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1 Johdanto 
 

Ympäristöministeriö asetti 28.3.2019 hankkeen, jonka tehtävänä on tarkistaa opastus vesienhoidon kolman-

nen kauden ja merenhoidon toisen kauden alueellisten toimenpiteiden suunnittelua varten. 

 

Maatalous, turkiseläintalous ja happamat sulfaattimaat -tiimin puheenjohtajana toimi Sonja Pyykkönen, 

ympäristöministeriöstä ja jäseninä Sini Wallenius maa- ja metsätalousministeriöstä, (myöhemmin Marja-

Liisa Tapio-Biström, jonka sijaisena  jatkoi Riikka Knaapi 1.5.2021 alkaen) Vuokko Mähönen Pohjois-

Savon ELY-keskuksesta, Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Anni Karhunen Varsinais-

Suomen ELY-keskuksesta, Anna Bonde Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Airi Kulmala Maa- ja met-

sätaloustuottajain Keskusliitosta, Jaana Uusi-Kämppä Luonnonvarakeskuksesta, Markku Puustinen Suo-

men ympäristökeskuksesta (26.6.2019 asti), Jari Koskiaho Suomen ympäristökeskuksesta (19.8.2019 al-

kaen), sihteerinä Kati Martinmäki-Aulaskari (31.12.2020 asti) ja Pasi Valkama (1.1.2021 alkaen) Suomen 

ympäristökeskuksesta. 

 

Työn lähtökohtana toimivat vesienhoidon toiselle suunnittelukaudelle laaditut sektorikohtaiset oppaat1.  

 

Kolmannella suunnittelukaudella toimenpiteiden suunnittelussa otettiin huomioon aiempaa paremmin 

poikkileikkaavat teemat, jotka ovat: 

• toimenpiteiden hyötyjen ja vaikutusten arviointi, 

• haitallisten aineiden vähentäminen, 

• luontodirektiivi, 

• ilmastonmuutos, tulvat (tulvariskien hallinta) ja kuivuus sekä 

• merenhoito.  

 

Ohjauskeinojen määrittelyssä kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota niiden konkreettisuuteen, mahdol-

lisuuksiin seurata ohjauskeinojen toteutumista sekä arvioida kustannuksia. Lisäksi arvioitiin toimenpiteiden 

ilmastokestävyyttä, johon saatiin arviointipohja ja ohjeistus ClimVeturi-hankkeelta2. 

 

Oppaassa määritellään vesienhoidon toimenpiteet ja uudet merenhoidon alueelliset toimenpiteet, joilla var-

mistetaan vesienhoidon ja merenhoidon yhteensovittaminen aluetasolla sekä ympäristötavoitteiden ja me-

renhoidon tilatavoitteiden ja yleisten ympäristötavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä. Op-

paissa otettiin huomioon yhteydet tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimiseen sekä arvioitiin toimenpi-

teiden ilmastokestävyyttä. Toimialakohtaisissa ohjeissa ei erikseen käsitelty poikkeamien käyttöä, koska 

siitä ilmestyi erillinen ohje vuonna 2020. Maatalouden ja turkistuotannon pohjavesitoimenpiteitä on käsi-

telty erillisessä ohjeessa Pohjavedet, pilaantuneet maa-alueet ja uimavedet. 

 

Maatalous, turkiseläintalous ja happamat sulfaattimaat -tiimi kokoontui vuonna 2019 touko- aikana yh-

teensä kahdeksan kertaa. Lisäksi tiimin henkilöitä osallistui ympäristöministeriössä 14.5.2019 ja 29.8.2019 

pidettyihin toimenpiteiden suunnittelun työpajoihin. Opasluonnos oli kommentoitavana ELY-keskuksissa, 

vesienhoidon yhteistyöryhmissä sekä keskeisillä sidosryhmillä 7.10.–8.11.2019 välisen ajan. Kommentoin-

tikierroksen jälkeen tiimi kokoontui 2 kertaa viimeistelemään ohjeistusta. Tämän lisäksi 2.12. järjestettiin 

toimenpiteitä suunnittelevien hankeryhmien yhteensovittava kokous.  

 

Tiimi kokoontui touko-kesäkuussa 2021 vielä 5 kertaa. Ohjeistusta päivitettiin toimenpiteiden kuvausten 

sekä kustannusten osalta. Lisäksi käytiin läpi vesienhoidon kuulemisessa 2.11.2020–14.5.2021 saatua maa-

talouteen, turkiseläintalouteen sekä happamiin sulfaattimaihin liittyvää palautetta. 

 
1 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas 
2 https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/ClimVeTuri 
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2 Toimintaympäristön muutokset ja palautteet toiselta vesienhoidon suunnittelu-

kaudelta 

2.1 Toimintaympäristön muutokset 

2.1.1 Maatalous 

 

Suomen pinta-alasta on käytössä olevaa maatalousmaata vuonna 2019 noin 7,5 prosenttia eli 2,27 miljoonaa 

hehtaaria3. Suomessa oli vuonna 2018 47 633 tilaa, joilla oli keskimäärin käytössä olevaa maatalousmaata 

48 hehtaaria4. Vilja-ala on viimeisen viiden vuoden (2015–2019) aikana vaihdellut 1,04 ja 1,14 miljoonan 

hehtaarin välillä. Päävilja on ohra ja sen keskimääräinen viljelyala on ollut 470 000 hehtaaria. Kauraa vil-

jellään noin 320 000 hehtaarilla ja vehnää noin 200 000 hehtaarilla. Vehnäalasta kevätvehnän osuus on noin 

85 %. Syysrukiin viljelyala on noin 30 000 hehtaaria. Alle 5-vuotisten nurmien määrä on viime vuosina 

ollut noin 700 000 ha, josta säilörehunurmien osuus on vajaa 75 %. Vuonna 2019 rehunurmia oli 783 800 

ha ja kesantopeltoja 222 600 ha.  Luonnonmukaisessa tai siirtymävaiheen tuotannossa oli vuonna 2018 

vajaa 300 000 hehtaaria peltoa (13,1 %)5. Vuokramaan osuus on kasvanut ja on tällä hetkellä 30–40 % 

viljelysmaasta, mikä vähentää kiinnostusta merkittäviä kustannuksia aiheuttaviin ympäristötoimenpiteisiin 

ja investointeihin. 

 

Kotieläintuotannon tuotantosuunnista suurin on maidontuotanto. Suomessa oli vuonna 2018 noin 6 700 

maitotilaa6. Määrä on vähentynyt lähes 60 %:lla vuodesta 2005. Tuotetun maidon määrä on kuitenkin sa-

manaikaisesti laskenut vain 0,3 %. Sianlihantuotanto on suurin lihaa tuottavista tuotantosuunnista. Sen tuo-

tantomäärät kasvoivat 2000-luvun alussa, mutta kääntyivät laskuun vuoden 2008 jälkeen. Toiseksi suurin 

on siipikarjanlihantuotanto, joka on kasvanut tasaisesti vuosituhannen alusta. Vuonna 2018 tuotanto oli yli 

kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2000 ja tuotantomäärä lähenee sianlihan määrää. Naudanlihantuotan-

nossa on ollut vuosittaista vaihtelua, mutta tuotantomäärä vuonna 2018 oli lähes sama kuin vuonna 2000. 

Myös lampaanlihantuotanto on kasvussa, mutta määrät ovat edelleen pieniä (alle 2 % naudanlihamäärästä)7. 

 

Maatalouden tuotantorakenne muuttuu jatkuvasti. Tilojen kokonaismäärä vähenee, mutta tilakoko kasvaa. 

Samanaikaisesti kotieläintilojen osuus kaikista tiloista vähenee. Vuonna 2010 kotieläintiloja oli noin kol-

mannes kaikista tiloista ja vuonna 2018 noin 27 %.  Lypsykarjataloutta harjoittavien tilojen osuus kaikista 

tiloista oli vuonna 2018 keskimäärin noin 13 %. Suhteellisesti eniten lypsykarjataloutta on Keski-Pohjan-

maalla (34 %). Myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Lapissa sekä Pohjois-Savossa ja -Karjalassa sen 

osuus on yli 20 %. Määrällisesti eniten tiloja on Pohjois-Savossa ja -Pohjanmaalla (yhteensä 30 % koko 

maan lypsykarjatiloista). Samoilla alueilla on myös määrällisesti eniten naudan lihaa tuottavia tiloja (yli 

300 tilaa/alue). Myös Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa sekä Etelä-Poh-

janmaalla on jokaisessa yli 200 naudanlihantuotantoon keskittynyttä tilaa.  Sikatiloja on määrällisesti eniten 

Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kaikkiaan sikatalouteen keskittyneitä tiloja on 

vajaa 600 Suomessa. Siipikarjataloutta harjoittaa maassamme runsas 400 tilaa. Tiloja on eniten Varsinais-

Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

 
3 https://stat.luke.fi/tilasto/35 
4 https://stat.luke.fi/tilasto/32 
5 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/luomutilat/tilastot/luomu-2018.pdf 
6 https://stat.luke.fi/alueittainen-maidontuotanto-2018_fi 
7 http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__06%20Lihantuotanto/03_Li-

han_kokonaistuotanto.px/?rxid=001bc7da-70f4-47c4-a6c2-c9100d8b50db 
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Suomessa syntyy vuosittain lähes 20 miljoonaa tonnia tuotantoeläinten lantaa8. Lanta sisältää noin 18 500 

tonnia fosforia ja 75 000 tonnia typpeä (ei sisällä turkiseläinten lantaa). Lanta kierrätetään pelloille pääasi-

assa ilman prosessointia. Vuonna 2016 lantaa luovutettiin sen syntytiloilta noin 2 miljoonaa tonnia. Vain 

noin 6 % lannasta päätyy prosessointiin.9 Kotieläintuotanto keskittyy alueellisesti tai paikallisesti samalla, 

kun eläinmäärä maatilaa kohti kasvaa. Keskittymisen seurauksena myös lantaa syntyy samoilla alueilla 

runsaasti. Siksi lannan mukana kertyvä ravinnemäärä (erityisesti fosforin määrä) voi olla tilalla paikallisesti 

tai alueellisesti liian suuri lannan levittämiseen käytettävissä olevaan peltoalaan ja viljeltävien kasvien tar-

peeseen nähden. Alueellisesti tarkasteltuna lantafosforin ylimäärää suhteessa viljelykasvien tarpeeseen on 

yhdeksän ELY-keskuksen alueella, suurimmat ylijäämät ovat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Satakun-

nan alueilla10. 

 

Peltoviljelyä ja kotieläintuotannon toimintaa ohjaavia säädöksiä on annettu mm. ympäristönsuojelulaissa 

527/2014, ympäristönsuojeluasetuksessa, kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä, vesilaissa 

587/2011, lannoitevalmistelaissa 539/2006, kasvinsuojeluainelaissa 1563/2011 sekä ns. nitraattiasetuksessa 

1250/2014. Esimerkiksi vesilaki ohjaa useita maataloustuotannon vesien tilaan vaikuttavia toimintoja kuten 

peltojen peruskuivatusta ja vedenottoa eri tarkoituksiin sekä erilaisten vesitaloushankkeiden toteuttamista.  

 

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 §:n 5 kohdan mukaan pohjavesi-

muodostuman piiriin kuuluvat pohjavesialueet rajataan vesienhoitolain 10 a §:n mukaisesti ja ne on yksi-

löity pohjavesialueina ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Pohjaveden pilaamiskieltoa ohjaa ympäris-

tönsuojelulain 17 §:n 2 ja 3 kohdat sekä 5 §:n 11 kohta, jonka soveltamisessa tarkoitetaan kaikkea maa- tai 

kallioperässä olevaa vettä. Näin ollen pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea pohjavettä, ei vain vesien-

hoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisesti määriteltyjen pohjavesialueiden vettä. Pi-

laamiskiellosta ei voi saada poikkeusta. Tässä oppaassa pohjavesialueiden toimenpiteitä ei ole yksilöity, 

vaan suojelutoimenpiteet on syytä tehdä tapauskohtaisesti. Lantalaa ja pakkaamattomien orgaanisten lan-

noitevalmisteiden varastointitilaa, jaloittelualueita ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikkoja ei saa sijoittaa 

pohjavesialueelle, ellei maaperäselvitysten perusteella voida osoittaa, että tällaiselle alueelle sijoittaminen 

ei aiheuta pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa (nitraattiasetus 4 §).  

 

Ympäristönsuojelulaki ei ohjaa lannan peltokäyttöä, mutta eläinsuojien ympäristölupamääräyksissä voi-

daan asettaa rajoituksia niin että pohjavesialueilla sijaitseville peltolohkoille ei saa levittää, lietelantaa, virt-

saa, pesuvesiä, jätevesiä tai muita nestemäisiä orgaanisia lannoitteita, ellei maaperätutkimuksin ole osoi-

tettu, ettei niiden käytöstä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. Kuivalantaa ei saa levittää vedenottamoiden 

lähisuojavyöhykkeille, eikä pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Kuivalannan levitys on mah-

dollista pohjavesialueen ulkorajan sekä pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhyk-

keelle, kun levitys tapahtuu keväällä. Tällöin lanta on mullattava mahdollisimman nopeasti ja kerralla käy-

tettävä lantamäärä ei saa ylittää kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa ravinnemäärää.  

 

Keskeisin väline maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on maatalouden ympäristökorvausjär-

jestelmä, joka on ollut osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa käytössä EU-jäsenyyden 

alusta saakka. Ympäristösitoumuksia oli vuonna 2018 voimassa 42 320 kpl ja ne kattoivat 2,05 milj. heh-

taaria. Perustukea hakeneista sitoumus oli noin 86 %:lla viljelijöistä (89 % alasta). Järjestelmään sitoutu-

minen on viljelijöille vapaaehtoista. Ympäristökorvausjärjestelmä sisältää siihen sitoutuneille viljelijöille 

pakollisen tilakohtaisen toimenpiteen. Tämän lisäksi viljelijät ovat voineet valita vapaaehtoisia lohkokoh-

taisia toimenpiteitä sekä tehdä ympäristösopimuksia tai hakea ei-tuotannollisen investoinnin korvausta tie-

tyistä toimenpiteistä. 

 

 
8 Marttinen ym. 2017. Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa (sivu 11) 
9 Luostarinen ym. 2019. Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseksi (sivut 16-17 ja 19) 
10 Marttinen ym. 2017. Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa (sivut 13-14) 
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Vuonna 201811 suojavyöhykenurmia oli 54 877 hehtaaria. Näistä kohdentamisalueella oli 43 %. Luonnon-

hoitopeltonurmia oli noin 64 600 ha (71 % kohdentamisalueella). Monivuotisia ympäristönurmia oli run-

saat 2 500 ha. Lietelannan sijoittamisen korvausta hyödynnettiin noin 197 000 hehtaarilla ja ravinteiden ja 

orgaanisten aineiden kierrättämiseen haettiin korvausta vajaan 13 600 hehtaarin alalta. 

 

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteessä on ollut vuosien välistä vaihtelua. Vuonna 2018 

peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden sitoumusala oli yli 1,4 milj. ha. Tästä lähes kolmannes oli tiloilla, 

joilla vähintään 80 % tilan peltoalasta on talviaikaan kasvipeitteistä. Lähes 14 000 tilaa haki talviaikaisesta 

kasvipeitteisyydestä korvausta sen perusteella, että kasvipeitteen osuus on vähintään 60 %. Talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden kokonaisalasta tämä oli noin 38 %.  

 

Talvella 2015–201612 käytössä olevasta maatalousmaasta oli kasvipeitteettömänä vajaa 22 % ja kevyesti 

muokattua oli 10 %. Sänki ja/tai kasvinjätteet peittivät noin 19 % ja viljely- tai kesantokasvi 46 % alasta. 

Kerääjä- ja aluskasvien peittämää oli runsas 4 %.  

 

Kosteikkojen hoitosopimuksia oli voimassa 328 kpl (1 019 ha). Uusien kosteikkojen tarve olisi arvioitava 

alueittain, erityisesti niillä maatalousalueilla, joissa vesien tila on hyvää huonompi. Nykyisellä tukikaudella 

kosteikkojen rakentamista on tuettu maaseutuohjelman ei-tuotannollisten investointien kautta. Näihin va-

rattu rahoitus sidottiin loppuun jo vuonna 2017, jonka jälkeen hankehakua ei enää ole avattu. Rahoitettujen 

kohteiden hoidosta on kuitenkin tehty ympäristökorvauksen mukaisia ympäristösopimuksia kohteen val-

mistuttua. Riistanhoitokosteikkoja on vuosikymmenten varrella perustettu ja kunnostettu noin 200013. Li-

säksi useat eri yhdistykset, hankkeet ja yhteisöt ovat perustaneet monimuotoisia kosteikkoja. Esimerkiksi 

WWF on ollut eri projekteissaan mukana useiden kosteikkojen perustamisessa14.  

 

 

2.1.2 Maataloustukijärjestelmä 2022 ja 2023–2027  

 

Nykyinen maataloustukijärjestelmä laadittiin vuosille 2014–2020, mutta sen voimassaoloa on jatkettu siir-

tymäkaudella vuosille 2021–2022. Vuosien aikana järjestelmään on tullut joitakin muutoksia muun muassa. 

ympäristökorvauksen toimenpiteiden korvattaviin aloihin tai mahdollisuuksiin hakea toimenpidettä. 

Vaikka tulevan vesienhoitokauden ensimmäisenä vuonna on käytössä vielä nykyinen maataloustukijärjes-

telmä toimenpiteineen, tehdään vesienhoitosuunnitelmat vuonna 2023 käyttöön otettavan CAP-suunnitel-

man perusteella.  

 

Maataloustukijärjestelmän 2023–2027 osalta sekä EU-asetuksen ja rahoituskehyksen että kansallisen stra-

tegisen suunnitelman valmistelu oli vuoden 2020 alussa kesken tätä ohjetta kirjoitettaessa. Vesienhoidon 

maatalouden toimenpiteet on aiempina kausina sovitettu yhteen toteutettavan maataloustukijärjestelmän 

kautta. Tämän vuoksi maatalouden toimenpiteiden tarkempia kuvauksia ja kustannuksia ei voitu tuottaa 

tähän oppaaseen ennen vesihoidon toimenpiteiden suunnittelua. Maatalouden toimenpiteiden kuvauksia 

täydennettiin touko-kesäkuussa 2021, kun luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi julkaistiin.15 CAP-val-

mistelu on kuitenkin edelleen kesken myös EU-tasolla, mikä aiheuttanee muutoksia myös Suomen suunni-

telmaan.   

 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat pitkälti vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseen, 

eroosion torjuntaan, ravinteiden käytön hallintaan ja pellon kasvukunnon säilyttämiseen. Keskeinen tavoite 

on kiintoainekuorman merkittävä vähentäminen ja ravinteiden huuhtoumien pienentäminen. Tavoitteena 

on jatkaa nykyisiä toimenpiteitä ja varmistaa toimenpiteiden oikea mitoitus, toteutus ja kohdennus, joilla 

saadaan toimenpiteiden tehokkuutta lisättyä nykyisestä. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen sekä uusien 

 
11 https://www.maaseutu.fi/globalassets/vuosikertomukset/tietosivut-2018/10.1.-ymparistokorvaukset.pdf 
12 https://stat.luke.fi/viljelysmaan-hoito-ja-kastelu-2016_fi-0 
13 Kosteikko-opas, 2015, www.kosteikko.fi 
14 https://wwf.fi/alueet/itameri/kosteikot 
15 https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/hallinto/luonnos-suomen-cap-suunnitelmaksi 
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vesiensuojelumenetelmien kuten kipsin, rakennekalkin ja -kuituvalmisteiden käytön hyödyntämistä selvi-

tetään.  

 

Vesienhoidon suunnittelussa toimenpiteiden tarvittava määrä mitoitetaan niin, että toimenpiteillä vastataan 

vesien hyvän tilan saavuttamiseen tai hyvän tilan turvaamiseen. Suunnittelu tuottaa samalla tietoa siitä, 

miten ja missä toimenpiteitä tulee toteuttaa, jotta vesien hyvän tilan tavoite saavutetaan. Jotta tavoitteet 

voidaan saavuttaa, tulisi toimenpiteet kohdentaa nykyistä paremmin riskialueille, kuten vesistöihin rajoit-

tuville kalteville, eroosio- ja tulvaherkille peltolohkoille sekä pohjavesialueille.  

 

 

2.1.3 Hankerahoitus 

 

Maatalouden vesiensuojelua edistetään myös hanketoiminnan kautta. Ympäristöministeriön ravinteiden 

kierrätyksen edistämisohjelmien 2012–2015, 2016–2019 sekä 2020-2024 ja vesiensuojelun tehostamisoh-

jelman (2019–2023) tavoitteina ovat muun muassa vähentää maatalouden ravinteiden päätymistä vesiin ja 

kehittää vesitalouden hallintaa. Tehostamisohjelmassa16 ovat käynnissä muun muassa rakennekalkin ja kui-

tulietteen tutkimushankkeet sekä kipsinlevityshanke. Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitus haetaan 

ELY-keskusten avustushauissa. Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelmassa 2019–203017 on asetettu 

tavoitteet ravinteiden tehokkaan kierron edistämiseksi.  

 

Maatilojen vesitalouden hallinnan suunnitteluun on mahdollista hakea investointiavustusta ympäristönti-

lan parantamiseen tähtäävissä investoinneissa. Avustusta voidaan rahoittaa vuosina 2021–2022 ja inves-

tointiavustus on suuruudeltaan 35 % hankkeen kustannuksesta. Tukea haetaan ELY-keskuksista18. 

 

 

2.1.4 Turkistuotanto 

 

Suomessa oli vuonna 2017 noin 900 turkistarhaa. Suurin osa turkistuotannosta sijaitsee Pohjanmaalla ja 

Keski-Pohjanmaalla. Kettuja ja supikoiria kasvatetaan noin 70 %:lla ja minkkejä noin 30 %:lla tarhoista. 

Tarhoilla kasvatetaan neljää turkiseläinlajia: sinikettua, hopeakettua, minkkiä ja supikoiraa sekä sinikettu-

jen ja hopeakettujen lajiristeytyksiä. Tarhojen määrä on puolittunut viimeisen 20 vuoden aikana, mutta 

tuotanto on hieman kasvanut. Vuonna 2016 tuotettiin noin 2 miljoonaa minkin nahkaa, 2,3 miljoonaa ketun 

nahkaa ja 130 000 supikoiran nahkaa19. 

 

Turkistarhojen ympäristöön aiheuttama kuormitus muodostuu ravinnepäästöistä maaperään, pinta- ja poh-

javesiin sekä päästöistä ilmaan. Vaikka turkistuotannon vesistökuormituksen osuus on valtakunnallisesti 

varsin vähäinen, aiheuttaa se erityisesti Pohjanmaan keskittymäalueella vesiensuojeluongelmia. Tarhojen 

valumavedet rehevöittävät lähivesistöjä ja heikentävät niiden hygieenistä tilaa. Turkiseläinten lanta sisältää 

paljon typpeä ja fosforia esimerkiksi naudan lantaan verrattuna. Turkistarhojen lannassa on 15 % Suomessa 

muodostuvan lannan kokonaisfosforista ja 5 % kokonaistypestä11. 

 

Turkistarhalla, joka on tarkoitettu vähintään 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka vähintään 250 

siitosnaarasketulle tai -supikoiralle, on oltava ympäristösuojelulain mukainen lupa. Tarhakohtaiset toimen-

pidevaatimukset määritetään luvissa. Erittäin pienille tarhoille, jotka eivät ole lupavelvollisia, annetaan ta-

pauskohtaisesti tarkempia ympäristösuojelulain mukaisia vesiensuojelumääräyksiä. Tavoitteena on, että 

vuoteen 2021 mennessä kaikilla tarhoilla on käytössä valumavesien käsittelyjärjestelmä tai vesitiiviit alus-

 
16 https://ym.fi/vedenvuoro  
17 https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ravinteiden-kierratyksen-toimenpideohjelma-2019-2030-allekirjoitettu-

D7F9043A_0090_4785_B029_9C119B566BDD-146284.pdf/3896ea79-abd4-8d86-7b1f-6e615e6fe054/Ravinteiden-kierratyk-

sen-toimenpideohjelma-2019-2030-allekirjoitettu-D7F9043A_0090_4785_B029_9C119B566BDD-

146284.pdf?t=1603260574640 
18 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatustuki 
19 Ympäristöministeriö 2018. Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4802-6 

https://ym.fi/vedenvuoro
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatustuki
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4802-6
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tat. Yleensä vaaditaan joko tiiviit alustat tai valumavesien käsittely, joissakin tapauksissa molemmat. Var-

jotalojen vesitiiviit alustat asennetaan aina tarhojen peruskorjauksen tai uudisrakentamisen yhteydessä. Ve-

sitiiviitä alustoja on mahdollista asentaa myös nykyisten varjotalojen alle. Valtaosalla suurista tarhoista on 

rakennettu valumavesien käsittelyjärjestelmät. Pieniltä ja keskisuurilta tarhoilta osa on vielä toteutumatta. 

Valumavesien käsittelyjärjestelmien toimivuudessa on vaihtelua ja myös niiden hoitoon pitäisi kiinnittää 

huomiota. Kansallisen ilmansuojeluoppaan päivityksessä otetaan huomioon muun muassa turkistuotannon 

ammoniumpäästöt. Tutkimustarve on tunnistettu sekä varjotalojen alla olevan lannan osalta että puhdista-

moiden toimivuuden osalta.  

 

Turkistuotannosta syntyvä lanta hyödynnetään yleensä pelloilla lannoitteena. Tällä hetkellä turkislannan 

kompostointia ei vaadita. Lannan kompostointi parantaisi turkislannan käyttökelpoisuutta peltojen lannoi-

tuksessa ja maanparannusaineena. Kompostointi parantaa myös lannan ravinnevaikutuksia, hygieniaa ja 

käsiteltävyyttä sekä vähentää hajuhaittoja. Haittana on, että kompostointi lisää ilmapäästöjä. Luonnonva-

rakeskus on arvioinut, että noin 40 %:lla turkistarhoista tehdään jonkinlaisia toimia lannan kompostoitumi-

sen edistämiseksi, esim. lannan kääntämistä lantalassa.20 Lannan kompostointi on kuitenkin vielä melko 

harvinaista. Joillakin alueilla on yhteisiä turkislannan kompostointilaitoksia, ja osalla tarhoista on omia 

kompostointialustoja.  

 

Turkiseläinten lannan uusia käsittelymahdollisuuksia on tutkittu viime vuosina esimerkiksi Bioarvolanta- 

ja Turkisteho-hankkeissa. Tavoitteena on kehittää prosesseja, joiden myötä lantaa tai lannasta tehtyjä lan-

noitevalmisteita olisi kannattavaa kuljettaa kauemmas alueille, joilla pelloilla tarvitaan fosforia sen sijaan 

että lantaa levitetään pelloille, joilla on entuudestaan runsaasti fosforia. Lannan käsittely suurissa alueelli-

sissa biokaasulaitoksissa on nähty mahdollisena vaihtoehtona. Toinen mahdollinen vaihtoehto on lannan 

kuivamädätys tarhan yhteydessä. Vuonna 2021 maa- ja metsätalousministeriö avaa turkislannan hyötykäyt-

töhankkeen haun. Hankkeen tavoitteena on parantaa turkislannan käsittelyä.  

 

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 ehdotetaan toimenpidettä saariston ja 

rannikkoalueiden erikoiskasvituotannon ja turkistuotannon hajakuormituksen vähentämiseksi. Toimenpi-

teen tavoite on selvittää erikoiskasvien viljelyyn ja turkistuotantoon liittyvää kuormitusriskiä sekä kokeilla 

kuituvalmisteiden tehoa vesistövaikutusten vähentämisessä. 

 

Turkiselinkeinolla on vapaaehtoinen laatujärjestelmä, jossa sertifioinnin läpäiseminen edellyttää, että tilan 

toiminta täyttää asetetut kriteerit ja tuotanto on huolellisesti dokumentoitua sekä läpinäkyvää. Sertifioinnin 

auditoinneissa käsitellään tarhojen vesiensuojeluasiat joka kolmas vuosi. Sertifioinnin tavoitteena on muun 

muassa turkiseläinkasvattajien ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen. Syksyllä 2018 Suomen tur-

kiseläinten kasvattajien liiton jäsentilojen eläinkannasta oli sertifioitu 99,8 % ketuista, 96,3 % minkeistä ja 

kaikki suomensupit. 

 

2.1.5 Happamat sulfaattimaat 

 

Suomen rannikkoalueella on arviolta 500 000 ha viljelyssä olevaa peltoa, jotka ovat happamia sulfaattimaita 

ja joiden kuivatuksesta aiheutuvat vaikutukset vesistöjen ekologiseen tilaan ovat huomattavat ja korostuvat 

ääriolosuhteissa. Vähäsateisina kesinä pohjaveden pinta laskee alle salaojitussyvyyden, jolloin sulfidiker-

rostumat altistuvat ilman hapelle. Sulfidin hapettuessa käynnistyy reaktio, jonka lopputuloksena syntyy 

maaperää happamoittavaa rikkihappoa. Samalla syntyy hapanta sulfaattimaata, jonka pH 0,5–1,5 metrin 

syvyydessä (mahdollisesti alempanakin) laskee tasolle 4,5 tai sen alle. Näin happamissa olosuhteissa myös 

monet metallit ovat liukoisia. Metalleja ja happamuutta vapautuu maa-aineksesta maaveteen ja huuhtoutuu 

vesistöön. Kuivan kauden jälkeiset runsaat sateet lisäävät happamuus- ja metallikuormitusta, josta saattaa 

seurata esimerkiksi kalakuolemia. Tällainen tilanne oli viimeksi vuonna 2006, jolloin havaittiin kalakuole-

mia useissa jokivesistöissä Oulusta Kristiinankaupunkiin saakka. Tilanne oli erityisen vakava Luodonjär-

 
20 Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje, 2018, 55. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161033.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161033
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ven alueella. Myös vuoden 2018 kuiva kasvukausi lisäsi happamuutta, joka näkyi Pohjanmaan jokilaak-

soissa vielä seuraavan vuoden syksynä. Vesieliöille tilanne on huono, jos veden pH on alhainen ja esimer-

kiksi alumiini-, kadmium-, koboltti-, nikkeli- ja mangaanipitoisuudet ovat korkeita. Suomessa happamien 

sulfaattimaiden metallikuormitus on arvioitu 5–20-kertaiseksi verrattuna teollisuuden aiheuttamaan metal-

likuormitukseen.  

 

Rannikon happamien sulfaattimaiden lisäksi koko maan alueelta on kartoitettu kapeina juonteina esiintyviä 

mustaliuskeita21. Ne ovat hiiltä ja rikkiä sisältäviä kiviä, jotka ovat syntyneet merenpohjaan kasaantuneista 

mätäliejuista. Vaikka niiden tarkkaa sijaintia ei tiedetä, siitä huolimatta niiden mahdollinen olemassaolo 

tulisi huomioida mm. kaivostoiminnassa, kunnostusojituksissa ja turpeennostossa. 

