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Ratkaisuja maataloudelle
Tässä oppaassa esitetään Itämeren alueella käytössä 
olevia maatalouden ympäristönsuojelua edistäviä 
toimenpiteitä. Ongelma on tiedossa: maatalous on 
suurelta osin vastuussa Itämeren rehevöitymisestä 
(ylilannoituksesta). Ongelman mahdollisista ratkaisuis-
ta puhutaan usein, mutta niitä sovelletaan käytännössä 
vain harvoin, vaikka osa niistä on paljon luultua yksin-
kertaisempia. 

Tämän vuoksi WWF:n Itämeri-verkosto ja Swedbank 
perustivat vuonna 2009 WWF:n Itämeren viljelijöiden 
ympäristöpalkinnon (WWF Baltic Sea Farmer of the 
Year) yhteistyössä Itämeren alueen viljelijöide ympäris-
töfoorumin (Baltic Farmers Forum for the Environment) 
ja Itämeren ympäristövaltioiden maanviljelijäjärjestö-
jen kanssa.

Palkinnon tarkoituksena on parantaa tietoisuutta Itä- 
meren lähialueilla sijaitsevien maatilojen hyvistä käy- 
tännöistä, jotka tukevat kestävää maataloutta. Tavoit-
teena on myös edistää yhteistyötä alueella ja mahdol-
listaa hyvien ympäristökäytäntöjen soveltaminen ja 
tukeminen maataloudessa. 

Tämä maatalousratkaisuja esittelevä kirjanen on laa-
dittu edistämään näitä tavoitteita. Siihen on koottu 
esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita Itämeren 
viljelijöiden ympäristöpalkinnon saaneet maanviljelijät 
käyttävät työssään. Esitellyt tapaukset perustuvat kan- 
sallisiin normeihin. Ne osoittavat, kuinka monipuolinen 
käytettävissä olevien keinojen valikoima on aina kan-
sallisen lainsäädännön ympäristöstandardeista uuteen, 
innovatiiviseen teknologiaan. Itämeren alueella toimi-
vat viljelijät voivat ottaa menetelmät helposti omaan 
käyttöönsä. Tavoitteena on harjoittaa kestävämpää 
maanviljelyä ja sen kautta parantaa Itämeren tilaa. 

Seuraavilla sivuilla esitellään vuosien 2009, 2010 ja 
2011 voittajat, jotka ovat kaikki toimineet aktiivisesti 
auttaakseen Itämerta. 

Toivomme, että heidän esimerkkinsä innoittaa sinut 
samaan!
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Marian Rak
Paikka: Samotwórin kylä Wrocławin lähellä.

Maatilatyyppi: Viljelystila: vehnää, ohraa, maissia, 
rapsia, perunaa, hedelmätarhoja. Pysyvää laidunmaata ja 
karjantuotantoa.

Puolalainen maanviljelijä Marian Rak on saavuttanut 
merkittäviä tuloksia soveltaessaan ympäristöystävällisiä 
maatalouskäytäntöjä. Hän toteuttaa maatalouden ympäris-
tösuunnitelmia – ehkäistäkseen ravinnevalumia. Suun-
nitelman sisältämiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi leveät 
suojavyöhykkeet, puiden istuttaminen teiden, jokien ja 
laskuojien varsille ja lomittaisviljelyn ja aluskasvien käyttö. 
Ravinnevalumien vähentämisen lisäksi Marian Rak on 
tehnyt tilallaan paljon työtä luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja palauttamisen eteen. Hän on kosteikkojen 
perustamisen edelläkävijä Puolassa ja tehnyt 
paljon palauttaakseen luonnonvaraisten eläin-
ten ja kasvien luonnollisen elinympäristön ja 
taatakseen niille riittävän elintilan: rakenta- 
nut tekolampia ja -soita, istuttanut puita ja 
pensaita keskelle peltoalueita ja rakentanut 
lepakoille pönttöjä.

”Olen ollut aina kiinnostunut 
luonnonsuojelusta. Kun tajusin, 
että viljelymenetelmäni olivat 
haitallisia ympäristölle, päätin 
alkaa toimia luonnon hyväksi.”

PUOLA
Lidia Ordysińska 
Paikka: Wołczkowon kylä lähellä Szczeciniä.

Maatilatyyppi: Viljelys- ja maitotila.

Lidia Ordysiska on ottanut käyttöön monia vapaaehtoisia 
toimia vähentääkseen tilansa ravinnevalumia: ottanut 
käyttöön katetut lantalat ja lietesäiliöt ja istuttanut pajuja 
suojavyöhykkeeksi. Tämä on enemmän kuin puolalais-
tiloilla tehdään valumien vähentämiseksi keskimäärin. 
Avainkäytäntöihin kuuluu lannan ja kompostilannoitteen 
käyttö keinolannoitteiden sijaan. Tilan pellot ovat kasvi-
peitteisiä ympäri vuoden, eläimillä käytetään runsaasti 
olkikuiviketta ja lantaan sekoitetaan basalttijauhoa. Lidia 
jakaa kokemuksiaan esittelemällä toimiaan muille maan-
viljelijöille, maatalousneuvojille ja opiskelijoille. 

”Yritän osoittaa, että maanviljelijä pystyy 
saavuttamaan erinomaisia tuloksia palaamalla 

luontoon, eikä taloudellinen menestys riipu 
ainoastaan määrästä vaan myös laadusta.”
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”Monet uskovat yhä, että 
teollisuus on ympäristön suurin 

 saastuttaja. Harva meistä  
ymmärtää, että viljelysmaat  

ovat osa ympäristöä ja  
vaaralliset aineet leviävät  

niistä helposti luontoon.”

