Haapaveden kaupunki tukee viljelijöitä vesiviisaassa viljelyssä
Tiedote/ Helmikuu 2022
Haapaveden kaupunki tarttui toimeen ja käynnisti viljelijöiden vesienhoitotyön tukemisen tiloille
kohdistuvalla tiedotus- ja neuvontatyöllä kesän ja syksyn 2021 aikana. Kirkkojärven lähialueen
viljelijät osallistuivat aktiivisesti maatalouden vesienhoidon pienryhmätoimintaan ja tilakohtaisiin
keskusteluihin. Työn osana syntyi Vesiviisaista viljelytavoista informatiivinen tiedotuspaketti, joka
auttaa viljelijää valitsemaan omalle tilalle ja omaan mielenkiintoon sopivan tavan vähentää
vesistökuormitusta. Tiedotuspakettiin voi tutustua Haapaveden kaupungin nettisivuilla. “Jokainen
viljelijä tietää itse parhaan ajan ja tavan, milloin ja miten vesistöjä kuormittavia tekijöitä vähentäviä
toimenpiteitä pitää tehdä”, totesi Hannu Kulju viljelijöille järjestetyssä pienryhmässä.
Viljelijöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa vesistöjen tilaan ja myös kiinnostusta löytää tilakohtaisesti
parhaat vesienhoitotoimenpiteet. ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat
kehittivät viljelijöiden tarpeisiin ratkaisuksi Vesiviisas viljely tavaksi –palvelun. Vesiviisaan viljelyn
keskiöön nousevat viljelymenetelmät ja pellon ominaisuudet. Eroosion torjunta, viljelylajien ja menetelmien valinta, maan kasvukunnosta, ravinteiden tasapainosta ja pellon vesitaloudesta
huolehtiminen ovat asioita, jotka vaikuttavat tilan talouden lisäksi myös huuhtoumiin.
Pienryhmätoiminnan aikana selvisi, että jokaisella osallistujalla on jo tällä hetkellä käytössä
vesiviisaita viljelyratkaisuja ja mahdollisuus niitä myös kehittää.
Kirkkojärven valuma-alueella yhdeksi kehitettäväksi ja viljelijöitä kiinnostavaksi teemaksi nousi
tulvaherkkien peltojen viljely ja vesien hallinta. Kuivatukseen ja vesien hallintaan kannattaa tiloilla
kiinnittää huomiota ja panostaa toimenpiteiden vesiensuojelu- ja ilmastovaikutuksiin. Uuden
ohjelmakauden CAP27 myötä rahoitusta vesistön tilaan vaikuttaviin toimenpiteisiin on edelleen
saatavilla edellisen ohjelmakauden tapaan. Eniten kuormittavilla ja vesien tilan kannalta merkittävillä
alueilla pitäisi jatkossa kohdentaa vielä uusiakin toimenpiteitä ja tehostaa käytössä olevia.
Kosteikkojen perustaminen ja luonnonmukainen peruskuivatus ovat Haapaveden alueella jo
käytössä olevia toimenpiteitä ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Kosteikkojen perustamista ja
luonnonmukaista peruskuivatusta tuetaan jopa 100% rahoituksella.
Haapaveden kaupunki on toteuttanut merkittävää vesienhoitoon liittyvää työtä systemaattisesti,
sektorirajat ylittäen. Yhteistyöllä onkin keskeinen rooli sekä nyt että tulevina vuosina vesienhoidon
tavoitteiden toteutumiseen ja kestävästi toteutetun maatalouden säilymiseen vahvana elinkeinona
alueella.

Taustaa:
ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset tekivät kesän ja syksyn 2021 aikana yhteistyössä
Haapaveden kaupungin kanssa maatalouden vesien- ja ympäristöhoidon neuvontaa. Neuvontaan
sisältyi pienryhmätoimintaa ja tilakohtaista neuvontaa sekä viljelijöille suunnattu tiedotuspaketti.
Neuvontatyön taustalla on keväällä 2021 tehty kartoitus Kirkkojärven valuma-alueen toimenpiteistä,
joilla saadaan ravinnekuormitusriskejä vähennettyä. Kartoituksessa nousivat esiin maatalouden
vesistövaikutukset typpi- ja fosforikuormituksen aiheuttajana. Fosfori- ja typpikuormitus on
runsainta Kuljunsaaren, Piipsanojan ja Veneojanperän valuma-alueilla.
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