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ALKUSANAT

Tiedonvälitys, vuoropuhelu, neuvotteluprosessien lisääminen ja oppimispro-
sessien merkityksen oivaltaminen ovat  edellytyksiä kestävän kehityksen toi-
mintaohjelmatyölle. Parhaimmillaan paikallisagendatyö on kommunikatiivista
suunnittelua, jonka kunnat tunnustavat myös strategisen suunnittelun välineeksi.
Kommunikatiivinen suunnittelu korostaa yhteisymmärryksen jatkuvaa etsimis-
tä, kommunikaatiokanavien avaamista ja kommunikaatioesteiden poistamista.
Rohkaisua ja valmiuksien antamista. Paikallisagendatyön tuloksena syntyy pai-
kallisia oppivia verkostoja, jotka perustuvat keskinäiselle kunnioitukselle ja
keskinäisen riippuvuuden hyväksymiselle yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Alueellinen ja paikallinen kestävän maatalouden toimintaohjelmatyö on
prosessi, jonka alkuun on päästy muutamassa Vantaanjoen valuma-alueen kun-
nassa Kestävä maatalous Vantaanjoella -hankkeen tuella. Jatkossa prosessin
eteneminen vaatii sekä ohjelmatason että paikallistason, eri sidosryhmien, ra-
hoittajien ja tuottajien välistä avointa vuoropuhelua. Maatalouden ympäristön-
suojelu on meillä vielä ylhäältä ohjautuva prosessi. Kuitenkin kestävyys toteu-
tuu vasta, kun ihmiset itse ovat aktiivisia ja osallistuvat rohkeasti omaehtoiseen
kehittämistyöhön. Todellisuudessa kestävää maataloutta ei voi olla olemassa
ilman viljelijöitä. Viljelijöiden on pystyttävä tuntemaan ympäristönhoitome-
netelmät mielekkäiksi, jotta he voisivat sitoutua niiden jatkuvaan kehittämi-
seen.

Pohjimmiltaan sitoutuminen merkitsee sitä, että sitoutuva taho ottaa laajan
vastuun toiminnasta, myös toiminnan seurauksista. Elävässä elämässä sitoutu-
minen voi monenlaisia kohteita ja merkityksiä! Väitetään, että sitoutuminen on
sitä vahvempaa, kun yhdessä tunnustetaan, että on monia tapoja ja motiiveja
sitoutua.

Vantaanjoki on yksi valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisema-alu-
eita ja arvokas virkistäytymis- ja matkailukohde pääkaupunkiseudulla ja Uudel-
lamaalla. Myös siksi kestävän maatalouden toimintaohjelmatyön jatkaminen
valuma-alueella on perusteltua. Vantaanjoella voidaan hyvin toteuttaa eri osa-
puolten yhteistyönä monivaikutteista maataloutta rakentamalla valuma-alueesta
monivaikutteisen maatalouden mallialue. Annetaan keisarille uudet vaatteet ja
uusi rooli!

Helsingissä, 20. maaliskuuta 2001

Päivi Piispa
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1  TYÖN TAUSTA

Vantaanjoen valuma-alue kattaa 1680 neliökilometriä, joen pääuoman pituus
on 100 kilometriä. Joki alkaa Hausjärven Erkylänjärvestä ja laskee mereen
Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Valuma-alueella on noin 160 pientä jär-
veä tai lampea. Yli neliökilometrin laajuisia järviä on 10, joista suurimmat
ovat Tuusulanjärvi, Hirvijärvi, Ridasjärvi, Kytäjärvi ja Rusutjärvi. Järvialtaiden
vähyydestä johtuen virtaamavaihtelut Vantaanjoessa ovat suuria. 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 Lep-
sämänjoki. Vantaanjoen pääuomassa on lähes 50 koskea, korkeuseroiltaan ja
pituudeltaan näistä suurin on Nukarinkoski.

Valuma-alueesta on pellon peitossa 24 prosenttia. Eniten peltoa on Nur-
mijärvellä, 10 110 ha, sitten Hyvinkäällä, 5320 ha, sitten Tuusulassa 5370 ha,
sitten Vantaalla 3040 ha  ja Riihimäellä 2140 ha. Maatilojen kokonaislukumäärä
on valuma-alueella  1300. Maaperä on suurelta osin eroosioherkkää hiesua ja
savea, joten jokivesi on luontaisesti sameaa. Peltoviljelyn osuus joen ravinne-
kuormituksesta onkin 50-60 prosenttia, pistekuormituksen osuus vain 5-12 pro-
senttia. Jokiveden laatu on välttävä.

Jätevesien aiheuttama fosforikuormitus on Vantaanjoessa alentunut 1980-
luvun alusta noin 70 prosenttia, mutta typpikuormitus vain noin 15 prosenttia.
Joen fosforikuormituksesta jätevesien osuus vuonna 1996 oli noin 4 prosenttia
ja typpikuormituksesta noin 16 prosenttia. Peltoviljelyn aiheuttama fosfori-
kuormitus oli vesistöalueella 1990-luvun alussa noin 71 500 kg vuodessa ja
karjatalouden 2 300 kg vuodessa. Typpikuormitus oli samana ajanjaksona noin
800 000 kg ja 50 000 kg vuodessa. 1990-lukua erikseen tarkasteltaessa fos-
foripitoisuudet ja fosforimäärät ovat uudelleen lievässä nousussa 1990-luvun
puolivälin jälkeen. Hajakuormituksen vähentymistä on kuitenkin vaikea erottaa
joen ravinnepitoisuuksissa tai ainemäärissä. (Villa & al. 1999)

Kestävä maatalous Vantaanjoella -hanke on viljelijöiden, viranomaisten
ja tutkijoiden yhteinen hanke. Euroopan Unionin LIFE-rahaston rahoittamassa
hankkeessa on kehitetty toimintatapoja, joiden avulla tiloilla ja paikallisesti
kunnissa kertyvä ympäristö- yms. tieto voidaan käyttää tuotanto- ja viljely-
suunnittelussa ympäristökuormitusta pienentävästi. Hankkeen päätavoite on ol-
lut vesiensuojelun edistäminen ja vesistökuormituksen vähentäminen.

Kestävä maatalous Vantaanjoella -hanke on koostunut viidestä osaprojektista:
1. kuntien maatalouden ympäristönsuojeluohjelmat ja paikallisagendatyö,
2. suojavyöhyke-esite,
3. maatilakohtaiset ravinnetaseet,
4. ravinteiden huuhtoutumisen arviointi matemaattisten mallien avulla,
5. ympäristönhoitotoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt.
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2  VALMISTELUPROSESSI

2.1  Kuntien maatalouden ympäristönsuojeluohjelmat ja
paikallisagendatyön toteutus hankkeen aikana

Osaprojektin 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 nii
den ehkäisystä

- edistää valuma-aluekohtaisten vesiensuojelutoimenpiteiden toteutumista
- arvioida hankkeen sosiaaliset vaikutukset hankkeen ympäristövaikutusten
arviointia varten.

Hankesuunnitelman mukaan osaprojektissa ”toimitaan yhdessä kuntien
maatalous- ja ympäristöviranomaisten, tuottajien ja kuntien paikallisagenda 21
-vastaavien kanssa. Projekti tukee heidän toimintaansa ja tarjoaa heille muissa
osaprojekteissa kertyvää tietoa. Työhön pyritään saamaan mukaan ainakin alu-
een keskeiset kunnat. Nämä tahot huolehtivat itse organisoitumisestaan ja työ-
hön osallistumisesta. Osaprojektin tuloksia arvioidaan työn alussa ja lopussa
haastattelemalla viranomaisia, tuottajia ja kuluttajia.”

Osaprojektissa pilottikuntina ovat olleet Hyvinkää, Nurmijärvi ja Vantaa.
Pilottikunnissa on toteutettu paikallisia hankkeita ja tehty paikallisagenda 21 -
työtä. Nurmijärvellä paikallisagenda 21 -prosessi on käynnistynyt vuonna 1997,
Vantaalla 1998 ja Hyvinkäällä vuonna 2000. Kaikissa kolmessa kunnassa toi-
mii pääosin viljelijöistä koostuva maa- ja metsätalouden työryhmä, joka vastaa
toimintaohjelmatyöstä.

Nurmijärvellä paikallisagenda 21 -ohjelmatyö on edennyt toiseen vaihee-
seen. Lokakuun alussa 2000 kunnassa järjestettiin prosessin ensimmäistä vai-
hetta arvioiva seminaari. Seminaarissa kuultiin kokemuksia muista kunnista ja
muualla tehdystä paikallisagendatyöstä.  Vantaalla toteutettiin keväällä 2000
erillinen maataloutta käsittelevä paikallisagenda 21 -osahanke. Hyvinkäällä
maa- ja metsätalouden työryhmän työskentely on käynnistynyt vuodenvaihteen
2000/2001 jälkeen. Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä on tuettu teknisesti maa- ja
metsätaloustyöryhmän ohjelmatyöskentelyä syksyllä 2000 ja keväällä 2001.

Osaprojektissa on tuotettu paikallisagendaesite syksyllä 1999, esitelty
paikallisagendatyön mahdollisuuksia ja Kestävä maatalous Vantaanjoella -han-
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ketta kunnissa, tehty tilannekartoitus kestävän kehityksen toimintaohjelmatyöstä
valuma-alueen kunnissa (Laitinen 1998) ja selvitetty internetin kautta  maata-
louden ympäristötukijärjestelmiä eri maissa. Lisäksi on järjestetty koulutusta,
opintoretkiä sekä toteutettu paikallisia hankkeita (tarkemmin luvussa 3.). Vuon-
na 1999 hankkeesta on tehty sosiaalisten vaikutusten arviointi (Piispa 1999).
Vuosina 1998 - 2001 on järjestetty seuraavat suuremmat tilaisuudet tai retket:

1. Opintoretket Säkylän Pyhäjärvelle 1998 ja Jokioisten Elonkiertopuistoon
    1999;
2. Kestävän maatalouden seminaari Nurmijärvellä 1999;
3. Kestävän maatalouden visioseminaari  kesäkuussa 2000 Marttahotellissa,
    Helsingissä;
4. Kestävän maatalouden visioseminaari  -  tavoitteet pilottikunnissa  kesä-
    kuussa 2000 Haltialan tilalla, Helsingissä;
5. Lokakuussa 2000 perinnemaisemaretki viljelijöille ja maataloussihtee-
    reille Paraisten Lenholmenille: tutustuminen maatalouden erityisympä-
  ristötukitoimenpiteiden hyödyntämiseen. Järjestäjinä Lounais-Suomen

    ympäristökeskus ja Lantbruksskällskapet.
6. Loka-marraskuun vaihteessa 2000 opintomatka Ruotsiin;
7. Uuden ympäristötuen ehdot täyttävä viljelijäkoulutus marraskuussa  2000
    Uudenmaan maaseutuopistolla Hyvinkäällä: ”Ympäristönhoidon koulu-
  tuspäivä taajamien läheisen maaseudun viljelijöille”.

8. Joulukuussa 2000 keskustelutilaisuus MTK:n tiloissa Helsingissä yhteis-
            työn jatkamisesta kestävän maatalouden edistämiseksi.

