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1 Hankkeen tiivistelmä 

 
 
Huuhtouman hallinta maataloudessa Uudellamaalla 

hanke toteutettiin 30.3.2012–31.12.2014. 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa ravinteiden 

hyväksikäyttöä maatiloilla, etsiä tilakohtaisesti 

toteutuskelpoiset ja kustannustehokkaat 

vesiensuojelukeinot ja edistää maaseutuneuvojien, 

ympäristöviranomaisten ja viljelijöiden yhteistyötä.  

 

Hankkeen avulla tehtiin Uudellamaalla 20 maatilalle 

ympäristöneuvontakäynti sekä laadittiin 

tilakohtaiset toimenpidesuositukset. Lisäksi 

järjestettiin pellonpiennartilaisuuksia, 

pienryhmätoimintaa ja neuvonnallisia tilaisuuksia 

viljelijöille. Viljelykierron talousvaikutusten arviointiin 

laadittiin simulointimalli. Hankkeen yhteydessä 

tehtiin myös tutkimus, jossa selvitettiin 

Lepsämänjoen pellon talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden vaikutuksia 

fosforikuormitukseen. 

 

Hankkeen tuloksena maatilojen valmiudet tunnistaa 

vesistökuormituksen riskilohkot paranivat, 

ympäristöneuvonnan toimintatavat kehittyivät ja 

viljelijöiden välinen tosilta oppiminen ja yhteistyö 

lisääntyivät. Hankkeen yhteydessä tehdyn 

tutkimuksen tulosten perusteella todettiin 

talviaikaisen kasvipeitteisyyden vähentäneen 

Lepsämänjoen yläosan fosforikuormaa 35 %. 

 

Hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Suomi ry.  Hanke 

toteutettiin yhteistyössä Nylands Svenska 

Lantbrukssällskap rf:n ja Vantaanjoen ja Helsingin 

seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. 

 

Hankkeen rahoitti Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus/Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahasto.  Hankkeen 

kokonaisrahoitus oli 241 527 €, josta EU –

rahoituksen osuus oli 45 %. 
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2 Pilottivaihe  

 
 
Hankkeen pilottiosuus aloitettiin syksyllä 2012. 

Siihen haettiin mukaan sopivia tiloja Uudenmaan 

alueelta pääosin sähköpostitse ja puhelimitse. 

Pilottitiloiksi haettiin tiloja, joiden lohkot sijaisivat 

pääosin vesistöalueella, olivat kaltevuudeltaan 

jyrkkiä tai sijaitsivat joko tulva-alueella tai 

pohjavesialueella. Lisäksi hankkeesta ja sen 

toiminnasta tehtiin esitysmateriaalia jakoon mm. 

maaseutusihteereille ja Uusimaaseutu.fi –sivustolle. 

 

Paikkatietoa ja kartta-aineistoa hyödynnettiin tilojen 

eroosioalttiiden lohkojen arvioinnissa. 

Maanmittauslaitoksen, Tiken ja Mavin aineistoja 

hyödynnettiin karttojen laadinnassa. 

 

Tilakohtaisen ympäristöneuvonnan tarpeisiin 

laadittiin haastattelulomake, jonka suunnittelussa 

hyödynnettiin muissa vesiensuojeluhankkeissa 

käytettyjä esitietolomakkeita. 

 

Viidelle pilottitilalle tehtiin syksyllä 2012 ja keväällä 

2013 tilakäynnit ja alkukartoitus. Tilakäyntien jälkeen 

aloitettiin tilakohtaisen raportin suunnittelu ja 

toimintatapojen kehittäminen. 
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3 Pellonpiennartilaisuudet 

 

Ensimmäinen pellonpiennartilaisuus pidettiin 

25.6.2013 Arto Puumalan tilalla Vihdissa. Tilaisuuden 

aiheina olivat maan rakenteen arvioiminen, 

tiivistymien ehkäisy, elektronisen penetrometrin 

esittely, viljelykierto viljatiloilla ja lähivesien laatu ja 

siihen vaikuttavat tekijät. Asiantuntijoina 

tilaisuudessa olivat Kari Koppelmäki Uudenmaan 

ELY –keskuksesta sekä Heli Vahtera ja Pasi 

Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry:stä. 

 

Toinen pellonpiennartilaisuus pidettiin Lindkoskella 

22.7.2014 Ben Silfastin tilalla Lindkoskella. Tilaisuus 

oli suunnattu erityisesti ruotsinkielisille viljelijöille ja 

järjestelyistä vastasi Staffan Eliasson NSL:stä. 

