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Ainutlaatuinen ja inspiroiva
lippulaivaprojekti
• Syntynyt tuottajien aloitteesta ja pohjautuu
vapaaehtoisuuteen
• Lähtökohtana on ekotehokkuus ja
taloudellisen kannattavuuden varmistaminen
• Yhteistyössä yksityinen ja julkinen sektori
• Ainoa EU:n Itämeri-strategian prioriteetti 1
-ryhmän lippulaivaprojekti, joka käsittelee
maataloutta, Itämeren alueen ravinnevirtojen
avainsektoria

Visio
Vihreämpää maataloutta sinisemmän Itämeren
puolesta tiedon ja neuvonnan avulla

Projektin päätavoite
• Vähennetään edelleen
maataloussektorin
ravinnepäästöjä ilman,
että sen taloudellinen
kilpailukyky tai tuotanto
kärsii
• Maatila-, viljelijä- ja
neuvojanäkökulma
keskeisiä

Projektin yksilöidyt tavoitteet
• Luodaan yhteinen Itämeren alueen toimintamalli
sekä menettelytavat, joilla edistetään ja
vahvistetaan maatalouden ympäristöasioiden
neuvontapalveluja
• Testataan, arvioidaan ja kehitetään toimintamallia
ja menettelytapoja valituilla pilottialueilla, esim.
Itämeren saarilla (B7-saaret)
• Esitellään, kuvataan ja levitetään parhaita
maatalouden ympäristönsuojelukäytäntöjä yli 100
esittelytilalla Itämeren valuma-alueella
• Rakennetaan vahva, myös projektin jälkeen
toimiva, viljelijöiden ja neuvojien
yhteistyöverkosto

Miksi tieto ja neuvonta ovat
keskeisiä?
• Neuvonta on kustannustehokas tapa kehittää
tuotantokäytäntöjä ja vähentää tilojen
ravinnepäästöjä
• Viljelijöiden hyväksymä toimintatapa
• Saa yhä useammat maanviljelijät kiinnostumaan
Maaseudun kehittämisohjelmien ympäristötoimenpiteistä
• Parantaa maatalouden ympäristönsuojeluun
liittyvien kansallisten ja EU-säädösten
toimeenpanoa

Osallistujatahot
• 7 partneria 7 maasta
‒ 2 tuottajajärjestöä
‒ 5 neuvontaorganisaatiota

• 30 yhteistyötahoa 10
maasta
‒ 11 tuottajajärjestöä
‒ 8 neuvontaorganisaatiota
‒ 6 ministeriötä
‒ 5 muuta tahoa

Työpaketit (WP)

Baltic Deal Suomessa

• WP 1
– Projektin hallinta
– LRATC, Latvia

• WP 2
– Tiedotus
– LRF, Ruotsi

• WP 3
– Tieto ja neuvonta
– KCfA, Tanska

• WP 4
– Kokeilutoiminta
– MTK, Suomi

• MTK vastaa projektista Suomessa
• Yhteistyötahot:
– SLC, ProAgria, ympäristöministeriö, Yara Suomi

• Suomen vastuulla kokeilutoiminta ja
toimenpiteet
‒ Osallistutaan myös muihin hankkeen osa-alueisiin,
mm. neuvonnan kehittämiseen ja mallitilaverkoston
luomiseen

• WP 5
– Esittelytilat
– CDR, Puola

Projektin odotettavissa olevat
tulokset ja hyödyt

Rahoitus ja aikataulu
• Rahoituslähteet

• Ainutlaatuinen lähestymistapa, jossa useat
Itämeren alueen maan yhdessä tuottavat ja
hyödyntävät tietoa
• Paljon konkreettisia tuotoksia eri
työpaketteihin liittyen
‒ esim. oppaita ja esittelytilaverkosto

• Merkittäviä vähennyksiä tilojen typpi- ja
fosforipäästöissä

‒ Itämeren ohjelma 2007 2013
‒ NEFCO/NIB Baltic Sea
Action Plan Trust

• Aikataulu
‒ Aloitus syyskuussa 2010
‒ Lopetus syksyllä 2013

Tilakäynnit ja ympäristökäsikirja
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TOTEUTUS!