Biskup Zbigniew 
Paikka: Pogonyn valuma-alue Oderjoen alueella,  
lähellä Poznanin kaupunkia.

Maatilatyyppi: Sika- ja viljelystila.

Biskup Zbigniewillä on tyypillinen puolalaistila, joka käy 
hyväksi esimerkiksi siitä, miten maanviljelyn kielteisiä 
ympäristövaikutuksia lähialueilla pystyy vähentämään 
helpoilla toimilla. Lannoituksessa ja kasvinsuojelussa 
noudatetaan erillisiä suunnitelmia, jotka huomioivat maa-
perän koostumuksen ja viljelykasvien tarpeet. Tiloilla vil- 
jeltävät kasvit lannoitetaan tarkasti niiden typpi-, fosfori- 
ja kaliumtarpeen mukaan. Biskup Zbigniew tekee myös 
parhaansa varmistaakseen, ettei pohjavesialueilla käytetä 
sitä pilaavia torjunta-aineita. Hän pyrkii myös vähentä-
mään kasvihuonekaasupäästöjä varastoimalla lannan 
tiiviisiin säiliöihin.

Lisätietoja Puolan maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Anna Marzec, WWF Puola:  
amarzec@wwf.pl

Christian Danneskiold Lassen  
Paikka: Neastvedin kunta, Sjellanti.

Maatilatyyppi: Perinteinen viljelystila, metsätaloutta. 

Holmegaardin tilan Christian Danneskiold Lassen on on-
nistunut yhdistämään tuottoisan maanviljelyn ja aktiiviset 
toimenpiteet, joilla vähennetään ravinteiden huuhtoutu-
mista vesistöihin ja edistetään luonnon monimuotoisuutta. 
Onnistumisen kannalta keskeistä on tilan jakaminen kol-
menlaisiin: tehokkaasti viljeltyihin, vähemmän viljeltyi-
hin ja luonnontilaisiin alueisiin. Vähemmän tehokkaasti 
viljellyt alueet sijaitsevat lähellä vesialueita, tai ne ovat 
peltoja, joiden välissä on laajoja suojavyöhykkeitä tai puu-
rivistöjä. Holmegaardin tilalla on myös laajoja kosteikkoja. 
Luonnonkosteikot ja rakennetut kosteikkoalueet tarjoavat 
oivallisen elinympäristön ankoille, kahlaajille ja muille 
linnuille. Osa kosteikoista on luotu ainoastaan vähentä-
mään ravinnevalumaa, osa taas lintuja ja eläimiä varten ja 
osa molempiin tarkoituksiin. Tilalla on myös laidunniittyjä 
sekä metsää.

Lisätietoja Tanskan maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Frank Bondgaard, Tanskan maatalouden tietokeskus 
(Videncentret for Landbrug): fbo@vfl.dk  

tANSKA
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toomas Jaadla 
Paikka: Marjasoon tila, Rannu.

Maatilatyyppi: Marjanviljely:  
kanadanmustikkaa, isokarpaloa.

Marjasoon tila taistelee turpeen eroosiota vastaan innova-
tiivisella tavalla, pensasmustikkapeltojen avulla. Vanhojen 
turvekenttien uudelleenviljely ehkäisee jäljelle jääneen 
turpeen eroosiota. Viljelyn on arvioitu vähentävän turpeen 
huuhtoutumista vesistöihin jopa 1 000 m3/ha vuodessa. 
Tilan nykyinen pinta-ala on 16,5 hehtaaria, joten sen vuo-
tuinen turpeen eroosiota ehkäisevä vaikutus voi olla jopa 
16 500 kuutiota.

”Turvemaalla kasvattamisen etuna on, että turve 
tuottaa pensaille kaikki niiden tarvitsemat ravinto-
aineet. Muita lannoitteita ei tarvita.”

VIRO 
tobrelutsin perhe
Paikka: Põlvan kunta. Puurin kylä, Jõgevan maakunta.

Maatilatyyppi: Viljelystila: maissia, palkokasveja, rapsia 
ja heinänsiemeniä.

Toomas Tobreluts hoitaa kahden poikansa kanssa innovatii-
vista maatilaa, jonka toiminnassa otetaan huomioon myös 
Itämereen vaikuttavat ympäristönäkökohdat. Tilan toimin-
nassa riittää esiteltävää. Tilalla hyödynnetään suorakylvöä, 
jossa maaperää ei kynnetä. Menetelmä vähentää vedenkulu- 
tusta, ylläpitää maaperän ravinnetasoa ja ehkäisee eroosiota 

sekä pintakerrosten valumia ja edistää luonnon monimuotoi-
suutta. Vuoroviljely ja aluskasvien käyttö ylläpitävät tasapai- 
noista ravinnevirtaa ja ehkäisevät tehokkaasti ravinnehävik- 
kiä tilalta. Toomas Tobreluts on myös sijoittanut suorakylvö- 
koneeseen. Se tehostaa lannan levitystä ja kylvöä huomatta-
vasti, suojelee maaperän rakennetta ja vähentää myös ravin- 
nevalumia. Sadonkorjuussa Tobrelutsit käyttävät tähkänkor-
jauskonetta, jolla leikataan ainoastaan viljan tähkä. Loput 
kasvista jää pellolle hajoamaan, mikä estää maaperän eroo-
siota ja parantaa ravinnekiertoa. Nämä ovat energiatehok-
kaita keinoja, jotka sekä alentavat kustannuksia että hyödyt-
tävät ympäristöä.
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”Vaikka tilamme sijait-
see kaukana Itämerestä, 

mekin vaikutamme 
sen tilaan jokien ja 
vesistöjen kautta.”
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toivo Kens 
Paikka: Viraiton tila,  
Põltsamaan kunta. 

