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ASIA: WWF Suomen kommentit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-

2020 luonnokseen  

 

 

WWF kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta ja esittää seuraavaa:  

 

Yleiset kommentit:  

 

- Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa seuraavaa: ”Ympäristötuen 

toimenpiteitä kohdennetaan alueellisesti sekä tila- ja lohkokohtaisesti 

vesistöjensuojelun kannalta herkimmille alueille” sekä tavoitellaan ”Suomesta 

ravinteiden kierrätyksen mallimaata”.  Ympäristökorvausjärjestelmässä ei ole 

tämän tasoista kohdentamista, eikä se myöskään sisällä merkittäviä 

toimenpiteitä kierrätysravinteiden käytön edistämiseksi. Ohjelmaan tulee saada 

esimerkiksi toimenpide, jolla kasvinviljely- ja eläintilojen yhteistyötä voidaan 

aidosti parantaa, koska tämä on monessa yhteydessä todettu kulmakiveksi 

lannan tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi. 

- Hallitusohjelman tavoitteissa Suomesta kaavaillaan myös ”ilmastonmuutoksen 

torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen edelläkävijämaata”. 

Edeltävällä tukikaudella Euroopan Komissio on vaatinut Suomelta 

voimakkaampia toimia juuri maatalousympäristön monimuotoisuuden 

parantamiseksi. Uuden ohjelman tulee näin sisältää merkittäviä toimia luonnon 

monimuotoisuuden heikentymisen pysäyttämiseksi. 

 

- Päällekkäisten, tavoitteiltaan usein päinvastaisten toimintojen tukemista tulisi 

järkeistää. Valtion toimesta voidaan esimerkiksi tukea samalla niin uomien 

kuivatus kuin ennallistamishankkeitakin. Hankkeiden toteuttamista tulisi 

tarkastella valuma-aluekohtaisesti eikä vesien ekologista tilaa heikentäviä 

hankkeita tulisi yleisin varoin tukea. 

 

- Toimenpiteiden kohdentamisen helpottamiseksi WWF ehdottaa eri tietolähteiden 

(esim. Syke, MTT, alueelliset Ely- keskukset, Mavi) tietojen yhteen kokoamista 

esimerkiksi paikkatieto-ohjelma-aineistoksi. Myös erilaiset toimenpideohjelmat, 



 

 

 

kuten alueelliset vesienhoitosuunnitelmat, toimivat kohdentamisen 

ohjaamisessa. Suomen valtio on sitoutunut hallitusohjelmassaan 

vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoon. 

 

- Alustavassa esityksessä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 

rahoituksen jakautumisesta ympäristöohjelman varoja esitetään leikattavan. 

Suomi on sitoutunut sekä hallitusohjelmassa että erilaissa kansallisissa ja 

kansainvälisissä sopimuksissa ympäristötavoitteisiin, joiden toteutumista 

ympäristötoimenpiteiden toteutuksesta leikattavat varat uhkaisivat.   

 

- Maaseutuohjelma rahoitetaan eurooppalaisten veronmaksajien varoilla. 

Ohjelman vaikutuksia ympäristöön on pidetty pieninä käytettyihin rahamääriin 

suhteutettuna ja tilintarkastuslaitokset ovat esittäneet tähän liittyvää kritiikkiä niin 

kotimaassa kuin Euroopankin tasolla.  Uuden ohjelman uskottavuuden kannalta 

on tärkeää, että toimenpiteet edistäisivät ensisijaisesti ympäristön tilaa. 

Mahdollisissa budjettileikkauksissa juuri ympäristön kannalta tehokkaimmat 

toimenpiteet tulee säilyttää tuen piirissä ja toimenpiteiden alueellista 

kohdentumista tulee selvästi tehostaa. 

 

Yksityiskohtaisemmat kommentit:  

 

1.5 SWOT- analyysi 

 

Analyysissä vahvuudeksi on esitetty Suomen vähäinen lajien ja luontoyypien 

häviäminen. Maatalousluonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja 

perinnemaisemien luontotyyppien uhanalaistumiskehitystä ei ole kuitenkaan kyetty 

pysäyttämään, jonka vuoksi edellä mainitut tulisikin siirtää vahvuuksista heikkouksiin.  

 

Uhkien joukkoon tulisikin lisätä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja 

luonnoksessa esitetyn ”ympäristöongelmien pahenemisen” lisäksi eritellä uhaksi vesien 

ekologisen tilan heikentyminen niin sisämaassa kuin rannikon merialueillakin.   

 

2. Analyysista nousevat tarpeet 

 

Prioriteetti 4. Maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, 

säilyttäminen ja parantaminen 

 

4C Maaperän eroosion hoidon sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käsittelyn 

parantaminen:  

 



 

 

 

WWF:n näkemyksen mukaan luonnonmukaiseksi palautettujen uomien vedenjohtokyky 

on mahdollista saada kuivatuksen tarpeeseen nähden sopivaksi. Näin ollen WWF 

esittää poistettavaksi sivulla 46 olevan lauseen: ”Luonnonmukaiseksi palautettujen 

uomien vedenjohtokyky on huomattavasti tavanomaista peruskuivatusta heikompi.”  

 

3. Ennakkoarviointi 

 

3.1 Kuvaus arviointiprosessista 

 

Laaditussa ympäristöselostuksessa ei ole huomioitu riittävällä tasolla ohjelman 

vaikutuksia Natura 2000 alueisiin tai luonnon monimuotoisuuteen.  