9. Helmikuussa 2001 jatkokeskustelutilaisuus yhteistyön jatkamisesta
  MTK:n tiloissa Helsingissä.

Eri tilaisuuksiin on kesän ja syksyn 2000 aikana osallistunut yhteensä noin
240 henkilöä eri sidosryhmistä. Pääosa tilaisuuksiin osallistujista on ollut vil-
jelijöitä. Yksistään 16.11.2000 Uudenmaan maaseutuopistolla Hyvinkäällä jär-
jestettyyn viljelijäkoulutustilaisuuteen osallistui 150 viljelijää.

Osaprojektin ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa: loka-joulukuun
2000  ja helmikuun 2001 aikana Helsingissä. Ohjausryhmän jäseninä ovat ol-
leet tutkijat Anja Yli-Viikari (MTT, Jokioinen), Jari Pentinmäki (2000) ja Kau-
ko Koikkalainen (2001, MTTL), Minna Kaljonen (Suomen ympäristökeskus),
tiedotuspäällikkö Leena Packalén (MTK), ympäristöpäällikkö Jukka Heinonen
(Kesko-maatalousryhmä), kaupallinen neuvos Seppo Koivula (MMM),
ympäristövastaava Asta Kuosmanen (Marttaliitto), projektipäällikkö Tiina Piilo
(Food Centre, Viikin Tiedepuisto), ympäristötarkastaja Sinikka Rantalainen
(Vantaan kaupungin ympäristökeskus), viljelijä Timo Hellman (Nurmijärvi),
projektinjohtaja Eija Lehtonen  ja projektisihteeri Irmeli Ahtela (Uudenmaan
ympäristökeskus).
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2.2  Visiointityön tulokset - tavoitteita kuntien toimintaohjelmille

Osaprojektissa järjestettiin kesäkuussa 2001 kaksi kestävän maatalouden
tulevaisuusseminaaria. Ensimmäiseen seminaariin  ”Kestävän maatalouden vi-
sio vuoteen 2030” oli kutsuttu laajalti eri sidosryhmien edustajia. Toiseen, alu-
eelliseen visioseminaariin Haltialan tilalla osallistuivat kuntien maataloussih-
teerit, kuntien ympäristökeskusten edustajat ja pilottikuntien viljelijäryhmien
edustajat. Visioseminaarien avulla oli tarkoitus avata vuoropuhelua eri intressi-
ryhmien välille kestävän maatalouden tavoitteista, keinoista ja erityisesti suo-
malaisen maatalouden uudesta roolista ympäristömyötäisenä ja monivai-
kutteisena maataloutena.

Seuraavaan on koottu kesäkuussa 2000 järjestettyjen visiointilaisuuksien
tulokset: tavoitteet kuntien kestävän maatalouden toimintaohjelmille. Nämä
sidosryhmien ehdottamat tavoitteet ovat olleet viestejä suuntaviivoista
paikallisagenda 21 -ohjelmatyölle pilottikunnissa.

Tavoitteet on tässä esitelty priorisoimattomassa järjestyksessä.

Tavoitteita kuntien ohjelmatyölle:

1. Kannattavan maatalouden harjoittamisen on oltava ensisijaisin lähtö-
  kohta, samoin riittävän omavaraisuustason turvaaminen.

2. Tuotannon ympäristövaikutukset tulee osata tunnistaa ja ympäristökuor-
  mitus minimoida.

3. Viljelijöiden asenteita on muutettava ympäristömyötäisempään suun-
  taan.

4. Kuluttajien maatalous- ja ympäristötietoisuutta tulee lisätä.
5. Tuotannon tavoitteena on puhtaiden ja hyvälaatuisten elintarvikkeiden
  tuottaminen.

6. Laatujärjestelmiä on kehitettävä ja brandy-ajattelua ulotettava myös tilata
  solle.

7. Perinteinen maaseutumaisema on säilytettävä ja peltomaisemat hoidet-
  tava avoimina.

8. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä.
9. Rakennetun ympäristön monimuotoisuus on säilytettävä.
10. Tuotannossa on  monipuolistettava viljelykasvivalikoimaa,  hyödyn-
     nettävä viljelykierron etuja ja huolehdittava maan rakenteesta.

11.  Ravinteiden käyttöä on tehostettava ja ylilannoittamista vältettävä.
12.  Ympäristötukijärjestelmää on joustavoitettava paikalliset olosuhteet
      huomioonottavaksi.

13.  Virkistys- ja ulkoilukäytön tarpeet on turvattava kaupunkimaisilla maa
    talousalueilla.



9

Nämä tavoitteet saavutetaan eri sidosryhmien edustajien mukaan esimer-
kiksi tiedottamisella, kuluttajavalistuksella, uudentyyppisellä neuvonnalla, vero-
teknisin keinoin ja hyvien käytännön esimerkkien  -  mallitilojen esittelyn  -
avulla.

2.3  Kestävän maatalouden määrittely ja viljelijöiden arvostukset

Vuonna 1999 toteutetussa hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa
arviointihaastatteluihin osallistuneita nurmijärveläisiä viljelijöitä pyydettiin
määrittelemään kestävä maatalous -käsite. Tuottajien näkemysten mukaan kes-
tävällä maataloudella on sekä ympäristö- että taloudellinen ulottuvuus. Maata-
louden harjoittamisessa tulee säilyttää ympäristö puhtaana ja maaperä kunnos-
sa. Elinkeinon harjoittamisen on oltava myös kannattavaa: tuotteen hinnan on
katettava tuotantokustannukset. (Piispa 1999)

Vuonna 2000 toteutetussa  kyselytutkimuksessa maatilojen ympäristön hoi-
don kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi viljelijät antoivat samankaltaisen
määrittelyn kestävälle maataloudelle. Kyselyyn vastanneilla viljelijöillä on ensi-
sijaisena kannustimena ympäristön hoidossa luonnon säilyttäminen. Muita mo-
tiiveja ovat taloudelliset tekijät, sukupolvien perintö ja pakko tai velvoite. (Ollas
2000)
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3  TOTEUTETUT HANKKEET

Tässä luvussa on lyhyesti kuvattu Kestävä maatalous Vantaanjoella  -projektin
osaprojektissa 1  toteutettuja hankkeita. Näiden paikallisten hankkeiden koke-
muksia, tuloksia ja johtopäätöksiä on hyödynnetty, kun on laadittu suosituksia
jatkotoimenpiteiksi  (luvussa 7)  ja määritelty valuma-alueittaisia ja kunnittaisia
tavoitteita  (luvussa 6).

3.1  Selvitys maatalouden ravinnekuormituksesta, sen vähentämisen
mahdollisuuksista Nurmijärvellä ja vaikutuksesta Valkjärven tilaan

Selvitys tehtiin Nurmijärven maa- ja metsätalouden agendaryhmän aloitteesta
syksyllä 1999. Selvitystyössä kartoitettiin keinoja ravinnepäästöjen pienentä-
miseksi maatalouden valumavesistä. Selvityksessä tutkittiin maatalouden eri-
tyisympäristötukitoimenpiteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Toimenpide-
suosituksiin sisältyy tiettyjen maatalouden erityisympäristötukitoimenpiteiden
toteutuminen Klaukkalan kupeessa sijaitsevan Valkjärven ympäristössä. Suo-
situksissa on toimenpiteitä, joilla pienennetään peltoeroosiota ja lisätään ravin-
teiden hyötykäyttöastetta. Myös pidättymistä kevytmuokkauksesta suositellaan
eroosioherkillä pelloilla, samoin luopumista lannan syyslevityksestä. Selvitys-
tä esiteltiin laajalti paikallisissa tiedotusvälineissä (Hellman 2000).

3.2  Pellosta peltoon  -hanke Nurmijärvellä

Työtehoseura teki esiselvityksen Nurmijärven kunnan jätevesilietteen ja Pert-
tulan maatalousyrittäjien biomassojen yhteiskompostoinnista. Esiselvityksessä
kartoitettiin vaihtoehtoja kompostoinnille ja kompostoidun aineksen jatko-
käsittelymahdollisuuksia. Selvitystyössä etsittiin käytännöllisiä ratkaisuja sil-
le, miten puhdistamolietteestä ja orgaanisesta maatalousjätteestä valmistettu
komposti on hyödynnettävissä maatalousyrittäjien pelloilla ja miten kompos-
toinnista saadusta hyödystä saataisiin lisätulo- jopa sivuelinkeinomahdolli-
suuksia viljelijöille.

Aloite selvitystyöhön tuli Perttulan kylän viljelijöiltä. Savimaiden kasvu-
kuntoa ei pystytä käytännössä parantamaan biomassojen kompostoinnilla vilje-
lijöiden toivomalla tavalla, sillä orgaanisen aineksen lisäystarve on suurempi
kuin säädökset antavat myöten. Puhdistamolietteen hyötykäyttöä peltoviljelyssä
rajoittavat maatalouden ympäristötuessa määritellyt fosforirajat  ja mahdolli-
nen raskasmetallien kertyminen peltomaahan ja viljelykasveihin. (Vuorio 2000)

Maatalouden taloudellinen tutkimuskeskus on aloittamassa tutkimukset ai-
hepiiristä.
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3.3  Urbaani maatalous -hanke Vantaalla

Vantaalla toteutettiin tammi-maaliskuussa 2000 paikallisagendahanke ”Urbaa-
nin maatalouden kestävyys”. Hankkeessa kartoitettiin kaupunkimaatalouden
erityiskysymyksiä ja aktivoitiin viljelijöitä ympäristönhoitoon. Kaupunkimaa-
talouden erityiskysymyksinä käsiteltiin maatilojen talouskeskusten rakennus-
kantaa, jätehuoltoa, pihapiirien hoitoa, virkistyskäyttöä ja jokamiehenoikeuksia.
Viljelijöiden ja muiden kuntalaisten välille herätettiin keskusteluyhteys avaa-
malla kaupungin www-sivuille keskustelupalsta maatalouden erityiskysymyk-
sistä. Internet-keskustelu toi esille vaikeuden ja puutteen maatalouden ympä-
ristökysymyksistä tiedottamisessa. Viljelijöille järjestettiin myös koulutusta ym-
päristöasioissa ja koottiin Kestävän maatalouden ”opaskansio” tilakäyttöön.
(Hellman 2000)

3.4  Hyvinkään koulutilan kestävän maatalouden suunnitelma

Uudenmaan maaseutuopiston Hyvinkään koulutilan alue on arvokas perinne-
biotooppi ja -maisema-alue. Vantaanjoki virtaa maaseutuopiston alueen läpi.
Jokirantaan onkin jätetty luontaisia suojavyöhykkeitä, jotka toimivat samalla
luontopolkuina. Yläjuoksulla joen rannassa on runsaasti laidunkäytössä olevia
tulvaniittyjä, jotka ovat maiseman ja linnuston kannalta arvokkaita.

