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– Viljelijälähtöiset 
vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla
• Kaksivuotinen tiedonvälityshanke, 2016 - 2018

• Hanke välittää ajankohtaista tietoa pellon 
kasvukuntoa parantavista viljelymenetelmistä sekä 
veden laadusta ja kuormituksesta 

• Toiminta-alue Tuusula ja Mäntsälä

• Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hallinnoi

• Yhteistyöhanke, konsortiossa mukana
Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut,  
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lky ja 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun    vesiensuojeluyhdistys ry

• Muut yhteistyötahot
Uudenmaan ELY-keskus, MTK-Uusimaa, ProAgria Etelä-
Suomi ry, Mäntsälän kunta

• Päärahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisrahasto
Kuva: Pasi Valkama



Tiedottamista ja tiedonvaihtoa

• Hanketta toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa

• Ratkotaan yhteistuumin maatalouden vesiensuojelua 
koskevia kysymyksiä

• Yhteistyötä tutkimuslaitosten, muiden hankkeiden ja 
viljelijöiden kanssa

• Tiedon kotiuttaminen hankealueelle

• Pellonpiennartilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä

• Hyväksi koettujen toimenpiteiden edistäminen, 
uusien tekniikoiden edistäminen

• Toimenpiteiden vaikutusten seurantaa vesistössä

• Kuluttajille tietoa maatalouden ympäristöasioista

• Kuinka viljelijät huomioivat ympäristön 
ruoantuotannossa



Peltomaan laatutesti

• Maatilojen käyttöön tarkoitettu apuväline
• Havainnoidaan pellon kemiallista, fysikaalista ja 

biologista tilaa

• Havaintojen perusteella voidaan peltolohkolle tehdä 
toimenpidesuosituksia

• Koostuu kolmesta osiosta
• Itsearviointi

• Kuoppahavainnot

• Täydentävät mittaukset

Kaikkien ympäristökorvaukseen sitoutuneiden täytyy tehdä 
ja palauttaa peltomaan laatutestin itsearviointiosio kunnan 
maaseutuelinkeino-viranomaiselle viimeistään 30.4.2018.



Peltomaan laatutestin itsearviointi

• Antaa taustatietoa lohkon ominaisuuksista

• Kartoittaa tilan viljelytekniikoita ja -tapoja

• Arviointilomake (480), arvosanat asteikolla 1-5

• Mitä enemmän lohko saa pisteitä, sen parempi tilanne 
lohkolla on

• Itsearviointikohtia on yhteensä 16

• Täyttö Vipu-palvelun kautta
• Vipu-palvelu varmistaa, että kaikille vaadittaville lohkoille on 

kirjattu arviot ennen kuin laatutestin voi palauttaa

Itsearviointi täytyy tehdä kaikilta yli 0,5 hehtaarin 
suuruisilta peruslohkoilta, jotka ovat viljelijän hallinnassa 
viimeisimmässä tukihaussa. Jos kaikki peruslohkot ovat 
alle 0,5 hehtaaria, itsearviointi tehdään yhdestä viljelijän 
valitsemasta peruslohkosta. 

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Documents/viljelijatukilomakkeet/480.pdf


Peltomaan laatutestin itsearviointi

• Itsearvioinnissa kiinnitetään huomiota 
kokonaisvaltaisesti pellolla tehtäviin toimenpiteisiin ja 
pellon kasvukuntoon: 

• Parannustoimet: ojitus ja kalkitus

• Viljelytoimet: viljelykierto, koneiden paino, ajokerrat, 
eloperäisen aineksen lisäys, kivennäislannoitus

• Maan ominaisuudet: pellon kuivuminen, 
muokkautuvuus, veden imeytyminen, mururakenteen 
kestävyys, poutivuus

• Kasvusto ja maaperäeliöstö: kasvuston kunto, ravinteiden 
puutos, kasvitaudit, maan biologinen aktiivisuus

Jätä tiedot myös omaan käyttöön maatilalle.



Kuoppahavainnot

• Testin tärkein osa

• Kaivetun kuopan seinämistä ja kuopasta otetusta 
maanäytteestä tehdään aistinvaraisia havaintoja
• Maan rakenteesta

• Muruista

• Lohkeavuudesta

• Lierokäytävistä

• Juurikanavista

• Kasvustotähteen hajoamisesta

• Tehdyt havainnot pisteytetään asteikolla 0-2

• Tarvittavat välineet: lapio, puukko ja mittanauha

• Sopivin ajankohta syksyllä sadonkorjuun jälkeen
www.proagria.fi/www/peltomaan_laatutesti/index.php

https://www.proagria.fi/www/peltomaan_laatutesti/index.php


Etsintäkuulutettu: 
Maanalainen elämä



Hajoamatonta 

kasvimassaa

Juuret kasvavat vain halkeamia pitkin

Massiivinen rakenne, ei muruja

Ei lieronreikiä

Lohkeamispinnat teräviä



Täydentävät mittaukset

• Tutkitaan pinta- ja pohjamaan vedenjohtavuutta, 
lierojen määrää ja maahengityksen 
voimakkuutta

• Pintamaan vedenjohtavuus = kuinka nopeasti 
vesi imeytyy maahan

• Pohjamaan vedenjohtavuus = miten nopeasti 
pohjavesi liikkuu kairattuun reikään

• Lierojen määrä 
• sinappivedellä kasteltu alue (50*50 cm)

• Kasteliero, peltoliero, onkiliero

• Maahengityksen voimakkuus = 
hajotustoiminnan vilkkaus
• Kammiomenetelmä, mitataan maasta vapautuvan, 

tietyssä ajassa muodostuvan hiilidioksidin määrä 
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Tulokset

• Testiosioiden tulokset tulevat 
”hämähäkkiseittikuvioon”

• Tulokset asteikolla 0-10



Hankevastaava
Janne Heikkinen
040 314 4735
janne.heikkinen@tuusula.fi
www.facebook.com/vilkkuhanke

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Hyrylänkatu 8 C 
PL 60, 04301 Tuusula

Yhteistiedot

Ennen kevätkiireitä 
kannattaa laittaa 
itsearviointi kuntoon

Kuva: Anu Tyni

mailto:janne.heikkinen@tuusula.fi
http://www.facebook.fi/vilkkuhanke