Tilaisuudessa tutustuttiin aluskasvien ja 

viherlannoitusnurmien viljelyyn. Asiantuntijana 

tilaisuudessa oli Kari Koppelmäki Uudenmaa ELY –

keskuksesta. 
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4 Viljelijätilaisuudet 

 

Valumavedet hallintaan –tilaisuudet pidettiin 

18.9.2013 Nurmijärvellä Perttulassa ja Loviisassa 

Kuggomissa 10.10.2013. Nurmijärven tilaisuuden 

yhteydessä käytiin tutustumassa automaattiseen 

vedenlaadun seurantaan Lepsämänjoessa. 

Tilaisuuksissa asiantuntijoina olivat Pasi Valkama, 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry:stä ja Janne Pulkka Etelä-

Suomen Salaojakeskuksesta. Tilaisuuksien aiheina 

olivat veden laadun seuranta ja peruskuivatus. 

Tilaisuuksissa myös tiedotettiin hankkeen 

toimenpiteistä ja ympäristöneuvontakäynneistä.  

 

Viljelijäkoulutus maan kasvukunnon kehittämisestä 

pidettiin 3.12.2014 Vihdissä Herrakunnan –talolla. 

Tilaisuuden aiheina olivat jankkurointi,  

viherlannoitus, kalkitus, orgaanisen aineen 

lisääminen ja maan kasvukunnon hoitosuunnitelma. 

Asiantuntijana tilaisuudessa oli agronomi Juuso 

Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta.  
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5 Pienryhmätoiminta 

 

Pienryhmätoiminta käynnistettiin 10.4.2014 

Klaukkalassa. Ryhmään ilmoittautui mukaan viisi 

tilaa. Ensimmäisen tapaamisen aiheina olivat alus- ja 

kerääjäkasvien käyttö sekä viljelykierron 

talousvaikutukset. Lisäksi käytiin läpi 

ympäristökorvausjärjestelmän luonnosta. 

 

Toinen tapaaminen pidettiin 10.6.2014 Vihdissä 

Mikko Mäkelän tilalla. Aiheena olivat Mäkelän tilan 

kokemukset aluskasvien viljelystä ja ajankohtaiset 

asiat kasvinsuojelussa.  

 

Kolmas tapaaminen pidettiin 28.10.2014 Tuukka 

Vuoren tilalla Nukarissa. Tilaisuudessa tutustuttiin 

peltomaan laatutestin tekemiseen sekä penetrometrin 

käyttöön maan työntövastuksen mittauksessa. 

Kuoppatestin lisäksi tilaisuudessa mitattiin pintamaan 

vedenjohtavuutta ja tehtiin ns. sinappitesti 

kastelierojen laskemista varten. 
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6 Ympäristöneuvontakäynnit 

 

Hankkeen varsinaisessa toteutusvaiheessa tehtiin 

ympäristöneuvontakäynnit 15 tilalle syksyn 2013 ja 

talven 2014 aikana. Kartoituskäynnin jälkeen laadittiin 

tilakohtaiset kehittämistoimenpiteet ja kartat. 

Maatiloista 13 oli Nurmijärveltä ja kaksi tilaa 

Loviisasta.  

 

Tilakohtaisen neuvonnan tavoitteena oli kartoittaa 

tilakohtaiset ravinnekuormituksen riskilohkot sekä 

arvioida ravinteiden käytön tehokkuutta, viljelykiertoa, 

tilan peltolohkojen rakennetta ja tilan toimintatapoja, 

jotka vaikuttavat peltojen kasvukuntoon. Lisäksi 

käytiin läpi tilan jätevesihuoltoon sekä torjunta-

aineiden ja öljyjen varastointiin liittyviä asioita.  

 

Ennen ensimmäistä tilakäyntiä laadittiin kartta, johon 

tuotiin tilan peltolohkot MAVI:n peltolohkorekisteristä. 

Lisäksi kartoille lisättiin SYKE:n paikkatietoaineistosta 

valuma-alueen rajat, uomaverkosto ja 

pohjavesialueet. Tilan peltolohkojen eroosioriskin 

arvioimiseksi tehtiin kaltevuuskartat.  Tiloilta 

pyydettiin lohkojen viljavuustiedot, joista siirrettiin 

tietoa kartoille. 

 

Ensimmäisen tilakäynnin aika tehtiin haastattelu ja 

tilannekartoitus, jossa käytettiin apuna 

pilottivaiheessa tehtyä esiselvityslomaketta. Lisäksi 

tehtiin maan kasvukunnon arviointia kuoppatestillä, 

jos maa oli sula.  

 

Ensimmäisen tilakäynnin jälkeen laadittiin 

tilakohtainen raportti ja täydennettiin kartta-aineistoa. 

 

Toisen tilakäynnin yhteydessä käytiin tilakohtainen 

raportti läpi ja tehtiin tarvittaessa peltomaan 

rakenteen arviointia kuoppatestin avulla. 
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Lähtötilanne ja 

kartta-aineisto: 

• Alueelle tehdyt 

selvitykset 
• Valuma-alue 
• Vesistöt 
• Pohjavesialueet 
• Peltolohkojen sijainti 

ja viljavuustiedot 

Vaihe 1.  