Kesän ja syksyn 2000 aikana opiskelijoiden tekemässä tutkimuksessa sel-
vitettiin luonnon monimuotoisuutta koulutilalla, tutkittiin jokiveden laatua ja
kalastoa, selvitettiin jätehuoltoa ja arvioitiin ravinteiden hyödyntämistä pelto-
viljelyssä. Työn tarkoituksena oli, että tulevien luonnonvara-alan opinto-ohjel-
man vuosikurssien opiskelijat voisivat seurata samojen ympäristön tilaa ku-
vaavien tunnusten avulla ympäristön tilan muutosta koulutilalla. Tutkimuksen
rahoittivat Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, Kiertokapula Oy, Kestävä maa-
talous Vantaanjoella -projekti ja Laurea ammattikorkeakoulun Hyvinkää Insti-
tuutti. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2001)

3.5  VIHTA-mallin soveltaminen valuma-alueella

Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli  (VIHTA) - on kehitetty Suomen
ympäristökeskuksessa. VIHTA-mallilla voidaan arvioida viljelymaiden valuma-
vesien kiintoaine- ja ravinnekuormaa nykytilanteessa, ilman ympäristönhoitotoi-
menpiteitä ja vaihtoehtoisesti tarkastelemalla maatalouden erityisympäristö-
tukitoimenpiteiden vaikutuksia viljelyalueiden ravinnehuuhtoutumiin.  (Äijö &
Tattari 2000b)

Kestävä maatalous Vantaanjoella -hankkeessa kokeiltiin VIHTA-mallin
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sovellettavuutta Vantaanjoen valuma-alueella: Vantaan, Hyvinkään, Nurmijär-
ven, Riihimäen ja Tuusulan kunnissa.  Alueellisesti, vertailtaessa eri kuntia
Vantaanjoen valuma-alueella, kuormitusvähenemä on suurin kosteikon, laske-
utusaltaan ja suojavyöhykkeen osalta Tuusulassa, sitten tulevat suuruusjärjes-
tyksessä Nurmijärvi, Riihimäki, Vantaa ja Hyvinkää. Säätösalaojitusta käytet-
täessä kuormitusvähenemä on suurin ensin Riihimäellä, sitten tulevat järjestyk-
sessä Vantaa, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Tuusula. Absoluuttisesti vähenemät kas-
vavat suhteessa peltoalaan. Alueelliset erot kiintoaineen vähenemissä ovat sa-
mantyyppiset, samoin kokonaistypellä. (Äijö 2001)

Esimerkiksi Nurmijärvellä voitaisiin mallin perusteella saavuttaa 26 pro-
sentin vuosittainen fosforikuormitusvähenemä, kun kosteikkoja perustetaan 8
kpl  (33 000 mk), laskeutusaltaita 19 kpl  (76 000 mk)  ja suojavyöhykkeitä
noin 163 kilometriä  (655 000 mk). Yhteensä näiden erityisympäristötukitoi-
menpiteiden toteuttamiseen tarvittaisiin noin 760 000 markkaa. (Taulukko 3.5.1)

Taulukko  3.5.1.  Maatalouden erityisympäristötuen toimenpitein saavutettava
kuormitusvähenemä ja toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset kokonais-
fosforikuormituksen vähentämisestä.  (Äijö  2001)

3.6  Salaojakarttojen hyödyntäminen vesiensuojelussa – kokeilu
Tuusulassa

Tuusulan Hankkijanojan valuma-alueelle on tehty pilottikokeiluna salaoja-
karttojen digitoinnin yleissuunnitelma. Alueelle on laadittu korkeusmalli Tuu-
sulan kunnalta saadun aineiston pohjalta. Salaojakarttojen korkeuskäyrien ja
kokoojaojien laskuaukot on myös digitoitu, samoin pintavalunta on mallinnettu.
Vuonna 2001 salaojien paikantamisen paikkatietojärjestelmää tullaan kehittä-
mään edelleen Tuusulan kunnan alueen salaojille. (Pesonen 2001)

Jatkossa salaojasuunnitelmien mitoitustietoja ja paikallisia valuntatietoja

Suojavyöhyke 
km 

Kosteikko  
kpl 

Laskeutusallas kpl Ympäristötuki  
Mk/vuosi 

Vähenemä 
% 

      163                  8        19  764 000      26 

       86      4              7  391 000      25 
       50      3          4  227 000      25 
       35      2          3  158 000      25 
       80      6        12  397 000      28 
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voidaan hyödyntää valumavesien keräilyyn tarvittavien pienpuhdistamojen si-
joituspaikkojen valinnassa. Mallinnuksella voidaan optimoida valumavesien
puhdistamojen sijoituspaikat ja valita paikan olosuhteisiin, kuten virtaamaan ja
ympäristöön parhaiten soveltuva puhdistustekniikka. Myös uusia puhdistamo-
tyyppejä voidaan kehittää ja paraikaa kehitetäänkin tarkemmin paikallisiin olo-
suhteisiin soveltuviksi. (Aura 2000)
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4  MUU ALUEELLINEN JA MAASEUDUN
    KEHITTÄMINEN VALUMA-ALUEELLA

4.1   Leader+-ohjelmarahoitus ja valtakunnallinen kehittämisrahoitus

Maaseudun kehittämistä tuetaan sekä Euroopan Unionin rakennerahastoista ja
yhteisöaloitteilla että kotimaisella rahoituksella. Leader+-yhteisöaloitteen varoil-
la rahoitetaan paikallisten toimintaryhmien toimintaa, eli paikallista omaeh-
toista maaseudun kehittämistyötä. Myös alueellisen maaseutuohjelman, ALMA:n,
ja paikalliseen omaehtoiseen kehittämistyöhön tarkoitettua POMO+ -rahoitusta
on käytettävissä maaseudun kehittämistyöhön.

Vantaanjoen valuma-alueelle uusmaalaisista toimintaryhmistä ulottuvat:
LUKE (Länsi-Uudenmaan Kehitys), YliSet  (Hyvinkään-Riihimäen Seudun Yh-
teistoiminta) ja KEHU. Suurimman osan valuma-alueesta kattaa Keskisen Uu-
denmaan Kehittämisyhdistyksen, KEHU:n toiminta-alue. Alueen yhteenlaskettu
pinta-ala on 1400  km2  ja asukasluku  500 000 asukasta. Vantaanjoki toimii
KEHU-aluetta maantieteellisesti yhdistävänä tekijänä. Alueen kunnista siihen
kuuluvat Espoo, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula ja Vantaa.

Kunkin kolmen toimintaryhmän kehittämisohjelmassa ovat kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutukseen, ympäristönhoitoon ja vesiensuojeluun liittyvät
toimenpidekokonaisuudet hyvin edustettuina. Paikalliset toimintaryhmät ovat
siten valmiita myös itse panostamaan ympäristönhoitoon ja vesiensuojeluun.
KEHUn toimintaohjelman rahoituskehys on yhteensä  24  Mmk, LUKEn  ohjel-
man rahoituskehys on  33,7 Mmk  ja YliSet-toimintaryhmän ohjelman rahoitus-
kehys on yhteensä  41 Mmk vuosille  2000-2006.

4.2  Aluekehitysohjelmat ja Uudenmaan ympäristöohjelma

Uudenmaan liiton aluekehittämisstrategian (2000) aluekehitysvisiossa asumis-
ja elinympäristö halutaan säilyttää viihtyisänä ja turvallisena seuraavin tavoit-
tein:

- pääosin joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne
- väestönkasvu 300 000 henkeä vuoteen 2020
- virikkeelliset, viihtyisät asuinalueet; segregaation ja syrjäytymisen ehkäi-
  seminen
- hyvät virkistysmahdollisuudet ja toimiva viheralueverkosto
- vesien, ilman ja maaperän suojelu
- rakennetun ja kulttuuriympäristön suojelu.
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Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö taataan uusmaalaisille muun muas-
sa vähentämällä ympäristökuormitusta. Vesien suojelu on selkein Itämeren piirin
yhteisen ympäristöpolitiikan alue. Ympäristönsuojelutavoitteita on konkretisoitu
myös Uudenmaan liiton maaseutu- ja saaristo-ohjelmassa sekä vapaaehtoisessa
Vantaanjoen aluekehittämisohjelmassa, jossa Kestävä maatalous Vantaanjoella
-projekti on ollut yksi kärkihankkeista.

Uudenmaan ympäristöohjelmaan vuoteen 2005 sisältyy kuormituksen
vähentämistavoitteita maataloudelle, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman-
hoidon tavoitteita sekä tilakohtaisen ympäristönhoidon ja -seurannan tavoittei-
ta (Uudenmaan ympäristöohjelma 2005. 1997).
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5  ESIMERKKEJÄ OHJELMISTA JA HANKKEISTA
    KESTÄVÄN  MAATALOUDEN EDISTÄMISEKSI

Tässä luvussa 5 on esitelty kestävän maatalouden toimintaympäristöä. Aluksi
on esitelty Euroopan Unionin  LIFE -Environment -rahaston rahoittamia, Kes-
tävä maatalous Vantaanjoella -hankkeen kaltaisia maatalouden ympäristö-
kuormituksen vähentämiseen tähtääviä, suomalaisia esimerkkihankkeita. Nämä
ovat Pyhäjärvi LIFE Säkylän Pyhäjärveltä ja SUSAGRI -hanke Jokioisista sekä
VIHTA-projekti ja siihen liittyvä NETTI-osahanke.

Osaprojektissa 1 on tutustuttu vuoden 2000 aikana Ruotsin maatalouden
ympäristönsuojelutoimiin ja ympäristötavoitteisiin sekä Ranskan maaseutu-
sopimukseen ja OECD:n kestävän maatalouden indikaattorijärjestelmään, joi-
ta kuvataan tämän luvun lopussa. Luvun lopussa on myös lyhyesti esitelty Itä-
meren alueen kestävän maatalouden toimintaohjelma. Esimerkit ohjelmista ja
hankkeista antavat laajemman viitekehyksen kestävän kehityksen toiminta-
ohjelmatyölle.

5.1  Pyhäjärvi-LIFE  -projekti

Pyhäjärvi – LIFE -hankkeessa on kehitetty uusia, tehokkaampia käsittely-
menetelmiä maa- ja karjatalouden vesiensuojeluun, haja-asutuksen vesihuoltoon
ja lisätty kyläsuunnittelulla asukkaiden ympäristötietoisuutta kannustamalla asuk-
kaita osallistumaan kylien kehittämiseen. (Kirkkala, 2000)

Hankkeessa on kokeiltu valumavesien ravinteiden poistoon erityyppisiä
hiekkasuodattimia. Hiekan joukkoon on lisätty esimerkiksi kalkkia tai Fosfilt-
materiaalia fosforia sitomaan. Hiekkasuodatintyyppeinä on kokeiltu kalkki-
suodinojia, hiekkasuodatuskenttiä ja ojanpohjasuodattimia. Hankkeessa on py-
ritty löytämään sekä kustannuksiltaan että mitoituksiltaan edullisesti toteutettavia
laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Altaiden lisäksi on rakennettu laskeutusaltaan
ja kosteikon yhdistelmiä ja pienten patoaltaiden ketjuja.

Pyhäjärvi-LIFE -hankkeessa on perustettu Yläneenjoen varteen suoja-
vyöhykkeet. Näiltä niin sanotuilta LIFE-nurmilta seurataan kasvillisuusmuutoksia
ja ravinnetilannetta. Karjasuojien ja maitohuoneiden pesuvesien käsittelyssä
on kokeiltu pieniä jäteveden panospuhdistamoita.