Tilakohtainen vesiensuojelusuunnitelma
- TEHO-hankkeen kokemuksia
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Ympäristökäsikirja (1/2)

Päivitys
Suunnitelman
toteutus

Uudet määräykset,
viljelymenetelmät,
tuet jne.

Uusi toimintasuunnitelma

• Perusrakenne sama, sisältö vaihtelee
tiloittain
• Tilan perustiedot
• Tilan vesiensuojelun kehittäminen ja
kohdentaminen:
Hyvät ja huonot
kokemukset
muistiin

A.Lisää ympärivuotista kasvipeitteisyyttä
B.Vaihtele viljelykasvia
C.Pidä huolta maan kasvukunnosta
D.Lannoita kasvien tarpeen mukaisesti
E.Käytä kasvinsuojeluaineita harkiten
F.Huolehdi jätteistä ja jätevesistä, estä
öljyvahingot
G.Vähennä kotieläintuotannon kuormitusta
H.Kartoita kosteikon paikat, kierrätä
kuivatusvedet

Ravinnetaseet:
seuranta,
parantaminen
Airi Kulmala
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Kuva: A. Kulmala

Ympäristökäsikirja (2/2)

Tuumasta toimeen

• Tilan kartat:
o Yleissuunnittelu, kaltevuus
o Ravinnetaseet
o Eroosioriski

• Tilan ravinnetaseet (lohko- ja
porttitase)
• Peltomaan laatutesti
• TEHO:n kokeilutoiminta tilalla
• Tietopaketit, lisäksi tietolaatikoita
kunkin osion yhteydessä
• Tilalle tehdyt erityisympäristötukisuunnitelmat yms.
• TEHO:n julkaisut ja raportit
(saatavilla netistä, painettujen
tilaus hankkeelta)
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Tilan vesiensuojelun kehittäminen (1/2)

Toimenpiteiden valinta
• Soveltuvuus tilalle (sijainti, tuotanto,
vuokrapellot)
• Talous -> useat toimet vaativat
rahaa, toimenpiteet eivät saa
heikentää tilan kannattavuutta,
tukimahdollisuudet
• Toteuttamisen helppous, työmäärä
• Kohdentaminen
• Kehittämistarpeet TEHO-tiloilla:
1. ravinnetaseiden hyödyntäminen,
muita: kasvipeitteisyys, viljelyn
monipuolistaminen, N-lannoituksen
jakaminen, jaloittelutarhat,
porttitaseet, lannan käsittely/käyttö
(+ jätevesiasiat, öljysäiliöt)
Airi Kulmala

A. Lisää ympärivuotista kasvipeitteisyyttä
Tilan nykytilanteessa hyvää:
• Vesistöjen varrella on leveät ja hoidetut suojakaistat

Kehittämisehdotuksia:
• Tilalla on mahdollisuus lisätä talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja kohdentaa se
vesistöjen ja valtaojien varsille.
• Valtaojien varrelle kannattaa jättää ympäristötuen yhden metrin
minimivaatimusta leveämmät pientareet. Ympäristötuen ehtojen mukaiset
pientareet ja monimuotoisuuspientareet saavat olla keskimäärin enintään
kolme metriä leveitä. (Lisätietoa: Erland, M. 2010. Pientareiden ja suojakaistojen vaikutukset
viljelyn taloudelliseen tulokseen ja työmenekkiin)