1. Tilakäynti: 

• Viljelijän 

haastattelu ja 

tilanteen kartoitus 
• Tilakohtaiset 

erityistarpeet 
• Maan rakenteen 

arviointi 

Vaihe 2.  

Toimenpide-

suositukset ja  

kartta-aineiston 

täydentäminen 

Vaihe 3.  

Ympäristöneuvonnan toimintamalli 

Kaltevuuskartta, jonka avulla 
voi arvioida eroosion kannalta 
riskilohkoja. 

 

Vaihe 4.  

2. Tilakäynti: 

• Toimenpide-

suositusten 

läpikäynti 
• Tarvittavat 

maasto-

selvitykset 



10 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yleiskartta, jossa näkyy tilan peltolohkot, 
valuma-alueen raja, uomaverkosto ja 
pohjavesialueet. 

 

Lohkokartta, jossa näkyy lohkojen tunnukset 
tai nimet, fosforiluokat ja maalajit. 
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Lohkokartat, joissa näkyi lohkojen 
tunnus tai nimi, fosforiluokat ja maalaji 

Maan kasvukunnon arviointi 
 
Tilakäyntien yhteydessä tehtiin maan kasvukunnon 
arviointia kuoppatestin avulla. 

 
Tilakohtaisessa raportissa kuvattiin tilan 
toimintatapojen nykytilaa ja esitettiin 
kehittämiskohteita seuraavista osa-alueista: 

• Ravinteiden käyttö, lannoitus ja kalkitus 
• Kasvipeitteisyys 
• Maan kasvukunto ja sen ylläpito 
• Viljelykierto 
• Kuivatus ja valumavesien hallinta 
• Kasvinsuojelu 
• Maiseman ja pellon ulkopuolisten alueiden 

hoito 
• Tilan muut ympäristönsuojeluun liittyvät 

asiat 
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7 A Greener Agriculture for a 
Bluer Baltic Sea- konferenssi  

 

Tutkija Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin 

seudun vesiensuojeluyhdistyksestä osallistui A 

Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea- 

konferenssiin Varsovassa syyskuun 23.–24. 

päivänä 2014. Kyseessä on Itämeren alueen 

valtioiden maatalouden neuvontajärjestöjen ja 

maataloustuottajärjestöjen alkuaan perustaman 

Baltic Deal-yhteistyöhankkeen organisoima 

vuotuinen sidosryhmätapaaminen. Valkama 

osallistui tilaisuuteen Humaus-hankkeen tiimoilta 

tehdyn automaattista vedenlaadun seurantaa 

koskevan posterin muodossa. Posteri (Controlling 

nutrient fluxes- continuous monitoring) oli esillä 

tilaisuuden posterinäyttelyssä, jossa se herätti 

kiinnostusta niin tutkijoiden, neuvojien kuin 

maatalouspolitiikan parissa toimivien henkilöiden 

parissa. Posterinäyttelyn aikana Valkama 

keskusteli aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden 

kanssa ja kertoi halukkaille lisää Humaus-

hankkeesta, automaattisesta vedenlaadun 

seurannasta Suomessa ja sen hyödyntämisestä 

hajakuormitusseurannassa. Posterin yhteydessä 

jaettiin lisäinformaatioksi myös Humaus-

hankkeesta tehtyjä englanninkielisiä esitteitä 

(HUMAUS- Controlling nutrient leaching from 

agriculture in Uusimaa). Esitteitä jaettiin, tai 

kiinnostuneet ottivat niitä mukaansa posterin 

viereiseltä pöydältä noin 60 kappaletta. 

Posterinäyttelyn lisäksi Valkama osallistui yleisen 

konferenssiohjelman ohella ensimmäisen päivän 

aikana sessioon: ”The role of landscape 

management and local development projects in 

water protection” sekä toisena päivänä sessioon: 

”Improving the effectiveness of agri-environmental 

programs”. Osallistuminen tapahtumaan mahdollisti 

Humaus-hankkeen vaikuttavuuden ulottamisen 

Suomen lisäksi myös Itämeren valuma-alueen 

muihin valtioihin. 

 

 

 
Kuva 1. Varsovan ”A Greener Agriculture for 

a Bluer Baltic Sea”-konferenssin 

posterinäyttelyyn osallistuttiin Puolan 

neuvontajärjestön (CDR) ja Baltic Deal-

hankkeen vierellä. 
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8 Automaattinen veden laadun 
mittaus Lepsämäjoessa 

HUMAUS –hankkeen rahoituksella jatkettiin 

Lepsämänjoella Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry:n vuonna 2005 aloittamaa 

automaattista veden laadun seurantaa.  Mittaukset 

olivat osa HUMAUS -hanketta vuosina 2013 -2014. 