Haja-asutuksen jätevesikuormituksen pienentämiseksi on alueelle raken-
nettu maasuodattimia ja asennettu kompostikäymälöitä sekä teollisesti valmis-
tettuja pienpuhdistamoja. Alueen kuntien käyttöön on laadittu jätevesien käsit-
telyohje. Käsittelyohjeen pohjalta kunnat valmistelevat ympäristönsuojelulain
suosittamia yleisiä kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä jätevesien käsitte-
lylle haja-asutusalueilla.
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Hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin, sillä hankkeen aikana
on pystytty kehittämään toimivia ratkaisuja vesistökuormituksen pienentämi-
seksi. Pyhäjärveen tulevaa fosforikuormitusta on saatu pienennettyä 20 prosen-
tilla. (Kirkkala, 2000)

5.2  VIHTA- projekti

VIHTA-projektissa on paneuduttu viljelyalueiden valumavesien käsittely-
menetelmien käyttöön ottoon liittyviin ongelmiin ja etsitty toimenpiteiden to-
teuttamista edistäviä toimintatapoja. Projekti on tuottanut tietoa menetelmien
ympäristövaikutuksista ja koonnut aihepiiriin liittyvää tietoa muista tutkimuk-
sista. Menetelmiä koskeva tieto on koottu VIHTA-malliin, jota on sovellettu
myös Kestävä maatalous Vantaanjoella -projektissa muutaman kunnan alueella.
(Äijö 2001)  Arvokasta tietoa on saatu ryhmäneuvonnan ja tiedonkulkua edistä-
vien viljelijäverkostojen vaikutuksista viljelijöiden asenteisiin, ympäristö-
tietoisuuteen ja ympäristötoimenpiteisiin sitoutumiseen NETTI-osaprojektissa.

NETTI-osaprojektissa on kokeiltu erilaisia yhteistyömenetelmiä, joissa
alueelliset ja paikalliset viranomaiset, neuvojat sekä viljelijät ovat suunnitel-
leet ympäristönhoitotoimenpiteiden  kohdentamista ja toteuttamista. Menetel-
minä on kokeiltu yhteissuunnittelua ja ryhmäneuvontaa. Projektissa on havaittu,
että  tuottajien väliset keskustelut vaikuttavat useimmiten tehokkaimmin ympä-
ristöasennoitumiseen.  (Kaljonen 2000a)

5.3  SUSAGRI-tutkimushanke Jokioisissa

SUSAGRI-hanke on LIFE-rahoituksella vuosina 1997-1999 toteutettu hanke.
Hankkeeseen on sisältynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmän arviointi ja
kestävän maatalouden hallinnollisten toimintamuotojen kehittäminen; kestävän
maatalouden indikaattorijärjestelmän kehittäminen ja kolmantena osahankkeena
kestävän maatalouden toimintamallien esittely. Jokioisiin onkin perustettu Elon-
kierto-puistoalue opetus- ja valistuskäyttöön.

Tutkimushankkeessa on tavoitteena ollut kehittää selkeitä ja kokonaisval-
taisia avainindikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Kehitettävät
indikaattorit ovat olleet:

1. ravinnetase,
2. materiaalivirta,
3. elinkaariarviointi,
4. maisemanmuutos,
5. maaseudun sosio-ekonomiset resurssit ja
6. sosio-kulttuuriset toimintatavat.
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Kestävä maatalous on hankkeessa määritelty seuraavasti:  ”Kestävän maa-
talouden tehtävänä on tuottaa riittävästi laadukkaita elintarvikkeita sekä muita
yhteiskunnalle tarpeellisia hyödykkeitä ja palveluja. Maatalouden palveluina
voidaan käsittää esimerkiksi puhtaan ympäristön ja kulttuurisesti omaleimaisen
maaseutumaiseman ylläpitäminen.”

Tutkijoiden mukaan ”Ekologisessa kestävyydessä ollaan jo osittain me-
nossa parempaan suuntaan. Materiaalivirtojen ja ravinnetaseiden perusteella
luonnonvarojen käytössä on nähtävissä osittaista tehostumista. Ruokajärjes-
telmien tasolla tuotannon ja kulutuksen eriytyminen sekä tuotantosuuntien alu-
eellinen erikoistuminen kuitenkin jatkuu. Myös maiseman monimuotoisuus vä-
henee edelleen”.  (Hietala-Koivu 2000, Yli-Viikari & al. 2000)

Johtopäätöksenään kehittämistyöstä sekä maaseudun sosioekonomisten ja
sosiokulttuuristen indikaattorien käytöstä ja valinnasta tutkijat toteavat seuraa-
vaa:” Yhteiskunnassa vallitsevat arvokäsitykset vaikuttavat erityisesti sosio-
ekonomisen kestävyyden tavoitteisiin. Yhteinen tulkinta indikaattorin osoit-
tamasta kestävyydestä syntyy vasta keskustelun, mielipiteenvaihdon ja yhteisen
tavoitteenasettelun kautta.”  (Yli-Viikari & al. 2000)

5.4  Kestävä maatalous Ruotsissa

Ruotsin maatalousyliopistossa, Ultunassa, on valmisteltu Ruotsin maatalouden
visiotarkastelu vuoteen 2021. Visiossa tavoitteina ovat seuraavat:

- ravinnontuotanto 10 prosenttia suuremmalle väkimäärälle,
- elinvoimaisen maatalouden säilyttäminen koko Ruotsissa,
- luonnonlaidunten säilyttäminen 0,6 miljoonalla hehtaarilla biologisen
  monimuotoisuuden turvaamiseksi,
- vähintään 4 prosentin multavuus maan kasvukunnon ylläpitämiseksi,
- typpihuuhtoumien ja ammokkiakkipäästöjen vähentäminen vähintään 60
  prosentilla nykyisestä,
- energiantuotannossa vähintään 20 TWh:n sähköntuotantokyvyn saavutta-
  minen,
- maataloustyöntekijöiden ja -viljelijöiden minimipalkkatason saavuttami-
  nen työllisyyden ja taloudellisen turvan varmistamiseksi.

Tässä maatalouden visiotarkastelussa vuoteen 2021 on arvioitu erilaisia
tuotantovaihtoehtoja tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon. (Piispa 2000)

Ruotsin hallitus on huhtikuussa 1999 päättänyt strategisista ympäristö-
tavoitteista. Näistä 15 ympäristötavoitteesta 14 ohjaa suoraan maataloustuo-
tantoa. Maatalousministeriö on priorisoinut näistä tavoitteista ylilannoituksen
vähentämisen, biodiversiteetiltään rikkaan ja monipuolisen viljelymaiseman
hoidon ja happamoitumisen ennalta ehkäisyn. Maa- ja metsätalouden omassa
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sektoritavoiteohjelmassa on asetettu 40 prosentin päästöjen alentamistavoite
sekä typelle että fosforille vuoteen 2020 mennessä.

Maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi toteutetaan seuraavia toimen-
piteitä:

- sopeutettu lannoitus
- nurmialan lisääminen, erityisesti Lounais-Ruotsissa
- karjanlannan käytön välttäminen varhaissyksyllä
- kevätkynnön suosiminen
- typenkerääjäkasvien hyödyntäminen viljelyssä
- kosteikkojen perustaminen ja hoito.

Näistä toimenpiteistä ympäristötukeen oikeuttavat: kerääjäkasvien käyttö
viljelyssä, syysmuokkauksen vähentäminen, siirtyminen kevätkyntöön ja kos-
teikkojen rakentaminen. Ympäristötukijärjestelmää on uudistettu ja esimerkiksi
kosteikoille on varattu aiempaa enemmän määrärahoja. Tuen määrä vaihtelee
eri alueilla. Paikalliset viranomaiset voivat asettaa kohteet tärkeysjärjestyk-
seen ja suunnata tukea tärkeimmille kohteille. Suojakaistojen jättäminen on va-
paaehtoista, ainoastaan teollisuuden SIGILL-sopimus- ja laatujärjestelmä edel-
lyttää suojavyöhykkeiden tai suojakaistojen jättämistä vesistöjen varsille.

Etelä-Ruotsissa maatalouden vesiensuojeluun panostetaan viranomaisten
ja tuottajajärjestöjen välisellä yhteistyöllä. Tällä ruotsalaisella vapaaehtoisuu-
den tiellä, ”Sveriges frivillig väg”, halutaan vapaaehtoisesti vähentää typen
käyttöä ja sitä kautta vesistökuormitusta kolmen eteläisen läänin alueella. Jos
tavoitteessa ei onnistuta, Ruotsin maatalousministeriö halunnee tiukentaa typen
käyttöä esimerkiksi asettamalla kasvilajikohtaiset typpilannoitetasot ja määrit-
telemällä lannoitetypelle vuosittaiset enimmäisostotasot.

Ruotsin maataloustuottajaliitto, LRF:n, koordinoi MILJÖHUSESYN-tilan
ympäristöohjelmaa. Miljähusesyn on tilan ympäristö- ja laatujärjestelmä, joka
kattaa tilalla maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelun ja hoidon tarkistami-
sen, työsuojeluasiat, jätehuollon ja tuottajavastuukysymykset (Lantbrukarnas
Riksförbund 2000). Jokaisen ruotsalaisen viljelijän odotetaan sitoutuvan oh-
jelmaan vuoteen 2002 mennessä. Ruotsalainen teollisuus edellyttää sopimus-
tuottajilta Miljöhusesyn -ympäristöohjelman noudattamista. Ympäristöohjelmaa
kehitetään jatkossa vastaamaan  ISO 14001 -standardia. Miljöhusesyn-ohjel-
man rinnalla säilyvät teollisuuden omat tuotemerkkeihin sidotut laatu- ja
ympäristöjärjestelmät. Tällä ympäristöpainotteisella ”Ruotsin mallilla” tuotta-
jat, teollisuus, jakelu, kauppa ja viranomaiset tavoittelevat markkinoiden luot-
tamusta ja lisäarvohyötyjä ruotsalaiselle tuotannolle. (Piispa 2000)
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5.5  Ranskan maaseutusopimus

Ranskan maaseutusopimusjärjestelmä (so. CTE)  perustuu kahteen Ranskassa
aiemmin toteutettuun ohjelmaan: kestävän kehityksen ohjelmaan (Expérimen-
tation) ja CTE-järjestelmän esivaiheeseen (Préfiguration). CTE-sopimukset
toteutetaan kansallisen lainsäädännön ja Euroopan Unionin maaseutuasetuksen
1257/1999 mukaisina, johon eurooppalaiset ympäristötukijärjestelmät yleen-
säkin perustuvat. CTE-sopimusten toimenpiteet on jaettu sekä  taloudellisiin ja
sosiaalisiin että ympäristönsuojelullisiin ja alueellisiin toimenpiteisiin. (Haa-
ranen & al. 2000)

Taloudellisia ja sosiaalisia toimenpiteitä  sopimuksessa ovat:
- investoinnit  (komission asetuksen 1750/1999 a-kohta)
- koulutus  (c-kohta)
- varhaiseläkejärjestelyt (d-kohta)
- maatalousmaan metsitys ja muut metsätaloustoimenpiteet (h- ja i-kohdat)
- laadukkaiden maataloustuotteiden kaupan pitäminen (m-kohta)
- toimintojen monipuolistaminen  (p-kohta).

Ympäristönsuojelullisia ja alueellisia toimenpiteitä ovat:
- maatalouden ympäristöohjelma  (f-kohta)
- maaseutuperinnön suojeleminen  (o-kohta)
- metsäpalojen estäminen (i-kohta)
- vesivarojen hoito (q-kohta)
- ympäristönsuojelu  (t-kohta).