 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä esiintyviä vanhan merenpohjan rikkipitoisia sediment-

tejä. Niiden kerrostuminen alkoi 8000 vuotta sitten nykyistä Itämerta edeltäneessä Litorina-meressä. Hap-

pamia sulfaattimaita esiintyy lähinnä Pohjanlahden rannikolla sekä Saaristomeren ja Suomenlahden ran-

nikkoalueilla.  

 

Vuonna 2009 GTK aloitti Suomessa erittäin laajan happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen. Yleis-

kartta valmistuu vuonna 2021. Tuloksia julkaistaan karttapalvelussa sitä mukaan, kun ne valmistuvat22. 

Tavoitteena on kartoittaa noin 50 000 km². Vuoteen 2018 mennessä yhteensä noin 41 000 km2 oli kartoitettu 

(kuva 1). GTK on arvioinut, että Suomessa happaman sulfaattimaan esiintymisen todennäköisyys on suuri 

noin 4 850 km2:lla ja kohtalainen noin 5 650 km2:lla, eli kaiken kaikkiaan noin 10 000 km2:lla.  

 

Kartoituksen edetessä happamista sulfaattimaista on saatu runsaasti uutta tietoa, minkä takia happamien 

sulfaattimaiden määrittely ja luokitus todennäköisesti muuttuu tulevaisuudessa. Happamien sulfaattimai-

den yleiskartta osoittaa happamien sulfaattimaiden rannikkoseudun esiintymisalueet. Jatkossa on tarpeen 

tunnistaa ongelmallisimmat sulfaattimaa-alueet, joilla happamuutta ehkäisevillä toimenpiteillä olisi mah-

dollisimman suuri vaikutus ja kustannushyöty. Sulfaattimaiden ominaisuudet voivat vaihdella alueellisesti 

paljon. Joiltain alueilta kuormitus voi olla huomattavasti suurempaa kuin joltain toiselta. Tätä voidaan ar-

vioida riskikartoituksella, jossa tutkitaan mm. happamuuspotentiaalin suuruutta (esim. asiditeetti) ja maa-

perän hapettumissyvyyttä yhdistettynä hydrologiaan ja maankäyttöön. Työssä voidaan hyödyntää jo ole-

massa olevaa tutkimusaineistoa, ja todennäköisesti karttoja voidaan laatia myös mallinnuksen perusteella. 

Happamista sulfaattimaista ja niiden kuivatuksesta ei Suomessa ole erillistä lainsäädäntöä. Maaperän kui-

vatusta säätelee ensisijaisesti vesilaki. Ojitus vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialu-

een pilaantumista tai muu haitallinen vaikutus vesistössä. Ojitus voi esimerkiksi lisätä ravinnekuormitusta 

tai aiheuttaa happamoitumista kuivatusvesiä vastaanottavalla vesialueella.  Happamilla sulfaattimailla ta-

pahtuvasta ojituksesta on aina tehtävä ojitusilmoitus ELY-keskukseen23. Happamat sulfaattimaat on huo-

mioitava maatalouden lisäksi myös esimerkiksi metsämaiden, turvetuotantoalueiden, liikennejärjestelyiden 

ja muiden isojen alueiden maankuivatuksessa.  

 

Happamia sulfaattimaita on saatu viljelykelpoisiksi kalkitsemalla muokkauskerros. Kalkitut rannikkoalu-

een pellot ovatkin viljavimpia maitamme, mutta syvempien sulfidipitoisten kerrosten ympäristölle aiheut-

tamaa happamuusongelmaa pintamaan kalkitseminen ei poista. Syvempien sulfidikerrosten hapettumisen 

estäminen onnistuu pitämällä ne veden kyllästäminä. Pohjanmaan tasaisilla peltoalueilla säätösalaojitus pi-

tää pohjaveden pintaa pitempään korkealla kuin tavanomainen salaojitus. Säätösalaojitukseen voidaan yh-

distää myös lisäveden pumppaaminen (säätökastelu). Ilmastonmuutoksen voimistamien sääilmiöiden vai-

kutukset lisäävät happamien sulfaattimaiden haittavaikutusten riskiä. Pitkät sateettomat jaksot hapettavat 

sulfidikerroksia, ja äkilliset kovat sadekuurot puolestaan lisäävät happamoituneen veden huuhtoutumista. 

 

 
21 http://tupa.gtk.fi/kartta/erikoiskartta/ek_087.pdf Mustaliuskeet pohjavesialueilla (GTK 2013) 
22 https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html 
23 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus
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Kuva 1. Happamien sulfaattimaiden kartoituksen kairauspisteet 2020 loppuun mennessä. 
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2.2 EU:n vihreän kehityksen (Green deal), pellolta pöytään- (farm to fork) ja biodi-
versiteettistrategian vaikutukset tulevaan vesienhoitokauteen 

 
Komissio antoi 20.5.2020 tiedonannon biodiversiteettistrategiasta ja pellolta pöytään –strategiasta. Strate-

giat ovat osa EU:n vihreän kehityksen (Green deal) ohjelmaa ja molemmat sisältävät maatalouden osalta 

yhdenmukaisia tavoitteita.  

 

Biodiversiteettistrategian tavoitteena on varmistaa luonnon monimuotoisuuden elpyminen siten, että pitkän 

aikavälin biodiversiteettitavoitteet ympäristön hyvästä tilasta toteutuvat vuoteen 2050 mennessä. Toimen-

piteet koskevat luonnon monimuotoisuuden suojelua, elinympäristöjen ekologisen tilan parantamista ja ra-

kenteellisen muutoksen mahdollistamista. Pelloilta pöytään -strategian tavoitteena on terveyttä edistävä ja 

ympäristöystävällinen elintarvikejärjestelmä. Toimenpiteillä halutaan varmistaa kaikille terveellinen, koh-

tuuhintainen ja kestävästi tuotettu ravinto, ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristön ja biologisen monimuo-

toisuuden suojelu, kohtuulliset tulot koko elintarvikeketjun toimijoille ja luonnonmukaisen maatalouden 

lisääminen.  

 

Vesiensuojelun ja vesienhoidon kannalta keskeisiä ovat strategioiden tavoitteet kasvinsuojeluaineiden käy-

tön ja niistä aiheutuvien riskien vähentämisestä vähintään 50 %, kaikista haitallisimpien kasvinsuojeluai-

neiden käytön vähentämisestä vähintään 50 %, ravinnehuuhtoumien vähentäminen vähintään 50 % ja lan-

noitteiden käytön vähentäminen vähintään 20 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteena on mm. ke-

hittää integroitu ravinteiden hallinnan toimintasuunnitelma ja edistää täsmälannoitusta ja vahvistaa kasvin-

suojeluaineiden ympäristöriskinarviointia. Tavoitteet tukevat vesienhoitosuunnitelmissa asetettuja vesistö-

jen hyvän tilan saavuttamisen tavoitteita. 

 

SYKEn ja Luken yhteisessä VASU-hankkeessa (EU:n biodiversiteettistrategian vaikutus Suomen kannalta) 

selvitettiin, millaiset lähtökohdat Suomella olisi toteuttaa biodiversiteettistrategia 2030. Maatalouden osalta 

merkittäviä ravinnekuormitusta vähentäviä tavoitteita ovat esimerkiksi turvemaiden tiukka suojelu sekä 

turvemaiden viljelyn lopettaminen tai merkittävä vähentäminen vuoteen 2030 mennessä.  

 

Luonnonmukaisen maatalouden ja monimuotoisten maatalouden maisemapiirteiden lisääminen tuottaisivat 

todennäköisesti positiivisia vaikutuksia myös veden laatuun. Maatalousmaan monimuotoisten maisema-

piirteiden lisääminen voidaan eri määrittelyjen kautta toteuttaa myös luonnon monimuotoisuutta ja vesien-

suojelua edistävien toimenpiteiden avulla. Kosteikot, monimuotoisuuspellot ja luonnonmukaiset tulvata-

santeet lisäävät paitsi monimuotoisuutta, ne vaikuttavat positiivisesti myös maataloudesta syntyvään kuor-

mitukseen. Jos EU:n biodiversiteettistrategia toteutuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä sellaisenaan, 

olisi tällä positiivisia vaikutuksia maataloudesta ja muista kuormituslähteistä syntyvään kuormitukseen. 

 

2.3 Maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan toimenpiteet ensimmäisellä 

ja toisella suunnittelukaudella 
 

Ensimmäisissä vesienhoitosuunnitelmissa vuoteen 2015 arvioitiin vesienhoitoalueittain maataloudessa tar-

vittavat lisätoimenpiteet vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvion perusteella maatalouden ve-

siensuojelun lisätoimenpiteiden tarve oli koko maassa seuraava:  

• Ravinnepäästöjen hallinta (optimaalinen lannoitus): noin 1,4 milj. ha  

• Ravinnepäästöjen tehostetun hallinnan lisäys: lähes 100 000 ha  

• Suojavyöhykkeiden lisäys: noin 12 000 ha   

• Kosteikkojen lisäys: noin 1 600 kpl  

• Säätösalaojituksen lisäys: lähes 90 000 ha  

• Pohjavesialueiden peltoviljelyn vesiensuojelun lisäys: noin 7 700 ha  

• Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen: noin 4 milj. lantatonnia/v  

• Koulutuksen ja neuvonnan lisäys: noin 13 000 maatilan osallistumista/v   
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Vesienhoitosuunnitelmissa vuoteen 2015 esitettiin, että kaikilla turkistuotantotiloilla olisi käytössä jäteve-

sien käsittelyjärjestelmä ja vähintään 60 %:lla tiloista on varjotalojen alla tiiviit alustat tai vastaava ratkaisu. 

Tiiviit alustat asennetaan aina tilojen peruskorjauksen yhteydessä ja osin tiiviitä alustoja asennetaan myös 

nykyisten varjotalojen alle. Turkistalouden aiheuttamia riskejä pohjavesille vähennetään siirtämällä tiloja 

pois pohjavesialueilta sekä kunnostamalla pilaantunut maaperä. 

 

Happamat sulfaattimaat esitettiin kokonaisuudessaan kartoitettavaksi vuoteen 2015 mennessä, sillä se on 

tehokkaan happamuuden torjunnan perusedellytys. Lisäksi happamien sulfaattimaille esitettiin kuivatus-

olojen säätöä, tilakohtaista neuvontaa ja säätösalaojituksen lisäämistä.  

 

Toisissa vesienhoitosuunnitelmissa vuoteen 2021 maatalouden täydentävien toimenpiteiden tarve arvioitiin 

koko maassa seuraavaksi: 

• Ravinteiden käytön hallinta 2,1 miljoonaa hehtaaria 

• Lannan ja orgaanisen aineksen ympäristöystävällinen käyttö 260 000 hehtaaria ja  

lannan prosessointi 6,1 miljoonaa kuutiota vuodessa 

• Viherryttämistoimenpiteiden ekologinen ala 29 000 hehtaaria 

• Peltojen talviaikainen eroosion torjunta 1,5 miljoonaa hehtaaria 

• Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto 190 000 hehtaaria 

• Suojavyöhykkeet 30 000 hehtaaria 

• Kosteikot ja laskeutusaltaat 3 000 kappaletta 

• Säätösalaojitus ja -kastelu turvepelloilla 550 hehtaaria 

• Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet 4 000 hehtaaria 

• Koulutus ja neuvonta 8100 tilaneuvontakäyntiä vuodessa 

 

Turkistuotannon toimenpiteiden tarve arvioitiin koko maassa seuraavaksi: 

• Valumavesien käsittelyjärjestelmien rakentaminen 350 tilalle ja järjestelmien ylläpito 650 tilalla, 

• Maaperän kunnostaminen vanhoilla turkistuotantoalueilla 40 000 varjotalometriä, 

• Tiiviiden alustojen rakentaminen 260 000 varjotalometriä, 

• Tilakohtainen neuvonta 360 henkilöä vuodessa 

 

Happamuuden torjunnan toimenpiteinä esitettiin jatkettavan happamien sulfaattimaiden yleis- ja täsmentä-

viä kartoituksia. Muiden täydentävien toimenpiteiden tarve arvioitiin koko maassa seuraavaksi: 

• Säätösalaojitus ja -kastelu happamuuden torjunnassa 84 000 hehtaaria 

• Happamien sulfaattimaiden nurmet 38 000 hehtaaria 

• Kuivatusolojen säätö happamuuden torjunnassa 150 000 hehtaaria 

• tilakohtainen neuvonta 2 600 henkilöä vuodessa. 

Toisen suunnittelukauden (2016–2021) toimenpiteiden toteutumisen väliarviointi tehtiin vuonna 2018 ja 

tulokset on koottu verkkosivulle: http://vaikutavesiintpo.24mags.com/ 

 

Toiselle kaudelle suunnitellut maatalouden toimenpiteet ovat toteutuneet melko hyvin (81 %).  Kosteikko-

jen määrää tulisi lisätä, sillä tavoitteeksi on asetettu 3015 kosteikkoa ja toteuma vuoden 2018 lopussa oli 

679 kosteikkoa. Myös lannan prosessointia tulisi lisätä (tavoite yli 6 miljoonaa kuutiota vuodessa, toteutu-

nut arviolta noin puoli miljoonaa kuutiota vuodessa). Turkistuotannon toimenpiteiden toteumaprosentti on 

myös melko hyvä, 80 %. Tavoitteessa kirittävää on muun muassa turkistuotannon tiiviiden alusten ja valu-

mavesien käsittelymenetelmien rakentamisessa. Happamuuden torjunnan toimenpiteistä noin 50 % on to-

teutunut. Sulfaattimaiden yleiskartoitukset ovat edenneet hyvin, mutta muun muassa happamien sulfaatti-

maiden nurmien ja tilakohtaisen neuvonnan toteumaprosentit ovat alle 10. 

 

 

 

http://vaikutavesiintpo.24mags.com/
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2.4 Komission palaute 2. kauden vesienhoitosuunnitelmista 
 

Yleinen palaute 

 

Euroopan komission toisia vesienhoitosuunnitelmia koskevassa yleisessä palautteessa todettiin, että jäsen-

maat ovat tehneet paljon työtä direktiivin toimeenpanemiseksi. Silti ensimmäiseen suunnittelukauteen ver-

rattuna vain joidenkin vesimuodostumien tila näyttäisi kaikkia jäsenmaita tarkasteltaessa parantuneen.   

 

Komission suositusten perusteella jäsenmaita kehotetaan:  

• määrittämään hyvän tilan saavuttamisen esteet selkeämmin yksittäisten paineiden ja vesimuodostu-

mien osalta sekä suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa kohdennettuja toimenpideohjelmia, joilla nämä 

esteet poistetaan, 

• vähentämään poikkeamiin tukeutumista ja  

• edelleen lisäämään sidosryhmäyhteistyötä. 

 

Maakohtainen palaute 

 

Toisista vesienhoitosuunnitelmista tehtyjen havaintojen perusteella Suomea kehotetaan:  

• varmistamaan pintavesien parempi seuranta siten, että se kattaa kaikki laatutekijät kaikissa vesi-

muodostumissa sekä parantamaan kehityssuuntien seurantaa, 

• uudet hankkeet, joilla saattaa olla tilaa heikentäviä vaikutuksia, tulisi arvioida perusteellisesti mm. 

poikkeuksen käyttötarpeen kannalta (Weser C-461/13 soveltaminen), 

• varmistamaan, että veden tilan parantamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan ja 

• seuraavia vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa tulisi harkita, onko niissä varauduttava myös kui-

vuuteen liittyviin riskeihin. 

 

Suomea koskevassa palautteessa todetaan, että kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö Ruotsin, 

Norjan ja Venäjän kanssa on vahvistunut ensimmäiseen kauteen verrattuna. Seurantapaikkojen määrä ve-

sissä on yli kaksinkertaistunut ensimmäisestä suunnittelukaudesta, vaikka kaikkia biologisia laatutekijöitä 

ei olekaan kattavasti seurattu. Kemiallisen tilan seurantaa tulisi lisätä sekä pinta- että pohjavesissä. Palaut-

teessa todetaan, että ekologisen luokittelun luotettavuus on parantunut, vaikkakin asiantuntija-arviota käy-

tetään edelleen paljon ja sen määrää tulisi vähentää seurantaa lisäämällä. Keinotekoisissa ja voimakkaasti 

muutetuissa vesissä ympäristövirtaamat tulisi määrittää selkeämmin ja olemassa olevia vesivoimalupia tar-

kistaa VPD:n tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

 

Maatalouden toimenpiteisiin liittyvä palaute  
 

Maatalouden toimenpiteisiin liittyvässä palautteessa todetaan, että: 

• maataloustoimenpiteillä ja maatalouden paineilla on selkeä yhteys, 

• maatalouden hajakuormituksen (ravinteet, kasvinsuojeluaineet, kiintoaine ja orgaaninen aine) vä-

hentämistarpeen arviointi on puutteellista ja toimenpiteiden riittävyyden arviointi on sen vuoksi 

hankalaa,  

• olisi otettava käyttöön maataloustuottajia koskevia sitovia vaatimuksia ravinnekuormituksen vähen-

tämiseksi – etenkin fosforikuormituksen osalta, jos vapaaehtoiset järjestelmät eivät ole riittäviä, 

• vesienhoitosuunnitelmissa olisi esitettävä toimia lannan varastointiin liittyvien puutteiden vähentä-

miseksi, 

• torjunta-aineiden on arvioitu heikentävän vesistön tilaa kaikilla Manner-Suomen vesienhoitoalu-

eilla, mutta toimenpiteitä kasvinsuojeluaineista aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi ei ole ra-

portoitu kattavasti näillä alueilla, 

• kaikkia maatalouden kansallisia perus- ja täydentäviä toimenpiteitä ei ole raportoitu avaintoimen-

piteiden alla, 
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• toimenpideohjelma perustuu pitkälti vapaaehtoisiin toimenpiteisiin, 

• tuottajia on kuultu vesienhoidon valmisteluprosessissa kaikilla vesienhoitoalueilla. 

 

Komission suosituksia toimeenpanon kehittämisessä kolmannelle vesienhoitokaudelle: 

• toimenpiteet tulisi kohdistaa kaikkiin merkittäviin paineisiin, 

• maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistarpeiden parempi analyysi ja kytkentä hajakuormi-

tusta vähentäviin toimenpiteisiin, 

• Suomen tulisi hyödyntää tehokkaammin täydentävien ehtojen järjestelmää, selvennettävä vesipoli-

tiikan puitedirektiivin ja nitraattidirektiivin yhteyksiä sekä varmistettava maatalouden neuvontapal-

velut. Toimenpiteiden rahoitus olisi turvattava ja 

• kustannusten kattamisen periaatteen ja aiheuttaja maksaa -periaatteetta tulisi soveltaa. 

 

 

2.5 Vesienhoidon kuulemispalaute 

 

Vesienhoidon kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä kaudelle 2022–2027 järjestettiin 8.1.–

9.7.2018 samanaikaisesti kaikilla seitsemällä vesienhoitoalueella. Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjoi-

hin tuli palautteita yhteensä 425 kpl, joista 260 kpl tuli lausuntopalvelun kautta, 76 kpl ELY-keskusten 

kirjaamoihin sekä kansalaispalautetta 89 kpl Webropol-kyselyllä (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin). Suu-

rimmat palautemäärät saatiin Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren (105 kpl) ja Kymijoen - Suo-

menlahden (98 kpl) vesienhoitoalueilta. Vesienhoidon lausunto- ja kansalaispalaute on saatavissa vesien-

hoitoalueittain: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteis-

tyo/Vesienhoitoalueet. 

 

Palautteissa nousi esiin samankaltaisia näkökulmia. Maataloutta koskevasta palautteesta osa liittyi toimen-

piteiden toteuttamiseen tai vesien tilan ylläpitoon, suurin osa kuitenkin maataloutta koskeviin keskeisiin 

kysymyksiin. 

 

Toimenpiteiden kohdentaminen ravinnekuormituksen riskialueille korostui. Huomionarvoista on, että eri 

vesienhoitoalueilla nähtiin tärkeitä alueellisia ja paikallisia kohdentamisalueita. Kohdentamiseen toivottiin 

käytettävän seurantatietoja sekä kuormitus- ja eroosiomalleja. Tutkimushankkeissa tehty työ ja niistä saatu 

tieto pitäisi saada paremmin ja nopeammin käyttöön. Turvemaiden raivaus pelloksi ja karjanlannan levi-

tysalaksi oli nostettu esiin sen vesientilaan aiheuttaman suuren kuormitusriskin vuoksi. 

 

Toimenpiteiden kustannustehokkuus paranisi hyvin suunnitellulla kohdentamisella. Toimenpiteiden kirjoa 

olisi syytä vähentää. 

Maatalouden yleinen kannattavuus ja viljelijöiden mahdollisuus/halu sitoutua vastikkeetta vesienhoitoon 

tuli palautteissa selvästi esiin. Ympäristön hyväksi tehtävällä työllä on vaikea saada maatalouden myytä-

ville tuotteille lisähintaa. Myös muillakin tuilla kuin ympäristökorvauksella tulisi kannustaa parempaan 

vesienhoitoon. Toimiva ruokahuolto ja maaseudun elinvoimaisuus halutaan turvata. Myös muita ruokajär-

jestelmän toimijatahoja halutaan mukaan vesienhoitoon.  

  

Normiohjauksesta palaute oli kaksijakoista. Vapaaehtoisuudella nähdään saavutettavan laajapohjaista si-

toutumista, toisaalta vapaaehtoisuutta vastustettiin mm. ympäristökorvausjärjestelmien määräaikaisuuteen 

vedoten, jolloin olisi tarpeen kehittää myös kaikkia koskevia pakollisia toimia. 

 

Uusia keinoja maatalouden vesienhoitoon tuli palautteissa melko vähän. Esiin nousivat kipsin käyttö ran-

nikkojokien valuma-alueilla, neuvonnan laadun parantaminen sekä huonosti tuottavien peltojen poistami-

nen maatalouskäytöstä. Perinteisiä toimenpiteitä, kuten kasvin vuoroviljely, luonnonmukainen peruskuiva-

tus, lohkojen salaojitus, tulvapellot, maan rakenteen parantaminen, kasvipeitteisyys, suojavyöhykkeet, toi-

vottiin jatkettavan. Monet näistä toimenpiteistä nivoutuvat toisiinsa ja ovat ammattitaitoisen viljelijän pe-

rusosaamista. 

 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet
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Seurannan ja tutkimuksen osuus korostui palautteissa. Viljelijöitä ja ylipäätään kansalaisia on helpompi 

saada sitoutumaan vesienhoitoon ajantasaisella ja perustellulla tutkimustiedolla. Vesistöjä koskevan tiedon 

parantaminen ja pitkäaikainen seuranta kannustavat relevanttien toimenpiteiden toteuttamiseen. 

 

Palautteen mukaan happamien sulfaattimaiden haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen koetaan kes-

keiseksi kysymykseksi, joka koskee useampaa sektoria.  

 

Vesienhoitoalueille laaditut ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi olivat kuultavina 2.11.2020–14.5.2021. 

Palautteita tuli yhteensä kaikille vesienhoitoalueille yli 525 (650) kappaletta, josta maataloussektorille koh-

distui yhteensä 52 yksittäistä valtakunnallista palautetta. 

 

Valtakunnallisissa palautteissa esiin nousevia teemoja olivat erityisesti neuvonnan kehittäminen, lainsää-

dännön vahvistaminen, kansallisen CAP-suunnitelman toimenpiteiden riittävyys, toimenpiteiden parempi 

kohdentaminen, fosforilannoituksen rajoittaminen lainsäädännöllä ja ilmastonmuutoksen huomioon otta-

minen nykyistä paremmin.  

 

Valtakunnallinen palaute luokiteltiin kuuteen eri luokkaan. Pääosa palautteista oli myönteisiä tai toteavia 

ja yleisluonteisia. Noin viidennes palautteesta koski mm. systeemitasoon, lainsäädäntöön tai valvontaan 

liittyviä muutosehdotuksia. Lisäksi ehdotuksia tuli kuormitusmallien aineistojen kehittämisestä sekä ilmas-

tonmuutoksen parempaan huomioimiseen alueellisissa vesienhoidon suunnitelmissa. 

 

Palautteen perusteella lisättiin uudet ohjauskeinot: 1) luvanvaraisia ja ilmoituksenvaraisia eläinsuojia pie-

nempien eläintilojen ja hevostallien ympäristönsuojelun edistämisestä ja lannan kierrättämisestä, 2) kipsin, 

rakennekalkin ja ravinnekuidun lisätutkimustarpeesta, 3) jaloittelualueiden, ulkotarhojen, säilörehuvaras-

tojen vesien hallinnan kehittämisestä sekä 4) kasvihuoneiden valumavesien käsittelystä. Palautteen perus-

teella myös uusia vesiensuojelumenetelmiä koskevan ohjauskeinon sisältöä päivitettiin. 

 

 

2.6 Merenhoidon kuulemispalaute 
 

Merenhoidon toimenpideohjelma 2016–2021 oli kuultavana alkuvuodesta 2015. Toimenpideohjelmaan an-

nettiin yli 100 lausuntoa ja 14 kansalaispalautetta. Maataloutta koskevassa yleisessä palautteessa nostettiin 

esiin seuraavia asioita: 

• kuormituksen arviointia tulisi edelleen kehittää, 

• toimenpiteet ovat alimitoitettuja, 

• toimenpiteiden vaikutukset vesistössä näkyvät hitaasti, 

• merensuojelua ei oteta tarpeeksi hyvin huomioon nykyisessä tukijärjestelmässä eikä vesienhoito-

suunnitelmissa, 

• toimenpiteiden ja tukien kohdentamista ja ravinnekuormituksen vähentämisessä tehokkaiksi tunnis-

tettujen toimenpiteiden toteuttamista riskialueilla tulisi tehostaa, 

• uusia viljelymenetelmiä, vesiensuojelukeinoja, lainsäädännön ohjauskeinoja ja kannustimia sekä 

ympäristölupamenettelyä tulisi kehittää, 

• kustannustehokkuuslaskelmiin tarvitaan läpinäkyvyyttä. 

 

Merenhoidon toimenpiteistä kahdeksan koskee ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentämistä ja 

näistä neljä koskee maataloutta. Turkistarhaukseen ja happamiin sulfaattimaihin liittyviä erillisiä toimen-

piteitä ei ole. Maataloutta koskevat toimenpiteet, tavoitteet ja toimenpiteistä saatu palaute on esitetty tau-

lukossa 1. 

 

Ehdotus Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi 2022–2027 oli lausunnolla samanaikaisesti alueellis-

ten vesienhoitosuunnitelmien kanssa (2.11.2020–14.5.2021). Maataloussektoria koskevassa palautteessa 

korostettiin pelloilla tehtävien toimien, kuten viljelykierto, maan rakenne ja kasvukunto, tärkeyttä. Palaut-
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teessa pyydettiin huomioimaan myös ravinnetaseiden ja luonnonmukaisten kuivatusmenetelmien merki-

tystä kuormituksen hallinnassa. Myös toimenpiteiden paikkakohtaista kohdentamista (esim. suojavyöhyk-

keet) alueellisen kohdentamisen sijaan sekä maatalouteen liittyvää viestintää rehevöitymisen vähentä-

miseksi ehdotettiin lisättäväksi.  

 

Merenhoidon toimenpideohjelman palautteessa nousivat esiin myös hevostilojen lannankäsittely ja ravin-

teiden kierrättäminen, kipsin, ravinnekuidun ja rakennekalkin käyttäminen sekä kasvihuoneiden valuma-

vesien käsittely. Koska nämä aiheet nousivat voimakkaimmin esiin myös vesienhoidon palautteessa, pää-

tettiin ne huomioida vesienhoidon maataloussektorin ohjeessa uusina ohjauskeinoina. Kipsin, rakennekal-

kin ja kuidun hyödyntäminen kuormituksen vähentämismenetelmänä lisättiin myös täydentäviin toimen-

piteisiin uusien vesiensuojelumenetelmien muodossa. 
 

 

Taulukko 1. Merenhoidon maataloutta koskevat toimenpiteet, niiden tavoitteet ja toimenpiteistä annettu palaute  

Toimenpiteet ja niiden tavoitteet Palaute  
Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen  
(REHEV 1) 
• Kehitetään kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yh-

teistyötä ja näin tehostetaan lannan ravinteiden 
hyötykäyttöä ja vähennetään keinolannoitteiden 
tarvetta sekä 

• Edistetään ravinneneutraalisuuskäsitteen tun-
nettavuutta sitä painottavien hankkeiden ja toi-
menpiteiden toteutumista edistämällä. 

• Kasvinviljely- ja kotieläintilojen välinen yhteistyö ko-
rostuu tulevaisuudessa. 

• Kotieläinlantaa tulisi hyödyntää nykyistä tehok-
kaammin kasvintuotannossa ja väkilannoitteiden 
käyttöä vähentää. 

• Lannan kierrätykseen liittyvien innovaatioiden tuke-
minen kannatettavaa, mutta vaikutukset ovat hitaita.  

• Luomutuotantoon siirtyminen ei vähennä ravinne-
päästöjä.  

• Ruokahävikin korostaminen on tärkeää. 
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittä-
minen ja täysimääräinen hyödyntäminen (REHEV 2) 
• Kehitetään järjestelmää siten, että se tunnistaa ja 

ottaa toimenpiteistä saatavat vesiensuojelu-
hyödyt huomioon nykyistä paremmin toimenpi-
teiden kohdentamisessa ja korvaustasoissa. 

 

• Ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen jousta-
vammaksi, kannustavammaksi ja viljelyolosuhteet 
paremmin huomioivaksi on kannatettavaa. 

• Palautteessa korostettiin, että jatkossa viljelymaan 
rakenteen ja kuivatuksen ylläpito on tärkeää 

• Ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen on kan-
natettavaa, mutta tehtävä yhteistyössä etujärjestöjen 
kanssa. 

• Ympäristötuessa ei ole kyse tuotantotuesta. 
Mereen laskevien virtavesien herkkien eliölajien 
elinympäristöjen parantaminen (REHEV 4)  
• kehitetään ja testataan uusia kiintoaine- ja ravin-

nekuormitusta vähentäviä menetelmiä alueilla, 
joissa on merkittäviä joessa lisääntyvien, mutta 
pääosin meressä elävien lajien populaatioita 

Ei maataloutta koskevaa palautetta 

Kipsin peltolevitys ravinnekuormituksen vähentä-
miseksi (REHEV 5)  
• Uusi toimenpide, joka otettiin mukaan palautteen 

perusteella. Tavoitteena tukea meneillään olevia 
kokeiluhankkeita sekä mahdollistaa kipsin käy-
tön laajentaminen myös muille sopiville rannik-
kovesien valuma-alueille, mikäli hankkeiden tu-
lokset sitä puoltavat.  
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3 Sektorille esitetyt toimenpiteet suunnittelukaudella 2022–2027 

3.1 Toimenpiteiden täydentäminen ja muutokset kesällä 2021 
 

Maatalouden toimenpiteiden kuvauksia täydennettiin touko-kesäkuussa 2021. Täydennys perustui CAP-

suunnitelmaluonnokseen, jonka sisältöä toimenpiteiden kuvaukset sekä toimenpiteitä koskevat muutokset 

noudattelevat. Päivitettyyn ohjeeseen tehdyt muutokset olivat seuraavat: 

 

Perustoimenpiteiden muutokset: 

 

• CAP ja ehdollisuuden vaatimukset → Ehdollisuuden vaatimukset  

• Uutena perustoimenpiteenä lisättiin ”Valtioneuvoston asetus, jolla säädellään maaperän fos-

forilannoitusta”. Tämä korvaa täydentäviin toimenpiteisiin aiemmin kuuluneen ”Ravinteiden 

käytön hallinta”-toimenpiteen. Toimenpide koskee koko maata ja koko peltoalaa.  