 

Automaattisella veden laadun mittauksella mitattiin 

tunnin välein virtaamaa, sameutta, 

sähkönjohtavuutta, lämpötilaa ja nitraattitypen 

pitoisuutta. Automaattisen veden laadun seurannan 

avulla voitiin havaita todelliset veden laadun 

muutokset aiempaa tarkemmin ja mittaustulosten 

käytettävyys ja luotettavuus tutkimukseen paranivat 

huomattavasti. Sameuden perusteella voitiin laskea 

kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuus. 

 

Lepsämänjoen veden laadun mittaustuloksia 

hyödynnettiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin 

kasvipeitteisyyden vaikutusta Lepsämänjoen yläosan 

fosforikuormaan. 
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9 Kasvipeitteisyyden vaikutus 
Lepsämänjoen yläosan 
fosforikuormaan 

 

 

 

Humaus-hankkeen tutkimusosiossa selvitettiin 

Lepsämänjoen yläosan valuma-alueella 

tapahtuneen talviaikaisen kasvipeitteisyyden 

lisääntymisen vaikutuksia alueen fosforikuormaan. 

Hanke kustansi vuosien 2013–14 aikana osan 

Lepsämänjoen yläosan mittauspisteen 

automaattisesta vedenlaadun seurannasta ja 

tulosten tulkinnasta. Vedenlaatutulosten tukena 

käytettiin hankkeen tilakohtaisten neuvontakäyntien 

aikana viljelijöiltä pyydettyjä tietoja alueen 

viljelykäytännöistä sekä TIKE:n 

viljelykasviaineistoja. Tutkimuksessa hyödynnettiin 

kaikkea Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistyksen vuosien 2005–2014 

välisenä aika keräämää automaattisen 

mittausaseman aineistoa. Tulosten perusteella 

todettiin talviaikaisen kasvipeitteisyyden 

vähentäneen Lepsämänjoen yläosan 

fosforikuormaa 35 %. 

 

Maataloudesta tulevan ravinnekuormituksen 

mittaaminen on sen luonteen vuoksi erittäin 

haastavaa. Hajakuormituksena vesistöihin valuva 

kiintoaine, siihen sitoutunut fosfori, liuenneessa 

muodossa oleva fosfori ja typen eri fraktiot 

huuhtoutuvat kaikki eri tavalla vesistöön. Yhteistä 

kaikille ravinnevirroille on kuitenkin niiden 

riippuvuus valunnan määrästä. Eli, jos 

kuormituspotentiaali pelloilla pysyy vakiona, mutta 

valunta kasvaa, kasvaa myös vesistöihin päätyvä 

ravinnekuorma. Ravinnekuorma muodostuu 

virtaaman ja ravinnepitoisuuden tulona. Jos 

virtaama ja ravinnepitoisuudet ovat suuria, 

muodostuu myös kuorma suureksi. 

 

Sijainti 

Kuva 2. Lepsämänjoen yläosan 

tutkimusalueen sijainti Vantaanjoen 

valuma-alueella. 

2,4 7,7 

33,2 

8,1 

37,0 

11,5 

Maankäyttö 
(Corine 2006) 

Peltoa 

Mittausasema 

Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry. 
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Kuva 3. Lepsämänjoen yläosan talviaikaisen kasvipeitteisyyden muutos vuosista 2007–08 vuoteen 

2013–14. 

 

Vaikka taivaalta satavan veden määrä ja valunta 

pysyisivät edelleen samana, mutta pitoisuus 

pienenee, pienenee myös ravinnekuorma. Koska 

valunnan määrään vaikuttaminen on pitkällä 

aikavälillä hankalaa tai jopa mahdotonta, jää ainoaksi 

ravinnekuormitusta vähentäväksi keinoksi pyrkiä 

pienentämään erilaisin vesiensuojelumenetelmin 

pelloilta valuvan veden ravinnepitoisuutta. 

 

Savivaltaisilla valuma-alueilla, joilla tasaiset 

viljelykseen kelpaavat alueet on otettu viljelykäyttöön, 

muodostaa eroosio merkittävimmän tekijän 

fosforihuuhtoumaa ajatellen. Kun pellon pinta 

kasvukauden ulkopuolella maanmuokkauksen jäljiltä 

jää paljaaksi, pääsee pinta- tai salaojavaluntana 

vesistöön virtaava vesi kuluttamaan ja kuljettamaan 

hyvin hienoja savihiukkasia eteenpäin aina 

vesistöihin asti. Savihiukkasten välisten 

koheesiovoimien takia niiden liikkeelle lähtöön 

tarvitaan suurempi energiamäärä kuin niiden 

liikkeellä pysymiseen vaaditaan. Tästä syystä 

vesiensuojelumenetelmillä, joilla yritetään pysäyttää 

jo virtaavan veden mukaan lähteneet savihiukkaset, 

ovat tehottomia. Siten kaikki toimenpiteet joilla maa-

aines voidaan pitää pelloilla, ovat 

vesiensuojelullisesti paljon tehokkaampia. 