CTE-sopimukseen on viljelijän sisällytettävä, luomutiloja lukuun ottamatta,
molempien ryhmien toimenpiteitä. Viljelijä ehdottaa molemmista ryhmistä toi-
menpiteitä, kaikkiin toimenpiteisiin ei tarvitse sitoutua. Viljelijät näyttäisivät
olevan kiinnostuneempia vain jommankumman ryhmän toimenpiteistä, ei ryh-
mien yhdistelemisestä. Tavoitteena on, että CTE-sopimuksia allekirjoitettai-
siin vuoteen 2002  mennessä 100.000 kappaletta. Vuosina 2000-2006 sopimuk-
siin arvioidaan käytettävän yhteensä  3,5 miljardia euroa. Euroopan Unionin
rahoitusosuus on sama 50 prosenttia kaikissa CTE-sopimuksen mukaisissa toi-
menpiteissä. (Haaranen & al. 2000)

Ranskan maatalousministeriön tavoitteena on saada mahdollisimman moni
olemassa olevista tuista sisälle CTE-sopimusjärjestelmään. Ranskassa on edel-
leen voimassa myös erilliset ympäristötuki- ja investointijärjestelmät. Ranskalai-
set olisivat halunneet luopua erillisistä järjestelmistä, mutta Euroopan Unionin
komissio halusi säilyttää järjestelmät erillisinä. Siten viljelijä, joka haluaa vain
ympäristötukea ilman että sitoutuisi taloudellisiin ja sosiaalisiin toimenpitei-
siin, voi hakea ympäristötukea erikseen. Tuki ympäristötoimenpiteiden toteut-
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tamisesta maksetaan kuitenkin 20 prosenttia korkeampana niille viljelijöille,
jotka kuuluvat myös CTE-sopimusjärjestelmään.

Suomessa sovellettavista merkittävimmistä toimenpiteistä sopimusjärjes-
telmän ulkopuolella ovat luonnonhaittakorvaus ja nuorten viljelijöiden aloitus-
tuki. LFA on sopimuksen ulkopuolella sen vuoksi, että luonnonhaittakorvaus-
alueilla se maksetaan viljelijöille automaattisesti, eikä se ole vapaaehtoinen
viljelyyn liittyvä toimenpide samalla tavalla kuin muut maaseutuasetukseen si-
sältyvät toimenpiteet.

5.6  OECD:n uudet ympäristöindikaattorit kestävälle maataloudelle

Euroopan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, OECD, on huhtikuussa
2000 hyväksynyt kestävän maatalouden tilastollista seurantaa varten ympä-
ristöindikaattorit. Ympäristöindikaattorit on valmistellut OECD:n maatalouden
ympäristöryhmä. Ympäristöindikaattoreita tullaan hyödyntämään OECD-mai-
den maatalouden tilastollisessa seurannassa. Seurantajärjestelmä sitoo jäsen-
maita kehittämään keinoja vähentää maatalouden ympäristökuormitusta. (OECD
2000)

Ympäristöindikaattoriryhmät ovat seuraavat:
1. Makroekonomiset indikaattorit  (so.  maatalouden BKT-osuus, maa-

talouden tuotos, maataloustulo; työllisyys ja työllistävyys; viljelijöiden ikä- ja
sukupuolijakauma; maatilojen lukumäärä; maataloustukijärjestelmä ja tuen osuus;
maankäyttö ja maatalousmaan osuus maankäytöstä;);

2. Tilatasolla: viljelysuunnittelua kuvaavat indikaattorit (so.  viljely-
ja ympäristönhoidon suunnitelma, luomusuunnitelma; lannoitussuunnitelma ja
viljavuusanalyysit; IPM-kasvinsuojelu ja ei-kemiallinen kasvinsuojelu; maan
kasvukunnon ylläpito ja viljelytekniikka).

3. Tilatasolla: tuotantopanosten ja luonnonvararesurssien käyttö  (so.
ravinnetase/N-tase; torjunta-aineiden käyttö ja riskinarviointi; veden käytön te-
hokkuus)

4. Tilatasolla: maatalouden ympäristövaikutukset  (eroosio; muutokset
veden laadussa/pintavedet ja pohjavesi; ravinnekuormitus; maan kasvukunto ja
eroosio; kasvihuonekaasupäästöt; luonnon monimuotoisuus, biotoopit ja
avainbiotoopit; maankäyttöluokat, kulttuurimaisemat, maisemanhoito ja maise-
ma-arvot).

5.7  Itämeren alueen kestävän maatalouden toimintaohjelma  -  Baltic 21

Itämeren valtioiden neuvoston ulkoministerikokouksessa 1998 hyväksytyssä Itä-
meren alueen kestävän kehityksen ohjelmassa   -   Baltic 21:ssä  -  on sovittu
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kestävän maatalouden tavoitteeksi seuraava: ”Kestävä maatalous merkitsee
hyvälaatuisten elintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden ja palvelujen
tuotantoa pitkällä tähtäyksellä huomioon ottamalla talous ja yhteiskunnan ra-
kenne siten, että ylläpidetään uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen
varantoja.”  (Hämeen alueen kestävän kehityksen ohjelma 1998) 1998) Kestä-
vän maatalouden osatavoitteita ovat:

- viljelijöiden tulojen tulee riittää takaamaan kohtuullinen elintaso
- viljelijöiden tulee käyttää tuotantomenetelmiä, jotka eivät uhkaa ihmisten
  tai eläinten terveyttä tai huononna ympäristöä tai luonnon monimuotoi-
  suutta ja jotka samalla minimoivat ne ympäristöongelmat, joista tulevat
  sukupolvet ovat vastuussa
- uusiutumattomat luonnonvarat on asteittain korvattava uusiutuvilla, ja
  uusiutumattomien luonnonvarojen kierrätystä maksimoidaan
- kestävä maatalous tyydyttää yhteiskunnan ravinnon ja virkistyksen tar-
  peen ja vaalii maaseutumaisemaa, sen kulttuuriarvoja ja historiallista pe-
  rintöä sekä edistää vakaiden, kehittyneiden ja turvallisten maaseutuyhtei-
  söjen luomista
- maataloustuotannon eettisten näkökohtien huomioon ottaminen varmiste
  taan.

Kestävälle maataloudelle on luonnosteltu ohjelmassa ”Maatalouden visio
2030”. Maataloudessa kasvi- ja eläintuotanto ovat tiiviissä yhteydessä toisiin-
sa, mikä mahdollistaa lannan tehokkaan kierrätyksen ja väkilannoitteiden käy-
tön vähentämisen. Luonnonmukaisia viljelymenetelmiä on kehitetty ja sovellet-
tu. Kosteikot on säilytetty tai palautettu ennalleen, tai niitä on perustettu järviin
ja Itämereen joutuvien ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi. Maiseman biolo-
gista ja fyysistä monimuotoisuutta, kulttuuriarvoja ja historiallista perintöä vaa-
litaan. (Kemppainen-Mäkelä 1999) Tulevaisuudessa yhteistyö Itämeren alu-
eella ympäristökuormituksen vähentämiseksi lisääntyy sekä poliittisella tasol-
la että konkreettisina yhteistyöhankkeina. (Ympäristöministeriö 2001)
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6  MAATALOUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEL-
MIEN  LÄHTÖKOHDAT VANTAANJOEN VALUMA-
ALUEELLA

6.1  Valuma-aluekohtaiset tavoitteet

Valuma-aluekohtaisten tavoitteiden asettelun yhtenä lähtökohtana on Euroopan
Unionin vesipuitedirektiivi. Direktiivin tavoitteena on vesien hyvän tilan saa-
vuttaminen. Vesien tilan seurantaa tullaan tekemään valuma-aluekohtaisesti. Toi-
saalta esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa on jo kokemusta maatalouden ym-
päristötukijärjestelmän alueellisesta kohdentamisesta, jolloin paikalliset viran-
omaiset voivat asettaa vesiensuojelullisesti arvokkaat, luonnon monimuotoi-
suuden ylläpidon kannalta arvokkaat tai maisemallisesti arvokkaat kohteet tär-
keysjärjestykseen ja kohdentaa ympäristötukea alueellisesti arvokkaisiin kohtei-
siin ja toimenpiteisiin. Ruotsissa on huolehdittu siitä, että esimerkiksi maise-
manhoidolle, kosteikoille ja laskeutusaltaille on varattu riittävästi tukea, jolloin
toimenpiteet todella voidaan toteuttaa siellä, missä kuormitus on suuri ja mai-
sema-alueet arvokkaita.

Vantaanjoen valuma-alue on hyvä kohdealue kokeilla valuma-alueittaisten
vesiensuojelutavoitteiden ja muiden ympäristötavoitteiden asettamista ja seu-
rantaa, onhan vesien tilan seurantaa tehty kauan ja varsin kattavasti. Valuma-
aluekohtaiset tavoitteet ja ohjelmat voivat motivoida myös viljelijöitä nykyistä
paremmin toteuttamaan ympäristönhoitotoimenpiteitä, kun paikalliset erityispiir-
teet on otettu tarkemmin huomioon ja viljelijät voivat nykyistä paremmin osal-
listua toimenpiteiden suunnitteluun.

 Seuraavaan on koottu ehdotus valuma-aluekohtaisiksi tavoitteiksi. Tavoit-
teiden toteutumisen aikajänne on vuodesta 2001 vuoteen  2010. Tavoitteet ovat
pitkän tähtäimen kehitystavoitteita. Kehitystavoitteet luovat tavallaan rungon
Vantaanjoen valuma-alueen kuntien yhteiselle ympäristöpolitiikalle. Myöhem-
min - kunnallisten agendaprosessien myötä näitä - kehitystavoitteita tarkennetaan
kuntakohtaisilla tavoitteilla,  joille on myös määritelty toimenpiteet ja seuran-
taa varten tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit.

Valuma-aluekohtaiset tavoitteet ovat johtopäätöksiä Kestävä maatalous
Vantaanjoella -projektin osaprojektissa 1 toteutetuista hankkeista, visiokes-
kusteluista ja kunnissa tehdystä paikallisagendatyöstä. Valuma-aluekohtaiset
tavoitteet vastaavat hyvin visiotyöskentelyssä esille tulleita tavoitteita ja kehit-
tämistarpeita. Valuma-aluekohtaiset tavoitteet on käsitelty myös Kestävä maa-
talous Vantaanjoella  -projektin valvontaryhmässä, jossa on ollut edustettuna
projektin sidosryhmät ja rahoittajat.
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Valuma-aluekohtaiset tavoitteet vuoteen 2010:

1. Vantaanjoen veden laatu on kohentunut koko vesistöalueella.
2. Maatalouden erityisympäristötukia hyödyntämällä vähennetään maata-
    louden aiheuttamaa ravinnekuormitusta 15 prosentilla vuoden 2001 ta-
    sosta vuoteen 2010 mennessä.
3. Vantaanjoen virkistyskäyttöarvo on kohentunut merkittävästi nykytasosta.
    Virkistys- ja ulkoilukäytön tarpeet on turvattu kaupunkimaisilla  maata-
    lousalueilla.
4. Maatalouden ympäristövaikutukset tunnistetaan tilatasolla nykyistä pa-
    remmin
5. Maatalouden energian käytön tehokkuutta on parannettu huomattavasti
    nykyisestä
6. Kulttuuri- ja perinnemaisemien hoito on tiloilla osa maatilataloutta ja
    viljelysuunnittelua
7. Luonnon monimuotoisuuden hoito on tiloilla osa maatilataloutta ja
    viljelysuunnittelua
 8. Haja-asutuksen jätevesikuormitus on alentunut huomattavasti nykyises-
    tä
9. Ravinteiden kierrätys on osa kunnallista jätehuoltoa
10. Lähiruokaa hyödynnetään omassa kunnassa tai alueella merkittävästi
       nykyistä enemmän
11. Kaupunkilaiset arvostavat nykyistä enemmän maatalouden harjoitta-
      mista kaupunki- ja taajama-alueilla, kaupunkilaisten ja maaseudun
      elinkeinonharjoittajien vuorovaikutus on lisääntynyt nykyisestä.