 

Täydentävien toimenpiteiden nimien muutokset: 

 

• Ehdollisuuden vaatimusten ekologinen ala → Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala 

• Maatalouden suojavyöhykkeet → Suojavyöhykkeet (CAPissa ”Suojavyöhykkeet ja turvepel-

tojen nurmet” -toimenpiteen sisällä) 

• Maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopellot → Luonnonhoitopeltonurmet ja moni-

muotoisuuskasvit 

• Peltojen talviaikainen eroosion torjunta →Talviaikainen kasvipeite 

 

 

Toimenpiteiden poistaminen ja lisääminen: 

 

• Ravinteiden käytön hallinta -toimenpide poistui ja uutena toimenpiteenä mukaan otettiin ke-

rääjäkasvit.  Ravinteiden käytön hallinta- toimenpide jätettiin pois, koska CAP-suunnitelman 

mukaan ympäristökorvauksen lannoitusrajat poistuvat. Fosforilannoitusta säädellään jatkossa 

valtioneuvoston asetuksella, joka lisättiin vesienhoidossa maatalouden perustoimenpiteeksi.  

 

 

Muut muutokset: 

 

• Happamien sulfaattimaiden nurmet -toimenpidettä ei enää ole CAPissa, mutta se pidetään 

edelleen VHS-toimenpiteenä seurannan vuoksi.  

• Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen sekä lannan ympäristöystävälliset levitys-

menetelmät ovat erillisiä toimenpiteitä kuten aiemminkin. CAP-suunnitelmassa molemmat 

toimenpiteet kuuluvat kuitenkin ”Kiertotalouden edistäminen”-toimenpiteeseen.  

•  Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla kuuluu CAPissa ”Valumavesien hallinta” –

toimenpiteeseen samoin, kuin happamien sulfaattimaiden kuivatusolojen säätö ja säätösala-

ojitus ja -kastelu. 
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3.2 Suunnittelukauden 2022–2027 toimenpiteet ja toteutumisen seuranta 
 

Taulukoissa 2, 3 ja 4 on esitetty maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan toimenpiteet vuo-

sille 2022–2027. Liitteessä 3 on esitetty nykyisen ja tulevan kauden toimenpiteiden vertailu. Sektoreita 

koskevat pohjavesien toimenpiteet on käsitelty pohjavesioppaassa. 

 

Toimenpiteet kohdistetaan 3. suunnittelukaudella paineisiin ja maantieteellisesti suunnittelualueelle tai yh-

teen tai useampaan vesimuodostumaan sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi maatalou-

den toimenpiteet suunnitellaan alueellisina. Ohjauskeinot tai valtakunnalliset toimenpiteet kohdennetaan 

vesienhoitoaluetasolle. 

 

Uusi CAP-suunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2023, joten vuonna 2022 noudatetaan 2016–2021 käytössä 

olevaa järjestelmää. Vesienhoitosuunnitelmat suunnitellaan kuitenkin uuden CAP-suunnitelman pohjalta. 

 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteumatiedot saadaan suurelta osin Ruokaviraston tukisovel-

luksesta, jonka jälkeen tiedoista tuotetaan keskitetysti suunnittelualuekohtaisia raportteja ELY-keskusten 

suunnittelijoiden käyttöön. Tukisovelluksessa käsitellään viljelijätuet ja hallinnoidaan maatilarekisteriä. 

Järjestelmän käyttäjiä ovat kuntien maaseutuhallinto, ELY-keskukset ja keskushallinto. Järjestelmän pää-

toiminnot ovat tukikäsittely, valvonta, tukilaskenta, maksunmuodostus, raportointi sekä maatilatietojen hal-

linnointi. Edellisen vuoden toimenpiteiden määrätiedot ovat saatavilla seuraavan vuoden toukokuussa. Tie-

dot kerätään keskitetysti ja jaetaan suunnittelualueittain. 

 

Koulutuksesta neuvojille ja viljelijöille sekä neuvonnan järjestämisestä voidaan lisäksi tarvita tietoa suo-

raan koulutus- ja neuvontajärjestöiltä sekä kuntien viranomaisilta ja hankkeilta. Osan toimenpiteiden, esi-

merkiksi kosteikkojen määrän, ELY-keskus arvioi itse keräämiensä tietojen avulla. Koska tarkkaa tietoa 

kaikkien rakennettujen ja ennallistettujen kosteikkojen lukumäärästä on valtakunnallisesti vaikea koota, 

tulisi tiedon keräämistä kehittää. SYKEn ylläpitämää vesistötöiden tietojärjestelmää (VESTY) voitaisiin 

hyödyntää tehokkaammin tiedon tallentamisessa. Nitraattidirektiivin raportointi tehdään neljän vuoden vä-

lein (2020, 2024 ja 2028) ja sen toimeenpanoon (VNA 1250/2014) liittyviä kansallisia toimenpiteitä seura-

taan vuosittain.  

 
 

Taulukko 2. Maatalouden toimenpiteet suunnittelukaudella 2022–2027 ja toimenpiteiden toteuman seurannan tietolähteet. 

Toimenpiteen nimi Yksikkö Toimenpidetyyppi Suunnitte-
lutarkkuus 

Toteuman seuran-
nan tietolähde 

Valtionneuvoston asetus 
(1250/2014) eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen rajoittami-
sesta  

- Perustoimenpide  Nitraattidirektiivin 
edellyttämä rapor-
tointi komissiolle, 
ruokaviraston tuki-
sovellus 

Eläinsuojien ympäristölupien ja 
ilmoituspäätösten mukaiset toi-
menpiteet 

- Perustoimenpide  YLVA-tietojärjes-
telmä 

Kasvinsuojelulainsäädännön 
mukaiset toimenpiteet 

- Perustoimenpide  TUKES 

Ehdollisuuden vaatimukset - Perustoimenpide  Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Valtioneuvoston asetus, jolla 
säädellään fosforilannoitusta 

- Perustoimenpide  Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Ehdollisuuden vaatimusten 
tuottamaton ala  

ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Suojavyöhykkeet  ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Luonnonhoitopeltonurmet ja 
monimuotoisuuskasvit 

ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 
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Toimenpiteen nimi Yksikkö Toimenpidetyyppi Suunnitte-
lutarkkuus 

Toteuman seuran-
nan tietolähde 

 
Luonnonmukainen peruskuiva-
tus 

hankkeiden lu-
kumäärä/kausi 

Täydentävä toimenpide Alueellinen ELY-keskus arvioi 
peruskuivatusavus- 
tusten avulla +Ruo-
kaviraston tukiso-
vellus 

Kosteikot ha/kausi Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus, Riistanhoi-
toyhdistys, WWF, 
ELY ja muut toimi-
jat 

Kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentäminen ja luonnonmu-
kaisesti viljelty pelto 

ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Talviaikainen kasvipeite 
 

ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Kerääjäkasvit ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Lannan prosessointi kuutiota/v Täydentävä toimenpide Alueellinen ELY-keskus arvioi  
(YLVA, hanke) 

Ravinteiden ja orgaanisen ai-
neksen (sis. lanta) kierrättämi-
nen 

Orgaanisen ai-
neksen levitys-
määrä ha/v 

Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Lannan ympäristöystävälliset 
levitysmenetelmät  

Sijoitetun lan-
nan määrä 
ha/v 

Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus, maatalou-
den rakennetutki-
mus  

Maatalouden tilakohtainen neu-
vonta 

henkilöä/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Säätösalaojitus jo käytössä ole-
villa turvepelloilla 

ha/kausi Täydentävä toimenpide Alueellinen Hyrrä-sovellus, 
Ruokaviraston tuki-
sovellus, ojitusil-
moitukset sekä 
ELY-keskuksen ar-
viointi 

Jo käytössä olevien turvepelto-
jen nurmet 

ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen Ruokaviraston tuki-
sovellus 

Maatalouden uudet vesiensuo-
jelumenetelmät (kipsi, rakenne-
kalkki ja kuidut) 

ha/kausi Täydentävä toimenpide Alueellinen Vesiensuojelun te-
hostamisohjelman 
ja hankkeiden ra-
portit, kuidun 
osalta myös Ruoka-
viraston tukisovel-
lus 
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Taulukko 3. Turkistuotannon toimenpiteet 2022–2027 ja toimenpiteiden toteuman seurannan tietolähteet. 

Toimenpiteen  
nimi 

Yksikkö Toimenpide- 
tyyppi 

Suunnittelu- 
tarkkuus 

Toteuman 
seurannan 
tietolähde 

Turkistuotannon vesiensuojelun perus-
tason käyttö ja ympäristölupavaati-
mukset 

varjotalometri Perustoimenpide Alueellinen ELY kerää tie-
don turkistuot-
tajilta ja kun-
nilta 

Turkistuotannon tiiviiden alustojen ra-
kentaminen 

varjotalometri Muu perustoimenpide Alueellinen ELY kerää tie-
don turkistuot-
tajilta ja kun-
nilta 

Turkistuotannon valumavesien käsitte-
lymenetelmän rakentaminen ja ylläpito 
suurilla, keskisuurilla ja pienillä tiloilla 
(seurantaa varten toimenpide jakautuu 
tilakokojen mukaan) 

tilojen lkm Perustoimenpide   Alueellinen ELY kerää tie-
don turkistuot-
tajilta ja kun-
nilta 

Turkistarhojen tehostettuun vesiensuo-
jeluun ja ravinteiden käytön tehostami-
seen liittyvä neuvonta 

henkilöä/v Täydentävä toimenpide Alueellinen ELY kerää tie-
don turkistuot-
tajilta ja kun-
nilta 

Turkislannan prosessointi kuutiota/v Täydentävä toimenpide Alueellinen ELY kerää tie-
don turkistuot-
tajilta ja kun-
nilta 

 
 

Taulukko 4. Happamuuden torjunnan toimenpiteet 2022–2027 ja toimenpiteiden toteuman seurannan tietolähteet. 

Toimenpiteen nimi Yksikkö Toimenpidetyyppi Suunnittelu- 
tarkkuus 

Toteuman 
seurannan 
tietolähde 

Happamien sulfaattimaiden nurmet ha/v Täydentävä toimenpide Alueellinen ELY-keskus ar-
vioi määrän 
omalla alueel-
laan 

Kuivatusolojen säätö happamuuden 
torjunnassa 

ha Täydentävä toimenpide Alueellinen ELY-keskus ar-
vioi määrän 
omalla alueel-
laan 

Säätösalaojituksen ja -kastelun raken-
taminen, automatisointi, hoito ja yllä-
pito happamuuden torjunnassa  

ha/kausi Täydentävä toimenpide Alueellinen Hyrrä-sovellus, 
ojitusilmoituk-
set, ELY-kes-
kuksen arvi-
ointi.  
Hoito ja yllä-
pito: Ruokavi-
raston tukiso-
vellus 

Sulfaattimaiden riskikartoitus  ha/v Täydentävä toimenpide  Alueellinen  GTK arvioi 
kartoitukset 
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3.3 Toimenpiteiden sanalliset kuvaukset 

3.3.1 Perustoimenpiteet 
 

Maatalous: 

 

Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoit-

tamisesta  

 

EU:n nitraattidirektiiviin vaatimukset on pantu toimeen asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta pe-

räisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNA 1250/2014). Asetusta sovelletaan maa- ja puutarhatalouden 

harjoittamiseen ja se sisältää mm. vaatimuksia lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnille, 

varastojen koolle, sijoittamiselle ja rakenteille. Asetus sisältää myös vaatimukset lannan, muiden orgaanis-

ten lannoitteiden sekä kivennäislannoitteiden käytölle ja määrittää suurimmat sallitut typen käyttömäärät.  

 

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet  

 

Kotieläintalouteen liittyvät määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja -asetukseen 

(713/204). Eläinsuojan luvan tai ilmoituksen käsittelevä viranomainen määräytyy eläinsuojan koon perus-

teella. Myös luvan- tai ilmoituksenvaraista pienemmällä eläinsuojalla on oltava ympäristölupa, jos toimin-

nasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista (YSL 27 §). Lupa tarvitaan myös jätevesien johtamiseen, jos 

siitä saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron 

pilaantumista. Toiminta tarvitsee ympäristöluvan myös silloin, jos siitä aiheutuu naapuruussuhdelain 

(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristölupapäätöksessä tai ilmoitus-

menettelyn mukaisessa päätöksessä annetaan määräyksiä toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vä-

hentämisestä. Edellytyksenä on, että toiminnasta ei saa aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, eikä maaperän, pohjaveden tai meren pilaamiskieltojen (YSL 15–18 §) tarkoitettuja seurauksia. 

Ympäristöluvan ja ilmoituksenvaraisen toiminnan on oltava parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. 

Sika- ja siipikarjatuotannon osalta ympäristöluvassa huomioidaan myös IE-direktiivin vaatimukset (IRPP-

BREF). 

 

Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet  

 

Torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivi (2009/128/EY) on Suomessa toimeenpantu kasvinsuoje-

lulailla (1563/2011). Sen perusteella on laadittu kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön ohjelma. Ohjelman 

toimilla vähennetään kasvinsuojeluaineiden terveys- ja ympäristöriskejä sekä vähennetään riippuvuutta 

kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Kasvinsuojeluaineiden käyttäjältä edellytetään kasvinsuojeluaineen käyt-

töä koskevaa kasvinsuojelututkinto, joka on suoritettava viiden vuoden välein sekä integroidun kasvinsuo-

jelun periaatteiden noudattamista. Kasvinsuojeluruiskun kunto on testattava vuoden 2021 alusta lähtien 3 

vuoden välein aiemman 5 vuoden sijaan. Käytettävien aineiden on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 

hyväksymiä. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on rajoitettua vesistöjen ja talousvesikäytössä olevien kaivojen 

läheisyydessä sekä pohjavesialueilla. 

 

Ehdollisuuden vaatimukset 

 

Ehdollisuuden järjestelmä korvaa vielä vuonna 2022 noudatettavan, täydentävien ehtojen järjestelmän ja 

siihen sisältyvät jatkossa nykyisen viherryttämistuen vaatimukset sekä eräitä uusia ympäristö- ja ilmasto-

vaatimuksia. Ehdollisuus on EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien ja osarahoittamien maaseudun 

kehittämisen viljelijäkorvausten täysimääräisen saamisen ehtona. Ehdollisuuden vaatimukset koostuvat hy-

vän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (GAEC) sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista (SMR).  

 

Lakisääteiset hoitovaatimukset ovat ympäristöä, kansanterveyttä, kasvien terveyttä sekä eläinten terveyttä 

ja hyvinvointia koskevia EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Uusina lakisääteisinä vaatimuksina mukaan tu-

lisivat vesipuite- ja torjunta-ainedirektiivien tietyt kohdat. Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset 
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jäsenvaltio määrittelee EU-asetuksessa säädetyn perusteella. Kuvaukset GAEC-vaatimuksista perustuvat 

kesällä 2021 tiedossa olevaan suunnitelmaan.  

 

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset (GAEC) 

 

GAEC 1 Pysyvä nurmi 

Pysyvän nurmen suhde maatalousmaan alaan ei saa kansallisesti vähentyä yli 5 %. Jos viitesuhde vähenee 

yli 5 %, otetaan käyttöön ennallistamismenettely ja pysyvän nurmen muuhun käyttöön ottamisen kielto. 

 

GAEC 2 Turvemaiden suojelu  

Vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä raivaamalla tai muilla keinoilla otettu turvemaa-

alue on pidettävä pysyvästi nurmella. Nurmikasvusto voidaan uusia suorakylvönä tai kevennetyllä muok-

kauksella niin, että uusi nurmi kylvetään heti aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen. 

 

Ylimääräinen jäsenmaalle vapaaehtoinen GAEC 

Vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä raivaamalla tai muilla keinoilla otettu kivennäis-

maa-alue on pidettävä pysyvästi nurmella. Nurmikasvusto voidaan uusia suorakylvönä tai kevennetyllä 

muokkauksella niin, että uusi nurmi kylvetään heti aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen.  

 

GAEC 3 Sängen polttokielto 

Viljojen, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sänkeä ei saa polttaa. 

 

GAEC 4 Suojakaistat 

Vesistöjen varrella olevilla maatalousmaalohkoilla on oltava vesistöön rajoittuvalla lohkon rajalla muok-

kaamaton kasvipeitteinen vähintään 3 m leveä suojakaista, jolla ei saa käyttää lannoitteita eikä kasvinsuo-

jeluaineita. 

 

GAEC 6 Kaltevat maat 

Vaatimus edellyttää GAEC 4:n mukaisia muokkaamattomia kasvipeitteisiä vähintään 3 m suojakaistoja, 

joilla ei saa käyttää lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Vaatimusta sovelletaan koko Manner-Suomessa 

vesistöjen varsien maatalousmaalla, joiden osien kaltevuus on vähintään 15 %. 

 

GAEC 7 Vähimmäismaanpeite 

Kesantojen on oltava pääsääntöisesti viher- tai sänkipeitteisiä 30.6.–31.8. (pl. avokesantopoikkeus ja syys-

kylvöisten kasvien kylvö). Mahdollinen syysmuokkaus on tehtävä niin, että pääosa tilan syysmuokattavasta 

peltoalasta muokataan kevennettynä muokkauksena. Kevennetyn muokkauksen myötä peltoalalle jäävä 

maanpeite on säilytettävä kevään kylvömuokkaukseen tai kylvöön asti. 

 

GAEC 8 Viljelykierto/viljelyn monipuolistaminen 

Vaatimus edellyttää vähintään kahden tai kolmen kasvin viljelyä vuosittain. Vaatimus ei koske luomutiloja, 

koska luomutuotannon ehdoissa edellytetään viljelykiertoa, enintään 10 peltohehtaarin tiloja eikä nurmi-, 

kesanto- ja palkokasvivaltaisia tiloja (yli 75 % maatalousmaasta näillä kasveilla). 

 

GAEC 9 Tuottamattomat alat 

Vesienhoidon osalta tuottamattomat alat käsitellään täydentävissä toimenpiteissä. Ks. tarkempi kuvaus si-

vulta 24. 

 

GAEC 10 Natura 2000 -alueiden pysyvä nurmi 

Natura 2000 -alueilla sijaitsevat pysyvät nurmet on säilytettävä eikä niitä saa kyntää. 
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Valtioneuvoston asetus, jolla säädellään fosforilannoitusta  
 

Uudistetun EU:n lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) soveltaminen alkaa 16.7.2022. Asetuksen toi-

meenpanemiseksi ja täydentämiseksi valmistelussa on kansallinen lannoitelaki. Fosforilannoitusta säädel-

lään jatkossa lannoitelain nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen valmistelussa huo-

mioidaan muun muassa kasvin fosforilannoitustarve, pellon fosforiluku ja vesiensuojelun tavoitteet mukaan 

lukien komission antama palaute vesienhoidon suunnitelmista.  

 

Turkistuotanto:  

 

Turkistuotannon vesiensuojelun perustason käyttö ja ympäristölupavaatimukset 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on 

oltava ympäristölupa. Turkistarhan luvanvaraisuus perustuu eläinten pitoon varjotaloissa tai kasvatushal-

leissa. Turkistarhan luvan käsittelevä viranomainen määräytyy turkistarhan koon perusteella, mistä on sää-

detty ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvussa. Myös luvanvaraista pienemmällä turkistarhalla on oltava ym-

päristölupa, jos toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista (YSL 27 § tai 28 §). Lupa tarvitaan 

myös jätevesien johtamiseen, jos siitä saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 

6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista. Toiminta tarvitsee ympäristöluvan myös silloin, jos siitä aiheu-

tuu naapuruussuhdelain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristölupa-

päätöksessä annetaan määräyksiä toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Edellytyksenä 

on, että toiminnasta ei saa aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä maaperän, 

pohjaveden tai meren pilaamiskieltojen (YSL 15–18 §) tarkoitettuja seurauksia. Ympäristöluvanvaraisen 

toiminnan on oltava parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  

  

Turkistarhojen perustoimenpiteet ovat korotetut lanta-alustat, pidennetyt räystäät, varjotalokentän perus-

kuivatus ja valumavesien käsittely/vesitiiviit lanta-alustat sekä riittävä kuivikkeiden käyttö ja muut turkis-

tarhojen ympäristölupavaatimukset. Turkistuotannossa on lannan ja virtsan varastoinnissa sekä hyödyntä-

misessä noudatettava myös valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta pe-

räisin olevien päästöjen rajoittamisesta määräyksiä. 

 

Turkistarhoja ei sijoiteta pohjavesialueille eikä siten, että toiminnasta aiheutuu vesistöjen ja pohjavesien 

pilaantumisvaaraa. 

 

Turkistuotannon tiiviiden alustojen rakentaminen 

 

Uudet ja peruskorjattavat varjotalot on aina varustettava vesitiiviillä lanta-alustoilla, joiden avulla estetään 

nesteiden (virtsa ja lantavedet) imeytyminen maaperään. Vesitiiviillä lanta-alustalla tarkoitetaan varjotalon 

lanta-alustan alle asennettavaa vesitiivistä kalvoa tai muuta vastaava rakennetta sekä rakenteen päälle asen-

nettavaa salaojaputkistoa, jonka avulla varjotalon alle kertyvät nesteet ohjataan umpisäiliöön.  

 

Turkistuotannon valumavesien käsittelymenetelmien rakentaminen ja ylläpito  

 

Niillä tarhoilla, joilla ei ole vesitiiviitä lanta-alustoja, on tarha-alueen valumavedet koottava ja käsiteltävä. 

Myös tarhoilla, joilla on käytössä vesitiiviit lanta-alustat, voi valumavesien käsittely tulla tarpeelliseksi ajan 

myötä, kun lanta-alustat alkavat tulla käyttöikänsä päähän tai muutoin niiden kunnon heikennyttyä. Suurilla 

tarhoilla tulee pääsääntöisesti olla kemiallinen vesienkäsittelyjärjestelmä. Keskikokoisen tarhan tarha-alu-

een vesienkäsittelyssä voidaan käyttää esimerkiksi hiekka- tai sorasuodattimia, kemiallisia suodattimia tai 

muita vastaavia menetelmiä tai niiden yhdistelmiä. Pienillä tarhoilla vesienkäsittelyksi riittää yleensä 

hiekka- tai sorasuodatus. Toimenpiteen seurannassa erotellaan, onko kyseessä käsittelymenetelmän raken-

taminen vai ylläpito sekä onko tila suuri, keskisuuri vai pieni. 
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3.3.2 Täydentävät toimenpiteet 
 

Maatalous: 

 

 

Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala (GAEC9) 

 

Tuottamattomia aloja (kesanto, GAEC 4:n mukaiset suojakaistat) on oltava tiloilla, joilla on yli 10 ha pel-

toa. Toimenpidettä ei toteuteta tiloilla, joilla on vähintään 75 % maatalousmaasta nurmi-, kesanto- ja pal-

kokasveja. Toimenpidettä toteutetaan metsäisyyspoikkeuksen soveltamisen perusteella vain Varsinais-Suo-

messa ja Uudellamaalla sekä luonnonhaittakorvausalueeksi luokitellulla Ahvenanmaalla. 

 

Suojavyöhykkeet 

 

Ympäristökorvauksen toimenpiteessä ”Suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet” viljelijä sitoutuu perus-

tamaan koko sitoumuskauden ajaksi suojavyöhykkeelle tai turvepellolle monivuotisen nurmikasvuston. 

Suojavyöhykenurmet ja turvepeltojen nurmet raportoidaan erikseen (ks. kohta ”Jo käytössä olevien turve-

peltojen nurmet”). 

 

Vähintään viisivuotisen suojavyöhykkeen tarkoituksena on vähentää pellolta vesistöön kulkeutuvaa eroo-

sio- ja ravinnekuormitusta. Jyrkästi vesistöön viettävillä peltolohkoilla suojavyöhykkeen kasvipeite estää 

tehokkaasti eroosiota ja vähentää partikkelifosforin huuhtoutumista suojavyöhykealalta. Kynnetylle maalle 

perustetun suojavyöhykkeen vaikutus on suurempi kuin muokkaamattomalle maalle perustetun vyöhyk-

keen24. Tasaisilla mailla eroosio ja partikkelifosforin kuormitus ovat lähtökohtaisesti alhaisia, jolloin vyö-

hykkeen vaikutus jää pieneksi. Koska suojavyöhykkeitä ei muokata, lannoiteta eikä käytetä kasvinsuojelu-

aineita, orgaanisen typen mineralisaatio maassa estyy tai hidastuu ja typpikuormitus vähenee. Liukoisen 

fosforin kuormituksen vähentämiseksi on tärkeää, että suojavyöhykkeen kasvusto niitetään ja niittojäte kor-

jataan pois.25 

 

Ohjelmakaudella 2007–2013 oli 15 metriä leveitä suojavyöhykkeitä kaikkiaan 8 000 hehtaaria. Niiden las-

kennallinen kokonaisvähennys maatalouden kiintoaine- ja ravinnekuormaan oli noin 2 %26. Nykyisessä 

ympäristökorvausjärjestelmässä suojavyöhykkeeksi hyväksytään koko lohkon pinta-ala. Yksinkertaistetun 

korvausjärjestelmän, kohdentamisalueen sijoittelulla sekä hyvän korvaustason seurauksena suojavyöhy-

kenurmien määrä kasvoi yli 56 000 hehtaarin ja toimenpiteen tavoiteala ylittyi lähes 2,5-kertaisesti. Suuri 

osa toimenpiteestä kohdentui kuitenkin pelloille, joissa eroosioriski on pieni. Suojavyöhykkeiden heikon 

kohdentumisen vuoksi toimenpiteen ominaisvaikuttavuus pinta-alaa kohti laski28 

 

Suojavyöhykkeet kohdennetaan jatkossa kaltevimmille eroosioherkille peltolohkoille vesistöjen varteen, 

tulvista vuosittain kärsiville pellon osille, pohjavesialueille sekä Natura 2000 -alueille. Luken laskelmien 

mukaan nykyistä suojavyöhykealaa (56 000 ha, 2,49 % peltoalasta, vuoden 2016 tilanne) voidaan pienentää 

valitsemalla ne vesistöön rajoittuvat lohkot, joiden kaltevuus 50 metrin matkalla rantaviivasta on yli 6 %27. 

Tällöin esimerkiksi 50 metriä leveisiin suojavyöhykkeisiin tarvittava ala on 4 300 ha (0,19 % koko pelto-

alasta). Jos kaltevuus on yli 3 %, niin vastaava ala on 12 700 ha (0,56 % koko peltoalasta). 

 

CAP-suunnitelman mukaan vesistöt tunnistetaan Suomen ympäristökeskuksen uomaverkostomallin perus-

teella ja ne merkitään peltolohkokartoille. Kyseiseen tietoon yhdistetään eroosioherkät, kaltevat rantapellot 

 
24 Uusi-Kämppä, J., Jauhiainen, L. 2010. Long-term monitoring of buffer zone efficiency under different cultivation techniques 

in boreal conditions. Agriculture, Ecosystems and Environment 137, 75–85. 
25 Uusi-Kämppä, J., Turtola, E., Närvänen, A., Jauhiainen, L., Uusitalo, R. 2011. Phosphorus mitigation during springtime run-

off by amendments applied to grassed soil. Journal of Environmental Quality 41, 420–426. 
26 Puustinen ym. 2019. Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan. KiertoVesi-hankkeen loppura-

portti.s, 66, 80 ja 115. 
27 Lilja, H., Lemola, R., Turtola, E., Uusi-Kämppä, J., Yli-Viikari A. 1918. Paikkatietoanalyysi suojavyöhykkeiden sijoittumi-

sesta. Maa- ja metsätalousministeriölle tehty selvitys. Excelistä 19.1.2018. 
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tunnistava RUSLE2015-eroosiomalli. Pohjavesialueella ja Natura 2000 -alueella osittain tai kokonaan ole-

vat lohkot on merkitty peltolohkorekisteriin.  

 

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit 

 

Luonnonhoitopeltonurmet (LHP-nurmet) ja monimuotoisuuskasvit ovat ekojärjestelmän toimenpiteitä, joi-

den yhteenlaskettu ala hehtaareina raportoidaan vesienhoidon toimenpiteessä ”luonnonhoitopeltonurmet ja 

monimuotoisuuskasvit”.  

 

LHP-nurmet ovat ko. vuonna tai aiemmin kylvettyjä nurmikasvustoja. Ne voivat olla myös monilajiseksi 

kehittyneitä luonnonvaraisia heiniä ja ruohovartisia kasveja sisältäviä vanhoja nurmikasvustoja. Käytetyn 

siemenseoksen painosta enintään 20 % voi olla N2-sitojakasveja. Alalla ei saa käyttää lannoitteita eikä kas-

vinsuojeluaineita. Kasvusto on säilytettävä 31.8. asti.  

 

Monimuotoisuuskasveja ovat pölyttäjä-, maisema-, riista-, niitty- ja peltolintukasvit. Alalla ei saa käyt-

tää lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Kasvusto on säilytettävä kukinnan loppuun asti ja joka tapauk-

sessa 30.9. asti. Kasvustoa ei tarvitse niittää, mutta voi niittää niittoa koskevien vaatimusten mukaisesti. 

 

Jos LHP-nurmien tai monimuotoisuuskasvien kasvusto säilytetään kevääseen asti, ala voidaan laskea mu-

kaan talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen, jos tila on valinnut myös tämän ekojärjestelmän toimenpiteen. 

 

Luonnonmukainen peruskuivatus  

 

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen päätavoite on ylläpitää peltojen kuivatustilaa, edistää uoman luon-

taista kehitystä ja monimuotoisuutta sekä vähentää uoman kunnossapitotarvetta ja -kustannuksia sekä vä-

hentää peltojen tulvimisriskiä. Luonnonmukaisessa peruskuivatuksessa, esimerkiksi kaksitasoisessa poik-

kileikkauksessa (tulvatasanteellisessa kaivussa), luiskakaltevuus on loivempi, joten uoman penkkojen kas-

vittuminen on nopeampaa ja niiden eroosioherkkyys pienenee. Tulvatasanteellisen kaksitasouoman alive-

siuoman itsepuhdistuskyky ja tulvatasanteille kasaantuva sedimentti vähentävät uoman perkaustarvetta. 

Luontopohjaiset vesienhallintamenetelmät ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista valuma-aluelähtöistä vesien-

hallintaa, jota voidaan toteuttaa yhteistyössä maa- ja metsätaloussektoreiden kesken. 

 

Kiintoainetta pysäyttävien rakenteiden kuten uoman mutkittelun ja eroosiosuojausten avulla voidaan pa-

rantaa myös veden laatua ja tulvatasanteet tasaavat virtaamia. Luonnonmukaisessa peruskuivatuksessa py-

ritään välttämään uoman pohjan kaivua, jolloin eliöiden elinympäristöt säilyvät. Kun uoman syvyyttä ei 

lisätä, ei vesi pääse laskemaan alivirtaamien aikaan haitallisen matalalle. Luonnonmukaisen peruskuiva-

tuksen menetelmällä toteutettua ojitusta ja siihen liittyviä tulvatasanteita ym. aloja on voinut perustaa ja 

hoitaa myös kosteikkotuella, mutta hyvin vähän niitä on rahoitettu tätä kautta, kun pinta-alaperusteinen 

tukimuoto ei sovi pienialaisille kohteille.  

