
Tietoa maan kasvukunnon 
parantamiseen



Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, josta kannattaa pitää hyvää 
huolta. Hyvärakenteisessa maassa kasvi tuottaa hyvän sadon ja 
käyttää ravinteita tehokkaasti hyväkseen. Hyvän sadon mukana 
poistuu enemmän ravinteita ja näin huuhtoumat vesistöihin vähe-
nevät. Ympärivuotinen kasvipeitteisyys säilyttää ravinteikkaan  
pintamaan pellolla.

VILKKU-HANKKEEN AVULLA RAVINTEET SATOON

Viljelymaan hyvästä rakenteesta kiittää niin tilan talous kuin ympäristökin. Tehokas 
maataloustuotanto ja vesien tilan parantaminen on mahdollista toteuttaa toisiaan 
tukien. Toimenpiteillä, joilla parannetaan ja ylläpidetään peltomaan kasvukuntoa, pa-
rannetaan myös satotasoa ja vesistöjen tilaa. VILKKU-hanke auttaa viljelijää hahmot-
tamaan peltomaan rakenteen arvon niin vesistön kuin tilan talouden kannalta. Hanke 
ratkoo tilojen viljelykäytäntöjen tehostamiskeinoja ja tähtää parempiin satotasoihin.

VILKKU-hanke edistää peltomaan jatkuvaa kas-
vipeitteisyyttä, ympäristötoimien kohdentamista 
ja maan kasvukunnon parantamista. Hankkeessa 
vaihdetaan kokemuksia ja välitetään tietoa. Hank-
keessa tuodaan uusinta maatalouteen liittyvää 
tutkimustietoa tiloille, ja kerrotaan viljelijöiden ko-

kemuksista tutkijoille. Sähköinen kokemuspankki, vierailut tiloilla ja koekentillä tuovat 
tiedon lähelle.

Hankkeessa lisätään viljelijöiden tietoutta vesien tilaa parantavista viljelytoimista, joita 
he voivat ottaa huomioon viljelysuunnitelmia tehdessään. Hankkeessa viljelijöillä on 
hyvä tilaisuus päästä keskustelemaan suoraan maatalousalan tutkijoiden ja vesiasi-
antuntijoiden kanssa.

Ravinteet satoon, 
ei vesistöön.



MIKÄ VILKKU?

• VILKKU- hanke, Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski- 
Uudellamaalla - hankealuetta ovat Tuusula ja Mäntsälä. 

• Viljelijöiden suunnittelema hanke viljelijöille.

• Kokemusten vaihtoa tilojen kesken ja uusinta, tutkimustietoa  
viljelijöille. 

• Ajankohtaista tietoa pellon kasvukuntoa parantavista  
viljelymenetelmistä sekä veden laadusta ja kuormituksesta.

• Hankeaika 1.4.2016–31.3.2018.

TULE MUKAAN VILKKUUN

VILKKU-hankkeeseen voivat osallistua 
kaikki Mäntsälän ja Tuusulan viljelijät. 
Riittää, että sinulla on kiinnostusta pa-
rantaa peltojesi kasvukuntoa ja kehittää 
maataloustuotantoa kestävällä pohjalla. 
Hanke on viljelijöille täysin vapaaehtoinen 
eikä se velvoita viljelijää toimenpiteisiin.

Olemme suunnitelleet VILKKU-hanketta alusta asti alueen viljelijöiden kanssa. Voit 
osallistua hankkeeseen kertomalla sinua askarruttavista asioista. Autamme selvittä-
mään niitä ja välitämme tiedon muillekin viljelijöille.

Voit tulla hankkeeseen ns. VILKKU-tilaksi. VILKKU-tiloilla käydään tarkemmin läpi tilojen 
viljelytoimia ja mietitään yhdessä uusia viljely- ja vesiensuojelutoimenpiteitä. Voit myös 
liittyä hankkeen sähköpostilistalle, jolloin saat tietoa hankkeen toiminnasta ja tapah-
tumista. 

Uusia 
mahdollisuuksia 

pienillä muutoksilla.



Huolehdi pellon kasvukunnon säilymisestä seuraavallekin 
sukupolvelle. Lähde mukaan kehittämään kotimaista  
ruoantuotantoa kestävämmälle pohjalle.

VILKKU-hanketta hallinnoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Hankkeen pää-
rahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymän, Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelun sekä Van-
taanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n, ProAgria Etelä-Suo-
men, MTK-Uusimaan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Mäntsälän kunnan kanssa. 
Suuri osa kumppaneista myös rahoittaa hanketta.

Takaa viljelyn 
jatkuvuus tulevaisuudessakin.

Lisätietoja VILKKU-hankkeesta:
Janne Heikkinen, hankevastaava

Puh. 040 314 4735
janne.heikkinen@tuusula.fi

www.facebook.com/vilkkuhanke

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Hyrylänkatu 8 C, PL 60

 04301 Tuusula


