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Nimipäivät
Tänään // Eemeli, Eemi, Eemil, Emil, ort. Ale, Aleksander.  
Huomenna // Arvi, Arvid, ort. Kiprian. Torstaina Pirkka, Gottfrid, 
ort. Joosua, Simana, Simeoni.

Aurinko nousee tänään Loviisassa kello 
6.05 ja laskee kello 20.25. Pimeä päättyy 
kello 5.18 ja alkaa kello 21.11.

Miksi sarvikuonolla on sarvi?
– Muuten sen nimi olisi vain kuono.

Hyvin käy sen, joka on armelias
ja lainaa omastaan muille,
sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.
// Ps. 112:5

Ihmiset kuin perunalajikkeet: yksi 
hajoaa, toinen kestää keittämisen.
// Saara Heikkinen

valumahanke hyödyttää  
viljelijöitä ja Loviisanlahtea 

Haddom Suomen, Ruotsin ja Lat-
vian yhteinen maatalouden vesien-
suojeluhanke kokoontui peltotyöpa-

jaan viime viikolla. Pellonpiennar-
päiviksi nimetyssä työpajassa oli-
vat mukana asiantuntijat eri maista.

Hankkeen vetäjä on ProAgria Ete-
lä-Suomi, ja muut kotimaiset part-
nerit ovat Loviisan kaupunki sekä 

●● Hardombäckenin uomassa ja rantapelloilla 
aloitetaan pian luonnonmukaisen peruskuivatuk-
sen toimenpiteet. NutrinFlow-hankkeen pilotti-
kohteessa on tarkoitus parantaa samalla viljely-
edellytyksiä ja Loviisanjoen tilaa. 

peLto kuNtotestissä. Juha Helenius (keskellä) ja Torbjörn Lönnfors (oikealla) näyttävät miten meillä tarkastellaan maan rakenteen ongelmia. Ympärillä hankkeen peltotyöpajan osallis-
tujia Suomesta, Ruotsista ja Latviasta. KuvA:MARKE KALLIoLA

umpeeNkasvaNut joeNuoma. Ralf Koho on vuosia odottanut Hardombäckenin perusparannusta ja ratkai-
sua veden vaivaamille peltolohkoille. KuvA:MARKE KALLIoLA

NutrinFlow-hanke

 ● Suomessa kohdealueena 
Loviisanjoen valuma-alue.

 ● Latviassa Riian eteläpuo-
lella sijaitseva Zemgalen 
alue.

 ● Ruotsissa Itä-Götanmaa, 
Tukholmasta lounaaseen, 
Itämeren ja Vättern-järven 
välillä. 

 ● Hankkeen kesto 3,5 vuot-
ta, toteutusaika 1.9.2015-
28.2.2019.

 ● Hanke kuuluu EU:n alueke-
hitysrahaston Keski-Itäme-
ren Interreg-ohjelmaan.

 ● Kustannusarvio noin 1,7 
milj. euroa, josta EU:n osuus 
1,4 milj. euroa. Suomen 
rahoitusosuus on 660 000 
euroa.

 ● Hankkeen toteuttaa Pro-
Agria Etelä-Suomi, muut suo-
malaiset partnerit Loviisan 
kaupunki ja Nylands Svenska 
Lantbruksällskap. 

YHteiNeN tavoite. Ari Kultasen (vas.) mukaan hanke on uudenlainen, 
sillä se huomioi Itämeren ravinnekuorman vähentämisen samalla kun 
parantaa peltojen vesi- ja ravinnetaloutta. KuvA:MARKE KALLIoLA

Nylands Svenska Lantbruksällskap. 
Keskiviikon aikana perehdyt-

tiin Rutumissa kosteikkosuunni-
telmaan ja muiden maiden pilotti-
hankkeisiin. 

Torstaina aamupäivällä tutustut-
tiin Haddomissa Hardombäckenin 
kunnostussuunnitelmiin. Samalla 
ProAgrian kasvinviljelyneuvojat de-
monstroivat, miten meillä testataan 
maaperän kuntoa kenttäoloissa. 

