
Hyvinkään ympäristöpalkinto 2015

Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2015 Knehtilän tilalle.

Knehtilän tila on ollut aktiivinen ympäristöasioissa jo ennen luomutilaksi siirtymistään. Tilalla on toimittu
kokonaisvaltaisesti ja uusia viljelymenetelmiä kokeillen jo vuosia. Tästä tunnustuksena tilan isäntä Markus
Eerola sai Hyvinkään ympäristöpalkinnon jo vuonna 2002. Tällöin palkintoperusteina olivat mm. toimiminen
Hyvinkään kestävän kehityksen toimintaohjelmatyön kestävä maa- ja metsätalousteemaryhmän puheenjoh-
tajana ja aktiivinen toiminta vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävässä Kestävä maatalous Vantaan-
joella projektissa sekä täsmäviljelyä edistävässä Uudenmaan täsmäryhmä -hankkeessa.

Knehtilän tilalla on siirrytty luomutuotantoon vuodesta 2010 lähtien ja Knehtilän esimerkin innoittamana
Palopurolle on syntynyt luomutilojen ja muiden alan toimijoiden yhteistyöverkosto, jossa tavoitteena on
kehittää Palopurolle sekä energia-, että ravinneomavaraisesti toimiva luomutuotantomalli. Mallia kehitetään
parhaillaan Helsingin yliopiston Palopuron agroekologinen symbioosi -hankkeessa

Knehtilän tila on tänä vuonna huomioitu ympäristöystävällisen toimintansa vuoksi jo muiltakin tahoilta. Ke-
sän alussa tilan isännälle myönnettiin Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen Maailman ympäristöpäivän
ympäristöpalkinto. Heinäkuussa Knehtilän luomutilan viljelijäpariskunnalle Markus Eerolalle ja Minna Sakki-
Eerolalle myönnettiin Suomen ympäristöystävällisimmän maatilan tunnus Suomen WWF:n ja maataloustuot-
tajajärjestöiden MTK:n ja SLC:n toimesta osana laajempaa WWF:n Itämeri-ohjelman kilpailua. Syksyllä
WWF:n kilpailun finaalissa Knehtilän tila valittiin koko Itämeren alueen ympäristöystävällisimmäksi tilaksi.
Perusteena oli, että Knehtilän tilalla luontoa ja Itämerta suojellaan kokonaisvaltaisesti.

Knehtilän tilalla ympäristöasiat on kokonaisvaltaisesti sisällytetty osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ravinteiden
huuhtoutumista vesistöihin on vähennetty suojavyöhykkeillä ja tila on ollut mukana monissa kokeiluissa ja
kehittämishankkeissa, joissa on parannettu viljelytuloksia ja kehitetty ympäristöystävällisiä viljelymenetel-
miä. Tällaisia hankkeita ovat olleet hevosen lannan tuubikompostointimenetelmän kehittäminen sekä biohii-
leen ja orgaanisiin lannoitteisiin liittyvät kokeilut, sekä ratkaisujen kehittäminen ja testaaminen maan raken-
teen parantamiseen ja rikkakasvien torjuntaan, josta esimerkkinä on optisen haran käyttäminen. Tilan isäntä
on myös jakanut tietojaan ja kokemuksiaan muille viljelijöille sekä esitellyt käyttämiään menetelmiä tilavie-
railuilla.

Emäntä Minna Sakki-Eerolan myötä on tilalle kehitetty luomutuotteisiin keskittyvä tuottajakauppa sekä ko-
koustilaksi sopiva kahvila- tilausravintola, joka on lisännyt tilan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Isäntä Markus
Eerola on yhteiskunnallisesti aktiivinen ja toimii tällä hetkellä mm. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtajana.