 

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen toimenpiteinä raportoidaan kaksitasokaivuuna tehdyt uomaston pe-

ruskunnostukset, pohjakynnysten ja eroosiosuojausten rakentaminen sekä putkipadot. Luonnonmukaisen 

peruskuivatuksen toteuttamiseen voi saada tulevalla tukikaudella avustusta ei-tuotannollisen investointi-

tuen kautta. 

 

Kosteikot  

 

Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen ja ravinteiden 

pidättäjänä, eliöstön elinympäristönä ja viljelymaiseman monipuolistajana. Alue voi koostua myös luon-

nonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti perustetuista ja uoman luonnontilaa parantavista 

pienten kosteikkojen ja/tai laskeutusaltaiden ketjuista tai kosteikkomaisista tulva-alueista ja -tasanteista. 

Kustannustehokkainta ja myös kosteikon toimivuuden kannalta suotavaa on perustaa kosteikko pääosin 
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patoamalla, mutta tämä vaatii sopivan maastonkohdan, jollaista ei aina ole saatavilla. Lisäksi hyvin toimi-

vaan kosteikkoon kuuluu padotun, matalan osan lisäksi mieluiten kosteikon alkupäähän kaivettava, laskeu-

tuneen sedimentin ajoittaisen poiston mahdollistava allasmainen osa. Kosteikkoon voidaan yhdistää myös 

fosforin saostus erilaisilla kemiallisilla aineilla. Kosteikkoalaan kuuluvat vesi- ja tulva-alueiden lisäksi 

myös penkereet ja kosteikon hoidon kannalta tarpeelliset reuna-alueet. Jos kosteikko perustetaan pellolle, 

on suositeltavaa kuoria runsasravinteinen ruokamultakerros talteen. 

 

Jotta kosteikko on tehokas, tulisi se sijoittaa alueelle, jossa muodostuu hajakuormitusta. Ei-tuotannollisten 

investointien ehtona on, että yläpuolisen valuma-alueen peltoprosentti on oltava vähintään 10 %. Jos ky-

seessä on turvemaapellolle perustettava kosteikko, peltoprosentti voi olla pienempikin. Ei-tuotannollisten 

investointien ehtojen mukaan kosteikkoinvestoinnin kattaman alan on oltava vähintään 0,5 % yläpuolisen 

valuma-alueen pinta-alasta.  

 

Kosteikon tehokkuus siihen tulevan ravinne- ja kiintoaineskuormituksen pidättäjänä on vahvasti sidoksissa 

veden viipymään kosteikossa. Mitä suurempi on kosteikon pinta-ala suhteessa sen yläpuoliseen valuma-

alueeseen, sitä pidempi viipymä28. Muita kosteikon tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kosteikon hyd-

raulinen tehokkuus29, kosteikkoon tulevan veden ravinnepitoisuudet sekä kosteikon kasvillisuuden tila. 

Mitä vähemmän kosteikossa on oikovirtauksia ja mitä korkeammat ravinnepitoisuudet, sitä korkeammat 

ravinteiden poistoprosentit. Kosteikkojen ravinteidenpidätystehokkuus paranee iän myötä kosteikkokasvil-

lisuuden runsastuessa ja muun biologisen toiminnan vilkastuessa. Fosforin suhteen on olemassa riski kos-

teikon maaperän adsorptiokapasiteetin täyttymisestä ennemmin tai myöhemmin. On myös mahdollista, että 

lumen sulaessa talvella, jolloin kosteikko voi olla hapeton, aiemmin kosteikkoon kertyneeseen kiintoainek-

seen sitoutunutta fosforia vapautuu ja lähtee liikkeelle. Tämän vuoksi on tärkeää aika ajoin poistaa kos-

teikon syvään osaan kertynyttä sedimenttiä. Sedimentin poistamisessa on huolehdittava, ettei sen poiskul-

jettamisesta ja uudelleen sijoittamisesta tule ravinnevalumia. Typen osalta kosteikon pidätyskapasiteetti on 

periaatteessa rajaton, koska typpi poistuu pääosin denitrifikaation kautta haihtumalla ilmakehään. Kos-

teikon perustamista ja hoitoa suunniteltaessa tulee huomioida myös luonnon monimuotoisuus. 

 

Jo tehtyjä kosteikkoja voidaan hoitaa tekemällä monivaikutteisten kosteikkojen hoitoa edistävä lohkokoh-

tainen ympäristösopimus osana ympäristökorvausjärjestelmää. 

 

Maatalouden ei-tuotannollisten investointien lisäksi kosteikkoja on mahdollista toteuttaa muiden rahoitus-

lähteiden kautta. Vesienhoidon kannalta tärkeää, että kosteikkojen määrää voidaan lisätä. Erinomaisestikin 

toimivien yksittäisten kosteikkojen vaikutus alapuoliseen vesistöön jää helposti olemattomaksi, jos niiden 

lukumäärä valuma-alueella on riittämätön.30  

 

Kosteikot-toimenpiteen toteutumista seurataan kosteikkopinta-alana, joka saadaan yhdistämällä tietoa ei-

tuotannollisten investointien alasta, kosteikkojen hoitoa koskevasta ympäristösopimusten alasta sekä mah-

dollisuuksien mukaan muilta kosteikkoja rakentaneilta tahoilta pyydetystä tiedosta. On tärkeää, että myös 

maatalouden tukijärjestelmien ulkopuolella oleva kosteikkoala tulee huomioon otetuksi. Toisaalta aloja ra-

portoitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että sama kosteikko tulee lasketuksi vain kerran.    

 

 

 

 

 

 

 
28 Koskiaho, J. & Puustinen, M. 2019. Suspended solids and nutrient retention in two constructed wetlands as determined from 

continuous data recorded with sensors. Ecological Engineering (in press). https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.04.006 
29 Koskiaho, J. 2003. Flow velocity retardation and sediment retention in two constructed wetland-ponds. Ecological Engineer-

ing 19(5): 325–337. 
30 Koskiaho, J. & Puustinen, M. 2019. Suspended solids and nutrient retention in two constructed wetlands as determined from 

continuous data recorded with sensors. Ecological Engineering 137: 65–75. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.04.006 
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Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto 

 

Toimenpiteessä raportoidaan luonnonmukaisesti viljellyn pellon sekä ympäristökorvauksen maanparan-

nus- ja saneerauskasvien ja puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpiteen yhteen-

laskettu ala hehtaareina. 

 

CAP-suunnitelman luonnonmukaisen tuotannon tavoiteala vuoteen 2027 on 20 %. Kansallisessa luomuoh-

jelmassa tavoitteena on 25 % pelloista luomutuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on sama kuin 

EU:n Pellolta pöytään -strategiassa ja biodiversiteettistrategiassa.  

 

Maanparannus- ja saneerauskasvit -toimenpiteessä kasvatetaan maanparannus- tai saneerauskasveja 1-

vuotisten tuotantokasvien viljelyssä edellisenä vuonna olleilla lohkoilla. Saneerauskasvit ovat hyödyllisiä 

erityisesti perunalla, sokerijuurikkaalla tai avomaan puutarhakasveilla edellisenä vuonna olleilla lohkoilla.  

 

Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpiteessä viljelijä sitoutuu toteuttamaan 

vähintään yhtä vaihtoehtoista viljelymenetelmää joko yksinään tai täydennettynä kemiallisin torjuntame-

netelmin. Menetelmiä ovat 1) mekaanisesti levitettävien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö 

kasvitautien tai tuholaisten torjunnassa, 2) biohajoava kate 1-vuotisilla kasveilla, 3) hyönteisverkot, 4) pö-

lyttäjähyönteisten levittämien mikrobiologisten kasvinsuojeluaineiden käyttö kasvitautien torjunnassa. 5) 

makroeliövalmisteiden käyttö kasvintuhoojien torjunnassa ja 6) orgaaninen kate monivuotisilla kasveilla. 

 

Talviaikainen kasvipeite 

 

Ekojärjestelmän toimenpiteeseen sisältyvät alat, jotka ovat sängellä tai niillä on kasvusto lokakuun lopusta 

seuraavan kevään kylvömuokkaukseen tai kylvöön asti. Näitä ovat viljan, öljykasvien, kuitukasvien, pal-

kokasvien ja siemenmausteiden sänki, monivuotiset ja yksivuotiset viljellyt nurmet, ruokohelpi, kumina, 

syyskylvöiset viljat, öljykasvit ja muut syyskylvöiset kasvit, keväällä korjattava pellava ja hamppu, kerää-

jäkasvit, luonnonhoitopeltonurmet, viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuskasvit sekä sänki- ja viherke-

sannot.  

 

Kerääjäkasvit 

 

Kerääjäkasvien viljely on hiilen sidontaa ja vesiensuojelua edistävä sekä peltomaan rakennetta parantava 

ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide, jossa viljellään kerääjäkasveja viljelykasvin aluskas-

vina tai sen sadonkorjuun jälkeen syksyllä erillisten ohjeiden mukaan. Kerääjäkasvi voidaan kylvää vilje-

lykasvin aluskasviksi kylvön yhteydessä tai viljan orasvaiheessa esimerkiksi rikkakasviäestyksen yhtey-

dessä. Kerääjäkasvi voidaan kylvää myös viljelykasvin korjuun tai kesannon jälkeen tai ennen korjuuta, 

kuitenkin viimeistään 15.8. Kasvuston saa päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9 ja kasvuston saa 

muokata aikaisintaan 1.10. Aikaisempi päättäminen ja muokkaus on sallittua, jos lohkolle kylvetään syys-

kylvöinen satokasvi. Kerääjäkasvin kasvuajan on oltava vähintään kuusi viikkoa. Kerääjäkasvi voidaan 

jättää kasvamaan kevääseen.  

 

Viljelykasvin on oltava yksivuotisena viljeltävä peltoviljelykasvi tai puutarhakasvi, ei kuitenkaan nurmi-

kasvi. Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä tai muu nurmiheinä, apila tai muu nurmipalkokasvi. Kerääjä-

kasvi voi olla myös usean kasvilajin seos. Yksivuotisilla puutarhakasveilla ja varhaisperunalla kerääjäkasvi 

voi olla myös hunajakukka, öljyretikka tai muokkausretikka. Viljaa voidaan kylvää kerääjäkasviksi vain 

lohkolle, jossa on samana vuonna viljelty varhaisperunaa tai varhaisvihanneksia. Viljelykasvin korjuun tai 

kesannon jälkeen kylvettävää kerääjäkasvia ei saa lannoittaa. Aluskasveilla lannoitus tehdään viljelykasvin 

mukaisesti. Toimenpiteen mukaista korvausta voidaan maksaa vuosittain enintään 30 prosentille tuensaajan 

korvauskelpoisesta sitoumusalasta. 

 

Toimenpiteessä raportoidaan ympäristökorvauksen kerääjäkasvien viljely -toimenpiteen toteutunut ala heh-

taareina. 
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Lannan prosessointi 

 
Lannan prosessointi ja jalostaminen kotieläin- ja turkistuotantovaltaisilla alueilla lannan levitysalan ja ra-

vinteiden hyötykäytön lisäämiseksi on tärkeää. Menetelmiä voivat olla esimerkiksi lannan mekaaninen ja 

kemiallinen separointi, biokaasutus, kompostointi ja lannan tuotteistaminen lannoitteiksi.  

 

Toimenpiteen toteutuminen seurataan asiantuntija-arviona. Apuna voidaan hyödyntää tietoja mm. alueen 

biokaasulaitoksista ja lannan tuotteistamista tekevistä laitoksista. Lisäksi lannan prosessointivälineisiin/lai-

toksiin saaduista investointitukitiedoista voi olla hyötyä. 

 

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen 

 

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen -toimenpide kuuluu tukijärjestelmässä ”Kiertotalouden 

edistäminen”-toimenpiteen alle. Tukijärjestelmässä orgaanisella materiaalilla tarkoitetaan erikseen määri-

teltäviä orgaanisia lannoitevalmisteita, maanparannusaineita tai kasvualustoja, toiselta tilalta hyötykäyttöön 

hankittua kuivalantaa tai lannasta erotettua kuivajaetta.  

 

Tässä raportoidaan orgaanisen aineksen käyttö muuten, paitsi kuituvalmisteiden levitysala raportoidaan 

kohdassa maatalouden uudet vesiensuojelutoimet. Mikäli tukisovellus ei mahdollista tiedon saantia erik-

seen kuidun levitysalasta, raportoidaan kaikki kuidunlevitysalat tässä kohdassa kaksinkertaisen raportoin-

nin välttämiseksi. Orgaanisena aineena levitettävä kuivalanta ei oikeuta korvaukseen, jos se on peräisin 

viljelijän hallinnassa olevalta maatilalta. Tila ei voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaa-

nista materiaalia poikkeuksena biokaasulaitoksen kautta tapahtuva materiaalin kierrättäminen. 

 

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät 

 

Myös ”Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät”-toimenpide kuuluu tukijärjestelmässä ”Kiertota-

louden edistäminen”-toimenpiteen alle. Toimenpiteessä viljelijä sitoutuu levittämään peltolohkolle liete-

lantaa, virtsaa, lietelannasta erotettua nestejaetta. Sijoittamalla levitettävä lietelanta ja vastaavat aineet voi-

vat olla peräisin viljelijän omalta tilalta tai muualta. Sijoitettavan lietelannan ja vastaavien aineiden levi-

tysmäärän oltava vähintään 15 m3/ha ja orgaanisen aineen levitysmäärän vähintään 10 m3/ha. 

 

Lietelannan ja vastaavien aineiden sijoittaminen peltoon on toteutettava laitteella, joka leikkaa pintaan viil-

lon ja valuttaa tai ruiskuttaa lietelannan viiltoon. Lisäksi voidaan käyttää multaavia laitteita, jotka on kyt-

ketty aineita levittävään yksikköön. 

 

Maatalouden tilakohtainen neuvonta  

 

Maatiloilla tehtävä vesiensuojeluun ja ravinteiden käytön tehostamiseen liittyvä tilakohtainen ympäristö-

neuvonta. Neuvontaa voidaan tehdä osana tilojen muuta maatalousneuvontaa tai esimerkiksi nykyisenkal-

taisen Neuvo2030-järjestelmän kautta ympäristökysymyksiin kohdennettuna neuvontana. 

 

Neuvontapalveluiden teemat on tarkennettu erityistavoitteittain ja näiden lisäksi läpileikkaavina ovat digi-

taalinen teknologia ja innovaatiot. teemat ovat: 1. Maatilojen selviytyminen, 2. Kilpailukyky 3. Arvoketju 

4. Ilmasto, 5. Kestävä kehitys, 6. Luonnon monimuotoisuus, 7. Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät, 8. Työl-

lisyys ja kasvu, 9. Ruokaturva ja eläinten hyvinvointi.  

 

Kestävä kehitys (Kestävän kehityksen edistäminen ja luonnonvarojen (kuten vedet, maaperä ja ilma) teho-

kas hoito) -teema sisältää varsinaisen vesiensuojeluun liittyvän neuvonnan, mutta myös muiden teemojen 

alla annettu neuvonta voi edistää myös vesiensuojelua. Teeman alla on mainittu seuraavat aihealueet: digi-

taalinen ravinneväline, ehdollisuus (SMR 2, GAEC 4, GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8), ei-tuotannolliset in-
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vestoinnit, integroitu torjunta, kasvinsuojeluaineiden käyttö ja SMR 12, kasvintuhoojien vastaiset suojelu-

toimet, kosteikon hoitosuunnitelma, luonnonmukainen vesienhallinta, maan rakenteen parantaminen, or-

gaanisten aineiden kierrätys/ravinteiden kierron tehostaminen, orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö/lan-

nan ravinteiden hyväksikäyttö, ravinnetaselaskelmat, torjunta-aineiden kestävä käyttö ja SMR 13, torjunta-

aineiden käytön vähentäminen (Pellolta pöytään strategia), vesipuitedirektiivi ja SMR 1, vesiensuojelu, 

viljelysuunnittelu ja vesitalouteen liittyvät investoinnit. 

 

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla 
 

Ympäristökorvauksen valumavesien hallinta -toimenpiteen turvemaalla toteutettu ala (ha) luetaan vesien-

hoidon toimenpiteen ”säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla” toteutuneeseen alaan. Jos kyseessä 

on turvemaalla sijaitseva hapan sulfaattimaa, niin pinta-ala raportoidaan sen toimenpiteen alla, mitä on 

käytetty korvauksen hakuperusteena. 

 

Toimenpiteessä säädellään kuivatusjärjestelmien avulla pellolta lähtevien valumavesien määrää. Kuivatus-

järjestelmien säätöä toteutetaan joko säätösalaojitetulla lohkoilla, jossa on säätökastelu- tai kuivatusvesien 

kierrätysjärjestelmä. Korvausta voi saada joko säätösalaojituksen hoitotoimenpiteistä taikka säätökastelun 

tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteistä. Tavoitteena on oltava viljelytoimet huomioon ottava, 

mahdollisimman korkea pohjaveden pinnan taso.  

 

Lohkon on sijaittava happamalla sulfaattimaalla tai oltava maalajiltaan turvetta. Turvemaat todetaan vilje-

lijän toimittaman viljavuustutkimuksen perusteella. 

 

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet 

 

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet -toimenpide edistää yksivuotisten viljelykasvien viljelyssä ole-

vien turvepeltojen muuttamista monivuotisiksi suojavyöhykkeen hoitoehtojen mukaan hoidettaviksi nur-

miksi. Toimenpide vähentää turvemaan muokkausta ja siten hidastaa turpeen hajoamista. Turvemaa tun-

nistetaan viljelijän toimittaman viljavuustutkimuksen perusteella. Turvemaan lohkon edellisen vuoden yk-

sivuotisten kasvien viljely selvitetään hallinnon rekisterien perusteella. 

 

Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät 

 

Kipsi, rakennekalkki ja ravinnekuidut peltoon levitettyinä vähentävät eroosiota ja fosforihuuhtoumia. Kip-

sin ja ravinnekuidun vesiensuojeluvaikutuksia on tutkittu pisimpään Suomessa. Parhaillaan on käynnissä 

rakennekalkin ja ravinnekuitujen tutkimuksia sekä suuren mittakaavan kipsin levityshanke Saaristomeren 

valuma-alueella. Ruotsissa rakennekalkkia on tutkittu ja käytetty pitkään ja sen vesiensuojelullisista vaiku-

tuksista on saatu hyviä tutkimustuloksia. Myös Suomessa ensimmäiset tutkimustulokset osoittivat kiinto-

aineksen ja fosforin pitoisuuksien vähentyneen peltojen valumavesissä31. 

 

Kaikki aineet parantavat maan rakennetta ja vähentävät kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin huuh-

toumaa. Kipsin on havaittu vähentävän myös suoraan leville käyttökelpoisen liuenneen fosforin huuh-

toumaa. Rakennekalkki vähentää liuenneen fosforin huuhtoumaa ainakin korkean P-luvun pelloilla. Joki-

oisten ravinnekuitukokeessa ei havaittu liuenneen fosforin huuhtoumassa kasvua, vaikka ravinnekuidut 

nostivat hieman maaperän pH:ta, mikä olisi voinut lisätä fosforin liukoisuutta. Ravinnekuitua myydään 

Suomessa maatalouskäyttöön kompostoituna tai kalkkistabiloituna. 

 

Kipsin suositeltu levitysmäärä on 4 tonnia/ha. Rakennekalkilla on tärkeää, että tuote sisältää vähintään ton-

nin aktiivista rakennekalkkia hehtaaria kohden, ja tämän takia levitysmassa vaihtelee 4–7 tonnia/ha. Ravin-

nekuitua suositellaan käytettävän savisilla sekä multavilla karkeilla mailla 35–50 tn/ha ja vähämultaisilla 

karkeilla mailla 20–25 tn/ha. Kipsin käyttöä ei toistaiseksi suositella järvien valuma-alueille, pohjavesialu-

 
31 https://vesijaymparisto.turkuamk.fi/uutiset/alustavia-tuloksia-rakennekalkki-hankkeen-piloteilta/ 



 

30 

 

eille, eikä syyskylvöisille suorakylvöpelloille. Kipsi ei vaikuta maan pH-arvoon. Luomupelloille tulee käyt-

tää luonnonkipsiä. Rakennekalkki ei ole luomukelpoista ja sen levitysmäärissä tulee huomioida maan pH, 

rakennekalkin koostumus sekä levitysolosuhteet ja se on muokattava nopeasti (24–48 h) maahan. Kipsin ja 

rakennekalkin ja ravinnekuitujen vesiensuojelulliset ja agronomiset hyödyt tulevat parhaiten esiin savi-

mailla. Ravinnekuitu on luomukelpoista paljon orgaanista ainesta sisältävä puupohjainen tuote. Ravinne-

kuidun levityksessä tulee huomioida lannoitusrajat, sekä kuidun sisältämän kadmiumin määrä. Kuidun le-

vityksen ja kylvön väliin on hyvä jättää 14 vuorokauden mittainen varoaika. 

 

Kipsin, rakennekalkin ja ravinnekuitujen levitysaloista saadaan tietoa Vesiensuojelun tehostamisohjelman 

sekä muiden hankkeiden raporteista. Ravinnekuidun levitysaloista saadaan tietoa ympäristökorvauksen 

kiertotalouden edistäminen –toimenpiteen seurantatiedoista, jos kuidun levitysmäärä on mahdollista erottaa 

muista orgaanisista aineksista. Ravinnekuidun levitysaloista saadaan tietoa ympäristökorvauksen kiertota-

louden edistäminen -toimenpiteen seurantatiedoista, jos kuidun levitysmäärä on mahdollista erottaa muista 

orgaanisista aineksista.  

 

 

Turkistuotanto:  

 

Turkistarhojen tehostettuun vesiensuojeluun ja ravinteiden käytön tehostamiseen liittyvä neuvonta 

 

Turkistarhoilla tehtävä vesiensuojeluun ja ravinteiden käytön tehostamiseen liittyvä tilakohtainen ympäris-

töneuvonta. 

 

Turkislannan prosessointi 

 

Lannan käsittely ja jalostaminen turkistuotantovaltaisilla alueilla lannan levitysalan ja ravinteiden hyöty-

käytön lisäämiseksi. Lannan prosessointia edistetään hankkeilla ja investointituilla. Turkislannan proses-

sointi tarkoittaa käytännössä lähes aina sen kompostointia kompostilaatan päällä tai kuivalantalassa. 

 

 

Happamat sulfaattimaat: 

 

Happamien sulfaattimaiden nurmet 

 

Monivuotisia nurmia tarvitaan edelleen happamilla sulfaattimailla, vaikka edellisessä maatalouden ympä-

ristökorvausjärjestelmässä ollutta rannikkoalueen happamille sulfaattimaille tarkoitettua monivuotisten 

ympäristönurmien toimenpidettä ei ole uudessa CAPissa. Puute voidaan korvata muilla monivuotisilla nur-

milla kuten pysyvä nurmi (GAEC 1), pysyvä nurmi Natura 2000 -alueilla (GAEC 10), suojavyöhykkeet ja 

turvepeltojen nurmet (ympäristökorvaus) ja luonnonhoitopeltonurmet, jos niiden kasvustoa ei päätetä (eko-

järjestelmä). Lisäksi vuoden 2023 jälkeen uusille raivioille on suunniteltu pysyvän nurmen vaatimus, jossa 

nurmen voi uusia suorakylvömenetelmällä (GAEC 2 ja jäsenmaalle vapaaehtoinen GAEC). 

 

Tukisovelluksesta saadaan vähintään 5-vuotisten viljeltyjen nurmien alat. Rannikkoalueen happamien sul-

faattimaiden esiintymistodennäköisyys saadaan GTK:n kartta-aineiston avulla. Yhdistämällä aineistot 

ELY-keskukset pystyvät arvioimaan monivuotisten nurmien alan happamilla sulfaattimailla. On kuitenkin 

vältettävä pinta-alan laskemista kahteen kertaan. 

 

Kuivatusolojen säätö happamuuden torjunnassa 

 

Tavoitteena on pohjaveden pinnan säilyttäminen luonnonmukaista korkeammalla rannikkoalueen happa-

milla sulfaattimailla. Pohjaveden pinnankorkeutta voidaan säädellä esim. pohjapatojen avulla. Voi sisältää 

toimenpiteitä sekä maa- että metsätalousmaalla.  
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Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito happamuuden torjunnassa 

 

Säätösalaojituksella ja säätökastelulla peltojen kuivatustehokkuutta voidaan säädellä siten, että pohjaveden 

pinta ei laske sulfidikerrosten alapuolelle. Säätösalaojitukseen luetaan kokoojaojaan asennetut säätökaivot, 

säätökastelu sekä kuivatusvesien kierrätys. Tämä valumavesien käsittelyn ympäristötoimenpide on saman-

lainen kuin edellisellä kaudella. Lisäksi on mahdollisuus uuden säätelyteknologian käyttöönottoon.   

 

Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit -toimella edistetään ympäristöystävälli-

semmän tuotantotavan ja teknologian käyttöönottoa, joiden tavoitteena on myönteinen vaikutus esim. ve-

sitalouteen, ravinteiden kierrätykseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 

  

Sulfaattimaiden riskikartoitus  

 

Kartoitetaan happamien sulfaattimaiden riskialueet maatalousmailla ja viedään ne paikkatietoaineistoihin 

suunnittelun tueksi. Riskialueiden paikkatietoaineisto tulisi olla yhteneväinen muiden sektorien aineistojen 

kanssa, jotta suunnittelua voi tehdä koko valuma-alueelle.  

 

4 Toimialan kannalta keskeiset valtakunnalliset toimenpiteet (ohjauskeinot) ja nii-

den kehittämistarve 
 

Ehdotukset 3. suunnittelukauden valtakunnallisista toimenpiteistä eli ohjauskeinoista on laadittu niiden tar-

peiden perusteella, joita on tunnistettu sektorilla toteutettujen toimenpiteiden kautta. Tulevalle suunnittelu-

kaudelle valtakunnallisia toimenpiteitä on pyritty konkretisoimaan aikaisemmasta. Ohjauskeinojen suun-

nittelussa on huomioitu, että CAP-kausi 2023–2027 ei ole vielä käynnissä toimenpiteiden ja ohjauskeinojen 

toteuttamisen aikana. Ohjauskeinoja ei ole erityisesti valmisteltu CAPin näkökulmasta, vaan laajemmin 

tulevia tarpeita tukevaksi.  

 

Taulukossa 5, 6 ja 7 on esitetty kootusti maatalouden, turkistuotannon ja happamien sulfaattimaiden oh-

jauskeinot ja niiden vastuutahot. Lisäksi on arvioitu, mitä sektorin toimenpiteiden toimeenpanoa ohjaus-

keino edistää, miten ohjauskeinojen toteutumista pystytään seuraamaan ja arvioitu ohjauskeinon kustan-

nusluokat. Nämä on esitetty liitteessä 1. 

 
 

Taulukko 5. Ehdotus maatalouden, happamuuden torjunnan ja turkistuotannon ohjauskeinoista 3. suunnittelukaudelle. 

Ohjauskeino Ohjauskeinokategoria  Päävastuu-
taho 

Muut  
vastuutahot 

Maatalous    

Rahoitetaan maatalouden ravinnepäästöjä vähentä-
vien menetelmien tutkimusta ja kehittämistä ja edis-
tetään niiden käyttöönottoa. 

Tutkimus ja kehittämi-
nen 

MMM, YM  

Rahoitetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamista 
tilusjärjestelyn yhteydessä. 

Taloudellinen ja institu-
tionaalinen, tiedollinen 

MMM ELYt 

Suunnataan CAPin hanketukia vesiensuojelutoimen-
piteiden edistämiseen. 

Taloudellinen ja institu-
tionaalinen, tutkimus ja 
kehittäminen 

MMM ELYt 

Edistetään uusien vesiensuojelukeinojen rahoitus-
mahdollisuuksia sekä menetelmien pitkäisvaikutus-
ten tutkimusta 

Taloudellinen ja institu-
tionaalinen, tutkimus ja 
kehittäminen 

YM. MMM ELYt, tutkimus-
laitokset, hank-
keet, yksityiset 
toimijat 

Otetaan käyttöön viljelykiertoa tukevia työkaluja.  Tiedollinen MMM ELYt, neuvojat 
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Tilakohtaisen neuvonnan kehittäminen paremmin 
nitraatti-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivin ta-
voitteita ja vaatimuksia tukevaksi. 

Tiedollinen YM, MMM neuvojat 

Kehitetään toimintatapamalli kuivatusyhteisöjen 
toimintaan vesienhallintajärjestelmän toteutta-
miseksi. 

Tutkimus ja kehittämi-
nen, tiedollinen 

MMM, YM 
(rahoitus) 

tutkimuslaitokset 

Koulutetaan viljelijöitä luonnonmukaisten vesien-
hallintamenetelmien käyttöön ja maan rakenteen 
parantamiseen. 

Tutkimus ja kehittämi-
nen, tiedollinen 

MMM, YM 
(rahoitus) 

tutkimuslaitok-
set, neuvojat, 
hankkeet 

Tunnistetaan riskialueet (tulva, eroosio ja happamat 
sulfaattimaat) peltolohkotasolla.  

Tiedollinen MMM. YM tutkimuslaitokset 
(mm. SYKE, Luke, 
GTK), ELYt 

Maatalouden vesistökuormituksen seurantaverkos-
ton suunnittelu ja perustaminen ottaen huomioon 
tavoitteet:  
- automaation lisääminen (virtaamat, ravinteet) 
- VEMALA-mallin kuormitusarvioinnin tarkentami-
nen edelleen maatalouden osalta  
- ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset 
vesistökuormitukseen ja toimenpiteiden mitoituk-
seen 
 

Tutkimus ja kehittämi-
nen 

YM, MMM 
(rahoitus) 

Tutkimuslaitok-
set 
(SYKE, hankkeet, 
ELYt) 

Turvepeltojen vesiensuojelutoimenpiteiden kehittä-
minen.  

Tutkimus ja kehittämi-
nen 

MMM, YM Tutkimuslaitok-
set 
(SYKE, Hank-
keet) 

Selvitetään ja edistetään toimenpiteitä, joilla voi-
daan vähentää turvemaiden raivausta pelloksi. 

Tutkimus ja kehittämi-
nen, taloudellinen 

MMM, YM Hankkeet, Luke 

Selvitetään kasvihuonetuotannon vesistövaikutuk-
sia ja niiden vähentämismahdollisuuksia sekä val-
mistelaan ja julkaistaan ohjeistus. 
 

Tutkimus ja kehittämi-
nen, tiedollinen 

YM, MMM Tutkimuslaitok-
set, ELYt, puutar-
hatuotannon 
edunvalvonta 

Edistetään pienten eläintilojen ja hevostallien ympä-
ristönsuojelua ja lannan kierrättämistä.  

