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Uudenmaan tuottajaliitot ottavat Helsingin Itämeri -haasteen vastaan   
 
Helsingin ja Turun kaupungit osoittavat haastekampanjallaan huolestuneisuutensa 
Itämeren tilasta ja sen kehityksestä. Kaupungit ovat itse sitoutuneet laajoihin 
ympäristötoimiin ja ovat nyt haastaneet kunnat, yritykset, järjestöt, korkeakoulut ja 
ministeriöt Itämeri-talkoisiin. Itämeri on pahasti rehevöitynyt ja tämä jatkuva 
rehevöityminen tulee saada pysähtymään. 
 
Uudenmaan tuottajaliitot MTK-Uusimaa ja NSP ovat ottaneet haasteen omalta osaltaan 
vastaan ja nostavat toiminnassaan vuoden 2008 vesiensuojelun teemavuodeksi. Liitot 
tulevat työskentelemään monin tavoin maatalouden aiheuttaman kuormituksen 
vähentämiseksi. 
 
Ympäristötyötä on tehty Uudenmaan maataloussektorilla jo pitkään. Vuosituhannen 
vaihteesta alkaen yhteistyö maatalouden vesiensuojeluasioissa on tiivistynyt. 
Ympäristökeskus, TE-keskus, vesiensuojeluyhdistykset, neuvonta ja tuottajaliitot ovat 
löytäneet paremmin toisensa.  

- Tuottajaliittojen aloitteesta ympäristökeskukseen perustettiin yhteistyöelimeksi 
Kestävän maatalouden neuvottelukunta – ensimmäinen laatuaan Suomessa. 

- Ympäristökeskus ja tuottajaliitot ovat yhdessä markkinoineet suojavyöhykkeitä 
vesistöjen rannoille. 

- Uudenmaan toimijat ovat yhdessä pyrkineet ohjaamaan ympäristötukijärjestelmää 
uusmaalaisittain toimivampaan suuntaan eli käytännössä ajanut järjestelmän 
vahvempaa alueellistamista ja kohdentamista. Suomen peltopinta-alasta 20% on 
rinnepeltoja mutta näiltä pelloilta tulee 80% ravinnehuuhtoutumista. 

- Tuottajaliittojen oma kehittämishanke on osaltaan ottamassa vastuuta haja-
asutusalueiden jätevesiratkaisujen rakentamisessa, sillä hankkeessa tullaan 
kouluttamaan urakoitsijoita omakotitalojen pienpuhdistamojen asennusurakointiin. 

 
Vesiensuojelu teemavuotena kehitämme toimivaa ympäristöyhteistyötämme. MTK-
Uusimaan ja NSP:n toimenpideohjelmassa tulee olemaan keskeisenä haasteena parantaa 
viljelijöiden motivaatiota ympäristöhoitotyöhön. Tulemme mm. järjestämään nuorille 
viljelijöille oman ympäristöseminaarin helmikuun lopulla ja alkukesästä pidämme 
asiantuntijaseminaarin vesiensuojeluhaasteista erityisesti Uudenmaan 
savikkojokilaaksojen alueella. 
 
Itämeren suojelussa on paljon tehtävää mutta täytyy myös muistaa, että maatalouden 
osalta paljon on jo tehty: 

- karjatilojen lantalat on kunnostettu 
- lannan käyttömäärät ja levitysajankohdat ovat tarkoin säädetyt 
- vesistöjen reunamille on rakennettu suojavyöhykkeitä, suojakaistoja 
- viherkesantoja perustettu ja lisätty kevennettyä syysmuokkausta 
- ravinteiden käyttö on rajoitettu maaperäanalyyseihin pohjautuvaksi, fosforin käyttö 

on vähentynyt 60% ja typen 40% 
 
Mutta valitettavasti tulokset tulevat vesistöissä näkymään hyvinkin hitaasti. Tuottajat ovat 
näissä ympäristötalkoissa olleet jo pitkään ja työtä jatketaan. Ympäristötutkimukselta 
odottaisimme entistä selvempää suunnan antoa. 
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