Maatilatyyppi: Maidon- ja 
rehuntuotanto.

Toivo Kens ja läheinen juus-
totehdas tekevät onnistunutta 
yhteistyötä, josta on ympä-
ristöetua sekä Kensin tilalle 
että tuotantolaitokselle. Laitos 
hyötyy, koska jätteiden hävitys 
on tehokasta, ja Viraiton tila 
hyötyy voidessaan käyttää ”jätteet” pelloillaan arvokkaa-
na lannoitteena. Tilalle on rakennettu myös lantasäiliöt, 
joiden maanalaisista putkistoista annostellaan tarkasti 
määritellyt lanta-annokset. Näin voidaan välttää ylijää-
män valumaa ympäröiville alueille. Lisäksi rehua tuo-
tetaan juuri sen verran, että tilalle muodostuu suljettu 
ravinnekierto.

Lisätietoja tilasta: www.viraito.ee

Lisätietoja Viron maatalouden parhaista 
käytännöistä:

Kristjan Piirimäe, Viron luonnonsuojelusäätiö  
(Estonian Fund for Nature): kristjan@elfond.ee

VeNäJä

”Tarvitsemme maanviljelijöille 
ympäristöystävällistä maa-

taloutta koskevaa opetusta ja 
ammatillista koulutusta.”

Angela Kiprushova 
Paikka: Mihailkovskojen kylä, Karjalan tasavalta,  
Aunuksen alue.

Maatilatyyppi: Lihakarja- ja sikatila. 

Angela on Karjalan ensimmäinen nauta- ja sikatilaa pitävä 
luomuviljelijä. Hänen luomuviljelymenetelmänsä eivät ai-
noastaan vähennä ravinnehävikkiä, vaan myös ylläpitävät 
kasvussa olevalle luontoturismille tärkeää luonnon moni-
muotoisuutta. Karjan vapaa laidunnus ja säännöllinen 
heinänteko ovat tehokkaita tapoja palauttaa ja ylläpitää 
luonnon monimuotoisuutta tilalla. Vähentääkseen tilan 
ravinnehävikkiä Angela on muun muassa aidannut son-
nien laitumet ja alkanut pitää eläimiä vapaana pihatossa, 
paksun heinäkuivikkeen päällä. Hän käyttää myös lehmil-
le navetoissa pehmeää kuiviketta (heinää), mikä vähentää 
tilalla toisinaan syntyvää eloperäistä nestemäistä jätettä.
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Lisätietoja Venäjän maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Eugene Genelt-Yanovsky, Baltian luonnonsäätiö 
(Baltic Fund for Nature): eugene@bfn.org.ru

elena ermolaeva
Paikka: Tsvelodubovon (Kaukolempiälän) kylä, Viipurin 
alue, Roshino, Leningrad Oblast.

Maatilatyyppi: Yksityinen luomumaito- ja karjatila.

Elena Emolajeva on yhdistänyt alueen rikkaat maanviljely-
perinteet innovatiivisiin toimiin, jotka tukevat luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön nykytilaa. Hän pitää 
huolen, että liiallista huuhtoumaa karjan karsinoista 
ehkäistään kaikin keinoin. Käytössä on kestävää kehitystä 
tukeva lannankäsittelymenetelmä, jossa lannan ja sahajau-
hon sekoitus poistetaan säännöllisesti tarkoitusta varten 
valmistettuun säiliöön. Hän myy lantaa muille viljelijöille 
luonnonlannoitteeksi keväästä syksyyn, ja talvisin lanta 
säilötään tankkeihin. Ermolajeva pyrkii myös suojelemaan 
ja uudistamaan tilan lähistöllä sijaitsevia niittyjä. Alueita 
käytetään osin heinäntekoon, mikä on tärkeää maaseudun 
perinnemaiseman säilyttämiseksi.

Vyacheslav Komov
Paikka: Lembolovon (Lempaalan) kylä lähellä Pietaria.

Maatilatyyppi: Maito- ja karjatila. 

Tilan kokemukset luomuviljelystä ja ympäristöystävälli-
sestä toiminnasta ovat uraauurtavia. Vjatsheslav Komov 
on suunnitellut tilan niin, että kokonaisvedenkulutus 
vähenee ja riski ravinnevalumien huuhtoutumisesta lähi-
jokiin ja -järviin pienenee. Lantavalumien estämiseksi 
eläimillä käytetään pehmikkeenä myös sahajauhoja.  
Sahajauhon ja lannan sekoitus myydään lähikylien maan-
viljelijöille ja kotipuutarhureille, mikä vähentää ravinne-
hävikkiä.

©
 t

. d
a

n
il

o
va

©
 t

. d
a

n
il

o
va

©
 v

s
e

v
o

lo
d

 k
o

n
o

va
lo

v
©

 v
s

e
v

o
lo

d
 k

o
n

o
va

lo
v



  1514

teppo Heikkilä 
Paikka: Loimaa, Loimijoen valuma-alue. 

Maatilatyyppi: Luomuvilja- ja luomulihakarjatila.

