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Itämeren ja sisävesien suojelun kansalliset tavoitteetItämeren ja sisävesien suojelun kansalliset tavoitteet
”Maatalous Itämeren rehevöittäjänä”- julkaisu v. 2007 (MTT & SYKE):  

Pohjanlahti on selvästi Saaristomerta ja Suomenlahtea vähemmän rehevä 
=> Pohjanlahti siis sietää siihen kohdistuvan nykyisen fosfori- ja 
typpikuormituksen =>
kuormituksen vähentäminen kiireellisintä Saaristomeren ja Suomenlahdenkuormituksen vähentäminen kiireellisintä Saaristomeren ja Suomenlahden 
osalta.

Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaanUseiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan
– kuormituksen vähenemisestä 1/3:lla (Suomenlahti) tai ulkoisen 

kuormituksen pysymisestä ennallaan (Saaristomeri) huolimatta 
merialueiden rehevöityminen on jatkunut 
l i h t ik läh i illä i l ill j ht 1)– yleinen rehevyystason nousu rannikon läheisillä merialueilla johtuu 1) 

rannikon päästölähteiden ja jokien tuomien ravinteiden suorista 
vaikutuksista, 2) rannikkovesien mataluuden aiheuttamasta 
tehostuneesta ravinne-kierrosta pohjan ja veden välillä

Vuonna 2006 YM:n virallisesti hyväksymässä vesiensuojelun tavoiteohjelmassa 
priorisoitiin jo Itämeren rannikkoalueet Virojoelta Tornioon



Itämeren ja sisävesien suojelun kansalliset tavoitteetItämeren ja sisävesien suojelun kansalliset tavoitteet

1 Nopeita toimenpiteitä edelleen kiireellisesti edellyttävät1. Nopeita toimenpiteitä edelleen kiireellisesti edellyttävät 
alueet ovat :

Itämerellä Saaristomereen ja Suomenlahteen laskevat joet ja niiden 
valuma-alueet, joiden pinta-ala on noin 5 % Suomen pinta-alastavaluma alueet, joiden pinta ala on noin 5 % Suomen pinta alasta
Sisävesissä ne järvet, jotka ovat jo voimakkaasti rehevöityneet ja 
joissa tavallisesti myös ns. sisäinen fosforikuormitus vapauttaa joka 
vuosi hapettomista pohjasedimenteistä fosforia takaisin veteen 

2 T i k i kii lli i i ä id ttä ä2. Toiseksi kiireellisimpinä on pidettävä
• Itämeren kannalta Perämereen laskevia jokia ja niiden valuma-alueita
• Sisävesissä ne järvet, joihin kohdistuu edelleen jo toteutetuista 

vesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta merkittävä ulkoinen taivesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta merkittävä ulkoinen tai 
sisäinen ravinnekuormitus, ja jotka laskevat ilman ravinteiden nieluina 
toimivia [suurempia] järviä Itämereen

3. Kiireellisyydeltään viimeiseen ryhmään kuuluvatyy y
• Valuma-alueiden latvajärvet ja kaikki Saimaan + Laatokan tai 

Päijänteen kautta Itämereen laskevat järvet ja joet



FaktojaFaktoja

• Suomen maatalouden osuus esim. 
Itämeren ravinnekuormituksesta < 10%

• Maatalouden ravinnehuuhtoumat eivät ole 
vähentyneet toivotustivähentyneet toivotusti

• Maatalouden merkitys erityisesti 
sisävesissä ja Saaristomerellä huomattava



Faktoja (jatkoa )Faktoja (jatkoa…)

• Suurimmat ongelmat: peltojen 
ravinnehuuhtoumat ja kotieläintuotanto j
(liete ja lanta) (hajakuormitusta)

• Metsätalouden vaikutukset vähäisempiä ja• Metsätalouden vaikutukset vähäisempiä ja 
erityisesti latvavesissä, eivät niinkään 
ä äItämeressä

• Mm. turkistarhat ja kalankasvattamot:Mm. turkistarhat ja kalankasvattamot: 
paikallista merkitystä (pistekuormitusta)



MAATALOUDEN TOIMENPITEITÄMAATALOUDEN TOIMENPITEITÄ 
VESIENSUOJELUSSA, ehdotuksia

1. Lannan käsittely bioenergiaksi: uusi, tehokas ja 
kestävä käsittely vähentää sekä P että N päästöjäkestävä käsittely, vähentää sekä P että N päästöjä.