Kuva: A. Kulmala

• Suosittelemme erityisympäristötukisopimusten tekemistä lohkoille, jotka
ovat vesiuomaan päin kaltevia tai joilla on korkeita fosforilukuja. Tällaisia
ovat tilan lohkoista: Umpiaita, Kotomaa ja Eteläpelto. Ohjeistus sv tai rtv.
• Tilalla kannattaisi hyödyntää luonnonhoitopeltoja lohkoilla, joilla sadot ja
ravinteiden otto ovat jäävät selvästi muita alhaisimmiksi (Mäki, Alamaa).
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Tilan vesiensuojelun kehittäminen (2/2)
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Tilan kartat

3.11.2010
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RUSLE-malli
• MTT:n toimittama aineisto
• Eroosioriskialueet, ei kerro
toistaiseksi eroosion määrää
• 25 x 25 m ruutukoko
(osalta 2 x 2 m, jopa 1 x 1 m,
laserkeilausaineisto)
• Viljelijöiltä mielipiteitä
kohteiden osumisesta oikeaan
-> palaute mallin kehittäjälle
• Riskialueiden kartoitus
tarkempien toimien
kohdentamiseksi

3.11.2010
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Lohkokohtaiset
ravinnetaseet

Lohkokohtaiset ravinnetaseet

• Typelle ja fosforille omat kartat
• Havainnollistaa hyvin korkeiden
tasearvojen lohkojen
sijoittumista
• Karttojen lisäksi taulukkona
vuosittaiset kasvinviljelyn
porttitaseet ja kasvilajeittain
taseen minimi, maksimi ja
keskiarvo
• Kotieläintiloille myös koko
tuotannon porttitase (ProAgria)
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Peltomaan laatutesti
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TEHO:n tietopaketit

• Tehtiin yhdelle lohkolle/tila
(ongelmalohko)
• Testin teon yhteydessä
keskustelu ja yhdessä
havainnointi tärkeää eli
viljelijä aina mukana pellolla
• Testin lomakkeiden ja
kaavioiden lisäksi
vapaamuotoinen palaute

1. Typpi kiinni ja käyttöön
2. Fosforikuormitus kuriin
3. Maan kasvukunnon parantaminen
ja viljelyn monipuolistaminen
4. Kerääjäkasvien käyttö
5. Pellon käyttötavat ja maaperän
eroosion estäminen
6. Suojavyöhykkeet – pellon ja
vesistöjen väliset puskurivyöhykkeet
7. Tehoa lannan käyttöön!
8. Pientareet, suojakaista, suojavyöhykkeet
9. Lisäksi jäteasiaa ja kooste
viherlannoituskasveista (muiden tahojen
tuottamia)

o Taustaa
o Kuvaus testitilanteesta
o Toimenpidesuosituksia
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Kuva: J.
Heikkinen

Esimerkkisivu tietopaketista

Esimerkki tietopaketin sivusta

TEHO Plus
• TEHO päättyy 31.3.2011
• Loppuseminaari ja -raportti
• TEHO Plus jatkaa (MTK-VS, MTK-Satakunta, V-S ELY)
• Työntekijöiden rekrytointi käynnissä
• Uusia kohdealueita mukaan, entisillä tiloilla ”seuranta” +
uudet aiheet)
• Toimintaa kehitetään eri tavoin eteenpäin, mm.
• Uutena osiona ilmastonmuutoskysymykset
• Talousasioihin entistä enemmän huomiota
• Lannan käytön edistäminen tärkeä osa
• Käsikirja sähköiseen muotoon
• Yhteistyö mm. muiden hankkeiden kanssa tärkeää

Ravinnehävikkien minimointi
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Lisätietoja TEHO:n
suunnittelijoilta
Anu Lillunen
Kaisa Riiko
Kimmo Härjämäki
Eriika Lundström (eyt)
Kuva: A.
Kulmala

Kuva: A. Kulmala

TEHO-hanke
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Lemminkäisenkatu 14-18 B, PL 523
20101 Turku
www.ymparisto.fi/teho

Puh. 020 636 0060
Faksi 02 230 0009
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