– Penetrometrilla testataan maan 
tiivistymistä ja kuoppatestillä maan 

kuntoa yleisesti, esittelyä seuraava 
hankkeen projektipäällikkö Ari Kul-
tanen ProAgria Etelä-Suomesta sel-
vittää.

NutrinFlow-hankkeessa pyritään 
maatalouden ravinnepäästöjen vä-
hentämiseen kokonaisvaltaisella ve-
sienhallinnalla. 

Kultanen toteaa, että hanke on 
kaksitasoinen: siihen sisältyy se-
kä uoman tulvasuojelu että ravin-
teiden pidättämiseen tähtäävät toi-
menpiteet.

Samanaikaisesti kun pyritään estä-
mään tulvimista ja ravinnevalumia 
vesistöön, pyritään parantamaan vil-
jelyolosuhteita, pellon rakennetta ja 
ravinteiden käyttöä. 

Suomesta pilottikohteena on Lovii-
sanjoki valuma-alueineen. 

Loviisan intressi
Tavoitteina on vähentää Loviisan-
joen kautta Suomenlahteen huuh-
toutuvaa ravinnekuormitusta, pa-
rantaa peltojen vesitaloutta ja en-

naltaehkäistä tulvia.
Loviisan kaupungin ympäristöyk-

siköstä työpajaan osallistuivat ym-
päristönsuojelusihteeri Heidi Lyyti-
käinen sekä ympäristönsuojelutar-
kastajat Maija Lehtomäki ja Maud 
Östman.  

Kaupunki on yksi hankkeen part-
nereista. Ympäristöyksikön tehtävä 
on käytännössä raportoida kaupun-
gin sisällä hankkeesta.

Lyytikäinen oli tyytyväinen siihen, 
että hankkeessa tehdään konkreet-
tisia toimenpiteitä.

– Tässä on tarkoitus rakentaa tul-
vatasanteet ja pohjapatoja. Uomaa 
käsittelemällä pyritään hidastamaan 
virtaamaa, jolloin kiinteä aines las-
keutuu pohjalle ja ravinteet painu-
vat pohjaan.

– Tietenkin loppupäässä siinä on 
Loviisanlahden parantuminen.

– Pyritään aina niin paljon kuin 
mahdollista vähentämään näitä va-
lumia, mikä on myös Loviisan kau-
pungin asia, Lehtomäki lisää.

Maaseutupäällikkö Sam Vickholm 
arvelee, että kaupungin mukaan tu-
lon lähtölaukaus oli juuri Loviisan-
lahden tilanne.

– Loviisassa oli vahvaa poliittista 
tahtoa tehdä tälle jotakin.

Kaikki hyötyy
Loviisanjoen peruskunnostuksen li-
säksi hankkeessa tehdään pelto- ja 
ojitustason toimia, toteaa Kultanen.

Toimenpidekohteeksi on valittu 
Hardombäckenin osavaluma-alue. 

– Työ alkaa tänä kesänä Hardom-
bäckenin pääuoman kunnostuksel-
la ja siinä huomioidaan vesiensuo-
jelurakenteet.

Jokiuoman perkauksen yhteydes-
sä rakennetaan virtausta hidastavia 
pohjapatoja ja ravinteita pidättäviä 
keinotekoisia kosteikkoja. 

– Vastaavia toimenpiteitä tullaan 
toteuttamaan Loviisanjoen pääuo-
massa, kun lupa- ja rahoituspäätök-
set ovat valmistuneet.

Työhön päästään käsiksi sadonkor-
juun päätyttyä. Suunnitelmat on teh-
ty ja urakoitsija kilpailutettu. 

Alueen viljelijät ovat olleet muka-
na suunnittelussa ja toteutuksessa.