Case Biovakka: 
Uudessa väkevöintikäsittelyssä syntyvä nesteosa: tot N <120 mg/l NH4+-Uudessa väkevöintikäsittelyssä syntyvä nesteosa: tot-N <120 mg/l, NH4+ 

<30 mg/l
-Nesteosa vähenee, uutena käyttökohteena mm. savukaasujen pesu 
teollisuudessateollisuudessa

-Käsittelyssä syntyvä kuivaosa: raemainen, puhdas, uusiutuva lannoite, 
toimivuus selvitetty viljelykokeintoimivuus selvitetty viljelykokein



Ongelmia nykyisessä lannan ja lietteen g y y j
energiakäytössä:

Taloudelliset ongelmat:g

Puuttuu taho, joka rahoittaisi investointia, jossa mädätyksen jälkeen 
jätteestä tehdään uusia puhtaita orgaanisia lannoitteita

L j li tt i kä ttö k lli t ik d t l d lli tiLannan ja lietteen energiakäyttö kallista: vaikea saada taloudellisesti 
kilpailukykyiseksi esim. Kemiran kanssa

Lainsäädännölliset ongelmat:Lainsäädännölliset ongelmat:

Lupakäsittelyä tulee helpottaa huomattavasti:
- Suomessa maatalouden lietteet ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat luetaanSuomessa maatalouden lietteet ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat luetaan 

jätteeksi vaikka lanta ei ole jätettä vaan energiateollisuuden raaka-aine

- Lisäksi jätevesien puhdistamolietteissä oleva fosfori: voisi korvata 
lannoitteeksi louhittavan fosforin?lannoitteeksi louhittavan fosforin? 

- Lannankäytön tehostamiskorvaus poistumassa (ympäristötuen 
lisätoimenpiteet): vanhoja sopimuksia vielä jonkin verran, uusia ei ole tehty, 

ik tt j tk l h öt kä ttöövaikuttaa jatkossa lannan hyötykäyttöön



Lannan hyötykäytön edistämiseen vaadittavat 
nopeat toimenpiteet:

Tukijärjestelmän luominen, joka mahdollistaa 
lannan hyötykäytön energiaksi/ravinteeksi 
(MMM, YM, MTK)
Lainsäädäntöön tarvittavat muutokset: 

a) lanta/liete on raaka-ainetta, ei jätettä (YM / 
MMM / KTM aloitteentekijänä)

b) lannankäytön tehostamiskorvauksen 
käyttöönotto ja korvaussumman nostaminen 
(YM / MMM aloitteentekijänä)



2 Kalteviin peltoihin kohdentuvat toimenpiteet2. Kalteviin peltoihin kohdentuvat toimenpiteet, 
joilla voidaan rajoittaa ravinnehuuhtoumaa

Ongelmia:
Kaltevuus ≥6% merenpinnan tasoon nähden; n. 20% peltopinta-alasta, muodostavat n. 

80% kokonaisravinnehuuhtoumasta = epätasainen ravinnehuuhtouma
Nykyiset maatalouden ympäristötukijärjestelmät eivät kannusta viljelijöitä riittävästi niilläNykyiset maatalouden ympäristötukijärjestelmät eivät kannusta viljelijöitä riittävästi niillä 

alueilla, joilla vaikutus vesiensuojelussa olisi tehokkainta

Ratkaisuja:
1) ä i i ih k i ti ( i l it t ) j ll ää tää tk i1) ympärivuorinen viherkesannointi (ei lannoitusta), jolla päästään ratkaisevaan 

ravinnehuuhtouman vähentämiseen (edellyttää korotettua kesannointitukea 
laajoilla peltoalueilla toteutettaessa), kasvu bioenergiaksi

2) suojakaistavelvoitteen tarkoituksenmukainen tulkinta: 6-7 m suojakaistat jyrkillä 
pelloilla, 3 m keskikaltevilla, 1 m alle 1% kaltevuuden omaavilla pelloilla (päästään 
keskitasoiseen ravinnehuuhtouman vähentämiseen)

3) vesihuuhtouman ohjaaminen muotoiltujen suojakaistojen avulla (saavutetaan alhaisin 
ravinnehuuhtouman vähentämistaso). Vaativat tilakohtaisia suunnitelmia.