6.2  Kunnittaiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kuntakohtaiset tavoitteet ovat tässä raportissa ehdotuksia, jotka perustuvat pää-
osin pilottikuntien maa- ja metsätalouden paikallisagenda21 -ryhmissä käytyihin
keskusteluihin. Osaprojektissa 1. toteutettujen hankkeiden tuloksia on hyödyn-
netty soveltuvin osin kuntakohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden määritte-
lyssä.

Maatalouden rooli kuntahallinnossa ja elinkeinokentässä on ollut vähenevä
luonnollisesti jo sen takia, että maatalousyrittäjien osuus kaikesta yritystoimin-
nasta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Uudellamaalla
kunnasta riippuen maatalouden osuus on noin 1-3 prosenttia elinkeinotoiminnasta.
Kehitys jatkuu samansuuntaisena, sillä tuotanto tehostuu, tilakoot suurenevat ja
yrittäjien määrä vähenee edelleen.

Maatalouden rooli ei kuitenkaan nykyaikana ole enää samanlainen kuin
muutama vuosikymmen sitten. Puhutaankin monivaikutteisesta maataloudesta,
joka tuottaa monipuolisia julkishyödykkeitä muun yhteiskunnan ja kuluttajien
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käyttöön. Alueellisesti ja paikallisesti kunnissa tehtävä kestävän kehityksen
ohjelmatyö on oivallinen väline herättää keskustelua kuntahallinnossa ja kunta-
taloudessa monivaikutteisen maatalouden tarjoamista mahdollisuuksista ja maa-
talouden uudesta roolista myös paikallisesti.

Kunnittaiset tavoitteet ja toimenpiteet on seuraavassa esitelty luettelon-
omaisesti.

Nurmijärvellä:

Nurmijärvellä tehtiin syksyllä 2000 väliarviointi paikallisagenda 21 -proses-
sin etenemisestä kunnassa.  3.10.2000 järjestettiin kunnanvirastossa paikallis-
agenda 21 -seminaari.

Maa- ja metsätalouden agenda 21-ryhmä on kokoontunut syksyn 2000 ja
kevään 2001 aikana yhteensä 4 kertaa. Nurmijärven paikallisagendaryhmässä
on 13  viljelijäjäsentä.

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla arvioitiin paikallisagenda 21 -proses-
sin ensimmäisen vaiheen onnistumista. Ensimmäisen vaiheen tavoitteista ja toi-
menpiteistä ovat parhaiten toteutuneet vesiensuojelutavoitteet ja toimenpiteet.
Viljelijät tekivät myös ehdotuksia ympäristötukijärjestelmän kehittämiseksi.
Ehdotukset otettiin huomioon uutta tukijärjestelmää luotaessa. Sen sijaan vilje-
lijät ja ryhmän jäsenet kokevat, että maisemanhoitoon, jätehuoltoon ja energia-
huoltoon liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole edenneet. Myös lähiruoka
on tärkeä paikallinen teema.

Prosessin toiselta vaiheelta ryhmän jäsenet odottavatkin enemmän konk-
reettisuutta: toteutettavissa olevia toimenpiteitä. Toisen vaiheen ideoinnissa
esille tulleet teemat ovat suureksi osaksi samoja kuin ensimmäisessä vaihees-
sa. Jatkossa tavoitteiden ja toimenpiteiden priorisointiin tullaan kiinnittämään
enemmän huomiota, samoin ohjelman toteutumisen seurantaan. Yhteistyö yli
kuntarajojen luo edellytyksiä ohjelman onnistumiselle.

Ryhmän kokouksiin on kutsuttu ulkopuolisia asiantuntijoita (lähiruoka-,
energia- ja vesiensuojeluasiantuntijat), jotka voivat jatkossa olla tarvittaessa
prosessin asiantuntijoina tai yhteistyökumppaneina.

Noin 30 nurmijärveläisellä viljelijällä on vireillä jatkohanke, jossa he
jatkaisivat vapaaehtoisesti omaehtoista ravinnetaselaskentaa. Ravinnetaselas-
kentaa on kokeiltu Kestävä maatalous Vantaanjoella -projektin osaprojektissa
3.

Maatalouden tutkimuslaitos on käynnistämässä uuden tutkimuksen, jossa
nurmijärveläisten viljelijöiden peltolohkoja käytetään koelohkoina maanrakenne-
ja kasvukuntotutkimuksessa.

Nurmijärvellä maataloustoimi on panostanut paljon maatalouden erityis-
ympäristötukien markkinointiin nurmijärveläisille tiloille.
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TAVOITE 1:
Ravinnekuormituksen vähentäminen 15 prosentilla

Toimenpide 1:
Kokeillaan viljelyteknisiä keinoja ravinnepäästöjen vähentämiseksi:
- vältetään syysmuokkausta
- perustetaan suojavyöhykkeitä
- lisätään aluskasvien käyttöä viljelyssä
- lisätään viherkesannointia.

Toimenpide  2:
Kokeillaan pellon vesitalouden säätämistä esimerkiksi säätösalaojituksen avulla
tai rakentamalla suodinojia Vantaanjoen valuma-alueella.

Toimenpide 3:
Perustetaan uusia suojavyöhykkeitä eniten kuormittavien peltojen reunaan
Vantaanjoen valuma-alueella.

Toimenpide 4:
Rakennetaan Valkjärven vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmissa suositellut
laskeutusaltaat ja kosteikot.

Toimenpide 5:
Toteutetaan muut Valkjärven vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmissa suosi-
tellut vesiensuojelua edistävät toimenpiteet, kuten
- haja-asutuksen jätevesikuormitusta vähentävät toimenpiteet.

TAVOITE 2:
Jätehuollon tehostaminen maataloudessa ja maatiloilla

Toimenpide 1:
Parannetaan ympäristöpalvelutoimialan ja maataloustoimen yhteistyötä maata-
louden jätehuollon tehostamiseksi.

Toimenpide 2:
Parannetaan ongelmajätteiden keräämistä tiloilta järjestämällä nykyistä
useampia keräyskertoja ja viljelijöiden kannalta oikeaan aikaan työvuotta. Ko-
keillaan kylien yhteisten ongelmajätteiden välikeräyspisteiden järjestämistä
(esimerkiksi jäteöljylle).

Toimenpide 3:
Järjestetään romunkeräys maatiloilta.
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Toimenpide 4:
Järjestetään viljelijöille koulutusta maatilan jätehuollosta ja tutustumiskäyntejä
esimerkiksi jätehuoltoyrityksiin (mm. Ekokem Oy) ja kaatopaikoille.

Toimenpide 5:
Tuotetaan opas jätehuollon järjestämisestä maataloudessa ja maatiloilla. Opas
voidaan tuottaa yhteistyössä lähikuntien maatalous- ja ympäristöpalveluiden ja
paikallisten jätehuoltoyritysten kesken.

TAVOITE 3:
Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen ja turvallinen
talousvesi

Toimenpide 1:
Järjestetään viljelijöille koulutusta ja neuvontaa haja-asutuksen jätevesien asian-
mukaisesta käsittelemisestä. Koulutuksessa ja neuvonnassa voidaan hyödyntää
ympäristöhallinnon uusia oppaita ja ohjeita jätevesien käsittelystä haja-asutus-
alueilla. Sisällytetään kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin riittävän yk-
sityiskohtainen ohjeistus jätevesien asianmukaisesta käsittelystä.

Toimenpide 2:
Toteutetaan kyläkohtainen tai kylien yhteinen jätevesien käsittely, esimerkiksi
hyödyntämällä yhdistettyä panospuhdistamotekniikkaa ja maasuodatusta.

Toimenpide 3:
Tutkitaan kaivoveden laatua.

TAVOITE 4:
Energian käytön tehostaminen maataloudessa ja maatiloilla

Toimenpide 1:
Järjestetään viljelijöille koulutusta ja neuvontaa energian käytön tehostamises-
ta tiloilla, energiapiheistä teknisistä ratkaisuista ja uusiutuvien energialähtei-
den hyödyntämisen lisäämisestä maataloudessa ja maatiloilla

Toimenpide 2:
Selvitetään yhdessä eri asiantuntijatahojen ja rahoittajien kanssa keinoja lisätä
uusiutuvien energialähteiden käyttöä maataloudessa ja maatiloilla.

Toimenpide 3:
Aloitetaan kokeilu yhdessä asiantuntijatahojen kanssa maatilan energiatasemallin
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rakentamiseksi kokeiluluonteisesti 3 - 5 nurmijärveläisellä maatilalla.

Toimenpide 4:
Nurmijärven kunta solmii energiansäästösopimuksen valtion kanssa.

TAVOITE 5:
Lähiruuan hyödyntämisen lisääminen

Toimenpide 1:
Selvitetään paikallisten viljelijöiden halukkuus lähiruokatarjonnan lisäämiseen
oman kunnan ruokahuollossa, tuotevalikoimat ja tuotemäärät.

Toimenpide 2:
Luodaan lähiruokatuottajista tuottajarengas, joka organisoituu markkinointiin,
jakeluun ja myyntiin.

Toimenpide 3:
Järjestetään neuvottelut oman kunnan ruokahuollon ja vähittäiskaupan edustaji-
en kanssa lähiruuan käytön ja myynnin organisoimiseksi.

Toimenpide 4:
Tarkistetaan kunnallisia hankintamääräyksiä lähiruokahankintojen mahdollis-
tamiseksi.

Toimenpide 5:
Järjestetään neuvottelut pääkaupunkiseudun kuntien ruokahuoltovastaavien kanssa
lähiruuan käytön lisäämisestä pääkaupunkiseudun kuntien ruokahuollossa.

Toimenpide 6:
Järjestetään  ”paikalliset tuotteet tutuiksi”  -markkinatapahtumia, joihin kutsu-
taan oman kunnan asukkaita, pääkaupunkiseudun kuluttajia jne…

TAVOITE 6:
Huolehditaan viljelymaan uusiutumisesta ja sen tuottokyvyn säilymisestä
sekä kasvintuotannon jatkuvuudesta

Toimenpide 1:
Seurataan ja arvioidaan maan kasvukuntoa säännöllisesti eri peltolohkoilla vil-
javuustutkimuksen ja esimerkiksi lapiodiagnoosin avulla. Maan kasvukuntoa
voidaan seurata yhdessä kyläkohtaisissa viljelijäryhmissä maatalousneuvojan
tukemana.
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Toimenpide 2:
Huolehditaan yhdessä, että vuosittain Vantaanjoen valuma-alueen pelloista on
riittävä määrä nurmella tai viherkesannolla.

Toimenpide 3:
Huolehditaan maan rakenteen kunnosta, maaperän pieneliöstön hoidosta ja en-
nalta ehkäistään maaperän tiivistymistä.