- Maaliskuisessa Hardombäckenin 
ojitusyhteisön kokouksessa kaikki 
osakkaat kannattivat hanketta. Sen 
pohjalta laadittiin suunnitelmat.

– Monet toimenpiteet joita teh-
dään vesiensuojelun hyväksi, hyö-
dyttävät viljelijöitä myös, Kultanen 
perustelee. 

Tulvien ehkäisy vähentää eroosio-
ta ja pintahuuhtoumaa, mutta myös 
aikaista kevättöitä ja helpottaa sa-
donkorjuuta.

Uudenlaisia rakenteita 
Hankkeen toimenpiteiden tavoite 
viljelijän tulokulmasta on saada ra-
vinteet satoon pellon vesitaloutta ja 
maan rakennetta kohentamalla. Si-
tä kautta viljelyn taloudellinen tu-
loskin paranee.

– Ravinteiden huuhtoutumista ta-
pahtuu kuitenkin aina, Kultanen to-
teaa.

Sitä estämään tehdään rakenteita. 
Kosteikot, kaksitasouomat tulvata-
soineen ynnä laskeutusaltaat sovel-
tuvat parhaiten uomien varsien jou-
tomaa-alueille, joiden viljely on on-

gelmallista.
Onko näillä peltoalueilla joutomaa-

ta tällaisiin tarkoituksiin?
Kultasen mukaan viljelijät ovat ol-

leet niin tyytyväisiä hankkeen tar-
joamiin perusparannustoimiin, et-
tä he mielellään varaavat tarvitta-
van maa-alan.

Esimerkiksi luonnonmukaiseen 
peruskuivatukseen tarkoitetut kak-
sitaso-uomat on suunniteltu alaviin 
paikkoihin, joissa uoman vesitila-
vuus ei riitä valuma-alueelta virtaa-
valle vedelle. Tulvatasanne lisää ve-
sitilavuutta ojauomassa.

– Kaivusta saatavalla maa-aineksel-
la on mahdollista nostaa alavia pel-
lonpintoja.

Perkauksesta 50 vuotta
Hardombäckenin vieruspeltoja pit-
kään viljellyt Ralf Koho on tyytyväi-
nen hankkeeseen. Tila siirtyi tyttä-
relle, Elin Koholle, viisi vuotta sitten, 
mutta Ralf Koho sijaisti työpajassa 
työssä olevaa viljelijää.

– Meidän huolena on ollut monta 
vuotta se, kun tämä joki on kasva-
nut umpeen. Vuonna 1967 se perat-
tiin edellisen kerran.

Kohon mukaan yksityisten viljeli-
jöiden on hyvin vaikea saada lupia 
perkaukseen. Kultasen yhteydenot-
to tuli oikeaan saumaan. 

– Tämä on viisi kilometriä pitkä jo-
ki, Loviisanjoen haara ja tässä on 45 
omistajaa.

Hanke tulee viljelijöitä vastaan työ-
kustannuksissa. 

– Pääuoman perkauksesta maan-
omistajat maksavat 25 prosenttia.

Muissa hankkeen toimenpiteissä, 
jotka hyödyttävät etupäässä viljeli-
jöitä, näiden oma kustannusosuus 
on 75 prosenttia ja hanke maksaa 
loput. 

Salaojituksen kunnostus liittyy uo-
man perkaukseen. Painuneiden sa-
laojien suut ovat osaksi joen veden-
pinnan alla ja vesi seisoo ojissa.

Koho kertoo, että Hardombäcke-
nin alue on jaettu seitsemään loh-
koon jo -67, ja jokaiselle lohkolle on 
valittu maanomistaja puuhamiehek-
si edustamaan lohkon asioita tässä-
kin hankkeessa.

marke kalliola
marke.kalliola@lovari.fi

sanottua

Monet toimenpiteet 
joita tehdään  
vesiensuojelun  
hyväksi, hyödyttävät  
viljelijöitä myös. 
Ari KULTAnen
ProjektiPäällikkö