Teppo Heikkilän esimerkillisellä maatilalla on onnistuttu 
yhdistämään kannattava, suuren luokan tuotanto suureen 
määrään ympäristötoimia. Vesiensuojelutoimien lista on 
vaikuttava, siltä löytyvät muun muassa laajat laidunsuun-
nitelmat, lannanlevitys ainoastaan kasvukaudella, jokea 
reunustavat laajat suojavyöhykkeet sekä aluskasvien käyt-
tö. Tämän lisäksi Teppo Heikkilällä on kattava kuivalanta-
järjestelmä, johon kuuluvat katetut lantalat, kestokuivike-
pohja navetassa ja kaiken lannan ja virtsan imeyttäminen 
turpeeseen. Luomuviljelijänä Teppo Heikkilä ei myöskään 
käytä keinolannoitteita. Hän hoitaa upeita perinteisiä luon-
totyyppejä sekä pitää hyvää huolta eläinten hyvinvoinnista 
ja tilan energiatehokkaasta toiminnasta.

”Minulle on ollut aina tärkeää pohtia työni seurauksia. 
Etelä-Suomen maanviljelyn vaikutus Itämeren 
hyvinvointiin on merkittävä, ja meidän täytyy 
pyrkiä välttämään näitä vaikutuksia.”

SUOMI
Katariina Vapola  
& Jyrki Ankelo 
Paikka: Vapolan tila Uudenkaupungin Kalantissa.

Maatilatyyppi: Luomukarjatila.

Vapolan tilalla on käytössä useita innovatiivisia maata-
lousratkaisuja, jotka edistävät ympäristön hyvinvointia: 
talviaikainen kasvipeitteisyys, luomutuotanto ja laitumen 
uudistus suorakylvöllä. Näiden toimien ansiosta ravin-
nevalumien riskiä on onnistuttu pienentämään. Lisäksi 
käytössä on laskeutusallas ja rakennetut kosteikot, joiden 
avulla huolehditaan karjan jaloittelutarhan ja laitumen 
ravinnepäästöistä. Kasvukauden aikana karjan liete levi-
tetään nurmialueille tarkkuuslevittimellä. Katettu lantala 
ja lantasäiliön kompostointi betonipohjaisessa lantalassa 
vähentävät ammoniakkipäästöjä ja ravinnevalumia.

Lisätietoja tilasta: www.vapola.fi

Katariina Vapola uskoo, että ympäristö-
vastuu kuuluu maanviljelijöiden 

lisäksi kuluttajille, jotka voivat oikeilla 
valinnoillaan vähentää ympäristöhaittoja. 
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Aivars Kokts
Paikka: Ulbroka, Stopiņun alue.

Maatilatyyppi: Sikatila.

Aivars Kokts hoitaa suurta sikatilaa, jossa hän on tehnyt 
merkittäviä parannuksia vähentääkseen ravinnevalumia ja 
parantaakseen ympäristöä ja ilmanlaatua maatilalla ja sen 
lähiympäristössä. SIA Ulbroka on Latvian ensimmäinen 
tila, jonne on asennettu erikoisvalmisteiset ilmasuodattimet 
lannasta syntyvän ammoniakkikaasun ottamiseksi talteen. 
Kun ilman ammoniakkipitoisuus on pienentynyt, epämiel-
lyttävä haju ja typpikaasujen määrä lähialueen ilmassa ovat 
vähentyneet selvästi. Aivarsin modernit, katetut lantalat 
varmistavat, että ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin 
maaperään. Hän on myös kiinnostunut innovatiivisista rat-
kaisuista, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja pienentää tilan energiankulutusta. Lämpöpumppu käyttää 
hyväkseen lannan synnyttämän lämmön ja tasapainottaa 
lämpötilaa sekä lämmittää possujen sikalan lattian.

”Sikatilat ovat yksi maailman pahimpia 
saastuttajia, joten koen että minulla on suuri 

vastuu harjoittaa liiketoimintaani ympäristön 
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.”

LAtVIA

Lisätietoja Suomen maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Elina Erkkilä, WWF Suomi:  
elina.erkkila@wwf.fi

toni & Mari Haapakoski 
Paikka: Kalmari Keski-Suomessa Saarijärven vesistön 
rannalla. Saarijärvi kuuluu Kymijoen valuma-alueeseen, 
josta vedet laskevat Suomenlahteen.

Maatilatyyppi: Perinteinen perhetila. Pääasiallisesti 
maidontuotantoa.

Koivurinteen tila on erinomainen esimerkki siitä, kuinka 
Itämeren suojelu alkaa paikallistason vesiensuojelusta. 
Haapakoskien tilalla kiinnitetään erityistä huomiota 
lannan ravinteiden tehokkaaseen käyttöön. Lannan tark-
kuuslevitys maaperään optimoi lannoittavat ominaisuudet 
ja ehkäisee pintakerroksen valumia. Hivenravinteiden ja 
rikin lisääminen lietelantaan mahdollistaa, että viljelys-
kasvit pystyvät käyttämään ravinteet tehokkaammin 
hyväkseen. Lantaa levitetään ainoastaan kasvukauden 
aikana ja käytössä on typpeä sitovia viljelykasveja. Maa-
perän rakennetta pidetään yllä kalkituksella, oikeanlai-
sella ojituksella ja vuoroviljelyllä. Mahdollista valumaa 
hallitaan talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, suurilla 
suojavyöhykkeillä ja rakenteilla olevalla kosteikolla. 
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Guntars Dolmanis 
Paikka: Lielkruzesin tila Koillis-Latviassa.

Maatilatyyppi: Viljelyä ja kala-altaita.

