Elintarvikeketjun vedet
Maatalouden ja elintarvikejalostuksen vesiensuojelun toteuttaminen 2004-2006
Elintarvikkeiden tuotantoketjun tärkeä osa on vesi:
Ensin puhtaana vetenä apuna tuotannossa tai osana tuotetta ja toisessa vaiheessa se on käytettynä jätevetenä. Jäteveden puhdistus ja ravinnekuormituksen vähentäminen ympäristöön ovat tärkeitä asioita.
Ympäristöystävällinen tuotanto lisää tuotteen arvoa ja
elinympäristön viihtyisyyttä.

Tavoitteena vesistökuormituksen
vähentäminen
Hankkeen tavoitteena on ravinnekuormituksen vähentäminen vesistöissä, veden laadun turvaaminen
ja parantaminen parantaen samalla välillisesti kylien
elinvoimaa. Hankkeessa kootaan lisää tietoa maatalouden ja elintarvikejalostuksen vesistöjen tilaan vaikuttavista tekijöistä. Maatila- ja elintarvikeyrityksiä
kannustetaan ja koulutetaan sekä viedään yhteistyössä
eteenpäin käytännön toteutusta käyttäen parasta mahdollista kustannustehokasta tekniikkaa olevia vesienkäsittelymenetelmiä. Lisäksi luodaan verkostoja ja toimintamalleja jatkuvalle jätevesienpuhdistus-, vesistöjen hoito- ja kunnostustyölle.

Kohderyhmänä elintarvikeketjun
toimijat
Hanke on tarkoitettu kaikille elintarvikeketjun toimijoille, alkutuotannosta lopputuotteen jalostajiin,
sekä niille, jotka osallistuvat välillisesti vesienkäsittelyyn. Keskeisiä toimijoita ovat maatalous- ja elintarvikealan yrittäjät sekä elintarvikejalostusyritysten
ympäristövastaavat. Tärkeitä ovat myös vesiensuojelutoimiin osallistuvat ja vesistöjen kunnostusta harjoittavat tahot, kuten maatalouslomittajat, vesiosuuskunnat, urakoitsijat ja laitetoimittajat. Elintarvikeketjussa toimivat maatalous- ja elintarvikealan kehittäjät, kuntien ympäristövastaavat, kuntien ja seutukuntien maatalous- ja maaseutusihteerit, elinkeinoasiamiehet, yritysneuvojat ja Satakunnan vesistöohjelman työryhmien jäsenet tuovat omalta osaltaan
tärkeän panoksen hankkeeseen.

Yhteistyöllä tuloksiin
Toiminta keskittyy elintarvikeketjun vesistötietouden koontiin, tiedonsiirtoon ja osaamisen li-

Pyhäjärvi-instituutti

Ruukinpuisto 27500 Kauttua (Eura)
Puh. (02) 838 0600 Fax (02) 838 0660
Sähköposti: p-i@pyhajarvi-instituutti.fi
Internet: www.pyhajarvi-instituutti.fi

säämiseen. Samalla keskitytään kuormitusta vähentävien menetelmien arviointiin ja toteutukseen liittyvään neuvontaan sekä kohteiden suunnitteluun.
Kohteita ovat muun muassa elintarvikeyritysten jätevesiratkaisut ja osallistuminen maatalouden erityisympäristötukien suunnitteluun ja toteutukseen.
Yhteistyössä lähdetään toteuttamaan sellaisia malliratkaisuja, joilla kohtuullisilla kustannuksilla saadaan
mahdollisimman hyvä jätevesien puhdistustulos antamaan tuotteelle lisäarvoa ympäristöä kuormittamattomana elintarvikkeena. Toimivien ratkaisujen
on oltava sellaisia, että ne ovat kustannustehokkaita ja helppohoitoisia sekä soveltuvia syntyviin jätevesiin, kun otetaan huomioon paikan ja käyttäjien
erityisvaatimukset.

Rahoitus
Hankkeen päärahoitus tulee alueellisesta maaseutuohjelmasta (ALMA) Satakunnan TE-keskuksen kautta (EU+Kansallinen osuus). Lisäksi rahoittajana ovat
kunnat kehityskeskustensa kautta ja toimintaan osallistuvat yritykset. Maakunnallista hanketta koordinoi
Pyhäjärvi-instituutti ja yhteistyökumppanina on Pro
Agria Satakunnan maaseutukeskus. Kehityshanke alkoi
helmikuussa 2004 ja päättyy helmikuussa 2006.
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