Uudellamaalla sijaitsevan Lepsämänjoen yläosan 

valuma-alueella (23 km2) näistä menetelmistä on 

varsin ansiokkaasti ollut käytössä talviaikainen 

kasvipeitteisyys, jonka määrä on viljelijöiden toimesta 

lisääntynyt vuosien 2007–2014 välisenä aikana 

huomattavasti (kuva 3.) 

 

2013-14 2007-08 
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Olennaisena kysymyksenä Humaus-hankkeen 

tutkimusosiossa olikin Lepsämänjoen yläosan valuma-

alueen pelloilla tapahtuneen kasvipeitteisyyden 

muutoksen näkyminen eroosiossa ja joen 

kuljettamassa fosforikuormassa. Koska samalla 

paikalla Lepsmänjoen yläosan valuma-alueella on 

mitattu vedenlaatua automaattiantureilla tunnin välein 

yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2006 alkaen, mahdollisti 

kerätty aikasarja tarkastelemaan vedenlaadussa 

tapahtuneita muutoksia suhteessa valuma-alueen 

pelloilla tapahtuneisiin muutoksiin. Alueen peltopinta-

alassa ei muutosta juurikaan ole tapahtunut, vaan 

suurin muutos koskee talviaikaisen kasvipeitteisyyden 

lisääntymistä lähinnä nurmien ja suorakylvön 

muodossa. 

 

Tutkimuksessa verrattiin olosuhteiltaan toisiaan 

vastaavien leutojen talvien (2007–08 ja 2013–2014) 

aikaisia fosforikuormia. Tuloksissa havaittiin näillä 

kasvukauden ulkopuolisilla jaksoilla (joulukuusta 

huhtikuun loppuun) valunnan ja fosforipitoisuuden 

suhteessa tapahtuneen muutoksen, jonka oletettiin 

johtuneen juurikin kasvipeitteisyyden eroosiota 

estävästä vaikutuksesta. Kun 2013–14 kasvukauden 

ulkopuolisen ajan kokonaisfosforikuorma laskettiin 

suhteella, joka näiden muuttujien välillä vallitsi 2007–

08 kasvukauden ulkopuolisena aikana, saatiin 

tulokseksi, että fosforikuorma olisi 2007–08 vuosien 

aikaisen kasvipeitteisyyden tilanteessa ollut 35 % 

suurempi, kuin mitä se oli 2013–14. Toisin sanoen 

Lepsämänjoen yläosan valuma-alueen 

fosforihuuhtouma väheni peltojen talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden lisääntymisen johdosta noin 

kolmanneksella. Muutos on saatu aikaan alueen 

viljelijöiden panostaessa talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden lisäämiseen ja sitä kautta 

tapahtuneeseen pelloilta pois virtaavan veden 

fosforipitoisuuden merkittävään pienenemiseen. 

 

Kuva 4. Maksimivirtaamien välillä ei 

ollut merkittävää eroa, mutta fosforin 

maksimipitoisuuksien todettiin 

laskeneen kasvukauden ulkopuolisesta 

ajasta 2007–08 vuosiin 2013–14 

merkittävästi. 
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Kuva 5. Liuenneen fosforin pitoisuudessa ei havaittu merkkejä pitoisuuksien noususta 

kasvipeitteisyyden merkittävästä lisääntymisestä huolimatta. 

 

Kasvipeitteisyyden lisääntymisen on joissakin 

koelohko- ja laboratoriotason tutkimuksissa todettu 

lisäävän liuenneen fosforin huuhtoumaa fosforin 

rikastuessa maan pintakerrokseen muokkauksen 

vähentyessä. Tästä syystä erityisesti tasaisilla 

peltoalueilla, joilla eroosion ei ajatella olevan 

merkittävässä roolissa fosforinhuuhtoutumis-

prosessissa, on päätelty kasvipeitteisyyden 

lisääntymisen vain pahentavan rehevöittävän fosforin 

huuhtoumaa, kun liuenneessa muodossa olevan 

fosforin huuhtoutuminen lisääntyisi. Usein esiin 

nostetun kritiikin takia myös Lepsämänjoessa 

tapahtunutta liuenneen, leville käyttökelpoisen 

fosforin (DRP= dissolved reactive phosphorus) 

huuhtoutumisessa tapahtuneita muutoksia 

selvitettiin. Kuvassa 5. on esitetty kaikista vuosien 

2005–2014 aikana otetuista vesinäytteistä 

analysoidut DRP-pitoisuudet. Sen perusteella 

näyttää siltä, että DRP-pitoisuus saavutti huippunsa 

vuosien 2007–2008 aikana ja on sen jälkeen 

laskenut. Myös liuenneessa muodossa olevan 

fosforin osuus kokonaisfosforista (DRP/TP) näytti 

laskeneen (kuva 6.) ja siten voitiin todeta, että 

kasvipeitteisyyden merkittävä lisääntyminen 

Lepsämänjoen yläosan valuma-alueella ei 

vaikuttanut ainakaan DRP-huuhtoumia lisäävästi. 