TAVOITE 7:
Ympäristövalistuksen, -kasvatuksen ja -tiedotuksen lisääminen

Toimenpide 1:
Järjestetään säännöllisiä koulutustilaisuuksia ajankohtaisista  ympäristöaiheista,
kuten: jätehuollosta, pohjavesien suojelusta, eroosion torjunnasta, ympäristö-
lainsäädännöstä ja jätevesien käsittelystä.

Toimenpide 2:
Tuotetaan seuraavat oppaat, ohjeet tai esitteet:
- haja-asutuksen jätevesien käsittely
- maatilan jätehuolto.

Toimenpide 3:
Järjestetään tutustumiskäyntejä esimerkiksi muille vesistöalueille, joilla on pa-
neuduttu vesistökuormituksen vähentämiseen maataloudessa (Mäntsälän
Ohkolaan, Vihdin Haimoon ja Selkin kyliin, Säkylän Pyhäjärvelle, Jokioisiin,
Tammelaan, jne…)

Hyvinkäällä:

Hyvinkään kaupungin paikallisagenda 21 -prosessi on aloitettu vuonna 2000.
Maa- ja metsätalousryhmän toiminta on käynnistynyt kuitenkin vasta vuoden-
vaihteen 2000–2001 jälkeen. Ryhmä on kokoontunut maaliskuun 2001 loppuun
mennessä kolme kertaa. Ryhmässä on noin 10 viljelijäjäsentä.

Ryhmä jatkaa toimintaohjelman konkretisointia. Hyvinkäällä viljelijät ha-
luavat painostaa tiedotukseen, koulutukseen ja neuvontaan.

Ohjelmatyön tavoitteiksi on maaliskuun 2001 loppuun mennessä ehditty
työstää seuraavat.
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TAVOITE  1:
Vesistökuormituksen vähentäminen

Toimenpide 1:
Sovelletaaan viljelyteknisiä keinoja ravinnepäästöjen vähentämiseksi.

Toimenpide 2:
Säädetään peltojen vesitaloutta.

Toimenpide 3:
Perustetaan suojavyöhykkeitä eniten kuormittaville pelloille.

Toimenpide  4:
Tarkkaillaan ravinteiden käyttöä tilatasolla.

Toimenpide 5:
Toteutetaan haja-asutuksen jätevesikuormitusta vähentävät toimenpiteet.

TAVOITE 2:
Jätehuollon tehostaminen maataloudessa ja maatiloilla

Toimenpide 1:
Parannetaan ongelmajätteiden keräämistä tiloilta järjestämällä nykyistä useam-
pia keräyskertoja ja viljelijöiden kannalta oikeaan aikaan työvuotta.

Toimenpide 2:
Järjestetään romujen keräys maatiloilta.

Toimenpide 3:
Järjestetään viljelijöille koulutusta maatilan jätehuollosta ja tutustumiskäyntejä
esimerkiksi jätehuoltoyrityksiin  (mm. Ekokem Oy, Kiertokapula Oy) ja kaato-
paikoille.

Toimenpide 4:
Tuotetaan opas jätehuollon järjestämisestä maataloudessa ja maatiloilla. Opas
voidaan tuottaa yhteistyössä lähikuntien maatalous- ja ympäristöpalveluiden ja
paikallisten jätehuoltoyritysten kesken.
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TAVOITE 3:
Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen ja turvallinen
talousvesi

Toimenpide 1:
Järjestetään koulutusta ja neuvontaa haja-asutuksen jätevesien asianmukaisesta
käsittelemisestä. Koulutuksessa ja neuvonnassa voidaan hyödyntää uusia op-
paita ja ohjeita jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla. Sisällytetään kun-
nallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin riittävän yksityiskohtainen ohjeistus
jätevesien asianmukaisesta käsittelystä.

Toimenpide 2:
Toteutetaan kyläkohtainen tai kylien yhteinen jätevesien käsittely esimerkiksi
hyödyntämällä yhdistettyä panospuhdistamotekniikkaa ja maasuodatusta.

Toimenpide 3:
Tutkitaan kaivoveden laatua haja-asutusalueilla.

TAVOITE 4:
Energian käytön tehostaminen maataloudessa ja maatiloilla

Toimenpide 1:
Järjestetään viljelijöille koulutusta ja neuvontaa energian käytön tehostamisesta
tiloilla, energiapiheistä teknisistä ratkaisuista ja uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämisen lisäämisestä maataloudessa ja maatiloilla.

Toimenpide 2:
Selvitetään yhdessä eri asiantuntijatahojen ja rahoittajien kanssa keinoja lisätä
uusiutuvien energialähteiden käyttöä maataloudessa ja maatiloilla.

TAVOITE 5:
Huolehditaan viljelymaan uusiutumisesta ja sen tuottokyvyn säilymisestä
sekä kasvintuotannon jatkuvuudesta.

Toimenpide 1:
Seurataan ja arvioidaan maan kasvukuntoa säännöllisesti eri peltolohkoilla
viljavuustutkimuksen ja esimerkiksi lapiodiagnoosin avulla. Maan kasvukuntoa
voidaan seurata yhdessä kyläkohtaisissa viljelijäryhmissä maatalousneuvojan
tukemana.
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Toimenpide 2:
Huolehditaan yhdessä, että vuosittain Vantaanjoen valuma-alueen pelloista on
riittävä määrä nurmella tai viherkesannolla.

Toimenpide 3:
Huolehditaan maan rakenteen kunnosta, hyvästä ojituksesta, maaperäeliöstön
hoidosta ja ennalta ehkäistään maaperän tiivistymistä.

TAVOITE  6:
Lisätään viljelijöiden tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden ja
maiseman hoidosta tilatasolla malli- ja kokeilutilojen avulla.

Toimenpide 1:
Kehitetään Uudenmaan maaseutuopiston Hyvinkää koulutilasta uusmaalainen
mallitila, jolla kehitetään tilatasolla luonnon monimuotoisuuden ja maiseman-
hoidon seurantamallia sekä opetus- että neuvontakäyttöön soveltuvaksi.

Toimenpide 2:
Hyödynnetään Kytäjän kartanon arvokasta maisema-aluetta luonnon monimuo-
toisuuden, riistanhoidon ja vesiensuojelun mallikohteena esimerkiksi viljelijä-
koulutuksessa ja neuvonnassa tekemällä yhteistyötä Uudenmaan maaseutuopiston
ja Uudenmaan Maaseutukeskuksen kanssa.

Toimenpide 3:
Toteutetaan Ridasjärven Natura-alueen lähiympäristön pelloilla luonnon moni-
muotoisuuden, maisemanhoidon ja vesiensuojelun toimenpiteitä. Näin voidaan
tukea Ridasjärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden ja toimen-
piteiden toteutumista.

Vantaalla:

Vantaalla paikallisagenda 21 -prosessi on aloitettu vuonna 1998. Maa- ja met-
sätalouden asioita on pohdiskeltu luonnonvara- ja maisematyöryhmässä. Vuon-
na 2000 toteutti agronomi Timo Hellman  yhdessä viljelijöiden ja maataloussih-
teeri Anja Juholan kanssa Urbaanin maatalouden kestävyys -hankkeen. Helmi-
kuussa 2001 ovat viljelijät kokoontuneet kerran arvioimaan ja ideoimaan oh-
jelmatyön jatkamista.

Viljelijät toivovat, että lähitulevaisuudessa panostetaan erityisesti tiedo-
tukseen, koulutukseen ja neuvontaan. Myös virkistyskäytön hallittuun ohjaami-
seen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä elinkeinonharjoittamisen näkökulmas-
ta.
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TAVOITE 1:
Tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan lisääminen ja ke hittäminen

Toimenpide 1:
Järjestetään (kuntien) yhteisiä koulutustilaisuuksia ajankohtaisista ympäristön-
suojeluasioista.

Toimenpide 2:
Järjestetään koulutusta ja neuvontaa haja-asutuksen jätevesien asianmukaisesta
käsittelystä. Koulutuksessa ja neuvonnassa voidaan hyödyntää ympäristö-
hallinnon uusia oppaita ja ohjeita jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla.

Toimenpide 3:
Järjestetään viljelijöille koulutusta ja neuvontaa energian käytön tehostamises-
ta tiloilla, energiapiheistä teknisistä ratkaisuista ja uusiutuvien energialähtei-
den hyödyntämisen lisäämisestä maataloudessa ja maatiloilla.

Toimenpide 4:
Seurataan ja arvioidaan maan kasvukuntoa säännöllisesti eri peltolohkoilla
viljavuustutkimuksen ja lapiodiagnoosin avulla. Maan kasvukuntoa voidaan
seurata yhdessä viljelijäryhmissä maatalousneuvojan tukemana.

TAVOITE 2:
Vähennetään lisääntyvän virkistyskäytön haittoja peltoalueilla

Toimenpide 1:
Joenranta-alueille perustetaan uusia suojavyöhykkeitä ohjatun virkistyskäytön
tarpeisiin. Viljelijöille korvataan suojavyöhykkeiden ylläpidosta aiheutuvat yli-
määräiset kustannukset, jotka aiheutuvat lisääntyvästä alueiden kulutuksesta,
kasvuston uudelleen istuksista ja muista korjaavista toimenpiteistä.

Toimenpide 2:
Järjestetään vantaalaisille paikallisia ”jokamiehenoikeudet”  -tempauksia joki-
rannassa esimerkiksi keväisin ja syksyisin.

Toimenpide 3:
Järjestetään kouluissa ”jokamiehenoikeudet”  -tempauksia ja ympäristökasvatus-
projekteja.
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Toimenpide 4:
Vantaan kaupungin nuorisotoimi järjestää ”jokamiehenoikeudet”-ympäristö-
valistusprojekteja.

Toimenpide 5:
Vantaan kaupungin Internet-sivuille avataan ”jokamiehenoikeudet”-keskustelu-
palsta.

TAVOITE 3:
Huolehditaan viljelymaan uusiutumisesta ja sen tuottokyvyn säilymisestä
sekä kasvintuotannon jatkuvuudesta.

Toimenpide 1:
Seurataan ja arvioidaan maan kasvukuntoa säännöllisesti eri peltolohkoilla
viljavuustutkimuksen ja esimerkiksi lapiodiagnoosin avulla. Maan kasvukuntoa
voidaan seurata yhdessä kyläkohtaisissa viljelijäryhmissä maatalousneuvojan
tukemana.

Toimenpide 2:
Huolehditaan yhdessä, että vuosittain Vantaanjoen valuma-alueen pelloista on
riittävä määrä nurmella tai viherkesannolla.

Toimenpide 3:
Huolehditaan maan rakenteen kunnosta, maaperän pieneliöstön hoidosta, hy-
västä ojituksesta ja ennalta ehkäistään maaperän tiivistymistä.
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7  SUOSITUKSET  JATKOTOIMENPITEIKSI

7.1  Paikallisagendatyön jatkaminen kunnissa

Seuraavaan on koottu lyhyesti ehdotukset pilottikuntien kestävän kehityksen
toimintaohjelmatyön jatkamiseksi kunnissa. Ohjelmatyö on jatkuva prosessi,
jossa tavoitteita ja toimenpiteitä joudutaan tarkentamaan prosessin kuluessa.
Toimenpideohjelmien tuloksellisuuden seuranta on tärkeää. Sen vuoksi kunnis-
sa on hyvä sopia tulosindikaattoreista ja seurantamenetelmistä.