 

7. Valitut toimenpiteet  

 

7.4.1 Maatilojen kokonaistehokkuuden parantaminen 

 

Tuettaviin investointeihin kuuluu ohjelmaluonnoksessa salaojitus, joka ei ensisijaisesti 

ole ympäristöperusteinen toimenpide, joissa maksuperusteena on 

ympäristötoimenpiteestä syntyvät tulonmenetykset. Salaojitusta ei näin ollen tule 

rahoittaa ympäristöohjelman varoista.  

 

7.4.3 Ympäristöinvestoinnit  

 

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen  

 

Perinnebiotooppien lisäksi luonnonlaidunten ottaminen mukaan tuettavaksi ympäristö-

investoinniksi on erinomainen lisäys ohjelmassa.  

 

Kosteikkoinvestoinnit 

 

Kosteikkoinvestointeja koskevat muutokset ovat erinomainen lisäys ohjelmassa. Sekä 

kosteikot että perinnebiotoopit ovat maatalouden luonnon monimuotoisuuden kannalta 

yksiä tärkeimmistä toimenpiteistä.  Molemmilla toimenpiteillä on lisäksi 

maisemavaikutuksia ja kosteikot ovat myös tärkeitä toimenpiteitä vesien ekologisen 

tilan parantamisessa. MYTVAS- tutkimuksen mukaan kosteikot ja perinnebiotoopit ovat 

nykyisen järjestelmän ympäristötehokkaimpia toimenpiteitä, jonka vuoksi myös niiden 

rahoitusta tulee priorisoida.  

 

 

 

 



 

 

 

7.7.1 Ravinteiden tasapainoinen käyttö (ravinnetase) 

 

Niin kutsutusta ”startti fosforista” tulisi luopua hyvän, korkean ja arveluttavan korkean 

fosforiluvun mailla. Startti fosforista ei korkean P-luvun mailla ole tutkimuksilla osoitettu 

olevan vaikutusta satotasoon. Myöskään satotason määrän korjauksen ei tulisi nostaa 

fosforilannoituksen enimmäismäärää hyvän, korkean ja arveluttavan korkean P- luvun 

mailla, ennen lisätutkimusta siitä, miten luotettavasti tällainen satotaso saadaan 

ennakkoon määriteltyä.   

 

7.7.2 Lannan levitys kasvukaudella 

 

Lannan levitystä kasvukaudella tulee edistää esimerkiksi poistamalla 

luovutusrajoitukset.  

 

7.7.7 Ympäristönhoitonurmet 

 

Suojavyöhykkeiden siirtyminen nykyisestä sopimuksesta sitoumukseksi on hyvä 

edistysaskel yksinkertaistamaan järjestelmää. Koska ympäristönurmien, kuten 

luonnonhoitopeltojen, osuus ympäristöohjelman budjetista on huomattava, on 

luonnonhoitopeltojen osalta huolehdittava että toimenpiteen ehdot ovat tiukasti 

ympäristöperusteiset. Luonnonhoitopeltojen niitto tulee suorittaa joka toinen vuosi ja 

vasta aikaisintaan 1.8. jälkeen. Niittäminen ennen elokuuta voi luoda ekologisen ansan 

eliölajistolle, erityisesti perhosille ja linnuille. Niittojätteen poiskorjaukseen ja 

hyötykäyttöön tulisi kannustaa. Ilman edellä kuvattuja keinoja toimenpiteen tukemiselle 

ei löydy riittäviä ympäristöperusteita.  

 

Ympäristösopimukset 

 

Ympäristösopimuksiin on ohjelmaluonnoksessa esitetty paljon positiivisia muutoksia. 

WWF on tyytyväinen, että ympäristösopimuksien teko ei ohjelmaluonnoksessa edellytä 

hakijalta enää ympäristötukisitoumusta.  

 

7.7.12 Kosteikkojen hoito  

 

Kosteikkojen hoitoon tarkoitetun korvauksen säilyminen ohjelmassa on tärkeää. Näin 

voidaan ylläpitää niitä luonnolle positiivisia vaikutuksia, joita muun muassa 

ympäristöinvestoinneilla rakennetuista kosteikoista on mahdollistettu.  

 

 

 

 



 

 

 

7.7.13 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 

 

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon tarkoitetun korvauksen 

säilyminen ohjelmassa on tärkeää. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 

ympäristöinvestoinneilla raivattujen perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien ympäristön 

kannalta positiivisten vaikutusten ylläpitämisen. 

 

Luonnonlaitumien ja perinnebiotooppien hoitomäärien lisäämiseksi on tärkeää, että 

ohjelmassa säilyy luonnoksessa esitetty luonnonlaidunalueille myönnettävä 

luonnonhaittakorvaus.  

 

7.8 Luonnonmukainen tuotanto  

 

Luonnonmukaisen tuotannon irrottaminen ympäristökorvausjärjestelmästä on 

kannatettavaa, jotta myös luomutuottajat voivat ottaa mielekkäästi käyttöön 

ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteitä.  

 

Esityksen mukaan luomutuottajat voisivat ovat vapautettuja viherryttämistoimenpiteistä 

ja ympäristökorvausjärjestelmään liittyminen olisi vapaaehtoista. Tässä tapauksessa 

myös luomutuottajille tulee olla käytössä enimmäisrajat fosforin ja typen lannoitekäytön 

osalta, koska nitraattidirektiivin vaatimukset ovat ympäristökorvausjärjestelmässä 

esitettyjä tasoja löyhemmät.  

 

WWF tukee esitystä lannan ravinteiden sataprosenttisen hyödyntämisasteen 

käyttöönotosta.  

 

 

Helsinki 25.6.2013 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

 

                           

Jari Luukkonen     Elina Erkkilä 

Suojelujohtaja     Suojeluasiantuntija 