 



18 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6. Myöskään liuenneen fosforin osuus kokonaisfosforista ei kasvanut vaan trendi oli päinvastoin 

lievästi laskeva. 

 

Ongelmana maataloudessa toteutettujen 

toimenpiteiden vaikutusten todentamisessa ovat 

seurantamenetelmät, jotka antavat liian vähän tietoa 

todellisesta vedenlaadun vaihtelusta virtavesissä. 

Kun todellisia maksimi- ja minimiarvoja ei voida 

harvalla näytteenotolla havaita, johtaa tämä myös 

kuormitusarvioiden merkittävään epävarmuuteen. 

Vesiensuojelutoimenpiteiden mahdolliset vaikutukset 

häviävät helposti näihin epävarmuuksiin. Koska 

automaattisella vedenlaadun seurannalla on 

mahdollista havaita hienovaraisemmatkin muutokset, 

saatiin tämän menetelmän ja Lepsämänjoen pitkän 

aikasarjan ansiosta ensimmäisen kerran valuma-

aluetasolla luotettava arvio siitä miten talviaikainen 

kasvipeitteisyys vähensi pelloilla tapahtuvaa 

eroosiota ja siten vesistöön päätyvän fosforin 

määrää. 
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10 Viljelykierron simulointilaskelma 

 
 
Humaus-hankkeen yhtenä tavoitteena oli etsiä 

tilakohtaisesti tehokkaat, vaikuttavimmat ja 

kustannustehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet. 

Tavoitteena oli lisäksi kehittää työkaluja 

ympäristöneuvontaan. Hankkeen aikana eri 

sidosryhmätilaisuuksissa tuli esiin tarve yhdistää 

taloudellinen ja tuotannollinen näkökulma, jotta 

voidaan perustella ja motivoida erilaisten 

ympäristöllisten toimenpiteiden käyttöönottoa tiloilla.  

 

Hankkeen aikana kehitettiin viljelykierto -

simulointilaskelma. Työkalu on pyritty kehittämään 

mahdollisimman nopeaksi simulointivälineeksi 

viljelijän ratkaisujen pohjaksi. Laskelmaa esiteltiin 

Lepsämässä pidetyssä pienryhmätilaisuudessa.  

 

Laskelman tarkoitus on talousnäkökulmasta tuoda 

esiin kasvivaihtoehtoja satopotentiaaliltaan erilaisilla 

peltolohkoilla. Lisäksi simuloidaan taloutta 6 vuoden 

kierrolla peltolohkon nurmikasviviljelykierron ja 

yksipuoliseen viljanviljelyn kesken. Viljelijän 

lohkokohtaisten ja viljelykiertoratkaisujen jälkeen 

pyritään tuomaan esiin katetarkastelulla vaikutus 

koko tilan talouteen.  
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Taulukko 1.  Eri viljelykasvien katevertailut 

 

Eri viljelykasvien katevertailut 

 

Eri satopotentiaalin peltolohkoja verrataan huomioiden tulevat 

tukitasot. Laskelmasta nähdään, että alhaisen satotason (2000-

3000 kg/ha) lohkolla on järkevää taloudellisesti ja ympäristöllisesti 

viljellä nurmikasveja. Luonnonhoito-, suojavyöhyke-, viherlannoitus- 

ja maisemakasvilohkoilla on parempi kate A kuin viljalla (ks. 

taulukko 1).  

 

Korkeammalla satotasolla 4000 kg/ha järkeväksi vaihtoehdoiksi, 

mikäli se lohkolle sopii, tulee suojavyöhyke ja maisemakasvi (riista).  
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  Eri kiertovaihtoehtojen vertailu peltolohkolla nurmikierron ja yksipuolisen 

viljakierron välillä 

Nurmikiertolaskelmassa (apila-vehnä-kaura+ns) lasketaan viljelykierron aikainen 

kate. Laskennassa otetaan huomioon kuuden vuoden kiertojaksolla apilanurmen 

esikasvi-, viherlannoitus- ja viljelykiertovaikutus (ks. taulukko 2.).  Nämä otetaan 

huomioon seuraavien kasvien lannoituksissa. Lisäksi voidaan huomioida 

monipuolisemman kierron vaikutuksesta mm. vähäisempi kasvinsuojelutarve. 

Esimerkissä kierron aikainen kate A on keskimäärin 445 euroa vuodessa. 

 
Taulukko 2. 
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Taulukko 3.  
 