Seuraavat ehdotukset koskevat kaikkia pilottikuntia:
- Tarkennetaan kuntatason tavoitteita ja toimenpiteitä kuntien maa- ja met-

sätalouden toimintaryhmissä kevään 2001 aikana. Sovitaan indikaattoreista ja
keinoista mitata ohjelmien toteutumista. Sovitaan toteutusvastuista.

- Priorisoidaan  ja  aikataulutetaan tavoitteet ja toimenpiteet toimenpide-
ohjelmien toteuttamiseksi.

- Arvioidaan toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja tarvittava rahoitus.
- Maa- ja metsätalouden paikallisagenda 21 -ryhmät tekevät ehdotuksen

lautakunnille ja kunnanhallituksille toimintaohjelmien toteutuksen sisällyt-
tämisestä kuntien talous- ja toimintasuunnitelmiin. Tarkoitus olisi, että tulevien
vuosien talous- ja toimintasuunnitelmiin olisi kirjattu sitoviksi (tulos)tavoitteiksi
mahdollisimman monta toimintaohjelmiin sisältyvää tavoitetta.

- Järjestetään tiedotustilaisuus kuntien luottamushenkilöille (kunnan-
valtuustot ja -hallitukset ja tärkeimpien lautakuntien jäsenet) kestävän maata-
louden toimintaohjelmista. Toimintaohjelmiin sisältyy monia, koko kunnan toimi-
alaa kattavia kehittämisteemoja  (mm. haja-asutuksen vesihuolto, energiahuolto
ja energian käytön tehostaminen), joihin on järkevää hakea myös kokonaisrat-
kaisuja.

- Järjestetään viljelijöille tarkoitettua ympäristönsuojelukoulutusta kunti-
en välisenä yhteistyönä.

7.2  Suositukset erillisselvitysten pohjalta

-  Jatketaan koulutusta ravinnetaseitten laskennasta.
-  Käynnistetään jatkotutkimus viljelyteknisten keinojen käyttökelpoisuu-

desta ravinnehuuhtoutumien vähentäjinä Vantaanjoen valuma-alueella.
-  Toteutetaan Valkjärven kunnostamishanke Nurmijärvellä ja varataan tar-

koitukseen myös valtion harkinnanvaraisia ympäristönsuojelumäärärahoja. Ra-
kennetaan Valkjärven kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelmissa ehdotetut kos-
teikot ja laskeutusaltaat. Rakennetaan alueelle kokeiluluonteisesti esimerkiksi
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ojakosteikkoja tai patoallasketjuja ja uudentyyppisiä pienpuhdistamoja.
-  Hyvinkään koulutilalle laaditaan ympäristönhoitosuunnitelma. Suunni-

telman toteuttamisen seuranta voidaan sisällyttää esimerkiksi LAUREA ammatti-
korkeakoulun ympäristön seuranta-  tai ympäristönkunnostustoimenpiteiden suun-
nittelu -opintokokonaisuuksiin.

-  Kehitetään Hyvinkään koulutilasta opetus- ja neuvontakäyttöön soveltu-
va mallitila, jota esimerkiksi Uudenmaan maaseutukeskus voi hyödyntää viljelijä-
koulutuksessa.

-  Hyvinkään koulutila tekee yhteistyötä ympäristönhoitojärjestelmänsä ke-
hittämiseksi muiden saman alan koulutilojen kanssa Suomessa.

-  Perustetaan suojavyöhykkeitä eniten kuormittaville pelloille jokivarteen
ravinnekuormituksen vähentämiseksi. (Varataan tähän tarkoitukseen erityisym-
päristötukimäärärahoja.)

- Tuusulassa jatketaan salaojakarttojen hyödyntämiseen perustuvan vesien-
suojeluhankkeen toteuttamista. Rakennetaan alueelle kokeiluluonteisesti oja-
kosteikkoja, patoallasketjuja ja uudentyyppisiä pienpuhdistamoja.

7.3  Toimenpideohjelmien rahoitus kunnissa ja muu rahoitus

-  Järjestetään kunnissa neuvottelut, joissa hahmotellaan ohjelman toteu-
tusta ja rahoitusta tulevina vuosina.

-  Pilottikuntien paikallisagendaryhmät laativat ehdotukset toimintaohjel-
mien toteutuksen sisällyttämisestä kuntiensa lähivuosien talous- ja toimintasuun-
nitelmiin.

-  Järjestetään alueellinen neuvottelutilaisuus rahoittajille, jossa keskustel-
laan toimintaohjelmien sisällöstä, toteuttamisesta ja ohjelmien rahoittamisesta.

- Ohjataan maatalouden erityisympäristötuen rahoitusta vesiensuojelutoi-
menpiteiden ja luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon toimenpiteiden
rahoittamiseen Vantaanjoen valuma-alueella.

-  Ohjataan valtion harkinnanvaraisia ympäristönsuojelumäärärahoja haja-
asutuksen jätevesihuollon parantamiseen ja järvien kunnostamiseen valuma-
alueella.

-  Neuvotellaan maatalouden ympäristötuen ehtojen tarkistuksista siltä osin,
kuin tarkistuksia tarvitaan ohjelmassa esitettyjen kokeilujen toteuttamiseen kun-
nissa ja tiloilla. Tarkistukset voivat koskea esimerkiksi suojavyöhykkeiden pe-
rustamista kaupunkipelloilla, joissa on suuri virkistyskäyttöpaine. Tarkistukset
voivat koskea myös viherkesannointituen maksamista viljatiloilla, tai uuden-
tyyppisten erityisympäristötukitoimenpiteiden sisällyttämistä tuen piiriin (va-
lumavesien käsittely- ja puhdistusmenetelmiä, tai pienpuhdistamoja).

-  Varataan rahoitus maatalouden erityisympäristötukikohteiden toteutta-
miseen pilottikunnissa ja muualla Vantaanjoen valuma-alueella.
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8  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET

Kestävä maatalous Vantaanjoella -projektin osaprojektissa ”Kuntien maatalou-
den ympäristönsuojeluohjelmat ja paikallisagendatyö” on tuettu paikallisia aloit-
teita ja hankkeita ja kestävän kehityksen toimintaohjelmatyötä pilottikunnissa:
Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Vantaalla. Osaprojektin tuloksena on pilottikun-
nille luonnosteltu kestävän maatalouden toimintaohjelmat: valuma-aluekohtaiset
ja kunnittaiset ympäristötavoitteet ja toimenpiteet.

Suomessa ensimmäistä kertaa toteutetulla kestävän maatalouden toiminta-
ohjelmatyöllä on haluttu valmistella alueellisen maaseutusopimuksen mallia
Suomessa. Tämäntyyppisiä sopimusjärjestelmiä on Ranskassa ja Iso-Britanni-
assa, joissa maatalouden perinteistä roolia ollaan laajentamassa ja yhteiskunta
maksaa maatalouden harjoittajille heidän tuottamistaan julkishyödykkeistä, ku-
ten maisemasta ja vesiensuojelusta. Myös Ruotsissa alueellisuus toteutuu maa-
talouden ympäristötukijärjestelmässä Suomea paremmin, sillä ympäristötukea
voidaan kohdentaa alueellisesti ja paikallisesti eniten kuormittaville alueille
ja arvokkaille maisema-alueille.

Alueellinen ja paikallinen kestävän maatalouden toimintaohjelmatyö on
prosessi, jonka alkuun on päästy Vantaanjoella Kestävä maatalous Vantaan-
joella -hankkeen ansiosta. Jatkossa prosessin eteneminen vaatii sekä ohjelma-
tason että paikallistason, eri sidosryhmien, rahoittajien ja tuottajien välistä avoin-
ta vuoropuhelua. Maatalouden ympäristönsuojelu on tähän mennessä ollut pit-
kälti ylhäältä ohjautuva prosessi. Kuitenkin myös ihmisistä itsestään nouseva
aktiivisuus, omaehtoisuus ja osallistuminen ovat kestävyydelle välttämättömiä
tavoitteita. Todellisuudessa kestävää maataloutta ei voi olla olemassa ilman
niiden ihmisten osallistumista ja sitoutumista asiaan, jotka omassa arjessaan
toteuttavat maatalouden tuotantoa. Viljelijöiden on pystyttävä tuntemaan ym-
päristönhoitomenetelmät mielekkäiksi, jotta he voisivat sitoutua niiden jatku-
vaan kehittämiseen.

Rahoittajien on sitouduttava ympäristöhoitotoimenpiteiden kustannuksiin.
Maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja erityisesti erityistukien rahoitus on
turvattava, jotta esimerkiksi vesiensuojelun tavoiteohjelman vuoteen 2005 kuor-
mituksen vähentämistavoitteet saavutettaisiin. Kestävä maatalous Vantaanjoella
-hankkeen aikana on Vantaanjoella pilottikunnissa määritelty vesiensuojelun
tavoiteohjelmatason mukaisesti tarvittavat erityisympäristötukitoimenpiteet.
Myös toimenpiteiden kustannustehokkuus on määritetty valuma-alueiden hallinta-
mallia hyödyntäen. Vantaanjoen valuma-alue olisi siten erinomainen mallialue
kohdentaa ruotsalaisen esimerkin mukaisesti ympäristötukea kuormittavuuden
perusteella.

Kunnissa paikallisagendatyö on merkittävä kanava asukkaiden ja kunnan
välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä, mikäli se sellaiseksi mielletään. Tut-
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kimustenkin mukaan kunnanjohto on ratkaisevassa asemassa  paikallisagenda-
työn etenemisessä. Tavoitteena tulisi olla, että paikallisagendoista tulisi kun-
nissa todellisia strategisen suunnittelun välineitä. Suomessa Helsingissä ollaan
lähimpänä tätä tavoitetta: paikallisagendatyö on tunnustettu osaksi kaupungin
ns. yhteisstrategioita ja talous- ja toimintasuunnittelua. Vantaanjoellakin, pilotti-
kunnissa, tulisi kestävän maatalouden toimintaohjelmien tavoitteista ja toimen-
piteistä tulla sitovia tulostavoitteita kuntien lähivuosien talous- ja toiminta-
suunnitelmiin.

Viimeaikaiset uutiset keskitetyn ja teollisen ruuantuotantojärjestelmän on-
gelmista lisäävät tarvetta suomalaiselle ja paikalliselle dialogille kestävästä
ruuantuotannosta. Keskustelu lähiruuasta antaa tuottajille ja kuluttajille mah-
dollisuuden yhteiseen tavoitteen asetteluun ja tukee kotimaista ja ympäristö-
myötäistä maatalouden harjoittamista. Lähiruoka soveltuu teemana erinomai-
sesti pääkaupunkiseudun läheisen maatalouden harjoittamiseen.

Vantaanjoki on yksi valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurimaisema-alu-
eista ja arvokas virkistäytymis- ja matkailukohde pääkaupunkiseudulla ja Uu-
dellamaalla. Tämänkin vuoksi kestävän maatalouden toimintaohjelmatyön jat-
kaminen valuma-alueella on perusteltua. Vantaanjoella voidaan hyvin toteuttaa
eri osapuolten yhteistyönä monivaikutteista maataloutta rakentamalla valuma-
alueesta monivaikutteisen maatalouden mallialue. Annetaan keisarille uudet vaat-
teet ja uusi rooli!
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