Guntars Dolmanis on viimeisen 15 vuoden aikana käyt-
tänyt kasvinviljelyssä ainoastaan luomumenetelmiä. Hän 
vetää myös erilaisia koulutushankkeita, joiden tarkoitus on 
välittää tietoa ympäristöystävällisestä viljelystä. Tilalla on 
käytössä vuoroviljely, johon kuuluu typpeä sitovien kasvien 
käyttö. Niistä seuraavana viljelyvuorossa olevat kasvit saa-
vat maaperästä käyttöönsä biologisesti sitoutunutta typpeä. 
Tilalla on myös sertifioituja kala-altaita, jotka sijaitsevat 
peltojen vieressä. Ne keräävät talteen tilan ravinnevalumat. 
Altaiden muta varastoidaan matalimmassa kohdassa sijait-
sevaan altaaseen ja käytetään peltojen lannoitukseen. 

Lielkruzesin tilan Guntars Dol-
manis käyttää kasvinviljelyssä 
ainoastaan luomumenetelmiä. 
Sato käytetään tilan eläinten 
ja viljeltyjen kalojen ruoaksi.

Lisätietoja Latvian maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Darta Treija, Pasaules Dabas -säätiö:  
dtreija@pdf.lv

”Haluamme jättää 
tuleville sukupolville 

puhtaan ympäristön. 
Se on tärkeämpää, kuin 

sivu suun menneet 
tulot lyhyen aikavälin 

tehotuotannosta.”

Rihards & Vanda Valtenbergi
Paikka: Valtin tila Skrundan kunnassa.

Maatilatyyppi: Lihakarjaa, kalankasvatusta, sikoja  
ja kasvinviljelyä.

Valtin tilalla käytetään laskeutusaltaita luovalla ja tehok-
kaalla tavalla. Talteen otetut ravinteet käytetään ylläpitä-
mään luonnonmukaista vesiviljelyä. Tämä ja monet muut 
menetelmät – esimerkiksi vuoroviljely ja suljettu mine-
raalikierto – tekevät tilasta erinomaisen esimerkin siitä, 
kuinka viljelijä voi pyrkiä vähentämään rehevöitymistä.
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Jonas Sidaravičius
Paikka: Paterain kylä Snaigynas- ja Skaistis-järvien 
välissä.

Maatilatyyppi: Lampaita, kasvinviljelyä ja metsätaloutta.

Jonas Sidaraviius on omistautunut työlleen ja käyttää 
tilallaan hyvin monipuolisia menetelmiä. Hänen tilal-
laan ei ole luomutuotantosertifikaattia, joten suurin osa 
menetelmistä on käytössä vapaaehtoisesti. Tila toimii 
muille maanviljelijöille hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka 
asiat voidaan toteuttaa yksinkertaisesti. Yksinkertaisiin 
menetelmiin kuuluvat muun muassa eläinsuojissa käytetyt 
savipohjat, jotka ehkäisevät pohjaveden saastumista ja 
200-metriselle suojavyöhykkeelle istutetut puut, jotka 
vähentävät sateen vaikutuksia viljelysmaalla ja ehkäisevät 
valumia. Talvisin lampaanlanta säilytetään suojaraken-
nuksessa, ja keväällä se levitetään ulos pieniksi keoiksi, 
jotka peitetään muovilla typpihävikin ehkäisemiseksi. 

”Haluaisin elää 
kauniissa ja hyvinvoi-

vassa ympäristössä, 
jossa on elintilaa 

myös alkuperäiselle 
luonnolle.”

LIettUA

”Olemme aina tienneet, että 
haluamme elää tasapainos-
sa luonnon kanssa. Tietoi-
suus maatalouden aiheutta-
mista ympäristöongelmista 
sai meidät kiinnostumaan 
työskentelystä näiden mene-
telmien parissa.”

Arunas & Daiva Giedrikai 
Paikka: Pabirzen maaseutualue Birzain alueella.

Maatilatyyppi: Luomupuutarhanhoitoa ja -tuotantoa,  
ei tuotantoeläimiä.

Giedrikain pariskunta pyörittää hyvin hoidettua, ympä-
ristötietoista tilaansa Liettuan karstimaista tunnetulla 
alueella. Ravinteita huuhtoutuu vesistöihin alueella 
keskimääräistä enemmän, joten typpi- ja fosforimäärien 
vähentäminen on erityisen tärkeää. Giedrikain perheen 
luomutilalla tuotetaan vihanneksia neljän vuoden vuoro-
viljelymenetelmällä. Tilalla ei käytetä hyönteismyrkkyjä ja 
maaperään lisätään ainoastaan luonnonlannoitteita, kuten 
komposti- ja vihantalannoitetta. Vihannesten välissä 
kasvipeitteenä käytetään sinappia, ja joka neljäs vuosi pei-
tekasviksi kylvetään esimerkiksi lupiinia, joka täydentää 
maaperän typpivarastoja. Giedrikain pariskunta on myös 
istuttanut puista ja pensaista koostuvia suojavyöhykkeitä 
tavoitteenaan vähentää tuulen ja veden eroosion vaiku-
tusta. Näin parannetaan myös lintujen ja muiden eläinten 
elinolosuhteita ja luodaan linnuille muuttokäytäviä.
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”Toivomme, että luomuviljelyssä on 
maatalouden tulevaisuus. Kun yhä 
useampi maanviljelijä liittyy meihin, 
ympäristö muuttuu puhtaammaksi 
ja ruoka terveellisemmäksi.”

Lisätietoja Liettuan maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Nerijus Zableckis, Liettuan luontosäätiö  
(Lithuanian Fund for Nature): nerijus.z@glis.lt

Vladas Gricius  
& Aušra Griciuvienė
Paikka: Griciusin tila, Kretingan alue Luoteis-Liettuassa.

