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 Valintakriteerit: Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä 2021  
 

1. Hakija(t)  
 

Viljelijät voivat asettua ehdokkaaksi itse tai tämän voi tehdä kolmas taho. Ehdolle on  

tärkeää asettaa sekä miehiä että naisia. Ehdokkaan ei tarvitse olla yksityishenkilö:  

ehdokkaaksi voi asettua myös perhe tai perheyritys, jossa useat ihmiset harjoittavat 

maanviljelyä.  

 

2. Maantieteelliset kriteerit 
  
Ehdokkaana olevien maanviljelijöiden tulee toimia Itämeren valuma-alueella.  

 

3. Taloudelliset kriteerit  

 
a. Kilpailuun voivat osallistua päätoimiset maanviljelijät, ts. viljelijät, jotka saavat elantonsa 

maanviljelystä (esim. karjankasvatuksesta ja/tai kasvinviljelystä).  
 

b. Hakemuksia toivotaan hyvin erilaisilta hakijoilta: niin pieniltä kuin suuriltakin  

maatiloilta, sekä tavanomaista että luonnonmukaista tuotantoa harjoittavilta. Kilpailuun 

osallistuvilla tiloilla voi olla myös eläimiä, mutta se ei ole edellytys osallistumiselle.  

 

4. Ympäristökriteerit  
 
a. Ehdokas on toteuttanut konkreettisia toimenpiteitä ravinnepäästöjen vähentämiseksi 

maatilallaan. Ravinnepäästöihin kuuluvat sekä ravinteiden huuhtoutuminen veteen että  
lannan kaasumaiset ammoniakkipäästöt.  
 

b. Ehdokkaiden tulee täyttää lakisääteisten ympäristömääräysten minimitaso, eikä heitä 

vastaan saa olla käynnissä oikeudenkäyntejä, jotka liittyvät ympäristön- tai  

eläintensuojeluun, työsuojeluun tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön.  

 

c. Ravinnepäästöjen vähentämiseksi tehtyjen toimenpiteiden tulee olla innovatiivisia tai  

jopa poikkeuksellisia kansallisen kontekstin ja vaatimustason huomioon ottaen.  

Toimenpiteiden vaikutusten esimerkiksi rehevöitymisen vähenemisessä tulee olla  

osoitettavissa. Tämä tarkoittaa, että viljelijä:  

i. On kehittänyt, kokeillut tai harjoittanut omia toimenpiteitään onnistuneesti ravinne- 

päästöjen vähentämiseksi ja voi osoittaa niiden vaikutukset.  

ii. Käyttää perinteisiä, hyviksi havaittuja toimenpiteitä, mutta merkittävässä mittakaavassa.  

iii. Vaikutukset ovat mitattavissa tai viljelijä on eräänlainen edelläkävijä omalla alueellaan 

käyttämällä lupaavaa tekniikkaa, jonka vaikutuksia ei ole vielä pystytty osoittamaan.  

iv. Ei välttämättä täytä mitään yllä olevista kriteereistä täysin, mutta on ravinnepäästöjen 

vähentämisen esimerkillinen edustaja, sillä on käyttänyt tehokkaita toimenpiteitä omalla 

maatilallaan.  



 

 

 

5. Muuta  

 
Palkinnon kriteerit perustuvat rehevöitymisen vähentämiseksi tehtyihin toimenpiteisiin.  

Muut viljelyyn liittyvät tärkeät tekijät eivät ole ensisijaisia, mutta ne otetaan huomioon 

arvioinnissa ja niitä pidetään kilpailussa lisäetuna. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:  

 

i. torjunta-aineiden käytön vähentäminen  

ii. luonnon monimuotoisuuden säilymistä edesauttavat toimenpiteet  

iii. kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen tai muu ilmastosopeutuminen  

iv. kasvatustyö ja/tai toimimalla myönteisenä ja innostavana esikuvana muille viljelijöille  

Ehdokkaan tulee olla valmis esittelemään tilaansa ja viljelykäytäntöjään, joiden esimerkistä 

muut alueen toimijat voivat ottaa mallia 