Kaltevien peltojen ravinnehuuhtouman vähentämisen vaatimat p j
nopeat toimenpiteet:

Periaatepäätös: erityisympäristötuki suunnataan niille peltoaloille, joiden p y y p p j
vesiensuojelutoimenpiteet tehokkaimpia (tuen kilpailutus) (YM, MMM, MTK)

Varmistetaan myös muu tarvittava resursointi: motivointi (koulutus ja 
tiedotus) ja työvoima (MTK Pro Agria työvoimapoliittiset tukitoimet)tiedotus) ja työvoima (MTK, Pro Agria, työvoimapoliittiset tukitoimet)

Kohdentaminen lohkoille: otetaan käyttöön jo olemassa olevat lohkotasojen 
kaltevuus- ja ravinnetasetiedot, aloitetaan lohkokohtainen reaaliaikainenkaltevuus ja ravinnetasetiedot, aloitetaan lohkokohtainen reaaliaikainen 
ravinnehuuhtoumien täsmämittaus

Otetaan käyttöön korotettu kesannointituki laajoilla peltolohkoilla 
t t t tttoteutettaessa

Suojakaistojen perustaminen tarkoituksenmukaisella tavalla lohkon 
kaltevuuden mukaan velvoitteen toteutumisen seurannan tiivistäminenkaltevuuden mukaan, velvoitteen toteutumisen seurannan tiivistäminen

Monimuotoinen yhteistyö: YM, MMM, MTK, SYKE, MTT, Pellervo, 
ammattikorkeakoulut…))



3. Muita keskeisiä maatalouden toimenpiteitä 
Itämeren suojelussa (vrt. TEHO-hanke)

S j öh kk id j k t ikk j t i ( t• Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustaminen (perustuen 
joko taloudelliseen kannustukseen ja/tai vyöhykkeiden perustamisen 
edellyttämiseen) sekä ostamalla/vuokraamalla maata 
ravinnevalumien vähentämiseksi. Edistää myös luonnonravinnevalumien vähentämiseksi. Edistää myös luonnon 
monimuotoisuuden suojelua

• Yksityiskohtainen reaaliaikainen ravinnevalumamittaus valuma-Yksityiskohtainen reaaliaikainen ravinnevalumamittaus valuma
alueilla ja täsmäkuormitustiedon mittaaminen; antaisi todellista 
tietoa päästörajoitustoimenpiteiden tehokkuudesta valuma-alue- ja 
tilakohtaisesti, voidaan liittää mm. tieto- ja neuvontapalveluihin

• Ympäristötuen tehokkaampi kohdentaminen; toimenpiteiden 
(ojitus, kalkitus, suojakaistat, täsmäviljely, kaltevien peltojen 
ravinnevalumien vähentäminen) kustannustehokkuudenravinnevalumien vähentäminen) kustannustehokkuuden 
mittaaminen ja tuen määrittäminen



Muita toimenpide ehdotuksia (jatkoa)Muita toimenpide-ehdotuksia (jatkoa)

E it i ä i töt ki t j kil il t l d• Erityisympäristötuki; tarjouskilpailu maatalouden 
vesiensuojelusta valuma-alueilla. Tämä koskee 
erityisesti ns. kaltevia peltojay p j

• ”Tulevaisuuden maatila”; päästötön demonstraatiotila, p
jossa kaikki mahdolliset päästörajoitustoimenpiteet on 
otettu käyttöön ja tuloksia mitataan reaaliaikaisesti. Mm. 
bioenergian käyttöönotto suljetut kierrot tuotannonbioenergian käyttöönotto, suljetut kierrot, tuotannon 
elinkaariajattelu

• Ravinteiden kuluttajahintoihin korotus; parantaa 
etenkin harrasteviljelijöiden yms. ympäristötietoisuutta