Maatilatyyppi: Karja- ja viljelystila.

Griciusin perhe on vähentänyt tilansa ravinnepäästöjä 
lukuisin eri tavoin. He pyrkivät ehkäisemään tilan ravinne-
hävikkiä vesistöjen ympärillä sijaitsevilla suojavyöhykkeillä. 
Lanta varastoidaan erityiselle alueelle, ja sillä lannoitetaan 
viljelymaata kyntämällä se suoraan maaperään levittämisen 
jälkeen. Tila on pääasiallisesti niittymaata, jonka monimuo-
toisuuden suojelemiseksi käytetään myös erityisiä toimia.

Håkan & teri Lee eriksson 
Paikka: Wiggebyn tila Mälaren-järven Ekerössä.

Maatilatyyppi: Viljelystila.

Håkan ja Teri Lee Eriksson keskittyvät havainnollista-
maan tapoja, joilla tila voi erilaisin ympäristötoimenpitein 
vähentää typpi- ja fosforihävikkiä. Modernit, innovatii-
viset tekniikat ja niiden käytön järjestelmällinen doku-
mentointi ovat vähentäneet hävikkiä merkittävästi. Tilalla 
voidaan määritellä kasvien tarvitsema lannoiteannos 
tarkasti, sillä typpisensorilaite tekee pikalaskelmat pellon 
lukemien perusteella. 

Typpisensori on kallis investointi, joten hankinta kannat-
taa tehdä yhdessä usean viljelijän kesken ja jakaa kustan-
nukset. 

Tilan pääasiallisten laskuojien ympärille on kylvetty nur-
mesta pysyvät suojavyöhykkeet ja fosforivalumaa vesis-
töihin ehkäistään laskeutusaltaan avulla. Vähentääkseen 
maanpinnan huuhtoutumista he aikovat myös istuttaa 
talveksi välikasvillisuutta 75 %:lle tilan viljellystä maasta. 

Lisätietoja tilasta:  
www.odlingibalans.com/Pilotgardar/Wiggeby/wiggeby

Typpisensori mittaa 
pellon typpipitoisuutta 

jatkuvasti ja säätää 
käytettävän lannoite-

määrän sopivaksi juuri 
kyseiseen paikkaan. 

RUOtSI
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Lisätietoja Ruotsin maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Lennart Gladh, WWF Ruotsi:  
lennart.gladh@wwf.se

Fredrik Andersson  
& Johan Lindgren
Paikka: Vallentuna, Tukholman lääni.

Fredrik Andersson ja Johan Lindgren palkittiin useista 
ympäristöhankkeista, joita he ovat toteuttaneet yhdessä 
paikallisten maanviljelijöiden kanssa. Tavoitteena on ollut 
innostaa muita viljelijöitä toteuttamaan ratkaisuja tilojensa 
ravinnevalumien vähentämiseksi. Fredrik Andersson ja 
Johan Lindgren toimivat kahden paikallisen, Ruotsin maan-
viljelijöiden etujärjestöön kuuluvan maanviljelijäjärjestön 
puheenjohtajina. Heillä on ollut suuri merkitys innoittajina 
uusien ja tehokkaiden teknisten ratkaisujen edistämistyössä. 
He ovat käynnistäneet hankkeita yhteistyössä maanviljelijä-
kollegoidensa kanssa ja saaneet myös apurahoja rakennekal-
kitusta, näytteidenottoa, maaperän kartoitusta ja eroosiota 
ehkäisevää laidunten kylvöä varten. Rakennekalkitusta 
pidetään erittäin hyvänä keinona ehkäistä fosforivalumaa. 
Suotuisissa olosuhteissa se voi vähentää valumaa jopa 50 %. 
Aktiivisen ravinnekalkituksen käyttö perinteisen kalki-
tuksen sijaan sitoo fosforia maaperään, josta kasvit voivat 
edelleen käyttää sen helposti hyödykseen. Fredrik Andersson 
ja Johan Lindgren ovat osallistuneet myös Greppa näringen 
(Napataan ravinteet) -verkostoon, joka on maanviljelijöille 
suunnattu tiedotushanke ravinnevalumien vähentämisestä.

Bertil Aspnäs
Paikka: Ragnabon pato, Kalmarin lääni.

Maatilatyyppi: Viljelystila.

Bertil Aspnäs havainnollistaa, kuinka tärkeää on pitää yllä 
luonnon ja maatalouden tasapainoa. Hänen ratkaisunsa 
osoittavat myös, että se, mikä on hyväksi ympäristölle, 
on hyväksi myös tilalle. Vanhojen kuivatusjärjestelmien 
uudistaminen ja kunnostaminen ehkäisee ravinnepäästö-
jä. Ojitusjärjestelmä auttaa kontrolloimaan maaperän vir-
tauksia ja ravinteiden riittävyyttä pidemmällä aikavälillä, 
joten kokonaisvaluma maaperästä vähenee. Tila hyötyy 
veden hallitusta kierrosta monin tavoin: satoa esimerkiksi 
saadaan myös kuivina vuosina, koska vesivarojen määrän 
vaihtelu on vähäistä. Yksi merkittävä tekijä on Bertilin 
rakentama kosteikko, joka myös suodattaa valumavettä ja 
lisää luonnon monimuotoisuutta tilalla.