Tutkimus ja kehittämi-
nen, tiedollinen 

YM ELYt, kunnat, 
hankkeet 

Kehitetään eläintilojen jaloittelualueiden, ulkotarho-
jen ja säilörehuvarastojen vesien/nesteiden hallin-
taa. 

Tutkimus ja kehittämi-
nen, tiedollinen 

YM, MMM Hankkeet, Luke, 
ELYt 
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Taulukko 6. Ehdotus turkistuotannon ohjauskeinoista 3. suunnittelukaudelle. 

Ohjauskeino Ohjauskeinokategoria  Päävastuutaho Muut  
vastuuta-
hot 

Turkistuotanto    
Selvitetään turkistarhojen valumavesien kä-
sittelyjärjestelmien ja lanta-alustojen mitoi-
tusta ja toimivuuden tehokkuutta ottaen 
huomioon mm. eri eläinlajit, vuodenajat 
sekä tilojen eläinmäärän vaihtelut eri vuo-
denaikoina. 

Tiedollinen  MMM, YM  

Kehitetään toimintatapoja lannan varas-
tointiin ja käsittelyyn turkistarhalla. 

Tutkimus ja kehittäminen MMM, YM  

Tehostetaan turkislannan prosessointia ja 
hyötykäyttöä rahoittamalla investointeja. 

Taloudellinen ja institutio-
naalinen, tutkimus ja kehittä-
minen 

MMM, YM  

Edistetään koulutusta ja neuvontaa valuma-
vesien käsittelyjärjestelmien suunnittelusta, 
käyttöönotosta ja hoidosta (neuvojille ja 
turkistuottajille). 

Tiedollinen  MMM, YM  

Lisätään turkistuotannon vesiensuojeluneu-
vonnan yhteistyötä ja kohdennettua neu-
vontaa (valvojien ja auditoijien yhteistyö). 

Tiedollinen  MMM, YM  

Kehitetään turkistarhoilla käytettäviä re-
huja ja ruokintamenetelmiä ottaen huomi-
oon vesiensuojelutarpeet. 

Tutkimus ja kehittäminen Tutkimuksen rahoit-
tajat 

 

Tuetaan turkistarhojen vesiensuojeluinves-
tointeja.  

Taloudellinen ja institutio-
naalinen 

MMM, YM  

 
Taulukko 7. Ehdotus happamuuden torjunnan ohjauskeinoista 3. suunnittelukaudelle. 

Ohjauskeino Ohjauskeinokategoria Päävastuutaho Muut vas-
tuutahot 

Happamuuden torjunta    

Selvitetään happamien sulfaattimaiden 
alueellista vaihtelua, riskialueita ja laadi-
taan arvio happamuushaittojen osalta vai-
keimmista peltoalueista 

Tutkimus ja kehitys 

 
TEM, MMM, YM  

Hyödynnetään peltolohkojen happamuus-
analyysien tuloksia mm. digitalisoinnin 
avulla.  

Tiedollinen MMM, YM  

Kehitetään alueellisia ennusteita ja auto-
maatio-ohjausta säätösalaojituksen hoi-
don helpottamista varten. 

Tutkimus ja kehitys   

Kehitetään ja otetaan käyttöön kustannus-
tehokkaita menetelmiä happamien sul-
faattimaiden aiheuttamien haittojen vä-
hentämiseksi 

Tiedollinen MMM, YM  

Laaditaan ohjeet happamien sulfaattimai-
den huomioimisesta. Lisätään happamiin 
sulfaattimaihin liittyvää tiedotusta ja neu-
vontaa kaikilla alueilla, joilla esiintyy hap-
pamia sulfaattimaita. 

Tiedollinen MMM, YM  
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4.1 Ohjauskeinojen kuvaukset 

4.1.1 Maatalous 
 

Rahoitetaan maatalouden ravinnepäästöjä vähentävien menetelmien tutkimusta ja kehittämistä ja edistetään 

niiden käyttöönottoa 

 

Tutkimusta ja kehittämistä jatketaan myös vuodesta 2022 eteenpäin. Rahoituslähteitä voi olla useita. Esi-

merkkejä erillisrahoitettavista ohjelmista ovat tällä hetkellä käynnissä olevat ravinteiden kierrätyksen edis-

tämisohjelma ja vesiensuojelun tehostamisohjelma. MMM:n hallinnoima maatilatalouden kehittämisra-

hasto Makera rahoittaa vuosittain useita maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshank-

keita. Rahoituksen kohdentamisesta eri aihealueisiin päätetään vuosittain.32 Lisäksi ravinnepäästöjen kus-

tannustehokasta vähentämistä selvitetään hankkeissa, jotka saavat rahoitusta esimerkiksi EU:n ohjelmista, 

säätiöiltä tai muista yksityistä läheistä. Käyttöönottoa edistetään mm. neuvonnan ja erilaisten hankkeiden 

kautta sekä myönteisten rahoituksen kohdentamisessa huomioidaan myös vaikutusalueen vesistön tilaluo-

kitus. Seurataan myös tarvetta tuettavien toimenpiteiden tai lainsäädännön muutoksille. Menetelmien tut-

kimuksessa ja kehittämisessä huomioidaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit kuten kuivuuden ja 

rankkasateiden vaikutukset. 

 

Rahoitetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamista tilusjärjestelyn yhteydessä 

Tilusjärjestely33 on Maanmittauslaitoksen suorittama maanmittaustoimitus, jolla parannetaan ja nykyai-

kaistetaan tilusrakennetta. Hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea. Valtio osallistuu tilusjärjestelyn 

kustannuksiin.34 Tilusjärjestelyjen yhteydessä voidaan ojitusten lisäksi edistää erilaisten vesiensuojelura-

kenteiden, kuten kosteikkojen ja luonnonmukaisen peruskuivatuksen, toteuttamista. Tilusjärjestelyjen 

avulla voidaan kasvattaa peltolohkojen kokoa ja parantaa peltojen sijaintia, mikä osaltaan voi vähentää 

pellon raivaustarvetta, mahdollistaa vesiensuojelun kannalta parempien lannan levitystekniikoiden käyt-

töönottoa ja lisätä kotieläin- ja kasvintuotantotilojen yhteistyötä.  Lohkojen paremmalla sijoittumisella vä-

hennetään liikenteestä aiheutuvia päästöjä ilmakehään sekä mm. polttoaineiden kulutusta jotka osaltaan 

parantavat maatilojen kannattavuutta. 

Suunnataan CAPin hanketukia vesiensuojelutoimenpiteiden edistämiseen 

CAPin hanketukia on suunnattu nykyisenä sekä edeltävinä tukikausina mm. maatalouden vesiensuojelun 

edistämiseen. Hankkeet ovat tarpeellisia jatkossakin, koska maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta 

on edelleen tarpeen alentaa ja lisäksi on tulossa uusia haasteita mm. ilmastonmuutoksen seurauksena. Li-

säksi tarvitaan laaja-alaisempia koko valuma-alueille kohdistuvia ja vaikuttavampia hankkeita. 

Otetaan käyttöön viljelykiertoa tukevia työkaluja 

Monipuolisilla viljelykierroilla on suuri merkitys viljelyn kestävyydelle. Ne tuottavat merkittäviä ekosys-

teemipalveluita sekä satohyötyjä. Monipuolinen viljelykierto parantaa maan rakennetta ja viljavuutta sekä 

lisää viljelyn ilmastokestävyyttä. Käyttöön tulisi ottaa työkaluja, jotka auttavat viljelijöitä viljelykierron 

suunnittelussa. Esimerkiksi VILKAS-hankkeessa35 on tuotettu laajoihin aineistoihin perustuva, viljelykier-

tojen monipuolistamiseen kannustava ja taloudelliset reunaehdot huomioiva vuorovaikutteinen suunnitte-

lutyökalu viljelijöiden käyttöön. Työkalu tulee Luken Taloustohtoriin PeltoOptimi-työkalun viljelijäkäytön 

 
32 Makeran tutkimus- ja kehittämismäärärahan haku vuodelle 2020. https://mmm.fi/hakuilmoitusartikkeli/-/asset_publisher/ma-

keran-tutkimus-ja-kehittamismaararahan-haku-vuodelle-2019 
33 Tilusjärjestely. https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/maanmittauspalvelut/tilusjarjestely 
34 Laki uusjakojen tukemisesta (1423/20914). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141423 
35 Viljelykiertojen monipuolistamiseen kannustava vuorovaikutteinen suunnittelutyökalu (VILKAS). https://mmm.fi/mato/vil-

kas 
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laajentamisen jälkeen, arviolta vuosien 2021–2022 aikana. Työkalun käyttöönottoa tulisi tukea viljelijöille 

kohdistetun neuvonnan avulla.  

Tilakohtaisen neuvonnan kehittäminen paremmin nitraatti-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivin tavoitteita 

ja vaatimuksia tukevaksi 

Kehitetään neuvontaa siten, että se tukee paremmin nitraatti-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivin tavoit-

teita. Tätä varten valmistellaan koulutuspaketti sekä koulutetaan neuvojia, jotta vesienhoitoalueelle suun-

nitellut toimenpiteet voidaan ottaa tehokkaammin käyttöön tilakohtaisen neuvonnan avulla. Toimenpitei-

den suunnittelussa voidaan hyödyntää myös alueellisista hankkeista saatuja hyviä käytänteitä sekä kartoit-

taa ja toteuttaa vesialueen muiden omistajien kanssa yhteishankkeita mm. vesistökunnostuksia tai kosteik-

koinvestointeja, joilla tavoitellaan vesistön hyvää tilatavoitetta. Myös vesienhoidon kuulemispalautteessa 

nousseita teemoja jaloittelualueiden ja säilörehun nesteiden varastoinnin sekä pienten eläinsuojien ja he-

vostallien lannan käsittelyn ja varastoinnin parantamisesta voidaan edistää neuvontaa kehittämällä. 

Kehitetään toimintatapamalli kuivatusyhteisöjen toimintaan vesienhallintajärjestelmän toteuttamiseksi 

 

Kehitetään eri sektorien välistä yhteistoimintaa vesiensuojelussa. Valuma-alue tason suunnittelussa voi-

daan huomioida eri maankäyttösektoreiden tarpeet ja yhteisvaikutukset. Tällöin toimivien kuivatusjärjes-

telmien toteuttaminen sekä tehokkaiden vesiensuojelurakenteiden hyödyntäminen on nykyistä helpompaa.  

Ojitusyhteisöjen käyttöön on tarpeen kehittää ja viedä käytäntöön toimintatapamalli, jolla voidaan edistää 

luonnonmukaista peruskuivatusta, vesiensuojelumenetelmien ja -rakenteiden käyttöönottoa ja parantaa kui-

vatusvesien laatua. Menettelyn käyttöönotto edellyttää toimintamallin luomista hyvin suunniteltujen ja to-

teutettujen pilottien avulla. Uusi malli tarjoaisi paremmat mahdollisuudet hallita vesistökuormitusta yksit-

täisiä maatiloja tehokkaammin ja edistää sopeutumista muuttuviin paineisiin, kuten ilmastomuutokseen. 

Tällaisen mallin toteutusta on selvitetty muun muassa Samassa Vedessä -hankkeessa36. Myös vesiensuoje-

lun tehostamisohjelmassa tuotetaan tietoa valuma-aluekohtaisesta vesienhallinnasta ja luontopohjaisista 

ratkaisuista. CAP-järjestelmän ympäristön tilaa ja tuotannon kestävyyttä edistäviin ojitusinvestointeihin on 

suunnitteilla velvoite yhteistoimintaan, joka osaltaan edistäisi ojitusyhteisöjen toiminnan aktivoitumista. 

 
Koulutetaan viljelijöitä luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöön ja maan rakenteen paranta-

miseen 

 

Tutkimukset tuottavat tietoa luonnonmukaisista vesienhallintamenetelmistä ja maan rakenteen parantami-

sesta. Luonnonmukaisilla vesienhallinnan keinoilla voidaan poistaa liettyneiden ojauomien sedimenttiä 

sekä lisätä vedenviipymää mm. pohjapatojen ja tulvatasanteiden avulla. Tavoitteena voi olla myös rantojen 

eroosiosuojaukseen liittyvät toimenpiteet. 

 

Neuvojat ja hankkeet välittävät uutta tietoa viljelijöille. Alueellisia hankkeita, joissa esitellään uusia raken-

teellisia ratkaisuja ja toimintamalleja tulee myös edistää. 

 

 

Tunnistetaan riskialueet (tulva, eroosio, happamat sulfaattimaat) peltolohkotasolla  

 

Jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaasti, tarvitaan tarkempia peltolohkotason kartta-aineistoja ja 

mallitukseen perustuvia työkaluja. Edistetään näiden aineistojen tuottamista ja käyttöön ottamista. Riski-

alueiden kartoituksessa huomioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutukset. 

 

Tällä hetkellä on jo olemassa erilaisia kartta-aineistoja ja mallitarkasteluja. Tulvavaara- ja tulvariskikartat 

on laadittu merkittäville tulvariskialueille. Tulvavaarakarttoja on lisäksi saatavilla noin 100 muulta alueelta, 

 
36 Maatalouden rehevöittävä fosforikuormitus ja sen vähentäminen. www.samassavedessa.fi/ 

http://www.samassavedessa.fi/
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koko Suomen rannikolta sekä patojen vahingonvaara-alueilta. Eroosioriskikartoitukseen on kehitetty 

RUSLE-malli. Lisäksi tietoa on happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyydestä ja kairaus- ja 

analyysituloksista. Jatkossa tarvitaan kehitystyötä, jotta erilaiset kartta-aineistot ja mallitarkastelujen tiedot 

saadaan yhdistettyä viljelijöiden tarvitsemaan lohkotason tietoon. 

 

Maatalouden vesistökuormituksen seurantaverkoston suunnittelu ja perustaminen 

 

Maatalouden vesistökuormituksen seurantaan perustetaan seurantaverkko, jonka avulla saadaan nykyistä 

kattavampaa tietoa maatalouden vaikutuksesta vesien laatuun. Kerättyä tietoa voidaan käyttää vesiensuo-

jelun kehittämisessä. Ensimmäiseksi valmistellaan suunnitelma vesistökuormituksen seurannan toteuttami-

sesta. Seurantaverkon suunnittelussa otetaan huomioon automaattiseurannan lisääminen, VEMALA-mallin 

tarkentaminen edelleen maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen osalta sekä ilmastonmuutoksen vai-

kutukset kuormitukseen ja toimenpiteiden mitoitukseen. Seurantaverkossa mittauspisteitä tulee olla katta-

vasti eri puolilla Suomea ja niiden tulee perustua pitkäaikaiseen rahoitukseen. 

 

Turvepeltojen vesiensuojelutoimenpiteiden kehittäminen 
 

Edistetään tutkimusta turvepeltojen vesiensuojelutoimenpiteistä ja viedään toimenpiteitä käytäntöön. Tur-

vepelloista ja niiden vesistövaikutuksista tarvitaan nykyistä tarkempaa tietoa. Myös toimintatapoja ja neu-

vontaa turvepeltojen ympäristönsuojelusta tulee kehittää. Toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen37 

linjauksia, joiden mukaan turvepeltojen käytöstä aiheutuvaa vesistökuormitusta vähennetään mm. viljely- 

ja ojitusteknisiä menetelmiä kehittämällä. Päätöksen mukaisesti parannetaan myös tietopohjaa ja tietojär-

jestelmiä. 

 

Parhaillaan on käynnissä mm. hankkeita, joissa tuotetaan tietoa turvemaiden ympäristökuormituksesta ja 

etsitään toimintamalleja turvemaiden viljelystä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja salaojavesivalun-

nan ravinnehävikkien hallintaan38. Hankkeissa selvitetään kevätviljojen ja monivuotisten nurmien, kiven-

näislannoituksen ja kesannointimenetelmän vaikutuksesta ravinteiden huuhtoutumiseen turvemailla.39  

 
Selvitetään ja edistetään toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää turvemaiden raivausta pelloksi 

 
Edistetään valtionneuvoston periaatepäätöksen40 linjauksia, joiden mukaan turvepeltojen raivaamisesta ai-

heutuvien haitallisten ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutusten vähentämiseksi raivauspainetta pie-

nennetään rajoittamalla EU:n säädösten mahdollistamissa puitteissa tukien myöntämistä uusille raivatuille 

pelloille, kehittämällä lannan levitykseen ja prosessointiin liittyviä tekniikoita sekä edistämällä pellonrai-

vauksen kohdentamista kivennäismaille.  

 

Turvemaiden raivausta on pyritty vähentämään mm. tilusjärjestelyin, tukipolitiikalla ja lannan prosessointia 

kehittämällä. Näitä toimia on tarpeen jatkaa. Lisäksi tarvitaan tutkimusta ja kehittämistoimia, joissa selvi-

tetään uusia toimia turvemaiden raivauksen vähentämiseksi sekä ohjeistusta ja neuvontaa toimien käytän-

töön viemiseksi. 
 

Turvemaata raivataan peltokäyttöön nykyään noin 2 000 ha/v. Raivaus voi olla ostamista helpompaa, koska 

pellon hinta on korkea, peltoa ei ole tarjolla sopivalta etäisyydeltä ja raivaus koetaan edullisemmaksi ja 

 
37 Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (2012) 

https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-

e3c4-497d-8cff-26f343896c37 
38 Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. https://www.proagriaoulu.fi/fi/turvemaiden-viljely/ 
39 Turvemaiden ravinnehuuhtoumat – suomalaisen tutkimustiedon yhteenveto. https://www.luke.fi/projektit/tura-turvemaiden-

ravinnehuuhto/ 
40 Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (2012) 

https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-

e3c4-497d-8cff-26f343896c37 

https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-e3c4-497d-8cff-26f343896c37
https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-e3c4-497d-8cff-26f343896c37
https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-e3c4-497d-8cff-26f343896c37
https://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5-suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-e3c4-497d-8cff-26f343896c37
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varmemmaksi pitkällä aikavälillä. Raivauksella voidaan myös yhdistää peltokuvioita ja parantaa lohkojen 

muotoa. Kun tilakoko kasvaa, eikä lannanlevitykseen tai rehuntuotantoon tarvittavaa peltoalaa ole muuten 

saatavissa, jää raivaus ainoaksi vaihtoehdoksi.41  

 

 

Selvitetään kasvihuonetuotannon vaikutuksia vesiin ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia 

sekä kehitetään ohjeistusta 

 

Kasvihuonetuotannosta voi syntyä vaikutuksia vesiin esimerkiksi veden otosta ja ylikasteluveden ja jättei-

den käsittelyssä. Tutkimus- ja selvityshankkeissa on tärkeää huomioida erilaisten tuotantoalojen vaikutuk-

sia ja tarpeita. On myös tärkeää huomioida kasvihuoneyksiköiden vaihtelevat kokoluokat. Kasvihuonetuo-

tannon vaikutuksista tarvitaan lisää tietopohjaa sen vesistövaikutuksista käytettäväksi vesienhoidon suun-

nittelussa. Myös sovellettavien ohjauskeinojen kuten informaatio-ohjauksen ja lainsäädännön nykytila ja 

kehittämistarpeet olisi perusteltua koota yhteen. Selvitetään mahdolliset nykyiset vesien ja jätteiden käsit-

telymenetelmät ja arvioidaan niiden tehokkuutta. Kehitetään myös uusia kustannustehokkaita vesien ja näi-

den jätteiden käsittelymenetelmiä. 

 

Mahdollisiin ylikasteluveden käsittelymenetelmiin kuuluvat esimerkiksi ylikasteluveden kierrätys tai yli-

kasteluveden käsittely. Suljettu kastelujärjestelmä säästää vettä, lannoitteita ja ympäristöä, mutta edellyttää 

kasteluveden puhdistamista kasvitautien leviämisen ehkäisemiseksi. Ylikasteluvesiä voidaan myös puhdis-

taa yhteispuhdistamossa.  

 

Kasvihuonetuotantoon sovellettavan sääntelyn, parhaiden käytäntöjen ja esimerkkien sekä ohjeistuksen tar-

koitus on tukea toiminnanharjoittajia ympäristölainsäädännön soveltamisessa ja viranomaisia toimeenpa-

nossa.  

 

 

Edistetään pienten eläintilojen ja hevostallien ympäristönsuojelua ja lannan kierrättämistä 

 

Pienet eläinsuojat ja hevostallit eivät ole vastaavanlaisen säännöllisen ympäristövalvonnan piirissä kuin 

luvan- ja ilmoituksenvaraiset eläinsuojat. Myös pienillä tiloilla voi olla ympäristövaikutuksia ja lannan 

kierrättämistä tulee edistää. Selvitetään ja edistetään pienten eläintilojen ja hevostallien ympäristönsuoje-

lumahdollisuuksia ja lannan kierrättämisen mahdollisuuksia. 

 

 

Kehitetään eläintilojen jaloittelualueiden, ulkotarhojen ja säilörehuvarastojen vesien/nesteiden hallintaa 

 

Säilörehusta, jaloittelualueilta ja tarha-alueilta muodostuu nesteitä ja valumavesiä, joiden määrä vaihtelee 

sääolosuhteista ja rakenteista riippuen. Määrän vaihtelu vaikeuttaa riittävän varastointi- ja käsittelykapasi-

teetin varmistamista. Tarvitaan tietoa siitä, millaisia vesien ja nesteiden hallinnan keinoja voidaan tarvit-

taessa ottaa käyttöön, mikäli varastot eivät sääolosuhteiden vaihdellessa tai muiden muutosten myötä rii-

täkään. Myös erilaisten käsittelyjärjestelmien ja pienpuhdistamojen soveltuvuudesta tarvitaan ajantasaista 

tietoa. Selvitetään ja otetaan käyttöön keinoja nesteiden ja valumavesien parempaan hallintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Kekkonen: Turvemaiden viljelytilanne Suomessa. Esitelmä. https://www.ilmase.fi/site/wp-content/uploads/2017/11/Turve-

maaty%C3%B6paja_Hanna_Kekkonen_esitys.pdf 
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4.1.2 Turkistuotanto 
 

Selvitetään turkistarhojen valumavesien käsittelyjärjestelmien ja lanta-alustojen mitoitusta ja toimivuuden 

tehokkuutta ottaen huomioon mm. eri eläinlajit, vuodenajat sekä tilojen eläinmäärän vaihtelut eri vuoden-

aikoina  

 

Ympäristöluvissa edellytetään, että turkistarhoilla on valumavesien käsittelyjärjestelmät ja lanta-alustat. 

Tarvitaan tietoa niiden oikeasta mitoituksesta ja toimivuudesta. Lisäksi tarvitaan ohjeet niiden hoidosta. 

Vesienkäsittely suunnitellaan tarhan olosuhteisiin ja paikkaan sopivaksi huomioiden mm. tarha-alueen 

maalaji, maaperän kaltevuus ja vesien keräilymahdollisuudet. Tarvitaan tietoa siitä, miten mitoituksessa 

tulee huomioida kasvatettavat eläinlajit, eri vuodenaikojen vaikutus vesienkäsittelyjärjestelmien toimivuu-

teen sekä se, että eläinmäärä vaihtelee eri vuodenaikoina. 

 

Kehitetään toimintatapoja lannan varastointiin ja käsittelyyn turkistarhalla 

 

Kehitetään toimintatapoja, joilla turkislanta saadaan lanta-alustoilta mahdollisimman lyhyen säilytysajan 

jälkeen lantalaan ja se varastoidaan ja käsitellä niin, että valumat ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. 

 

Tehostetaan turkislannan prosessointia ja hyötykäyttöä rahoittamalla investointeja 

 

Rahoitetaan investointeja ja tutkimus- ja kehittämishankkeita, joilla edistetään turkislannan prosessointia 

ja lannan ympäristöystävällisempää hyödyntämistä. Investointeja tarvitaan lannan prosessointiin ja hank-

keita lannan jatkojalostamisen tutkimiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on, että lan-

nasta saadaan tuotteita, joita voidaan hyödyntää ympäristön kannalta nykyistä paremmin ja siten vähentää 

ravinnekuormitusta vesistöihin. 

 

Turkislannan prosessointia on tutkittu muun muassa Turkisteho-hankkeessa, jossa todettiin turkislannan 

pyrolysointi ja biokaasutus hyviksi turkislannan käsittelymenetelmiksi erityisesti suuressa mittakaavassa 

toteutettuina. Bioarvolanta-hankkeessa42 tutkittiin biohiilen toimivuutta kompostoidun turkislannan pääs-

töjen vähentämisessä. Hanke johti siihen, että perustettiin yritys, joka tekee biohiilen ja turpeen kanssa 

kompostoidusta turkislannasta kasvualustoja.  

 

Edistetään koulutusta ja neuvontaa valumavesien käsittelyjärjestelmien suunnittelusta, käyttöönotosta ja 

hoidosta (neuvojille ja turkistuottajille) 

 

Järjestetään turkistuottajille ja alan neuvojille koulutusta ja neuvontaa ja kehitetään oppaita valumavesien 

käsittelyjärjestelmien suunnittelusta, käyttöönotosta ja hoitamisesta sekä vesinäytetulosten tulkitsemisesta.  

Lisätään tietoa siitä, miten ongelmatilanteissa tulisi toimia ja mistä ohjeistusta on saatavilla.  

 

Lisätään turkistuotannon vesiensuojeluneuvonnan yhteistyötä ja kohdennettua neuvontaa (valvojien ja au-

ditoijien yhteistyö) 

 

Lisätään ympäristönsuojeluviranomaisten, neuvojien ja turkistarhojen auditoijien yhteistyötä sekä opaste-

taan auditoijia ja neuvojia ympäristöasioissa, jotta turkistarhojen ongelmakohtien havaitsemista ja tarvitta-

vien korjaustoimenpiteiden tekemistä voidaan edesauttaa. Tällä edistetään ympäristöluvan määräysten toi-

meenpanoa ja ongelmien ratkaisua. Yhteistyötä voidaan tehdä sekä tarkastuksien että tilakäyntien osalta. 

Suomen turkistarhoista lähes kaikki on sertifioitu, jolloin auditoija käy tilalla vuosittain eri vuodenaikoina. 

Turkistarhojen laatujärjestelmän yksi osa-alue on ympäristönhoito, joka tarkastetaan auditoinneissa joka 

kolmas vuosi. Neuvoja käy tilalla neuvomassa tuottajaa mm. siinä, kuinka tilalla havaitut epäkohdat voi-

daan korjata. 

 

 

 
42 https://www.luke.fi/projektit/bioarvolanta-biohiili-paastoje/ 
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Kehitetään turkistarhoilla käytettäviä rehuja ja ruokintamenetelmiä ottaen huomioon vesiensuojelutarpeet 

 

Edistetään hankkeita, joissa tarkastellaan, miten turkiseläinten rehuja ja ruokintamenetelmiä voitaisiin ke-

hittää vesiensuojelun näkökulmasta, etteivät ruoan sisältämät ravinteet päätyisi vesistöihin. Turkiseläinten 

rehun raaka-aineet sisältävät runsaasti typpeä ja fosforia. Ravinteet, joita eläin ei pysty hyödyntämään, pää-

tyvät ulosteeseen. Rehuja voidaan kehittää niin, että ravinteet tulevat mahdollisimman tarkkaan käytettyä 

eläinten kasvuun ja karvan kehittämiseen. Ruokintamenetelmiä tehostamalla voidaan välttää hukkarehua, 

jota saattaa jäädä syömättä.  

 

Tuetaan turkistarhojen vesiensuojeluinvestointeja  

 

Tuetaan turkistarhojen vesiensuojelurakenteiden rakentamista investointituilla. Ehtona tuen saamiselle tu-

lee olla kunnollinen suunnitelma ja se, että järjestelmä on toteutettu suunnitelman mukaisesti.  

 

 

4.1.3 Happamuuden torjunta 
 

Selvitetään happamien sulfaattimaiden alueellista vaihtelua, riskialueita ja laaditaan arvio happamuushait-

tojen osalta vaikeimmista peltoalueista  

 

Arvioidaan yleiskartoituksen perusteella happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys eri alu-

eilla. 

 

Tunnistetaan riskinarvioinnin perusteella happamien sulfaattimaiden riskialueet, jonne toimenpiteitä voi-

daan jatkossa kohdentaa. Tavoitteena on tunnistaa maatalousalueet, joilta suurimmat happamuushaitat syn-

tyvät ja edistää käyttökelpoisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon 

mm. hapontuottopotentiaalin suuruus ja ympäristövaikutukset.  

 

Parhaillaan kehitetään maasto- ja kenttälaboratorio-olosuhteissa luotettavasti toimivaa happamien sulfaat-

timaiden tunnistusmenetelmää43. Sen on tarkoitus korvata nykyisin käytössä oleva inkubointimenetelmä. 

Tavoitteena on myös kehittää menetelmä, jolla voidaan arvioida maaperän happamuuspotentiaalia.  

 

Hapanta sulfaattimaata muodostuu, kun noin 0,5–1,5 metrin syvyydessä oleva sulfidikerros altistuu ilma-

kehän hapelle esim. ojitus-, perkaus- tai kaivaustoiminnon yhteydessä. Tarvitaan tietoa siitä, missä maan-

tieteellisillä alueilla potentiaalisia happamia sulfaattimaita esiintyy ja miten ne pitää ottaa huomioon, kun 

maankäyttöä suunnitellaan tai toteutetaan. Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden nopea tunnistaminen 

on tärkeätä, jotta niihin törmättäessä, voidaan nopeasti ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin happamuushaittojen 

ehkäisemiseksi.  

 

Hyödynnetään peltolohkojen happamuusanalyysien tuloksia mm. digitalisoinnin avulla 

 

Yksittäiset peruslohkojen happamuusanalyysitulokset toimitetaan nykyisin kunnan maaseutuviranomai-

selle, mutta niitä ei tallenneta tietojärjestelmiin. Kehitetään järjestelmiä niin, että tulokset voidaan jatkossa 

tallentaa maaseutuhallinnon tietojärjestelmään. Hyödynnetään tietoja alueellisesti ja valtakunnallisesti mm. 

maaseutuohjelman valmistelussa, vaikutusten seurannassa, tutkimuksessa ja tilastoinnissa. 

 

Kehitetään alueellisia ennusteita ja automaatio-ohjausta säätösalaojituksen hoidon helpottamiseksi  

 

Säätösalaojituksen avulla voidaan pitää pohjaveden korkeus mahdollisimman korkealla kasvukauden ai-

kana. Tämä vähentää happamien sulfaattimaiden hapettumista ja lisää satomääriä varsinkin kuivina kesinä. 

 
43 Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille – Tunnistus’ –hanke. 

https://www.syke.fi/hankkeet/tunnistus  
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Säätösalaojituksen hoidon helpottamiseksi tarvittaisiin alueellisia ennusteita sademääristä. Kehitteillä ole-

van säätösalaojien automaattisen säädön tehtävänä on vähentää työtä ja helpottaa pohjavedenpinnan säätöä 

eri sääolosuhteissa. 

