiskaavasuunnittelija, Hyvinkään kaupun-
ki.

17.00-17.45 Kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmien laatiminen.
Vantaalla: Urbaanin maatalouden kestävyys Vantaalla-rapor-
tin esittely.
Timo Hellman, agronomi, maanviljelijä.

Hyvinkäällä:
Agenda21-prosessi Hyvinkäällä.
Markus Eerola, maanviljelijä.

Nurmijärvellä:
Kestävän maatalouden toimintaohjelman rakentaminen
Nurmijärvellä.
suunnittelija Päivi Piispa, Uudenmaan ympäristökeskus.

18.00 Tilaisuuden päättäminen



51

Kuvailulehti
Julkaisija Uudenmaan ympäristökeskus

Päivämäärä 16.11.2000

Tekijä(t)/ Päivi Piispa (toim.)
Toimittaja(t)

Julkaisun nimi Ympäristönhoidon koulutuspäivä taajamien läheisen maaseudun viljelijöille
16.11.2000 Hyvinkään maaseutuopistolla.

Tiivistelmä Julkaisu sisältää “Ympäristönhoidon koulutuspäivä taajamien läheisen maaseudun
viljelijöille”   -tilaisuuden alustukset. Tilaisuudessa käsiteltiin vesistöjen rehevöitymistä
ja maatalouden roolia rehevöitymisessä; Pyhäjärvi LIFE  -hankkeessa toteutettuja
ratkaisuja ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi Pyhäjärven valuma-alueella;
kosteikkoja, laskeutusaltaita, suojavyöhykkeitä ja säätösalaojitusta ravinnehuuhtoumi-
en vähentäjinä ja näiden toimenpiteiden kustannustehokkuutta tilatasolla; luonnon
monimuotoisuuden hoitoa ja suojelua tilatasolla; maisemanhoitoa tilatasolla;
jokamiehenoikeuksia ja pohjavesien suojelua.

Kuntakohtaisessa osuudessa käsiteltiin Hyvinkään, Nurmijärven ja Vantaan
yleiskaavatilannetta ja sen vaikutuksia maatalouselinkeinonharjoittajien
toimintaan, sekä kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmien laatimista
ja kunnissa meneillään olevaan paikallisagenda 21 -prosessia.

Asiasanat Maatalous, ympäristötuki, toinen koulutuspäivä, vesiensuojelu, maisemanhoito,
ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus, LIFE-projekti

Julkaisusarjan Uudenmaan ympäristökeskus - Monisteita 80
nimi ja numero

ISSN 1238-7185 (nid.)

ISBN 952-5237-64-8 (nid.), 952-5237-94-X (pdf)

Sivuja 52

Kieli Suomi

Julkisuuden aste Julkinen
ja ehdot

Hinta 35,- mk / 5,87 euroa (sis. alv:n 8 % = 2,59 mk / 0,44 euroa) 

Julkaisun nimi Training Course for Farmers on Agri-Environmental Measures, Second Day,
englanniksi Agri-Environmental Programme 2000-2006. LIFE-project.

Muut tiedot

Kustantaja Uudenmaan ympäristökeskus

Julkaisun myynti/ Uudenmaan ympäristökeskus / tiedotus puh. (09) 148 881 
Jakaja PL 36 (Asemapäällikönkatu 14) fax (09) 1488 8295

00521 HELSINKI



52

Presentationsblad
Utgivare Nylands miljöcentral

Datum 16.11.2000

Författare/ Päivi Piispa (red.)
Redaktör

Publikationens Miljövårdsutbildningsdag för jordbrukare nära tätorter 16. November, 2000 i        
titel  Hyvinge Lantbruksinstitution. Hållbart jordbruk vid Vandaå projekt.
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och Agenda 21 processen.
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