Lisätietoja tilasta:  
http://ragnabodata.se/damme

”Olen itse kasvanut tällä tilalla ja 
minulle on tärkeää huolehtia siitä, 
mitä jätämme tuleville sukupolville.” 
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SAKSA
Wilfried Littman 
Paikka: Neetzower Agrarhof Peenetal GmbH -yritys, 
Liepenin kunta, Mecklenburg, Länsi-Pommeri.

Maatilatyyppi: Perinteinen viljelystila.

Wilfried Littman on kehittänyt edistyneen, digitaalisen 
järjestelmän maanviljelyn hallintaan. ADAM-niminen 
järjestelmä luo paikkakohtaiset käyttökartat, joiden avulla 
voidaan estää ylilannoitusta. Littmanin tavoitteenaan on 
käyttää tarkkoja viljelystekniikoita, joilla voidaan optimoida 
lannoitteiden käyttö. Kaikki viljelysmaata koskevat, luette-
loitavat hallintatiedot kirjautuvat järjestelmään puoliauto-
maattisesti ja sisältävät maantieteelliset viitetiedot. Niiden 
perusteella on mahdollista laatia läpinäkyvä dokumentaatio 
ja ravinnetasapainon seuranta-analyysi, jota käytetään  
kylvö-, lannoitus-, kasvinsuojelu- ja sadonkorjuuvaiheissa. 

Lisätietoja Saksan maatalouden parhaista 
käytännöistä: 

Matthias Meissner, WWF Saksa:  
matthias.meissner@wwf.de

Wilfried käyttää digitaalista maanviljelyn hallinta-
järjestelmää, jonka tarkoituksena on optimoida 
lannoitteiden käyttö ja välttää ylilannoitusta.

Kaikki esitellyistä voittajista 
ovat tehneet tavanomaista 
enemmän terveemmän Itä-
meren hyväksi. Toivomme, 
että heidän työnsä ja intonsa 
inspiroivat muita seuraamaan 
esimerkkiä. Kaikenlaiset  
rajat ylittävällä yhteistyöllä 
pääsemme eteenpäin!
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MAAtILOJeN RAVINNeVALUMIA  VäHeNtäVät RAtKAISUt
Seuraavassa esitellään tärkeimmät ratkaisut, joita WWF:n Itä meren viljelijöiden ympäristöpalkinnon vuosina 2009, 2010 ja 
2011 voittaneet viljelijät ovat käyttäneet.

YLeISet RAtKAISUt
Viljelysmaan aluejako tarkoittaa erilaista tuotantotehoa 
tilan eri alueilla. Aluejaolla voidaan varmistaa optimaalinen 
maankäyttö, ehkäistä ravinnevalumia ja suojella luonnon 
monimuotoisuutta.

Kosteikkojen kunnostaminen ja perustaminen 
voivat olla erittäin tehokkaita keinoja ehkäistä ravinteiden 
huuhtoumista tilalta tai lähialueilta. Kosteikot keräävät 
ravinteita ja varastoivat niitä kasvavaan biomassaan ja 
sedimentteihin.

Puiden ja pensaiden istuttaminen peltoalueiden 
väliin voi vähentää ravinnevalumaa ja tukee luonnon 
monimuotoisuutta alueella.

Viljelijöiden yhteistyö ja osaamisen jakaminen 
ravinteita koskevissa asioissa voi tuottaa moninkertaisen 
määrän käyttökelpoisia aloitteita ja tukea luovia käytäntöjä.

eLäINtUOtANtO
Monet tilat Itämeren ympäristössä varastoivat valitettavasti 
lannan yhä suoraan avoimelle maalle. Käytäntöä pitäisi kuiten-
kin välttää, ja lanta pitäisi varastoida niin, että sen huuhtoutu-
minen vesistöihin estetään ennen kuin se levitetään pellolle. 

Eläinsuojan umpinainen pohjarakenne – tehty esi- 
merkiksi savesta tai betonista- estää karjan virtsan sekoit-
tumisen pohjaveteen. Virtsa voidaan imeyttää suojan lattialla 
olevaan kuivikkeeseen ja lantaan.

Yksi vaihtoehto lannan käsittelyyn on säilyttää sitä 
talvisin suojarakennuksessa ja levittää se keväällä ulos 
pieniksi keoiksi, jotka peitetään muovilla typpihävikin 
(ammoniakin) estämiseksi.

Toinen vaihtoehto on säilyttää lanta tiiviisti suljetuissa 
säiliöissä, joiden avulla vähennetään kaasupäästöjä.

Lantasäiliöiden pohjan tulee olla läpäisemätöntä 
materiaalia, kuten betonia. Lanta voidaan säilöä liete-
säiliöön ennen levittämistä pellolle.

Basalttijauhon lisääminen lantaan imeyttämään ammo-
niakkia.

Lannankäytön hallinta – miten paljon, milloin ja miten 
lantaa levitetään, sekä levitysalueen koko ja maaperän käsit- 
telytapa – ovat tärkeitä asioita ravinteiden käytön optimoin-
nin kannalta.

Eläintiheyden pienentäminen hehtaaria kohden aut-
taa varmistamaan, että lanta pystyy imeytymään maaperään.

Karsinoiden, häkkien ja koppien siivoaminen ilman 
vettä estää huuhtoutumista ympäröiviin vesistöihin.

Rikin ja hivenravinteiden lisääminen lantalietteeseen 
voi auttaa viljelykasveja käyttämään ravinteet tehokkaammin 
hyväkseen, joten lannoitteen tarve vähenee.