 

Kehitetään ja otetaan käyttöön kustannustehokkaita menetelmiä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien 

haittojen vähentämiseksi  

 

Happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämiseksi tarvitaan edelleen uusia tutkimustietoon pohjautuvia 

menetelmiä. Yksi tällainen on PRECIKEM-käsittely, jonka kehittämistä tulee jatkaa. Menetelmässä sala-

ojaputkistoon säätökaivojen kautta pumpattu kalsiumkarbonaatti- ja kalsiumhydroksidiliuoksen tarkoituk-

sena on neutraloida maahuokosissa olevaa happoa sekä hidastaa sulfidien hapettumista katalysoivien asi-

dofiilisten (happamissa oloissa viihtyvien) mikrobien toimintaa sekä samalla vähentää niiden aiheuttamaa 

haponmuodostusta. Käsittely pitää toistaa noin viiden vuoden välein.   

 

Laaditaan ohjeet happamien sulfaattimaiden huomioimisesta. Lisätään happamiin sulfaattimaihin liittyvää 

tiedotusta ja neuvontaa kaikilla alueilla, joilla esiintyy happamia sulfaattimaita. 

 

Laaditaan uusimpien tutkimusten perusteella ohjeita ja oppaita, miten happamat sulfaattimaat tulisi ottaa 

huomioon eri sektoreiden toiminnassa esim. peruskuivatus, vesirakentaminen, metsätalous ja maankäytön 

suunnittelu ja rakentaminen.  

 

Lisätään neuvontaa ja tiedotusta kaikilla alueilla, jolla esiintyy happamia sulfaattimaita. Neuvontaa tulee 

tehdä eri sektoreilla maanomistajille ja muille toimijoille happamien sulfaattimaiden tunnistamisesta sekä 

niillä tehtävistä happamuudentorjuntatoimenpiteistä, jotta happamat sulfaattimaat osataan ottaa huomioon 

toiminnassa entistä paremmin. Kootaan uusimpaan tietoon perustuvat neuvontamateriaalit. Materiaalien 

kokoamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi eri hankkeiden tuloksia44. 

 

5 Toimenpiteiden kustannusten ja tehokkuuden arviointi 

5.1 Toimenpiteiden kustannukset 
 

Arviot toimenpiteiden kustannuksista on esitetty liitteessä 2. Maatalouden toimenpiteiden kustannuksia on 

täydennetty CAP-valmistelun kautta saatujen kustannustietojen perusteella. Lisäksi turkistuotannon ja hap-

pamuuden torjunnan muita kustannuksia on tarkennettu. 

 

Toimenpiteiden kustannusten laskennassa on käytetty yhteisiä periaatteita: 

• pääomituksessa käytettään yleistä investointien korkokantaa 3,5 % ja 

• vanhojen toimenpiteiden osalta kustannukset on päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta. Tarkis-

tuksessa on käytetty seuraavia kertoimia 2007→2018 käytettävä kerroin on 1,21 ja 2013→2018 

käytettävä kerroin on 1,06. 

 

5.2 Toimenpiteiden kohdentaminen ja tehokkuuden arviointi 
 

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon sekä paikalliset ja vesistöaluekohtaiset 

vesien tilatavoitteet. Maatalousmaan ominaisuuksissa kuten multavuudessa, maalajeissa ja viljavuudessa 

on eroja koko maan tasolla, mutta myös suunnittelualueiden sisällä. Viljelykäytännöt vaihtelevat eri alueilla 

mm. tuotantosuuntien erilaisen painottumisen seurauksena. Nämä kaikki vaikuttavat toimenpiteiden tar-

peen arviointiin ja niiden kohdentamiseen. Vesistöalueella toimenpiteiden kohdentaminen tulee tehdä ve-

sistöittäin paikallisten kuormituspaineiden perusteella.  

 
44 Esim.: Catermass, BEFCASS, VIMLA ja Salaojitusmenetelmien ympäristövaikutuksia happaman sulfaattimaan koekentällä 



 

41 

 

 

Ympäristökorvausjärjestelmän vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat eroosiontorjuntaan sekä fosfori- ja 

typpikuormituksen vähentämiseen. Toimenpiteiden pitkäjänteinen toteuttaminen on järjestelmän vahvuus. 

Ohjelman kehittämistarpeet koskevat kohdentamismekanismeja sekä vähemmän toteutettujen toimenpitei-

den laaja-alaistamista ja ohjeistuksen tarkentamista, kuten kerääjäkasvien käyttöä talviaikaisena kasvipeit-

teenä.  

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan eroosiontorjuntatoimenpiteiden paremmalla kohdentamisella olisi 

mahdollista vähentää merkittävästi kiintoaine- ja partikkelifosforikuormitusta. KiertoVesi-hankkeessa ar-

vioitiin, että toimenpiteiden kohdentaminen peltojen kaltevuuden mukaan alentaisi nykytilan kiintoaine- ja 

partikkelifosforikuormitusta noin 20 %. Hankkeessa todettiin myös, että oikeille paikoille sijoitettujen toi-

menpiteiden vaikutus korostuu erityisen sateisina vuosina. Toimenpiteiden kohdentaminen pellon kalte-

vuuden perusteella ei pienennä typpikuormitusta, mutta sitä voidaan vähentää muilla toimin, esimerkiksi 

kerääjä- ja aluskasvien käytöllä.  Kevennetysti muokatussa tai kasvipeitteisellä lohkolla maan pintaan ri-

kastuva fosfori nostaa maavedessä olevan liukoisen fosforin ns. tasapainopitoisuutta kynnettyyn maahan 

verrattuna ja lisää liukoisen fosforin huuhtoutumisriskiä. Huuhtoutuva liuennut fosfori on osin peräisin pel-

lon pinnalla hajoavasta kasvimassasta ja osin maan pintakerroksesta, johon helppoliukoista fosforia kertyy 

vuosien kuluessa.45 

Uusien vesiensuojelumenetelmien kuten kipsin ja rakennekalkin käyttö on kustannustehokkainta ja sopii 

parhaiten savimaille, joissa P-luku on korkea. Maanparannuskuiduista saadaan tehoa muillakin maalajeilla. 

Oleellista kaikissa uusien keinojen käytössä on toimia tutkittujen periaatteiden mukaan, jolloin vesiensuo-

jeluhyödyt ovat suurimmat. On tärkeää huomioida myös se, ettei kaikkia toimenpiteitä voida toteuttaa kai-

killa alueilla. Oleellinen näkökulma vesienhoidon suunnittelussa on alueellisiin ja paikallisiin ominaispiir-

teisiin pohjautuva toimenpidekokonaisuus, jonka potentiaaliset ympäristövaikutukset realisoidaan todelli-

seen tarpeeseen ja vaikuttavuuteen perustuvalla kohdentamisella.  

Maatalouden toimenpiteiden kohdentamisen avuksi Varsinais-Suomen ELY-keskus on kehittänyt KO-

TOMA-mallin (maatalouden vesiensuojelun kohdentamiseen suunniteltu malli).46 KOTOMA-mallilla tuo-

tetut aineistot on toimitettu ELY-keskusten suunnittelijoiden käyttöön. Mallin avulla voidaan listata järjes-

tykseen kuormittavimmat peltolohkot ja antaa niille yksilöityjä toimenpidesuosituksia. Mallilla suunnitte-

lualueille voidaan valita toimenpide ja priorisoida ne peltolohkot, joille vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. 

biohiili, säätösalaojitus, lannan levitys, suojavyöhykkeiden sijoittaminen, kipsin levitys) on kannattavinta 

kohdentaa. Malli huomioi lainsäädännön, tukiehdot ja pellon olosuhteet kuten vesistön läheisyyden, eroo-

sioherkkyyden, kaltevuuden ja maalajin. 

Taulukossa 8 on arvioitu toimenpiteiden tehokkuutta ravinne-, kiintoaine-, haitallisten aineiden ja happa-

muuskuormituksen, hydrologis-morfologisten paineiden ja pohjavesien riskien vähentämisessä yleisellä ta-

solla. Toimenpiteiden tehokkuutta arvioitiin asteikolla: erittäin tehokas, tehokas, melko tehokas, hieman. 

Neuvontaa ja koulutusta tukevat toimenpiteet arvioitiin välillisesti tehokkaaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Puustinen ym. 2019. Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan. KiertoVesi-hankkeen loppura-

portti. 
46 https://www.ymparisto.fi/kotoma 
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Taulukko 8. Arvio toimenpiteiden tehokkuudesta ravinne-, kiintoaine-, haitallisten aineiden ja happamuuskuormituksen, hydrolo-

gis-morfologisten paineiden ja pohjavesien riskien vähentämisessä.  

Toimenpiteen nimi Toimenpiteen tehokkuus  
Ravinne-
kuormi-
tuksen vä-
hentämi-
nen 

Orgaani-
sen ai-
neen/kii
ntoaine-
kuormi-
tuksen 
vähentä-
minen 

Haitallis-
ten ai-
neiden 
kuormi-
tuksen 
vähentä-
minen 

HyMo-
painei-
den vä-
hentä-
minen 

Pohjave-
sien ris-
kien vä-
hentämi-
nen 

Happa-
muus-
kuormi-
tuksen 
vähentä-
minen 

Maatalous             
Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta 

Tehokas Tehokas Hieman Ei Tehokas Ei 

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspää-
tösten mukaiset toimenpiteet 

Tehokas Tehokas Hieman Ei Tehokas Ei 

Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimen-
piteet 

Hieman Hieman Tehokas Ei Tehokas Ei 

Ehdollisuuden vaatimukset Tehokas Tehokas Tehokas Ei Tehokas   
Uudistetun lannoitelain nojalla annettu valtio-
neuvoston asetus fosforin käytön sääntelystä 

Tehokas Tehokas Hieman Ei Hieman Ei 

Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala  Tehokas Tehokas Hieman Ei Hieman Hieman 
Maatalouden suojavyöhykkeet Melko teho-

kas  
Tehokas Tehokas Hieman Tehokas Ei arvioitu 

Maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoi-
topellot 

Tehokas Tehokas Tehokas Ei Hieman Ei arvioitu 

Kosteikot Melko teho-
kas 

Tehokas Hieman Teho-
kas 

Ei Hieman 

Luonnonmukainen peruskuivatus Melko teho-
kas 

Tehokas Hieman Teho-
kas 

Ei Hieman 

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen 
ja luonnonmukaisesti viljelty pelto 

Ei Ei Tehokas Ei Melko te-
hokas 

Ei arvioitu 

Talviaikainen kasvipeite Tehokas Erittäin 
tehokas 

Hieman Ei Hieman Ei arvioitu 

Kerääjäkasvit Tehokas Tehokas Hieman Ei Hieman Ei 
Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättä-
minen 

Tehokas Hieman Ei Ei Hieman Ei 

Lannan prosessointi Melko teho-
kas 

Hieman Ei Ei Ei Ei arvioitu 

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetel-
mät 

Tehokas Hieman Ei Ei Hieman Ei arvioitu 

Maatalouden tilakohtainen neuvonta Välillisesti 
tehokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Välillisesti 
tehokas 

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepel-
loilla 

Melko teho-
kas 

Melko te-
hokas 

Tehokas Teho-
kas 

Hieman Ei arvioitu 
-Tarvitaan 
lisätietoa 

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet Melko teho-
kas 

Tehokas Hieman Ei Hieman Ei arvioitu 
-Tarvitaan 
lisätietoa 

Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät 
(kipsi, rakennekalkki ja kuidut) 

Tehokas Melko te-
hokas 

Ei Ei Ei Ei arvioitu 

Turkistuotanto             
Turkistuotannon vesiensuojelun perustason 
käyttö 

Tehokas Hieman Ei arvi-
oitu 

Ei Ei arvi-
oitu 

Ei arvioitu 

Turkistuotannon tiiviiden alustojen rakenta-
minen  

Tehokas Hieman Ei arvi-
oitu 

Ei Ei arvi-
oitu 

Ei arvioitu 

Turkistuotannon valumavesien käsittelymene-
telmien rakentaminen ja ylläpito suurilla, kes-
kisuurilla ja pienillä tiloilla 

Tehokas Hieman Hieman Ei Melko te-
hokas 

Ei arvioitu 

Turkistarhojen tehostettuun vesiensuojeluun 
ja ravinteiden käytön tehostamiseen liittyvä 
neuvonta 

Välillisesti 
tehokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Välilli-
sesti te-
hokas 

Ei arvioitu 

Turkislannan prosessointi Melko teho-
kas 

Hieman Ei Ei Ei Ei arvioitu 

Happamuuden torjunta             
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Toimenpiteen nimi Toimenpiteen tehokkuus  
Ravinne-
kuormi-
tuksen vä-
hentämi-
nen 

Orgaani-
sen ai-
neen/kii
ntoaine-
kuormi-
tuksen 
vähentä-
minen 

Haitallis-
ten ai-
neiden 
kuormi-
tuksen 
vähentä-
minen 

HyMo-
painei-
den vä-
hentä-
minen 

Pohjave-
sien ris-
kien vä-
hentämi-
nen 

Happa-
muus-
kuormi-
tuksen 
vähentä-
minen 

Happamien sulfaattimaiden nurmet Melko teho-
kas 

Tehokas Hieman Ei Hieman Tehokas 

Kuivatusolojen säätö happamuuden torjun-
nassa 

Ei Hieman Tehokas Hieman Ei Tehokas 

Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, 
automatisointi, hoito ja ylläpito happamuuden 
torjunnassa  

Melko teho-
kas 

Hieman Tehokas Ei Tehokas Melko te-
hokas 

Sulfaattimaiden riskikartoitus Ei Ei Välilli-
sesti te-
hokas 

Ei Ei Välillisesti 
tehokas 
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6 Toimialan ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi 

6.1 Toimenpiteiden ilmastokestävyyden arviointi 
 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen vesivaroihin ovat jo nyt nähtävillä ja ne lisääntyvät lähivuosikym-

meninä. Suurimpia muutoksia ovat virtaamien muuttuminen eri vuodenaikoina: talviaikana valunta kasvaa 

ja keväällä ja kesällä pienenee. Samalla ravinnekuormituksen määrä ja ajoittuminen muuttuvat. 

 

Ilmastonmuutoksen voidaan olettaa pahentavan happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutuksia. Ilmas-

tonmuutos tuo tullessaan pidempiä ja kuivempia kesiä, kasvattaa syys- ja talviaikaisten sateiden esiinty-

mistä ja voimakkuutta ja vähentää roudan ja lumenpeitteistä aikaa, jotka kaikki erikseenkin lisäävät happa-

muusriskejä. Tällaisten hydrologisten ääri-ilmiöiden odotetaan yleistyvän ilmastonmuutoksen seurauksena 

erityisesti valuma-alueilla, joilla on vähän järviä ja virtaaman vaihtelut ovat nopeita. Myrkyllisten yhdis-

teiden huippupitoisuuksia esiintyy varsinkin pitkien kuivien kausien ja niitä seuraavien rankkasateiden jäl-

keen.47 Ilmastonmuutoksen vaikutuksia peltojen ravinnehuuhtomiin on käsitelty poikkileikkaavan teeman 

ohjeessa: Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen vesienhoitotyössä. 

 

Vesienhoidossa ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseen sisältyy vaikutusten tunnistaminen, niihin so-

peutumisen edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä. Ilmastokestävä suunnittelu tarkoittaa sitä, että 

suunnitelmat ja toimenpiteet laaditaan siten, että ne ovat mahdollisimman käyttökelpoisia ilmaston ja ym-

päristön muutoksista huolimatta. Olennainen osa ilmastokestävää suunnittelua on mukautuvuus eli suunni-

telmien jatkuva parantaminen hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksia. 

 

Ilmastokestäviä toimenpiteitä ovat sellaiset, jotka 

 

a) toimivat huolimatta olosuhteiden vaihtelusta (eng. robust) ja/tai 

b) ovat joustavia, jolloin niitä voidaan sopeuttaa mahdollisiin muutoksiin. 

 

Opastyössä laadittiin arvio toimialan toimenpiteiden ilmastokestävyydestä. Lähtökohtana kunkin toimen-

piteen kohdalla oli arvioida, onko se edelleen tehokas ravinnekuormituksen vähentämisessä tai happamuu-

den torjunnassa muuttuneissa ilmasto-olosuhteissa nykytilaan verrattuna. Arvioinnissa ei otettu kantaa vai-

kuttaako toimenpide tulva- tai kuivuusriskeihin. 

 

Olosuhteet, joissa toimenpiteitä tarkasteltiin, olivat:  

 

a) Hydrologisen vuodenaikaisrytmin muuttuminen 

Valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien vuodenaikainen jakauma muuttuu. Talven valunta 

kasvaa merkittävästi lumen sulamisen ja vesisateiden lisääntymisen vuoksi. Vastaavasti ke-

vättulvat pienenevät etenkin Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa, kun lumipeitettä ei enää 

kerry lämpimien talvien aikana. Ravinnekuormituksen synty painottuu kevään sijaan talveen. 

 

b) Rankkasateiden ja sadannan kasvu 

Sadanta määrät kasvat kasvukauden ulkopuolella ja samalla yksittäiset rankkasateet voimis-

tuvat ja yleistyvät. Pintavaluntaa aiheuttavien rankkojen sateiden yleistyminen lisää eroosiota 

ja ravinteiden (erityisesti fosforin) kulkeutumista vesistöihin. 

 

c) Pitkät kuivuusjaksot 

Alivirtaamat pienenevät ja alivirtaamakaudet kesällä pitenevät etenkin Etelä- ja Keski-Suo-

messa. Kesän keskivalunta pienenee ja järvien vedenkorkeudet voivat laskea loppukesällä. 

Kuivimpina kesinä kastelu ja muu vedenhankinta voivat vaikeutua. 

 

 
47 CATERMASS Layman’s report. Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen- sopeutumiskeinoja ilmasto-

muutokseen. https://www.syke.fi/download/noname/%7B4B2C1EF5-1FC1-48E6-AAB5-AA8AEC44F76B%7D/76165 
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Arvioinnissa tarkasteltiin myös toimenpiteen joustavuutta, voidaanko toimenpidettä muokata, esimerkiksi 

toteuttaa osittain, laajentaa tai supistaa, mikäli sää- tai ilmasto-olot niin edellyttävät. Tämä koskee erityi-

sesti toimenpiteitä, joilla on pitkä elinkaari. Taulukossa 9 on esitetty maatalouden, turkistuotannon ja hap-

pamuuden torjunnan toimenpiteiden sopeutuvuus erilaisiin vesioloihin sekä arvio toimenpiteiden jousta-

vuudesta.  Lisäksi arvioitiin, mitkä toimenpiteistä voivat lisätä maan hiilivarastoa tai vähentää kasvihuone-

kaasupäästöjä (taulukko 10). 

 

Tehtyjen arvioiden on tarkoitus auttaa vesienhoidon suunnittelijoita toimenpiteiden valinnassa ja priori-

soinnissa, huomioiden vesienhoitoalueiden erityispiirteet ja ilmastonmuutoksen alueelliset vaikutukset. 

Yksittäisten toimenpiteiden ilmastokestävyyden pohjalta voidaan arvioida alueellisten toimenpideohjel-

mien sopeutuvuutta. 

 
Taulukko 9. Arvio sektorin toimenpiteiden ilmastokestävyydestä. Toimenpiteiden sopeutuvuutta erilaisiin vesioloihin on arvioitu as-

teikolla hyvä / melko hyvä / kohtalainen /melko huono / huono. Toimenpiteen joustavuutta on arvioitu asteikolla erittäin joustava/ 

melko joustava/ ei kovin joustava/ ei lainkaan joustava/ vaikea arvioida. 

Toimenpide Hydrolo-
ginen  

vuoden-
aikais-

vaihtelu 

Runsaat 
sateet 

Pitkä 
kuivuus 

Perustelu Joustavuus 
Arvio Perustelu 

Maatalous 
Valtionneuvos-
ton asetus 
(1250/2014) 
eräiden maa- 
ja puutarhata-
loudesta peräi-
sin olevien 
päästöjen ra-
joittamisesta 

Hyvä Hyvä Hyvä Toimenpide on hyvä muuttuvissa il-
masto-olosuhteissa. Sisältää toimen-
piderajoituksia tulvanalaisille alueille 
ja veden kyllästämille maille, muun 
muassa ravinteiden käyttö ei ole sal-
littua talvella ja syyslevitysrajat. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Vaatii lainsää-
däntömuutok-
sia, jotka hi-
taita 

Eläinsuojien 
ympäristölu-
pien ja ilmoi-
tuspäätösten 
mukaiset toi-
menpiteet 

Kohtalai-
nen 

Kohta-
lainen 

Melko 
hyvä 

Joidenkin toimenpiteiden suhteen voi 
olla poikkeuksellisissa olosuhteissa 
ongelmia mitoituksen tai kohdenta-
misen kanssa (esimerkiksi maitohuo-
neiden pesuvesien ja jaloittelutarho-
jen vesienkäsittelyn mitoitus rankka-
sateilla)  

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Jos valvova vi-
ranomainen 
havaitsee on-
gelmia, voi-
daan lupaa 
vaatia muutta-
maan. 

Kasvinsuojelu-
lainsäädännön 
mukaiset toi-
menpiteet 

Melko 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Toimenpiteet eivät ole ilmasto-olo-
suhteista riippuvaisia. Jos muuttu-
vissa olosuhteissa torjuntatarve 
muuttuu, tarvitaan toimenpiteeseen 
muutoksia.  

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Edellyttää 
lainsäädäntö-
muutoksia 

Ehdollisuuden 
vaatimukset 

Hyvä Hyvä Hyvä Uudesta järjestelmästä ei vielä lopul-
lista tietoa, mitä toimenpiteitä sisäl-
tyy. Mukana muun muassa kasvipeit-
teisyys, viljelykierto, kosteikot, sän-
gen polttokielto, maan muokkauksen 
hillintä, P-käyttö. Toimenpiteiden te-
hokkuus ei heikkene ääriolosuh-
teissa. 

Ei lain-
kaan 
jous-
tava 

Kaikille pakol-
lisia ja tilata-
solla ei ole 
joustomahdol-
lisuutta. Voi 
olla alueellisia 
määräyksiä, 
missä toteute-
taan ja missä 
ei. 

Ehdollisuuden 
vaatimusten 
tuottamaton 
ala 

Hyvä Hyvä Hyvä Toimenpide voidaan toteuttaa mm. 
kesantona tai vähintään 3 m kasvi-
peitteisenä suojavyöhykkeenä. Kasvi-
peitteiset alat vähentävät ravinteiden 
kuormitusriskiä, jos esiintyy runsaita 
sateita. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava 

osassa suomea 
pakollinen, 
tuottamatto-
maan alaan 
voidaan lukea 
vain tiettyjä 
lohkon käyttö-
tapoja 
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Toimenpide Hydrolo-
ginen  

vuoden-
aikais-

vaihtelu 

Runsaat 
sateet 

Pitkä 
kuivuus 

Perustelu Joustavuus 
Arvio Perustelu 

Valtioneuvos-
ton asetus, 
jolla säädel-
lään fosforilan-
noitusta 

Hyvä Hyvä Hyvä Toimenpide ei ole ilmasto-olosuh-
teista riippuvainen. P-lannoitusrajoi-
tukset laskevat korkeaa maan P-pi-
toisuutta pitkän ajan kuluessa, jolloin 
P:n huuhtoutumisriski vähenee. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava 

Vaatii lainsää-
däntömuutok-
sia, jotka hi-
taita 

Maatalouden 
suojavyöhyk-
keet ja moni-
muotoisuus- ja 
luonnonhoito-
pellot  

Hyvä Hyvä Hyvä Toimenpide vähentää eroosiota ja ra-
vinnekuormitusta tehokkaasti. Suoja-
vyöhykkeiden sijainti vesistöjen var-
silla ja oikein sijoitettuna on tärkeä 
valunnan kasvaessa. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Viljelijä sitou-
tuu toimenpi-
teeseen koko 
ohjelmakau-
den ajaksi. 

Luonnonmu-
kainen perus-
kuivatus 

Hyvä Hyvä Hyvä Veden varastointi sekä ravinteiden 
pidättäminen ja kierrättäminen (ra-
vinteikkaan veden kastelukäyttö). 
Kaksitasouomista yms. luonnonmu-
kaisista kuivatusmenetelmistä ei ole 
vastaavia tutkimustuloksia kuin kos-
teikoista (ks. alla), mutta oletetta-
vasti vuodenaikaiset toimivuuserot 
ovat suhteellisesti samankaltaiset. 

Melko 
jous-
tava  

Voi tehdä as-
teittain. 

Kosteikot Melko 
hyvä 

Hyvä Hyvä Veden varastointi sekä ravinteiden 
pidättäminen ja kierrättäminen (ra-
vinteikkaan veden kastelukäyttö). 
Kosteikot näyttäisivät toimivan hei-
kommin leutoina kuin perinteisinä 
pakkastalvina, jolloin valunta painot-
tuu kevääseen. Syksyllä toimivuus 
hyvä, samoin kesällä, mutta merkitys 
pieni johtuen vähäisestä kesäaikai-
sesta valunnasta (Koskiaho & Puusti-
nen 2019). 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Viljelijä sitou-
tuu toimenpi-
teeseen koko 
ohjelmakau-
den ajaksi ja 
investointi on 
pitkäaikainen. 

Kasvinsuojelu-
aineiden käy-
tön vähentä-
minen ja luon-
nonmukaisesti 
viljelty pelto 

Melko 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Toimenpiteet eivät ole ilmasto-olo-
suhteista riippuvaisia 

Ei lain-
kaan 
jous-
tava 

Viljelijä valit-
see itse toteut-
taako toimen-
piteitä. Luo-
muehdot tule-
vat juuri hy-
väksytystä EU-
asetuksesta 
(voimaan 
1/2021). 

Talviaikainen 
kasvipeite 

Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä ja keskeinen toimenpide talviai-
kaisen kuormituksen vähentämi-
sessä, Toimenpiteen vaikuttavuus ei 
heikkene kesän kuivuuden myötä. 
Kiintoaineen ja partikkelifosforin 
kuormitus pelloilla, joilla on pysyvä 
kasvipeite, on merkittävästi alhai-
sempi kuin intensiivisesti muoka-
tuilla pelloilla erityisesti leutojen tal-
vien vuosina48.  

Melko 
jous-
tava  

Tukiehdoissa 
voi olla mah-
dollisia rajoit-
teita/vaati-
muksia 

 
48 Puustinen, M., Tattari, S., Koskiaho, J. & Linjama, J. 2007. Influence of seasonal and annual hydrological variations on erosion and phospho-

rus transport from arable areas in Finland. Soil & Tillage Research 93: 44–55. 
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Toimenpide Hydrolo-
ginen  

vuoden-
aikais-

vaihtelu 

Runsaat 
sateet 

Pitkä 
kuivuus 

Perustelu Joustavuus 
Arvio Perustelu 

Kerääjäkasvit Hyvä Kohta-
lainen 

Kohta-
lainen 

Kuivuus tai liiallinen märkyys voi 
haitata kerääjäkasvien kylvöä ja kas-
vua  

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Viljelijä sitou-
tuu toimenpi-
teeseen koko 
ohjelmakau-
den ajaksi, 
mutta kerääjä-
kasvien kylvö-
ajassa on jous-
tavuutta. 

Ravinteiden ja 
orgaanisen ai-
neksen (sis. 
lanta) kierrät-
täminen 

Hyvä Melko 
hyvä 

Hyvä Toimenpiteet eivät ole ilmasto-olo-
suhteista riippuvaisia 

Erit-
täin 
jous-
tava 

Tukiehto an-
taa viljelijälle 
mahdollisuu-
den vuosittain 
valita, kuinka 
paljon lantaa 
tai orgaanisia 
aineksia ottaa 
vastaan 

Lannan pro-
sessointi 

Hyvä Hyvä Hyvä Toimii kaikissa ilmasto-olosuhteissa. 
Prosessointi voi tuoda tilatasolla 
joustavuutta. 

Erit-
täin 
jous-
tava 

Vaiheittainen 
toteutus ja 
prosessoinnin 
lisääminen 
ja/tai tehosta-
minen mah-
dollista. 

Lannan ympä-
ristöystävälli-
set levitysme-
netelmät 

Melko 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Melko 
hyvä 

Vähentää ravinnekuormitusta pel-
loilta lannan levityksen jälkeen. Toi-
mii melko hyvin myös ääriolosuh-
teissa. Ilmasto-olosuhteet voivat to-
sin vaikeuttaa aineiden levitystä. 

Erit-
täin 
jous-
tava 

Tukiehto an-
taa viljelijöille 
joustavuutta, 
miten paljon 
lantaa haluaa 
sijoituslevit-
tää. 

Maatalouden 
tilakohtainen 
neuvonta 

Hyvä Hyvä Hyvä Neuvonnan sisältöä voidaan muokata 
tarpeiden mukaan.  

Melko 
jous-
tava  

Vaiheittainen, 
aihekohtainen 
neuvonta 
mahdollista 

Säätösalaojitus 
jo käytössä 
olevilla turve-
pelloilla  

Hyvä Hyvä Hyvä Säätösalaojitus tuo joustavuutta pel-
lon vesitalouden hallintaan erilaisissa 
sääolosuhteissa. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Viljelijä sitou-
tuu toimenpi-
teeseen koko 
ohjelmakau-
den ajaksi ja 
investointi on 
pitkäaikainen. 

Jo käytössä 
olevien turve-
peltojen nur-
met 

Hyvä Hyvä Hyvä Vähentää maanmuokkausta ja eroo-
siota. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Viljelijä sitou-
tuu pitkäaikai-
seen nurmivil-
jelyyn. 
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Toimenpide Hydrolo-
ginen  

vuoden-
aikais-

vaihtelu 

Runsaat 
sateet 

Pitkä 
kuivuus 

Perustelu Joustavuus 
Arvio Perustelu 

Maatalouden 
uudet vesien-
suojelumene-
telmät (kipsi, 
rakennekalkki, 
kuidut) 

Hyvä Hyvä Hyvä Ilmasto-olosuhteiden vaikutuksista 
toimenpiteen tehokkuuteen ei ole 
toistaiseksi tutkittua tietoa, mutta 
oletettavasti ilmastokestävyys on 
hyvä, ainakin jos verrataan tilantee-
seen ilman käsittelyä. Ilmasto-olo-
suhteet voivat vaikeuttaa aineiden le-
vitystä. 

Melko 
jous-
tava  

Viljelijä valit-
see toimenpi-
teen halutes-
saan ja toi-
menpide on 
kertaluontoi-
nen ja on jous-
tavammin to-
teutettavissa. 
Kipsin vaiku-
tuksen kesto 
tosin vain n. 5 
v., rakennekal-
killa pidempi.  

Turkistuotanto 
Turkistuotan-
non vesiensuo-
jelun perusta-
son käyttö 

Hyvä Hyvä Hyvä Perustaso tarhoilla riittävä, vaikka 
valunta tulee talvikuukausina. Rank-
kasateet mahdollisesti heikentävät 
rakenteiden tehoa 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Perustaso 
määritellään 
luvassa. Jos 
havaitaan 
puutteita, niin 
lupia voidaan 
muuttaa, 
mutta ei kovin 
joustavasti. 