 

Yksipuolisen viljelykierron talous 
 
Yksipuolisessa viljelykierrossa (vehnä-ohra) tarkastellaan 
kumulatiivista katteen kehittymistä peltolohkolla kuuden 
vuoden jaksolla. Esimerkissä kierron aikainen kate A on 
keskimäärin 385 euroa vuosittain (ks. taulukko 3.). 
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Taulukko 4. 

 

Viljelykiertojen välinen simulointi 

 

Kahta edellistä peltolohkon viljelykierron välistä eroa voidaan vertailla 

muuttamalla eli simuloimalla tilannetta (ks. taulukko 4.) mm. viljan hintojen, 

lannoitehintojen, satojen tai typen hyväksikäyttöprosentin muuttuessa. 

Kussakin tilanteessa saadaan nopeasti havainnollistettua edullisin vaihtoehto. 

Esim. viljan hintaa tai muuta tekijää muutettaessa löydetään taso, jolloin eri 

kiertojen taloudellinen tulos kierron aikana on sama.  

 

Tavoitteena on tuoda esiin pitkäjänteisen tuotannonsuunnittelun 

korostuminen. Tällöin viljelyn suunnittelu tehdään pitkäntähtäimen 

toteutuneiden mm tuotehintojen perusteella. Pitkällä tähtäimellä myös 

monipuolisen viljelykierron hyödyt tulevat esiin mm. maan rakenteen 

parantuessa.  

 

Simuloinnissa pyritään myös tarkastelemaan tilaa kokonaisuutena (koko tilan 

simulaatio- taulukko 4.). Tällöin nähdään kuinka koko tilan kate A ja kate B 

käyttäytyvät eri kiertovaihtoehdoissa.  

 

Tarkastelu on rajoitettu eli viljelykierrot ovat määrättyjä eri 

kiertovaihtoehdoissa eli niiden kasveja ei voi muuttaa. Tulevaisuuden 

jatkokehittelyä varten jää siis kehitettävää.  
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Seija Luomanperä:  

Kipsikokeiden tuloksia  

 

Kipsi on tehokas vesiensuojelumenetelmä: 
  

- Vähentää fosforin kulkeumaa pellolta vesistöön 
noin 60 %  

- Kipsin teho todettiin tutkimushankkeessa (2008–
2013) yhdessä SYKE:n, MTT:n ja Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen 
kanssa 

- Kipsi parantaa maan rakennetta ja estää maan 
eroosiota vesistöihin.  

- Fosfori jää peltoon kasvien käytettäväksi.  

- Saaristomeren valuma-alueen fosforikuormitusta 
voidaan vähentää SYKE:n laskelman mukaan 
noin 70 tonnia.  

 

11 Loppuseminaari 

 
Hankkeen loppuseminaari pidettiin 26.11.2014 

Strutsitarha Ketolan tilalla Rajamäellä. Seminaarin 

asiantuntijaluennoitsijoina olivat Seijia Luomanperä 

(Yara), Laura Kontiala (Helsingin Yliopisto), Pasi 

Valkama (Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry.), Juuso Joona (Tyynelän 

tila) ja Markku Puustinen (SYKE). Seminaariin 

osallistui 35 henkilöä, jotka ottivat osaa keskusteluun 

erittäin aktiivisesti. 

 

Laura Kontiala: 
Maatalouden ravinnekuormituksen mallintaminen 
tilatasolla 
 
Mallinnuksen haasteita: 

- Mallin soveltaminen todellisen maatilan 
kuvaukseen teoreettisen esityksen sijaan 

- Oleellisten viljelijän päätöksentekoon vaikuttavien 
tekijöiden ymmärtäminen ja sisällyttäminen 
malliin 

- Laajan lähtöaineiston kerääminen 
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Pasi Valkama: 
 
Peltoviljelyn vaikutus Lepsämänjoen veden 
laatuun 2005- 2014 

 
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen 

pelloilla on vähentänyt eroosiota ja 
fosforikuormitusta Lepsämänjoen valuma-
alueella 

- Kasvipeitteisyyden muutos ei näy liuenneen 
fosforin huuhtoutumisessa 

 

Markku Puustinen:   

Vesistöt ja maatalous – 
valumavesien hallinta 

Valumavesien hallinta – mitä se 
on? 