Ammoniakki aiheuttaa paikallisia ilmanlaatuongelmia ja 
myös rehevöitymistä. Ammoniakkipäästöjä voidaan vähentää 
sen syntyprosessin alkuvaiheessa tarjoamalla eläimille vähä- 
proteiinisempaa ravintoa sekä jälkikäteen asentamalla karja- 
suojiin ilmansuodattimet.

Pysyvät nurmilaitumet voivat vähentää ravinnevalumia, 
auttaa varastoimaan enemmän hiiliyhdisteitä maaperään ja 
ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.
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VILJeLY
Vuoroviljely, lomittaisviljely ja aluskasvit auttavat ylläpitä- 
mään maaperän ravinnetasapainoa. Vuoroviljelyssä käytettä- 
vät typpiä sitovat kasvit varmistavat, että niiden jälkeen istutet-
tavalla kasvilajilla on käytössä biologisesti sitoutunutta typpeä.

Maaperän kasvipeitteisyys ympäri vuoden, myös talvisin, 
sitoo ravinteita maaperän pintaan. 

Pysyvä nurmisuojavyöhyke kaikkien merkittävien lasku-
ojien, jokien ja järvien ympärillä vähentää maanviljelyn 
aiheuttamaa valumaa.

Peltoalueiden ympärille voidaan istuttaa myös puita, 
mikä vähentää sateen vaikutusta viljelymaalle ja ehkäisee 
ravinnevalumaa.

Kaikkien toimien dokumentointi maatilan tietokantaan 
antaa välineen jatkoseurannan analyysiin. 

Ravinnetasapainoa koskevat laskelmat sekä maaperän 
kemiallinen analyysi auttavat varmistamaan, että lannoitetta 
käytetään asianmukainen määrä.

Typpisensori auttaa lannoitteen oikeassa annostelussa, joka 
perustuu pellon lukemien perusteella tehtyihin pikalaskelmiin.

Laskeutusaltaat vähentävät fosforihuuhtoumaa vesiympä-
ristöön. Niitä voidaan käyttää myös kalanviljelyssä.

Lannanlevitys vain kasvukaudella.

Vanhojen turvekenttien uudelleenviljely vähentää 
jäljelle jääneen turpeen eroosiota.

Lanta tulisi kyntää maaperään heti levityksen jälkeen.

Lannoitetta voidaan tuottaa uudenlaisin keinoin.  
Virolainen maanviljelijä tekee esimerkiksi yhteistyötä juusto- 
valmistajan kanssa ja saa tuotantolaitoksen käsitellyt jäte-
vedet käyttöönsä korvaamaan keinolannoitetta.

Ruohoalueiden suorakylvö säilörehuksi ja heinäksi. 
Kylvö ilman kyntämistä vähentää maaperän huonontumista 
ja eroosiota.

Suorakylvö yhdistettynä uudenlaisiin kylvökoneisiin, lan-
noitteiden käyttöön ja sadonkorjuuseen mahdollistaa jatkuvan 
kasvipeitteen ja tarkan lannoittamisen, joten ravinteita huuh-
toutuu pois mahdollisimman vähän.

Maaperän rakennekalkitus lisää vedenläpäisykykyä, 
joten pintaveden huuhtoutuminen ja ravinteiden valumat 
vähenevät, erityisesti fosforin valuma. Maaperän parempi 
rakenne helpottaa myös maaperän muokkausta, joten poltto-
aineenkulutus vähenee.

WWF:n ItämerI-verkosto
seuraavat järjestöt ovat WWF:n itämeri-verkoston  
merkittävimpiä toimijoita:

WWF tanska (www.wwf.dk)
WWF suomi (www.wwf.fi)
WWF saksa (www.wwf.de) 
WWF puola (www.wwf.pl)
WWF venäjä (www.wwf.ru)
WWF ruotsi (www.wwf.se)
baltic Fund for nature (venäjä – www.bfn.org.ru)
estonian Fund for nature (www.elfond.ee) 
lithuanian Fund for nature (www.glis.lt)
pasaules dabas Fonds (latvia – www.pdf.lv)

WWF:n Itämeren vILJeLIJÖIDen YmPärIstÖPALkInto 2011
suunnittelu: odelius #75347
valokuva: ola jennsersten (kansi)
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sWedbank 
on tukenut 
tämän 
esitteen 
tekemistä.

WWF:n Itämeri-verkosto

MIXED
SOURCES

tOIMINtAA  
KOKO ALUeeLLA
Meillä on toimipiste ja 
toimintaa kaikissa 
Itämeren rantavaltioissa.

teeMMe  
YHteIStYötä
Lisäämme tietoisuutta, 
välitämme ajatuksia ja ideoita 
sekä herätämme keskustelua 
sidosryhmien ja yhteistyö-
kumppanien kesken.

VAIKUtAMMe 
ALUePOLItIIKKAAN
Seuraamme vahtikoiran 
tavoin hallitusten toimia 
Itämeren hyödyntämiseksi 
ja suojelemiseksi. 

teeMMe tULOStA
Toimimme aktiivisesti ja 
tehokkaasti Itämeren 
suojelemiseksi ja kestävän 
kehityksen tukemiseksi.

• Ratkaisuja itämeRen alueen maataloudelle – maatalouden paRhaat ympäRistökäytännöt 

ota meihin yhteyttä lisätietojen saamiseksi! 
WWF suomi, puh. +358 9 7740 100, wwf.fi
WWF:n itämeri-verkosto, www.panda.org/balticcontacts k

u
va

: G
e

r
m

u
n

d
 s

e
ll

G
r

e
nmiksi meitä tarvitaan?

WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät sopusoinnussa.
 
wwf.fi