Turkistuotan-
non tiiviiden 
alustojen ra-
kentaminen 

Hyvä Melko 
hyvä 

Hyvä Rankkasateet mahdollisesti heikentä-
vät menetelmien tehoa, jos vettä pää-
see lanta-alustoille 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Pitkäaikainen 
investointi ja 
toimenpiteet 
ovat määri-
tetty ympäris-
töluvassa 

Turkistuotan-
non valumave-
sien käsittely-
menetelmien 
rakentaminen 
ja ylläpito suu-
rilla sekä pie-
nillä ja keski-
suurilla tiloilla  

Hyvä Kohta-
lainen 

Kohta-
lainen 

Toimivuus ja mitoitus epävarmoja 
ääriolosuhteissa. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Pitkäaikainen 
investointi ja 
toimenpiteet 
ovat määri-
tetty ympäris-
töluvassa 

Turkistarhojen 
tehostettuun 
vesiensuoje-
luun ja ravin-
teiden käytön 
tehostamiseen 
liittyvä neu-
vonta 

Hyvä Hyvä Hyvä Neuvonta ei riipu sääolosuhteista, 
neuvonnan sisältöä voidaan muokata 
tarpeiden mukaan.  

Melko 
jous-
tava  

Vaiheittainen, 
aihekohtainen 
neuvonta 
mahdollista 

Turkislannan 
prosessointi 

Hyvä Hyvä Hyvä Toimii kaikissa ilmasto-olosuhteissa. 
Prosessointi voi tuoda tilatasolla 
joustavuutta. 

Erit-
täin 
jous-
tava 

Vaiheittainen 
toteutus ja 
prosessoinnin 
lisääminen 
ja/tai tehosta-
minen mah-
dollista. 

 
 
Happamuuden torjunta 
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Toimenpide Hydrolo-
ginen  

vuoden-
aikais-

vaihtelu 

Runsaat 
sateet 

Pitkä 
kuivuus 

Perustelu Joustavuus 
Arvio Perustelu 

Happamien 
sulfaattimai-
den nurmet 

Hyvä Hyvä Hyvä Nurmen viljely mahdollistaa korkean 
pohjavedenpinnan, mikä pienentää 
happamuushaittoja, sekä vähentää 
maanmuokkausta ja eroosiota. 

Ei ko-
vin 
jous-
tava  

Viljelijä sitou-
tuu pitkäaikai-
seen nurmivil-
jelyyn. 

Kuivatusolojen 
säätö happa-
muuden tor-
junnassa 

Hyvä Hyvä Hyvä Pohjaveden pinnan nosto vähentää 
happamuushaittoja sekä auttaa ra-
vinnekuormituksen hallinnassa. 

Melko 
jous-
tava  

Investointi on 
pitkäaikainen. 

Säätösalaoji-
tuksen ja -kas-
telun rakenta-
minen, auto-
matisointi, 
hoito ja yllä-
pito happa-
muuden tor-
junnassa  

Hyvä Hyvä Hyvä Automatisoinnilla ja paremmilla sää-
döillä parannetaan toimenpiteen te-
hokkuutta. 

Melko 
jous-
tava  

Investointi on 
pitkäaikainen.  

Sulfaattimai-
den riskikar-
toitus 

Hyvä Hyvä Hyvä   Vaikea 
arvi-
oida 

Ei tarpeen ar-
vioida. Pa-
rempi tietä-
mys auttaa toi-
menpiteen 
kohdentami-
sessa. 

 

 
Taulukko 10. Arvio toimenpiteiden vaikutuksista maan hiilivaraston lisääjänä tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Arvi-

oinnissa on käytetty asteikkoa positiivinen / neutraali / negatiivinen. 

Toimenpide Hillintä 
Mitkä toimenpiteistä voivat lisätä maan hiilivarastoa tai vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä? 
Arvio Perustelu 

Maatalous 
Valtionneuvoston asetus 
(1250/2014) eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin ole-
vien päästöjen rajoittamisesta 

Neutraali Asetuksen toimenpiteet voivat sekä lisätä että vähentää maan 
hiilivarastoja. 

Eläinsuojien ympäristölupien ja 
ilmoituspäätösten mukaiset toi-
menpiteet 

Neutraali Toimenpide voi sekä lisätä että vähentää maan hiilivarastoja. 

Kasvinsuojelulainsäädännön mu-
kaiset toimenpiteet 

Positiivinen  Hyvin kasvava kasvusto lisää hiilen sidontaa. 

Ehdollisuuden vaatimukset Positiivinen  Monet toimet lisäävät hiilivarastoja, ilmastotoimenpiteet edel-
lytyksenä. 

Ehdollisuuden vaatimusten tuot-
tamaton ala 

Neutraali Jos toteutetaan kasvipeitteisenä alana, niin kasvimassa lisää 
maan hiilipitoisuutta. Jos toteutetaan avokesantona, niin vai-
kutus negatiivinen maan hiilipitoisuuteen ja kasvihuonekaasu-
päästöin. 

Valtioneuvoston asetus, jolla sää-
dellään fosforilannoitusta  

Neutraali Asetuksen toimenpiteet voivat sekä lisätä että vähentää maan 
hiilivarastoja. 

Suojavyöhykkeet  Positiivinen  Monivuotinen kasvipeite vähentää muokkausta, osalla aloista 
myös kasvimassa jää pellolle lisäämään maahan orgaanista-ai-
nesta.  

Luonnonhoitopeltonurmet ja mo-
nimuotoisuuskasvit 

Positiivinen Toimenpide lisää maan hiilivarastoja 

Luonnonmukainen peruskuivatus Positiivinen Vähentää eroosiota ja kiintoaineen huuhtoumaa. 
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Toimenpide Hillintä 
Mitkä toimenpiteistä voivat lisätä maan hiilivarastoa tai vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä? 
Arvio Perustelu 

Kosteikot Neutraali Kosteikoista voi vapautua denitrifikaatiossa myös N2O, kun ei 
ole täysin hapettomia oloja.  

Kasvinsuojeluaineiden käytön vä-
hentäminen ja luonnonmukai-
sesti viljelty pelto 

Positiivinen  Luomutuotannon menetelmät kuten aluskasvien käyttö ja mo-
nimuotoiset viljelykierrot lisäävät orgaanisen aineen määrää, 
mutta runsas maan muokkaus vähentää hiilivarastoja. 

Talviaikainen kasvipeite Positiivinen  Lisää maan hiilivarastoa, kun muokkaus vähenee ja kerääjä-
kasvien säilytetään talven yli. 

Kerääjäkasvit Positiivinen  Kerääjäkasvien kasvimassa jää pellolle lisäämään maahan or-
gaanista-ainesta. Kerääjäkasvien typen otto vähentää maan 
nitraattityppi-pitoisuutta, jolloin sitä on vähemmän N2O-pääs-
tölle alttiina. 

Ravinteiden ja orgaanisen ainek-
sen kierrättäminen 

Positiivinen Orgaanisten lannoitteiden käyttö lisää maahan hiiltä. 

Lannan prosessointi Neutraali Lannasta tuotettu metaani polttoaineeksi. Separoinnin kuiva-
jakeen ja biokaasutuotannossa syntyvän mädätteen käyttö 
lannoitteena lisää maan hiilivarastoja.  Prosesseissa voi tapah-
tua myös kasvihuonekaasupäästöjä.  

Lannan ympäristöystävälliset le-
vitysmenetelmät 

Positiivinen  Lannan levitystapa vaikuttaa siihen, miten kasvit saavat ravin-
teet käyttöön ja ravinteiden ilmapäästö- ja vesistökuormitus-
riskiin (lannan asianmukainen varastointi, levitys kasvukau-
della ja multaus välittömästi). 

Maatalouden tilakohtainen neu-
vonta 

Positiivinen  Tiedonlevitystä 

Säätösalaojitus jo käytössä ole-
villa turvepelloilla  

Positiivinen  Turvepelloilla pohjaveden pinnan nostaminen vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjä (CO2).  

Jo käytössä olevien turvepeltojen 
nurmet 

Positiivinen  Monivuotisten kasvien viljely (osana viljelykiertoa) edistää 
hiilensidontaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO2). 

Maatalouden uudet vesiensuoje-
lumenetelmät (kipsi, kalkki, kui-
dut) 

 Neutraali Kuitujen käyttö lisää maahan hiiltä. Kalkin käytössä vapautuu 
hiilidioksidia.   

Turkistuotanto   
Turkistuotannon vesiensuojelun 
perustason käyttö ja ympäristölu-
pavaatimukset 

Neutraali   

Turkistuotannon tiiviiden alusto-
jen rakentaminen 

Neutraali   

Turkistuotannon valumavesien 
käsittelymenetelmien rakentami-
nen ja ylläpito suurilla sekä pie-
nillä ja keskisuurilla tiloilla  

Neutraali   

Turkistarhojen tehostettuun ve-
siensuojeluun ja ravinteiden käy-
tön tehostamiseen liittyvä neu-
vonta 

Neutraali   

Turkislannan prosessointi Positiivinen  Prosessoidun lannan käyttö lannoitteena tuo maahan hiiltä. 
Menetelmävalinnoilla voidaan vaikuttaa, ettei kasvihuonekaa-
supäästöjä syntyisi.  

Happamuuden torjunta   
Happamien sulfaattimaiden nur-
met 

Positiivinen  Monivuotisten kasvien viljely (osana viljelykiertoa) edistää 
hiilensidontaa. 

Kuivatusolojen säätö happamuu-
den torjunnassa 

Positiivinen Vesipinnan nosto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO2) 

Säätösalaojituksen ja -kastelun 
rakentaminen, automatisointi, 
hoito ja ylläpito happamuuden 
torjunnassa  

Positiivinen Vesipinnan nosto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO2) 

Sulfaattimaiden riskikartoitus Neutraali   
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6.2 Toimenpiteiden vaikutus ympäristön tilaan 
 

Yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia veden tilaan, tulva- ja kuivuusriskeihin, luonnon monimuotoisuu-

teen, hygieniaan, maisemaan ja roskaantumiseen arvioitiin asiantuntija-arviona viisiportaisella asteikolla. 

Toimenpiteiden vaikutusarviot on esitetty taulukossa 11.  

 

Vaikutusarviointiin on otettu uutena muuttujana roskaantuminen, koska sen vähentäminen on rehevöitymi-

sen vähentämisen lisäksi yksi merenhoidon keskeisistä ympäristötavoitteista ja se otettiin mukaan vesien-

hoidon toimenpiteiden vaikutustarkasteluun. Luvussa 6.3. on arvioitu tarkemmin, mitä merenhoidon ym-

päristötavoitteita vesienhoidon toimenpiteet edistävät. Toimenpiteiden vaikutuksia pohjavesien määrälli-

seen ja kemialliseen tilaan ei tarkasteltu erikseen tässä oppaassa, koska maatalouden ja turkistuotannon 

toimenpiteitä on arvioitu pohjavesioppaassa. Sen perusteella maatalouden peltoviljelyn pohjavesien suo-

jelu- ja eläinsuojien ympäristölupiin liittyvillä toimenpiteillä on arvioitu olevan myönteinen tai erittäin 

myönteinen vaikutus pohjavesien kemialliseen tilaan.  Myös vanhojen turkistuotantoalueiden maaperän ja 

pohjaveden kunnostamisella on arvioitu olevan erittäin myönteinen vaikutus pohjavesien kemialliseen ti-

laan. Toimintansa lopettaneiden ja lopettavien turkistarha-alueiden pohjavesivaikutusten selvittäminen ja 

riskinarviointi vaikuttaa myös myönteisesti pohjavesien kemialliseen tilaan. Määrälliseen tilaan edellä mai-

nituilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta.  

 
Toimenpiteen vai-
kutus 

VAIKUTUS 
Erittäin myönteinen Myönteinen Neutraali Haitallinen Erittäin haitalli-

nen 
+2 +1 0 -1 -2 

Pintaveden ekolo-
giseen tilaan 

Parantaa merkittävästi 
pintaveden ekologista 
tilaa 

Parantaa hieman 
pintaveden eko-
logista tilaa 

Ei vaikuta pinta-
veden ekologi-
seen tilaan 

Heikentää hie-
man pintaveden 
ekologista tilaa 

Heikentää merkit-
tävästi pintaveden 
ekologista tilaa 

Pintaveden kemial-
liseen tilaan 

Parantaa merkittävästi 
pintaveden kemiallista 
tilaa 

Parantaa hieman 
pintaveden ke-
miallista tilaa 

Ei vaikutusta pin-
taveden kemialli-
seen tilaan 

Heikentää hie-
man pintaveden 
kemiallista tilaa 

Heikentää merkit-
tävästi pintaveden 
kemiallista tilaa 

Tulvariskiin Edistää merkittävästi 
varautumista ja sopeu-
tumista poikkeukselli-
siin vesioloihin 

Edistää hieman 
varautumista ja 
sopeutumista 
poikkeuksellisiin 
vesioloihin 

Ei vaikutusta va-
rautumiseen ja 
sopeutumiseen 
poikkeuksellisten 
vesiolojen suh-
teen 

Heikentää hie-
man varautu-
mista ja sopeutu-
mista poikkeuk-
sellisiin vesioloi-
hin 

Heikentää merkit-
tävästi varautu-
mista ja sopeutu-
mista poikkeuksel-
lisiin vesioloihin 

Kuivuusriskiin Edistää merkittävästi 
varautumista ja sopeu-
tumista poikkeukselli-
siin vesioloihin 

Edistää hieman 
varautumista ja 
sopeutumista 
poikkeuksellisiin 
vesioloihin 

Ei vaikutusta va-
rautumiseen ja 
sopeutumiseen 
poikkeuksellisten 
vesiolojen suh-
teen 

Heikentää hie-
man varautu-
mista ja sopeutu-
mista poikkeuk-
sellisiin vesioloi-
hin 

Heikentää merkit-
tävästi varautu-
mista ja sopeutu-
mista poikkeuksel-
lisiin vesioloihin 

Monimuotoisuu-
teen 

Lisää merkittävästi 
monimuotoisuutta 

Lisää hieman 
monimuotoi-
suutta lisäävä 
vaikutus 

Ei vaikutusta mo-
nimuotoisuuteen 

Heikentää hie-
man monimuo-
toisuutta 

Heikentää merkit-
tävästi monimuo-
toisuutta 

Hygieniaan Parantaa merkittävästi 
vesistön hygieniaa 

Parantaa hieman 
vesistön hygie-
niaa 

Ei vaikutusta ve-
sistön hygieniaan 

Heikentää hie-
man vesistön hy-
gieniaa 

Heikentää merkit-
tävästi vesistön 
hygieniaa 

Maisemaan Lisää merkittävästi 
maisemahyötyjä 

Lisää hieman 
maisemahyötyjä 

Ei vaikutusta 
maisemaan 

Aiheuttaa hie-
man maisema-
haittoja..- 

Aiheuttaa merkit-
tävästi maisema-
haittoja 

Roskaantumiseen Vähentää merkittä-
västi roskaantumista 
vesistössä tai sen lä-
hiympäristössä 

Vähentää hieman 
roskaantumista 
vesistössä tai sen 
lähiympäristössä 

Ei vaikutusta ros-
kaantumiseen ve-
sistössä tai sen 
lähiympäristössä 

Lisää hieman 
roskaantumista 
vesistössä tai sen 
lähiympäristössä 

Lisää merkittä-
västi roskaantu-
mista vesistössä 
tai sen lähiympä-
ristössä 
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Taulukko 11. Arvio toimenpiteiden vaikutuksesta pintavesien ekologiseen ja kemialliseen tilaan, tulva- ja kuivuusriskiin, luonnon 

monimuotoisuuteen, hygieniaan, maisemaan ja roskaantumiseen. 
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Maatalous         

Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamisesta 2 0 0 0 0 1 0 

 
0 

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet 2 1 0 0 0 2 1 2 
Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet 1 2 0 0 1 0 1 2 
Ehdollisuuden vaatimukset 2 0 0 0 2 0 2 0 
Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala 2 1 0 0 1 0 1 0 
Valtioneuvoston asetus, jolla säädellään fosforilannoitusta  

2 0 0 0 0 0 0 
 

0 
Suojavyöhykkeet 2 0 0 0 2 0 1 0 
Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit  2 2 0 0 2 0 1 0 
Luonnonmukainen peruskuivatus 2 1 1  1  2 0 1 0 
Kosteikot  1 1 1  1  2 0 2 1 
Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto 

0 2 0 0 1 0 0 
 

0 
Talviaikainen kasvipeite 

1  1 0 0 2 0 2 
 

0 
Kerääjäkasvit  1 1 0 0 2 0 1 0 
Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen 1 0 0 0 1 0 0 0 
Lannan prosessointi 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät 1 0 0 0 0 2 0 0 
Maatalouden tilakohtainen neuvonta Ei arvioida 1 
Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla 1 2 1 1 0 0 0 0 
Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet 1 1 0 0 1 0 1 0 
Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) 1  0 0 0 0 0 0 0 
Turkistuotanto   
Turkistuotannon vesiensuojelun perustason käyttö ja ympäristölupavaatimukset 1 0 0 0 0 1 0 1 
Turkistuotannon tiiviiden alustojen rakentaminen  1 0 0 0 0 1 0 0 
Turkistuotannon valumavesien käsittelymenetelmän rakentaminen ja ylläpito suurille, 
keskisuurille ja pienille tiloille 

1 1 0 0 0 1 0 0 

Turkistarhojen tehostettuun vesiensuojeluun ja ravinteiden käytön tehostamiseen liit-
tyvä neuvonta Ei arvioida 

1 

Turkislannan prosessointi 1 0 0 0 0 1 0 0 
Happamuuden torjunta   
Happamien sulfaattimaiden nurmet 1 1 0 0 1 0 1 0 
Kuivatusolojen säätö happamuuden torjunnassa 1 2 1 1 0 0 0 0 
Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito happa-
muuden torjunnassa 1 2 1 1 0 0 0 

0 

Sulfaattimaiden riskikartoitus Ei arvioida 
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6.3 Merenhoidon ympäristötavoitteita tukevat toimenpiteet 
 

Kolmannella suunnittelukaudella toimialakohtaisissa ohjeissa tunnistettiin, mitkä vesienhoidon toimenpi-

teet edistävät merenhoidon ympäristötavoitteita. Tällä tavalla voitiin tunnistaa kunkin sektorin osalta me-

renhoidon alueelliset toimenpiteet, jotka suunnitellaan suunnittelualueilla. 

 

Merenhoidon ympäristötavoitteita on asetettu vuosille 2018–2024 seuraaville pääteemoille: 

• Ravinnekuormituksen vähentäminen 

• Haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen 

• Roskaantumisen vähentäminen 

• Haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen 

• Merellisten luonnonvarojen käytön kestävyys 

• Luonnonsuojelu ja ennallistaminen 

• Tietoperustan parantaminen 

• Merialuesuunnittelu edistää meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. 

 

Kullekin teemalle on tunnistettu myös alatavoitteita. Tavoitteet on koottu tausta-asiakirjaan: Merenhoidon 

yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattoreiden tarkistaminen49.  

 

Tehdyssä tarkastelussa tunnistettiin (taulukot 12 ja 13), että kaikki maatalouden (kasvinsuojeluaineiden 

vähentämistä lukuun ottamatta) ja turkistuotannon toimenpiteet edistävät merenhoidon ravinteiden vähen-

tämisen yleisen tavoitteen toteutumista sekä alatavoitteen RAV1: Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotan-

non ravinteiden, orgaanisen aineen ja kiintoaineen kuormitus vähenee toteutumista. Lisäksi tunnistettiin, 

että tilakohtaisella neuvonnalla voitaisiin vaikuttaa roskaantumiseen (ROSKAT4: Muovin määrä meriym-

päristössä laskee vähintään 30 % vuoden 2015 tasosta) sekä vähentää haitallisten aineiden (esimerkiksi 

torjunta-aineiden) valumia vesistöihin (AINE3: Vaarallisten prioriteettiaineiden käyttö loppuu ja kulkeu-

tuminen vesiympäristöön vähentyy). Happamuuden torjunnan toimenpiteet edistävät haitallisten aineiden 

kuormituksen vähentämisen toimenpiteen alatavoitetta (AINE1: Elohopean, kadmiumin ja nikkelin joki-

kuormitus ja pistemäinen kuormitus mereen vähenevät). 

 
49 https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B4B18361D-6130-4276-8277-716A4DB8A193%7D/142158 



 

 

Taulukko 12. Arvio siitä, mitä merenhoidon ympäristötavoitteita maatalouden vesienhoidon toimenpiteet edistävät. 

  Maatalous 
 

Valtionneu-
voston ase-
tus 
(1250/2014) 
eräiden 
maa- ja puu-
tarhatalou-
desta peräi-
sin olevien 
päästöjen ra-
joittamisesta 

Eläinsuo-
jien ym-
päristölu-
pien ja il-
moitus-
päätösten 
mukaiset 
toimenpi-
teet 

Kasvin-
suojelu-
lainsää-
dännön 
mukai-
set toi-
menpi-
teet 

Eh-
dolli-
suu-
den 
vaati-
muk-
set 

Ehdolli-
suuden 
vaatimus-
ten tuot-
tamaton 
ala  

Uudiste-
tun lan-
noitelain 
nojalla an-
nettu val-
tioneuvos-
ton asetus 
fosforin 
käytön 
säänte-
lystä 

Maa-
talou-
den 
suoja-
vyöhy
kkeet 

Maata-
louden 
moni-
muotoi-
suus- ja 
luon-
nonhoi-
topellot 

Luon-
nonmu-
kainen 
perus-
kuivatus 

Kos-
teikot 

Kasvinsuo-
jeluaineiden 
käytön vä-
hentäminen 
ja luonnon-
mukaisesti 
viljelty pelto 

Talvi-
aikai-
nen 
kasvi-
peite 

Ke-
rää-
jä-
kas-
vit 

Ravinteiden 
ja orgaani-
sen ainek-
sen (sis. 
lanta) kier-
rättäminen 

Lan-
nan 
pro-
ses-
sointi 

Lannan 
ympäris-
töystävälli-
set levitys-
menetel-
mät  

Maa-
ta-
lou-
den 
tila-
koh-
tai-
nen 
neu-
vonta 

Sää-
tösala-
ojitus jo 
käy-
tössä 
olevilla 
turve-
pel-
loilla 

Jo käy-
tössä 
olevien 
turvepel-
tojen 
nurmet 

Maata-
louden 
uudet 
vesien-
suojelu-
mene-
telmät 
(kipsi, 
raken-
ne-
kalkki ja 
kuidut) 

RAV yleinen: Fosfori- ja 
typpikuormituksen 
kuormituskatto alite-
taan ja kiintoainekuor-
mitus laskee 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RAV1: Maa- ja metsäta-
louden sekä turvetuo-
tannon ravinteiden, or-
gaanisen aineen ja kiin-
toaineen kuormitus vä-
henee 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

RAV4: Jätevesien ai-
heuttama kuormitus 
vähenee vuosina 2018–
2024 

     
 

          x    

AINE1: Elohopean, 
kadmiumin ja nikkelin 
jokikuormitus ja piste-
mäinen kuormitus me-
reen vähenevät 

     

 

          x    

AINE3: Vaarallisten 
prioriteettiaineiden 
käyttö loppuu ja kul-
keutuminen vesiympä-
ristöön vähentyy 

     

 

          x    

ROSKAT4: Muovin 
määrä meriympäris-
tössä laskee vähintään 
30 % vuoden 2015 ta-
sosta 

 x    

 

          x    

LUONTO4: Virtavesien 
vaellusesteet vähene-
vät ja vaelluskaloille 
sopivien kutupaikkojen 
määrää lisätään kun-
nostustoimenpiteillä ja 
ympäristöolosuhteita 
parantamalla 

     

 

   x           

LUONTO5: Minkin ja 
supikoiran määrät pe-
simäluodoilla vähene-
vät 

     
 

   x           



 

 

 
 

Taulukko 13. Arvio siitä, mitä merenhoidon ympäristötavoitteita turkistuotannon ja happamuuden torjunnan vesienhoidon toimenpiteet edistävät. 

 Turkistuotanto Happamuuden torjunta 
 

Turkistuotan-
non vesiensuo-
jelun perusta-
son käyttö ja 
ympäristölupa-
vaatimukset 

Turkistuotannon tii-
viiden alustojen ra-
kentaminen 

Valumavesien käsittelymene-
telmän rakentaminen ja yllä-
pito 

Turkistarho-
jen tehostet-
tuun vesien-
suojeluun ja 
ravinteiden 
käytön tehos-
tamiseen liit-
tyvä neuvonta 

Turkislan-
nan proses-
sointi 

Happamien 
sulfaattimai-
den nurmet 

Kuivatusolo-
jen säätö 
happamuu-
den torjun-
nassa 

Säätösalaojituk-
sen ja -kastelun 
rakentaminen, 
automatisointi, 
hoito ja ylläpito 
happamuuden 
torjunnassa  

Sulfaattimai-
den riskikar-
toitus 

ALUE1: Merialuesuunnittelu edistää me-
riympäristön hyvin tilan saavuttamista 

        
 

RAV yleinen: Fosfori- ja typpikuormituk-
sen kuormituskatto alitetaan ja kiintoai-
nekuormitus laskee 

x x x x x x   

 

RAV1: Maa- ja metsätalouden sekä turve-
tuotannon ravinteiden, orgaanisen ai-
neen ja kiintoaineen kuormitus vähenee 

x x x x x x   

 

AINE1: Elohopean, kadmiumin ja nikke-
lin jokikuormitus ja pistemäinen kuormi-
tus mereen vähenevät 

     x x x 
 

ROSKAT4: Muovin määrä meriympäris-
tössä laskee vähintään 30 % vuoden 
2015 tasosta 

x   x     

 



 

 

6.4 Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
 

Vesienhoitotoimien toteuttamisen myötä vesien tila säilyy tai paranee. Toimenpiteillä on siten merkittävää 

vaikutusta ihmisten terveyteen ja elinoloihin sekä virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Vesistöjen tilan para-

neminen lisää asuinympäristön viihtyisyyttä ja voi parhaimmillaan nostaa kiinteistöjen arvoa. 

 

Vesienhoitotoimenpiteiden perustana maatalouden osalta on pitkälti CAPin strategialuonnoksessa esitetyt 

tukijärjestelmään kuuluvat vesiensuojelumenetelmät. Osa menetelmistä saattaa rajoittaa maataloustuotan-

non harjoittamista täysimääräisenä tai sen laajentamismahdollisuuksia, jos tuotantopinta-ala toimenpitei-

den seurauksena pienenee. Esimerkiksi suojakaistat ja -vyöhykkeet, kosteikot ja tulvatasanteet pienentävät 

tuotantopinta-alaa jonkin verran. Turvepeltojen nurmien lisääminen on haaste tiloille, jotka hyödyntävät 

turvemaita muussa tuotannossa kuin nurmiviljelyssä. Itse toimenpiteistä aiheutuu kustannuksia, joita kor-

vataan tukijärjestelmän kautta. Kaikissa tilanteissa korvaus ei välttämättä kuitenkaan kata kaikkia kustan-

nuksia. Lisäksi ehdollisuuden vaatimusten edellyttämistä toimista ei makseta korvausta ja eräillä alueilla 

on pidettävä osa alasta tuottamattomana alana. 

 

Toimenpiteillä voi olla myös positiivista vaikutusta viljelijän talouteen. Ravinnekuormituksen vähetessä 

ravinteista suurempi osa on kasvien käytettävissä, mikä parantaa sadon määrää ja laatua. Muokkauksen 

vähentäminen pienentää polttoainekuluja. Kerääjäkasvien ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääntymisen 

myötä orgaanisen aineen määrä pellossa voi lisääntyä, mutta myös ravinnekuidun, rakennekalkin tai kipsin 

lisääminen peltoon voi parantaa maan rakennetta, viljelyvarmuutta ja edelleen satotasoja. Myös erilaiset 

rehuntuotannon ulkopuoliset nurmet ja maanparannuskasvit ovat maan rakenteelle hyväksi erityisesti yksi-

puolisessa viljanviljelyssä. Lannan käyttöä parantavat toimet parantavat lannan ravinteiden hyväksikäyttö-

astetta. Samoin turve- ja happamien sulfaattimaiden säätösalaojitus tai säätökastelu voivat lisätä satoa, jos 

kasvukaudella ei sada riittävästi. Myös neuvonnan hyödyntäminen voi johtaa tiloilla muutoksiin, jotka ovat 

hyödyksi sekä ympäristön että talouden kannalta.  

 

Julkisten varojen käyttö toimenpiteiden rahoittamiseksi on välttämätöntä, jotta niiden toimeenpano on riit-

tävän laajaa vesienhoidon tavoitteisiin pääsemiseksi. Maataloudesta vesistöihin kohdistuvan kuormituksen 

osuus ihmistoiminnasta peräisin olevasta kuormituksesta on merkittävä. Eri tukimuotoihin sisältyvien ve-

siensuojelumenetelmien monipuolinen ja laaja-alainen hyödyntäminen saattaa parantaa tuen yleistä hyväk-

syttävyyttä. Haasteena on julkisessa keskustelussa usein esiin nouseva toimenpiteiden tehottomuus käytet-

tyyn rahamäärään nähden. Tehottomuuden harha saattaa osittain johtua hajakuormituksen seurannan vai-

keudesta sekä puutteellisista kuormituksen seurantamenetelmistä. Myös talviaikaisen valunnan kasvu lisää 

vesiensuojeluhaasteita. 

 

Vastuu vesien tilasta on koko yhteiskunnalla, eikä ainoastaan viljelijällä. Uusien sektorirajat ylittävien yh-

teistyömallien luomiselle olisi vesienhoidon tehostamisen kannalta tarvetta. Maa- ja metsätalouden sekä 

muiden sektorien yhteiset, kokonaisvaltaiset kuormituksen hallintaan tähtäävät yhteistyöhankkeet lisäävät 

myös vesienhoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.  

 

Vesien tilan paraneminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen luovat nykyistä parempia edelly-

tyksiä maaseutuympäristöön perustuvalle liiketoiminnalle. Muun muassa vesiensuojelurakenteiden teke-

minen tai lannan prosessointiin liittyvät toimet lisäävät parhaimmillaan paikallista yrittäjyyttä. Myös ve-

sistöjen hyödyntämiseen liittyvät elinkeinot, kuten kalastus, hyötyvät vesienhoitotyöstä. 

 

 

 

 

 



 

 

7 Toimenpiteiden toteutusvastuut, toteutumisen seuranta sekä kustannusten koh-

dentuminen 
 

Maatalouden perustoimenpiteiden lainsäädännön kehittämisen ja toimeenpanon vastuu on ympäristöminis-

teriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä. Vastuu maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän suunnitte-

lusta, kehittämisestä, toimeenpanosta, valvonnasta ja seurannasta on maa- ja metsätalousministeriöllä. Se 

toimii asiassa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Vastuu maataloudelle ehdotettujen vesiensuojelu-

toimien käytännön toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Myös Ruokavirastolla, aluehallintovirastoilla, 

ELY-keskuksilla ja kuntien viranomaisilla sekä neuvonta- ja tuottajajärjestöillä ja tutkimuslaitoksilla on 

tärkeä rooli maatalouden vesienhoidon edistämisessä. Ohjauskeinojen vastuutahot on kerrottu luvussa 4.



 

 

Liite 1. Maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan ohjauskeinot ja seurannan indikaattorit. 
Maatalous 

Ohjauskeino Ohjauskeinokate-
goria  

Status  
(vanha/   
muokattu/ 
uusi) 

Mitä toimenpi-
teitä edistää? 
(numeroa vastaa-
vat toimenpiteet 
on lueteltu taulu-
kon alla) 

Onko yli TPO ta-
voitteiden 
(kyllä/ei)? 