- Pitoisuuksien hallinta 

- Vesimäärien hallinta 

- Valumavesien hallinnan 
kehittäminen  

 

Juuso Joona: 

Maan kasvukunnon 
korjaamisella valumat 
hallintaan ja tuottavuus 
kasvuun 

Viljely on kokonaisuuksien 
hallintaa 

- Kokonaisvaltaista, 
pitkäjänteistä suunnittelua 

- Pohdi satoa, tilan taloutta 
tai elämänlaatua 
rajoittavia tekijöitä ja pyri 
puuttumaan ongelmien 
perimmäisiin syihin 

Tunnista satoa rajoittavat ja 
päästöjä lisäävät tekijät 

- Tarkkaile ympäristöä, 
maata, satoa, juuria sekä 
taloutta ja hyvinvointia 

- Korjaa ne yksi kerrallaan 
tasapainoisesti siellä 
missä hyöty on suurin 

- Matki luontoa, tehosta 
luonnon omia toimintoja 

Loppuseminaarin aineistoa 
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  12 Hankkeen tulokset  

 
 
Viljelijöiden tietoisuus mahdollisuuksistaan kehittää 

tilansa toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan 

parani. Erityisesti neuvonnassa kiinnitettiin huomiota 

toimenpiteiden kohdentamiseen lohkoille, joiden 

ravinnekuormitusriski on suurin. 

 

Tilakohtaisessa neuvonnassa lisättiin viljelijöiden 

valmiuksia sitoutua 2015 alkavaan 

ympäristökorvausjärjestelmään. Erityisesti hankkeen 

yhteydessä kiinnitettiin huomiota talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden lisäämiseen ja ylläpitoon. Vaikka 

Lepsämän alueen viljelykäytännöissä suorakylvö on 

hyvin laajasti käytössä, tuotiin esille myös aidon 

kasvipeitteisyyden vaikutuksia eroosion hillitsemisessä ja 

maan kasvukunnon ylläpidossa. Alus- ja kerääjäkasvien 

käytön vaihtoehtoja tuotiin esiin sekä tilakohtaisessa 

neuvonnassa että pienryhmätoiminnassa.  

 

Ympäristöneuvonnan toimintatavat ja valmiudet 

paranivat. Kartta-aineiston ja paikkatiedon 

hyödyntäminen helpottivat ravinnekuormituksen 

riskialueiden arvioimista. Hankkeen yhteydessä 

kehitettiin tilakohtaisen ympäristöneuvonnan 

toimintamalli, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa 

tulevalla ohjelmakaudella. Viljelykierron 

talousvaikutusten simulointimalli helpottaa viljelyn 

suunnittelussa ja auttaa päätöksenteossa, kun viljelijä 

pohtii pellon käytön vaihtoehtojen kannattavuutta pitkällä 

tähtäimellä. 

 

Hankkeen tutkimusosuudessa saatiin selkeitä tuloksia 

kasvipeitteisyyden myönteisestä vaikutuksesta eroosion 

hillinnässä ja fosforikuormituksen vähentämisessä. 

Tulokset lisäävät viljelijöiden luottamusta tulevan 

ympäristökorvausjärjestelmän toimenpidevaihtoehtoja 

kohtaan. 

 

Hankkeen yhteydessä viljelijöiden, neuvonnan, 

tutkimuksen ja viranomaisten yhteistyö lisääntyi. 

Erityisesti loppuseminaarin vilkas keskustelu avasi eri 

intressiryhmien näkemyksiä ja paransi 

yhteistyömahdollisuuksia tulevalla ohjelmakaudella. 

 



27 

 

 
  

Hankkeen toteutukseen osallistuivat: 
 
Juha Helenius, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Laura Kotilainen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Esa Partanen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Riikka Perälä, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Aila Tarvainen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Vilma Kuosmanen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Helena Pakkanen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Arto Santapunkki, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Staffan Eliasson, Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf. 
Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. 
Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. 
 
 
 
Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana: 
 
Irmeli Ahtela, Uudenmaan ELY –keskus 
Johan Sundberg, Uudenmaan ELY –keskus 
Kari Koppelmäki, Uudenmaan ELY -keskus 
Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. 
Henrik Lassas, Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f. 
Sari Peltonen, ProAgria Keskusten liitto 
Kari Hyytiäinen, Helsingin Yliopisto 
Bjarne Westerlund, Nylands svenska producentförbund 
Mikko Mäkelä, maanviljelijä, Vihti 
Esa Partanen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Juha Helenius, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Aila Tarvainen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 
Laura Kotilainen, ProAgria Etelä-Suomi ry. 

 

Kiitos hyvästä yhteistyöstä! 
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Huuhtouman hallinta maataloudessa 
Uudellamaalla (HUMAUS) 
 –kehittämishankkeessa tehtiin 20 maatilalle ympäristöneuvontakäynti sekä 
laadittiin tilakohtaiset toimenpidesuositukset. Lisäksi järjestettiin 
pellonpiennartilaisuuksia, pienryhmätoimintaa ja neuvonnallisia tilaisuuksia 
viljelijöille. Viljelykierron talousvaikutusten arviointiin laadittiin simulointimalli. 
Hankkeen yhteydessä tehtiin myös tutkimus, jossa selvitettiin Lepsämänjoen 
pellon talviaikaisen kasvipeitteisyyden vaikutuksia fosforikuormitukseen. 

 