Seuranta-indi-
kaattori 

Kokonais-
kustannuk-
set (2022–
2027)  

Päävas-
tuu-
taho 

Muut vas-
tuutahot 

Toteutusti-
lanne 
(Ei käynnis-
tynyt /toteu-
tus alkanut/ 
toteutettu) 

Rahoitetaan maatalou-
den ravinnepäästöjä vä-
hentävien menetelmien 
tutkimusta ja kehittä-
mistä ja edistetään nii-
den käyttöönottoa. 

Tutkimus ja kehit-
täminen 

Muokattu 1, 2, 4, 12, 13, 14, 
15, 19 

Kyllä Tutkimus- ja ke-
hittämishankkei-
den lukumäärä 

1–5 milj.€ MMM, 
YM 

  

Rahoitetaan vesiensuo-
jelurakenteiden toteut-
tamista tilusjärjestelyn 
yhteydessä. 

Taloudellinen ja 
institutionaalinen, 
tiedollinen 

Muokattu 8, 9 Kyllä Toteutuneiden ti-
lusjärjestelyjen lu-
kumäärä 

1–5 milj.€ MMM ELYt  

Suunnataan CAPin han-
ketukia vesiensuojelu-
toimenpiteiden edistä-
miseen. 

Taloudellinen ja 
institutionaalinen, 
tutkimus ja kehittä-
minen 

Muokattu 6-19 Kyllä Tutkimus- ja ke-
hittämishankkei-
den lukumäärä 

200 000–
500 000 € 

MMM ELYt  

Edistetään uusien ve-
siensuojelukeinojen ra-
hoitusmahdollisuuksia 
sekä menetelmien pit-
käisvaikutusten tutki-
musta 

Taloudellinen ja 
institutionaalinen, 
tutkimus ja kehittä-
minen 

Muokattu 19 Kyllä Tutkimus- ja ke-
hittämishankkei-
den lukumäärä, 
käyttöön otettujen 
rahoitusmahdolli-
suuksien määrä 

 YM, 
MMM 

ELYt, tutki-
muslaitokset, 
hankkeet, yk-
sityiset toi-
mijat 

 

Otetaan käyttöön vilje-
lykiertoa tukevia työka-
luja.  

Tiedollinen Uusi 3, 10, 16 Kyllä Käyttöönotettujen 
tietojärjestelmien 
ja työkalujen 
määrä, valmistu-
neiden ja käyt-
töönotettujen oh-
jeiden lukumäärä 

500 000–    
1 000 000 € 

MMM ELYt  



 

 

Maatalous 

Ohjauskeino Ohjauskeinokate-
goria  

Status  
(vanha/   
muokattu/ 
uusi) 

Mitä toimenpi-
teitä edistää? 
(numeroa vastaa-
vat toimenpiteet 
on lueteltu taulu-
kon alla) 

Onko yli TPO ta-
voitteiden 
(kyllä/ei)? 

Seuranta-indi-
kaattori 

Kokonais-
kustannuk-
set (2022–
2027)  

Päävas-
tuu-
taho 

Muut vas-
tuutahot 

Toteutusti-
lanne 
(Ei käynnis-
tynyt /toteu-
tus alkanut/ 
toteutettu) 

Tilakohtaisen neuvon-
nan kehittäminen pa-
remmin nitraatti-, vesi-
puite- ja meristrategia-
direktiivin tavoitteita ja 
vaatimuksia tukevaksi 

Tiedollinen Muokattu 16 Ei Neuvontaa saanei-
den tilojen luku-
määrä, valmistu-
neiden ja käyt-
töönotettujen oh-
jeiden lukumäärä 

50 000– 
100 000 € 

YM, 
MMM 

Neuvojat  

Kehitetään toimintata-
pamalli kuivatusyhtei-
söjen toimintaan ve-
sienhallintajärjestelmän 
toteuttamiseksi. 
 

Tutkimus ja kehit-
täminen, tiedollinen 

Uusi  8, 9 Kyllä Toteutunut hanke 
ja toimintamallin 
käyttöönotto 

100 000–
200 000 € 

MMM, 
YM (ra-
hoitus) 

tutkimuslai-
tokset 

 

Koulutetaan viljelijöitä 
luonnonmukaisten ve-
sienhallintamenetel-
mien käyttöön ja maan 
rakenteen parantami-
seen. 

Tutkimus ja kehit-
täminen, tiedollinen 

Muokattu 8, 9, 12, 16, 17, 
18, 19 

Kyllä Tutkimus- ja ke-
hittämishankkei-
den lukumäärä, 
ohjeet, neuvontaa 
saaneiden viljeli-
jöiden lukumäärä 

100 000–
200 000 € 

MMM, 
YM (ra-
hoitus) 

tutkimuslai-
tokset, neu-
vojat, hank-
keet 

 

Tunnistetaan riskialueet 
(tulva, eroosio ja happa-
mat sulfaattimaat) pel-
tolohkotasolla. 

Tiedollinen Uusi 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 
12, 14, 15, 16, 19  

Kyllä Valmistuneiden 
riskialueaineisto-
jen lukumäärä 

200 000–
500 000 € 

MMM, 
YM 

tutkimuslai-
tokset (mm. 
SYKE, Luke, 
GTK), ELYt 

 

Maatalouden vesistö-
kuormituksen seuranta-
verkoston suunnittelu ja 
perustaminen ottaen 
huomioon tavoitteet:  
- automaattiseurannan 
lisääminen 
- VEMALA-mallin kuor-
mitusarvioinnin tarken-
taminen edelleen maa-
talouden osalta  

Tutkimus ja kehit-
täminen 

Uusi/muo-
kattu 

 Kyllä Suunnitelma ja oh-
jelma seurantaver-
kon perusta-
miseksi ja verkos-
ton perustaminen  

200 000–
500 000 € 

YM, 
MMM 
(rahoi-
tus) 

tutkimuslai-
tokset 

 



 

 

Maatalous 

Ohjauskeino Ohjauskeinokate-
goria  

Status  
(vanha/   
muokattu/ 
uusi) 

Mitä toimenpi-
teitä edistää? 
(numeroa vastaa-
vat toimenpiteet 
on lueteltu taulu-
kon alla) 

Onko yli TPO ta-
voitteiden 
(kyllä/ei)? 

Seuranta-indi-
kaattori 

Kokonais-
kustannuk-
set (2022–
2027)  

Päävas-
tuu-
taho 

Muut vas-
tuutahot 

Toteutusti-
lanne 
(Ei käynnis-
tynyt /toteu-
tus alkanut/ 
toteutettu) 

- ottaa huomioon ilmas-
tonmuutoksen vaiku-
tukset vesistökuormi-
tukseen ja toimenpitei-
den mitoitukseen 
Edistetään pienten 
eläintilojen ja hevostal-
lien ympäristönsuojelua 
ja lannan kierrättämistä 

Tutkimus ja kehit-
täminen 

uusi 1, 2, 13, 14, 16 kyllä Valmistuneiden 
selvitysten luku-
määrä 

100 000–
200 000 € 

YM, 
MMM 

ELYt, kunnat, 
hankkeet 

 

Kehitetään jaloittelualu-
eiden, ulkotarhojen ja 
säliörehuvarastojen ve-
sien/nesteiden hallintaa 

Tutkimus ja kehit-
täminen 

uusi 1, 2 kyllä Valmistuneiden 
selvitysten luku-
määrä 

100 000–
200 000 € 

YM, 
MMM 

Hankkeet, 
Luke, ELYt 

 

Turvepeltojen vesien-
suojelutoimenpiteiden 
kehittäminen  

Tutkimus ja kehit-
täminen 

Uusi 12, 16, 17, 18 kyllä Valmistuneiden 
selvitysten luku-
määrä 

200 000–
500 000 € 

MMM, 
YM 

  

Selvitetään ja edistetään 
toimenpiteitä, joilla voi-
daan vähentää turve-
maiden raivausta pel-
loksi. 

Tutkimus ja kehit-
täminen 

Uusi 16 kyllä Valmistuneiden 
selvitysten luku-
määrä 

100 000–
200 000 € 

MMM, 
YM 

  

Selvitetään kasvihuone-
tuotannon vaikutuksia 
vesiin ja vaikutusten vä-
hentämismahdollisuuk-
sia sekä valmistellaan ja 
julkaistaan ohjeistusta  

Tutkimus ja kehit-
täminen ja/tai Tie-
dollinen 

Uusi  kyllä Tutkimushankkei-
den ja ohjeistusten 
lukumäärä 

200 000–
300 000 € 

YM, 
MMM 

tutkimuslai-
tokset, ELYt, 
puutarhatuo-
tannon edun-
valvonta 

 

 

Maatalouden toimenpiteet: 
1 Valtionneuvoston asetus (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta  
2 Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet 
3 Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet 
4 Ehdollisuuden vaatimukset 



 

 

5 Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton ala  
6 Suojavyöhykkeet 
7 Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit  
8 Luonnonmukainen peruskuivatus 
9 Kosteikot 
10 Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto 
11 Talviaikainen kasvipeite 
12 Kerääjäkasvit 
13 Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen 
14 Lannan prosessointi 
15 Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät  
16 Maatalouden tilakohtainen neuvonta 
17 Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla 
18 Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet 
19 Maatalouden uudet vesiensuojelumenetelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) 

 

 
Turkistuotanto 

Ohjauskeino Ohjauskeino-
kategoria  

Status  
(vanha/   
muo-
kattu/ 
uusi) 

Mitä toimen-
piteitä edis-
tää? 

Onko yli 
TPO tavoit-
teiden 
(kyllä/ei)? 

Seuranta-indi-
kaattori 

Kokonais-kus-
tannukset 
(2022–2027)  

Päävastuu-
taho 

Muut vas-
tuutahot 

Toteutusti-
lanne 
(Ei käynnisty-
nyt /toteutus 
alkanut/ toteu-
tettu) 

Selvitetään turkistarho-
jen valumavesien käsitte-
lyjärjestelmien ja lanta-
alustojen mitoitusta ja 
toimivuuden tehokkuutta 
ottaen huomioon mm. eri 
eläinlajit, vuodenajat 
sekä tilojen eläinmäärän 
vaihtelut eri vuoden-
aikoina. 

Tiedollinen  Uusi Turkistuotan-
nonvesien-
suojelun pe-
rustason 
käyttö, turkis-
tuotannon tii-
viiden alusto-
jen rakenta-
minen ja va-
lumavesien 
käsittelyme-
netelmien ra-
kentaminen 
ja ylläpito 

kyllä Valmistuneiden 
selvitysten luku-
määrä 

100 000–200 000 
€ 

MMM, YM   

Kehitetään toimintata-
poja lannan varastointiin 

Tutkimus ja ke-
hittäminen 

Uusi Turkislannan 
prosessointi 

Kyllä Tutkimus- ja ke-
hittämishankkei-
den lukumäärä 

100 000–200 000 
€ 

MMM, YM   



 

 

Turkistuotanto 

Ohjauskeino Ohjauskeino-
kategoria  

Status  
(vanha/   
muo-
kattu/ 
uusi) 

Mitä toimen-
piteitä edis-
tää? 

Onko yli 
TPO tavoit-
teiden 
(kyllä/ei)? 

Seuranta-indi-
kaattori 

Kokonais-kus-
tannukset 
(2022–2027)  

Päävastuu-
taho 

Muut vas-
tuutahot 

Toteutusti-
lanne 
(Ei käynnisty-
nyt /toteutus 
alkanut/ toteu-
tettu) 

ja käsittelyyn turkistar-
halla. 
Tehostetaan turkislan-
nan prosessointia ja hyö-
tykäyttöä rahoittamalla 
investointeja. 

Taloudellinen ja 
institutionaali-
nen, tutkimus ja 
kehittäminen 

Uusi Turkislannan 
prosessointi 

Kyllä Investointihank-
keiden lukumäärä 

500 000–              
1 000 000 € 

MMM, YM   

Edistetään koulutusta ja 
neuvontaa valumavesien 
käsittelyjärjestelmien 
suunnittelusta, käyttöön-
otosta ja hoidosta (neu-
vojille ja turkistuotta-
jille). 

Tiedollinen  Uusi Kaikki turkis-
tuotannon ra-
vinnekuormi-
tusta vähen-
tävät toimen-
piteet sekä 
neuvonta. 

Ei Valmistuneiden ja 
käyttöönotettujen 
ohjeiden luku-
määrä 

100 000–          
200 000 € 

MMM, YM   

Lisätään turkistuotannon 
vesiensuojeluneuvonnan 
yhteistyötä ja kohdennet-
tua neuvontaa (valvojien 
ja auditoijien yhteis-
työtä) 

Tiedollinen  Muokattu Neuvonta Ei Neuvontaa saa-
neiden toimin-
nanharjoittajien 
lukumäärä 

100 000–         
200 000 € 

MMM, YM   

Kehitetään turkistarhoil-
lakäytettäviä rehuja ja 
ruokintamenetelmiä ot-
taen huomioon vesien-
suojelutarpeet 

Tutkimus ja ke-
hittäminen 

Vanha  Kyllä Tutkimus- ja ke-
hittämishankkei-
den lukumäärä 

200 000–          
500 000 € 

Tutkimuksen 
rahoittajat 

  

Tuetaan turkistarhojen 
vesiensuojeluinvestoin-
teja. 

Taloudellinen ja 
institutionaali-
nen 

Muokattu Kaikki turkis-
tuotannon ra-
vinnekuormi-
tusta vähen-
tävät toimen-
piteet 

Ei Investointihank-
keiden lukumäärä 

 MMM, YM   

  



 

 

Happamuuden torjunta 

Ohjauskeino Ohjauskeino-
kategoria  

Status  
(vanha/   
muo-
kattu/ 
uusi) 

Mitä toimenpi-
teitä edistää? 

Onko yli 
TPO tavoit-
teiden 
(kyllä/ei)? 

Seuranta-indikaat-
tori 

Kokonais-
kustannuk-
set (2022–
2027)  

Päävastuu-
taho 

Muut vastuu-
tahot 

Toteutusti-
lanne 
(Ei käynnisty-
nyt /toteutus 
alkanut/ toteu-
tettu) 

Selvitetään happamien 
sulfaattimaiden alueel-
lista vaihtelua, riskialu-
eita ja laaditaan arvio 
happamuushaittojen 
osalta vaikeimmista pel-
toalueista 

Tutkimus ja 
kehitys 

Uusi Sulfaattimaiden 
riskikartoitus 

Kyllä Valmistuneiden sel-
vitysten ja riskialue-
aineistojen luku-
määrä 

200 000 – 
500 000 € 

TEM, MMM, 
YM 

  

Hyödynnetään peltoloh-
kojen happamuusanalyy-
sien tuloksia mm. digita-
lisoinnin avulla.  

Tiedollinen Uusi  Kyllä Valmistuneiden ja 
käyttöön otettujen 
tietojärjestelmien lu-
kumäärä 

100 000 – 
200 000 € 

MMM, YM   

Kehitetään alueellisia en-
nusteita ja automaatio-
ohjausta säätösalaojituk-
sen hoidon helpottamista 
varten. 

Tutkimus ja 
kehitys 

Uusi Säätösalaojituk-
sen ja -kastelun 
rakentaminen, 
automatisointi, 
hoito ja ylläpito 
happamuuden 
torjunnassa 

Kyllä Tutkimushankkei-
den lkm 

100 000 – 
200 000 € 

   

Kehitetään ja otetaan 
käyttöön kustannuste-
hokkaita menetelmiä 
happamien sulfaattimai-
den aiheuttamien haitto-
jen vähentämiseksi 

Tiedollinen Vanha Kaikki happa-
mien sulfaatti-
maiden aiheutta-
maa kuormitusta 
vähentävät toi-
menpiteet 

  200 000 – 
500 000 € 

MMM, YM   

Laaditaan ohjeet happa-
mien sulfaattimaiden 
huomioimisesta. Lisätään 
happamiin sulfaattimai-
hin liittyvää tiedotusta ja 
neuvontaa kaikilla alu-
eilla, joilla esiintyy hap-
pamia sulfaattimaita. 

Tiedollinen Uusi Kaikki happa-
mien sulfaatti-
maiden aiheutta-
maa kuormitusta 
vähentävät toi-
menpiteet 

Kyllä Valmistuneiden ja 
käyttöönotettujen 
ohjeiden lukumäärä. 
Neuvontatilaisuuk-
sien lkm 

100 000 – 
200 000 € 
 
50 000 – 100 
000 € 

MMM, YM   

 



 

 

Liite 2. Maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan toimenpiteiden kustannukset. Kustannustietoja on saatu useista eri lähteistä. Tietoja on päivitetty CAP-

valmistelun edetessä, indeksikorjattuna, hankkeiden kautta saatujen toteutuneiden kustannusten sekä asiantuntija-arvioiden kautta.  

 
Toimenpiteen  
nimi 

Yksikkö Investointikustannus  Käyttökustannus Kommentit 

Maatalous     
Ehdollisuuden vaatimusten tuottamaton 
ala 

ha/v - 225 €/ha/vuosi  Katetuoton ja ympäristökor-
vauksen menetyksen kustan-

nus (vain VAR ELY ja UUD 
ELY) 

Suojavyöhykkeet  ha/v - 350 €/ha /vuosi Käyttökustannus sis. perusta-
miskustannukset 

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuo-
toisuuskasvit 

ha/v  Laskennalliset kustannukset  
luonnonhoitonurmi 149 €/ha/vuosi 

monimuotoisuuskasveille 343 €/ha/vuosi  

Ympäristökorvauksen alusta-
vat tukitasot 

60–90 €/ha/vuosi (luonnon-
hoitonurmet) 

270–330 €/ha/vuosi (moni-
muotoisuuskasvit) 

Kosteikot 
- Perustaminen 

ha/kausi Yli 0,5 ha max. 14 500 €/ha 
(aikajänne 15 vuotta) 

Pienet kosteikot 0,3-0,5 ha 
tuki max 4000 € /kohde  

(aikajänne 15 vuotta) 

  
Uudet investoinnit 

(Pienet kosteikot voidaan tar-
vittaessa tallentaa erillisenä 

rivinä Tossussa).  
Kosteikot 

- Hoito (uudet ja vanhat) 
ha/kausi  460 €/ha/vuosi Kosteikon hoitokustannus 

sekä uudet että vanhat kos-
teikot. Mikäli investoinnin ja 
hoidon pinta-ala on sama voi 
kirjata samalle riville myös 

hoitokustannuksen. 
Luonnonmukainen peruskuivatus hankkeiden luku-

määrä/kausi 
CAPissa investoinneille arvi-
oitu keskimääräinen korvaus 

on 37 500 €/investointi 
Aikajänne: 15 vuotta 

 Uoman luonnonmukainen pa-
rantaminen. Sisältää kaivun ja 
kaivumassojen siirron. Hank-
keen kustannusarviossa voi 

käyttää 21 €/m jos uoman pi-
tuus on tiedossa.  

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentä-
minen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto 

ha/v - Saneeraus ja maanparannuskasvit: 190 
€/ha/vuosi 

Luonnonmukaisesti viljelty pelto: 160 
€/ha/vuosi, 

Avomaanvihannekset 600 €/ha/vuosi 

Saneerauskasviala max 20 % 
Ympäristökorvauksen tuki-

taso 



 

 

Toimenpiteen  
nimi 

Yksikkö Investointikustannus  Käyttökustannus Kommentit 

Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuo-
jelumenetelmät 500 €/ha/vuosi 

Talviaikainen kasvipeite ha/v - 35–65 €/ha/vuosi 
 

Laskennallinen kustannus 
35–51 €/ha/vuosi 

Kerääjäkasvit ha/v - 100 €/ha/vuosi Kerääjäkasvien ala max 30 % 
korvauskelpoisesta   

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kier-
rättäminen 

ha/v  35 € /ha/vuosi CAPissa ”Kiertotalouden edis-
täminen”-toimenpiteen si-

sällä 
Lannan ympäristöystävälliset levitysme-
netelmät 

ha/v  35 €/ha/vuosi CAPissa Kiertotalouden edis-
täminen -toimenpiteen sisällä 

Lannan prosessointi kuutiota/v  1–3 €/m3/vuosi Tähän tallennetaan kaiken 
alueella prosessoitavan lan-
nan kokonaismäärät/v (uu-
sissa ja jo olemassa olevissa 
laitoksissa käsiteltävän lan-
nan yhteen laskettu määrä) 

Lannan prosessoinnin investoinnit Laitos tai laitteisto, 
lkm/kausi 

500 000 € /biokaasulaitos,  
50 000 € / erottelulaitteisto, 
CHP laitosinvestoinnin ohje-

hinnat 
300 000–800 000 €/CHP lai-

tos 
(aikajänne 15 vuotta) 

 Tallennetaan alueella uudet 
lannan prosessointi inves-

toinnin määrät. Tallenna kä-
sittelymäärät Lannan proses-

sointiin. 

Maatalouden tilakohtainen neuvonta henkilöä/v - Ympäristöneuvonnan osuutena on käytetty 
530 €/tilakäynti (oletus 1–2 hlö/käynti, 

265-530 €/hlö).  
 
 

Enintään 1590 € / tilaneu-
vontakäynti tai 

70 €/tunti 

Säätösalaojitus (turvepellot) 
  

ha/kausi 4 600 €/ha 

(säätösalaojitus) 
Säätösalaojituksen hoito: 

70 €/ha/vuosi 
Tallenna investoinnit ja hoito-

kustannukset eri riville. Jos 
pinta-alat ovat samat voi kir-
jata samalle riville myös hoi-

tokustannuksen. CAPissa ”Va-
lumavesien hallinta”-toimen-

piteen sisällä 
Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet ha/v  350 €/ha, vastaavasti kuten suojavyöhyk-

keillä 
350 €/ha 

CAPissa toimenpiteen ”Suoja-
vyöhykkeet ja turvepeltojen 

nurmet” sisällä 



 

 

Toimenpiteen  
nimi 

Yksikkö Investointikustannus  Käyttökustannus Kommentit 

Käyttökustannus sis. perusta-
miskustannukset 

 
 

Maatalouden uudet vesiensuojelumene-
telmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) 

ha/kausi Kipsi: noin 190-300 €/ha 
Rakennekalkki noin  

235-380 € /ha 
Kuidut noin 225-420€ /ha 

 
Aikajänne: Kipsi: 5 v,  
Rakennekalkki: 10 v,  

Kuituliete: 5 v. 

 
 
 

Erityisesti kuidun hintaan 
vaikuttaa etäisyys toimitta-
jalta. Tossuun voi jakeet tal-
lentaa eri riville tai kokonais-
summana. 

Turkistuotanto     
Turkistuotannon vesiensuojelun perusta-
son käyttö ja ympäristölupavaatimukset 

varjotalometri  4 €/varjotalometri/v  

Turkistuotannon tiiviiden alustojen ra-
kentaminen 

varjotalometri 51–93 €/m (x vuotta)  Peruskorjauksen yhteydessä 
51 €/m, jälkiasennuksena 93 
€/m 
 

Turkistuotannon valumavesien käsittely-
menetelmien rakentaminen ja ylläpito 
suurilla, keskisuurilla ja pienillä tiloilla 

 tilojen lkm 14 840 €/tila (suuret tilat), 
6 360 €/tila (pienet ja 

keskisuuret tilat) 

4240 €/v (suuret tilat),  
530 €/v (pienet ja  
keskisuuret tilat) 

 

Turkistarhojen tehostettuun vesiensuoje-
luun ja ravinteiden käytön tehostamiseen 
liittyvä neuvonta 

henkilöä/v  n. 425 €/tilaneuvontakäynti  

Turkislannan prosessointi  kuutiota/v Kuivalantalan rakentami-
seen hyväksyttävä yksikkö-
kustannus 23 €/ m3, kom-
postointilaatta 25 €/m2→ ti-
lavuus = 0,6 x pinta-ala. 

15 €/t + kuljetuskustannus Kompostoinnin käsittelykus-
tannus 

Happamuuden torjunta     
Happamien sulfaattimaiden nurmet ha/v  0–65 €/ha Kannustetaan monivuotisten 

nurmien käyttöön. Perusta-
miskustannus 

Kuivatusolojen säätö happamuuden tor-
junnassa 

ha  100–150 €/ha hyötyalaa CAPissa ”Valumavesien-hal-
linta”-toimenpiteen sisällä 

Säätösalaojituksen ja -kastelun rakenta-
minen, automatisointi, hoito ja ylläpito 
happamuuden torjunnassa  

ha/kausi 4600 €/ha Säätösalaojituksen hoito 84 €/ha 
Säätökastelun hoito 317 €/ha 

CAPissa ”Valumavesien-hal-
linta”-toimenpiteen sisällä 



 

 

Toimenpiteen  
nimi 

Yksikkö Investointikustannus  Käyttökustannus Kommentit 

Sulfaattimaiden riskikartoitus  ha/v  25 €/ha 
 

Kustannuksissa vain maasto-
työt ja analyysit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3. Vertailu toisen ja kolmannen suunnittelukauden maatalouden toimenpiteiden muutoksista 

 
Toimenpiteen nimi 2. kaudella Yksikkö Toimenpide-

tyyppi 
Toimenpiteen nimi 3. kaudella Yksikkö Toimenpide-

tyyppi 
Toimenpiteeseen 3. kau-
della luettavat maataloustu-
kialat ja muu tarvittava tieto 

Nitraattiasetuksen mukaiset toi-
menpiteet 

- Perustoimen-
pide 

Valtionneuvoston asetus 
(1250/2014) eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin ole-
vien päästöjen rajoittamisesta  

- Perustoimen-
pide 

-- 

Eläinsuojien ympäristölupien 
mukaiset toimenpiteet 

- Perustoimen-
pide 

Eläinsuojien ympäristölupien ja 
ilmoituspäätösten mukaiset toi-
menpiteet 

- Perustoimen-
pide 

-- 

Kasvinsuojelulainsäädännön mu-
kaiset toimenpiteet 

- Perustoimen-
pide 

Kasvinsuojelulainsäädännön mu-
kaiset toimenpiteet 

- Perustoimen-
pide 

-- 

Täydentävien ehtojen hyvän 
maatalouden ja ympäristön vaa-
timukset 

- Perustoimen-
pide 

Ehdollisuuden vaatimukset - Perustoimen-
pide 

-- 

-- - -- Uudistettu lannoitevalmistelaki 
ja fosforin käyttöä säälevä asetus 

- Perustoimen-
pide 

-- 

Viherryttämistoimenpiteiden 
ekologinen ala 

ha Täydentävä 
toimenpide 

Ehdollisuuden vaatimusten tuot-
tamaton ala  

ha/v Täydentävä 
toimenpide 

Tuottamattomat alat (GAEC 9) 

Maatalouden suojavyöhykkeet ha Täydentävä 
toimenpide 

Suojavyöhykkeet ha/v Täydentävä 
toimenpide 

Suojavyöhykkeet ja turvepel-
tojen nurmet: suojavyöhyk-
keet (ymp) 

  Täydentävä 
toimenpide 

Luonnonhoitopeltonurmet ja mo-
nimuotoisuuskasvit 
 

ha/v Täydentävä 
toimenpide 

Luonnonhoitopeltonurmet 
(eko) 
Monimuotoisuuskasvit (eko) 

  Täydentävä 
toimenpide 

Luonnonmukainen peruskuiva-
tus 

hankkeiden 
luku-
määrä/kau
si 

Täydentävä 
toimenpide 

Vielä auki, mutta jotain saa 
varmasti tukijärjestelmästäkin 

Maatalouden kosteikot ja laskeu-
tusaltaat 

kpl Täydentävä 
toimenpide 

Kosteikot ha /kausi 
(kosteikon 
pinta-ala) 

Täydentävä 
toimenpide 

Kosteikkojen hoito (ymp) 
Kosteikkoinvestoinnit (ei-tuot. 
investointi) 
Lisäksi hankkeet yms. 

Kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentäminen ja luonnonmukai-
sesti viljelty pelto 

ha Täydentävä 
toimenpide 

Kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentäminen ja luonnonmukai-
sesti viljelty pelto 

ha/v Täydentävä 
toimenpide 

Puutarhakasvien vaihtoehtoi-
set kasvinsuojelumenetelmät 
(ymp) 
Maanparannus- ja saneeraus-
kasvit (ymp) 



 

 

Toimenpiteen nimi 2. kaudella Yksikkö Toimenpide-
tyyppi 

Toimenpiteen nimi 3. kaudella Yksikkö Toimenpide-
tyyppi 

Toimenpiteeseen 3. kau-
della luettavat maataloustu-
kialat ja muu tarvittava tieto 
Luonnonmukaisesti viljelty 
pelto (luomukorvaus) 

Peltojen talviaikainen eroosion 
torjunta 

ha Täydentävä 
toimenpide 

Talviaikainen kasvipeite 
 

ha/v Täydentävä 
toimenpide 

Talviaikainen kasvipeite (eko) 

Lannan prosessointi kuutiota Täydentävä 
toimenpide 

Lannan prosessointi kuutiota/v Täydentävä 
toimenpide 

Investointituet  
Lisäksi muut soveltuvat tieto-
lähteet 

Lannan ympäristöystävällinen 
käyttö 

ha Täydentävä 
toimenpide 

Lannan ympäristöystävälliset le-
vitysmenetelmät   

sijoitetun 
lannan levi-
tysmäärä 
ha/v 

Täydentävä 
toimenpide 

Kiertotalouden edistäminen 
(ymp) 

   Ravinteiden ja orgaanisen ainek-
sen (sis. lanta) kierrättäminen 

orgaanisen 
aineksen 
levitys-
määrä ha/v 

Täydentävä 
toimenpide 

Kiertotalouden edistäminen 
(ymp) 

Maatalouden tilakohtainen neu-
vonta 

henkilöä Täydentävä 
toimenpide 

Maatalouden tilakohtainen neu-
vonta 

henkilöä/v Täydentävä 
toimenpide 

Neuvo2030-tilastot 
Hankkeet, neuvojat 

Säätösalaojitus ja -kastelu turve-
pelloilla 

ha Täydentävä 
toimenpide 

Säätösalaojitus jo käytössä ole-
villa turvepelloilla 

ha/kausi Täydentävä 
toimenpide 

Valumavesien käsittely: Sää-
tösalaojituksen hoitotoimen-
piteet (ymp) 

 -- -- Jo käytössä olevien turvepeltojen 
nurmet 

ha/v Täydentävä 
toimenpide 

Suojavyöhykkeet ja turvepel-
tojen nurmet: turvepeltojen 
nurmet (ymp) 

-- -- -- Maatalouden uudet vesiensuoje-
lumenetelmät (kipsi, rakenne-
kalkki ja kuidut) 

ha/kausi Täydentävä 
toimenpide 

Kiertotalouden edistäminen, 
jos kuidunlevitysalan saa erik-
seen (ymp.) 
Hankkeet 

Ravinteiden käytön hallinta ha Täydentävä 
toimenpide 

Kerääjäkasvit ha/v Täydentävä 
toimenpide 

Kerääjäkasvien viljely (ymp) 

Peltoviljelyn pohjavesien suojelu-
toimenpiteet 

muodos-
tumalkm 

Täydentävä 
toimenpide 

-- -- -- E 

 


