Helmikuun uutiskirje 2022

MMM kuulee viljelijöitä maankäyttösektorin
ilmastoasioissa
Maa- ja metsätalousministeriö kutsuu viljelijöitä kertomaan näkemyksiä siitä, miten
maanviljelyyn liittyviä ilmastotoimia tulisi viedä käytäntöön keskiviikkona 23.2.2022
kello 9-12.00. Teams-tilaisuudessa keskustellaan parhaillaan valmisteltavana olevan
maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) konkreettisista toimenpiteistä ja
niiden toimeenpanosta. Tavoitteena on kuulla ja kerätä viljelijöiden näkemyksiä
suunnitelman ehdotetuista toimenpiteistä, myös jo mahdollisesti käyttöön otetuista
ilmastotoimista. Lisäksi viljelijöiden kokemuksia kerätään siitä, millaisia pullonkauloja
― esimerkiksi tiedon puutteita ― ilmastotoimiin mahdollisesti liittyy.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.2.2022

Erikoiskasvien viljelijä – oletko kiinnostunut
viljelykiertojen monista hyödyistä?
Luonnonvarakeskus toivoo viljelijät mukaan havainnoimaan omia valkuaiskasvipeltoja ja
lähettämään tietoja FutureCrops 2.0 -hankkeelle kasvukaudella 2022. Hankkeessa kerätään tietoja
toimivista ja esikasvihyötyjä parhaiten esille tuovista viljelykiertomalleista. Hankeväki tekee

puolestaan samoista tekijöistä havaintoja koepelloilta. Verkostoon osallistujat pääsevät
kuulemaan tuloksista talven 2022-2023 aikana pidettävissä tilaisuuksissa.

Kuiviketurpeen vaihtoehdot – tutkimus vertaili eri
materiaalien sopivuutta eläintiloille
Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät turvetta korvaavia
kuivikevaihtoehtoja eläintiloille. Käyttöominaisuuksien ja kustannusvertailun lisäksi tutkittiin
turvetta korvaavien materiaalien ilmastovaikutuksia.
Turveke-hankkeessa vertailtiin turvetta korvaavia materiaaleja laboratorio-olosuhteissa sekä
käytännön olosuhteissa hevosilla, naudoilla ja broilereilla, joilla turvekuiviketta käytetään
määrällisesti eniten. ”Materiaaleja verrattiin kaikissa tilanteissa turpeeseen. Lisäksi vertailtiin
tuotanto-olosuhteissa syntyneiden kuivikelantojen vaikutuksia kasvien typenkäyttöön sekä
arvioitiin vaihtoehtoisten kuivikemateriaalien käyttökustannuksia ja ilmastovaikutuksia”, Turvekehankkeen projektipäällikkö Katariina Manni Lukesta sanoo.

Hankkeen tulevia tapahtumia
Vuokrapellot muuttuvassa ilmastossa -webinaari
2.3.2022 klo 18-20
Mitä ottaa huomioon vuokrapeltojen hoidossa, kun ilmasto muuttuu?
Miten edistää pellon vuokraajan ja viljelijän välistä yhteistyötä perusparannusten suhteen?
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan vuokrapelloista asiantuntijoiden kanssa.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Metsänhoitoa, ilmastotekoja ja viestintää -webinaari
8.3.2022 klo 18–20
Mietitkö miten hoitaa metsiä kestävästi ilmastoasiat huomioiden? Aiheuttaako nykyinen ilmasto- ja
metsäviestintä harmaita hiuksia? Kiinnostaako metsäaiheinen somettaminen? Tule kuuntelemaan
ja keskustelemaan metsänhoidon ja viestinnän asiantuntijoiden sekä käytännön some-viestijöiden
kanssa webinaariimme.
Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke järjestää tilaisuuden yhteistyössä MHY Karhun Kestävää
metsänhoitoa ilmastonmuutoksen ehdoilla -hankkeen kanssa.

Some haltuun!
10.3.2022 klo 10-12
Haluaisitko kertoa tilasi tapahtumista somessa? Haluaisitko saada vinkkejä tehokkaaseen
someviestintään?
Some haltuun! -tilaisuudessa käydään läpi, miten tiliä kannattaa päivittää, mitkä ovat parhaita
päivitysaikoja ja miten kannattaa vastata kritiikkiin. Lisäksi tilaisuudessa pohditaan miten maa- ja
metsätalouteen kohdistuvaa ilmastokeskustelua voitaisiin käsitellä somessa. Tilaisuuden aikana
on tehtäviä, joista saat paljon konkreettisia ideoita.
Kouluttajana toimii Maalaisjärki-kanavan Anna Länsisalmi-Keisala.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittaudu viimeistään 7.3.2022

Muita tulevia tilaisuuksia
Uuden ohjelmakauden viherryttämistoimet käytäntöön
8.3.2022
MTK-Varsinais-Suomen Maan vesitalous ja kasvukunto -hankkeen järjestämä tilaisuus. Katso
tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

Rikat, taudit ja tuholaiset: ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kasvinsuojeluriskit
peltokasveille
11.3.2022
Mihin peltokasvien kasvinsuojeluriskien hillintä perustuu tulevaisuudessa?

Onko vettä pellolla? Ratkaisuja vaihtuviin oloihin
15.03.2022
Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin voi varautua erilaisin tavoin myös pellolla.
Webinaarissa käsitellään, mitä vaihtuvissa oloissa pellolla tapahtuu ja mitä ratkaisuja voisi löytyä
näissä haastavissa tilanteissa.

Elinvoimainen peltomaa – maan kasvukunnon hybriditapahtuma
17.3.2022
Maan kasvukunnon perustana on toimiva perus- ja paikalliskuivatus. Vesitalouden ohella myös
maan rakenteen ja kasvukunnon merkitys on tärkeä.

Eloperäisten maiden ilmastoviisas viljely – webinaari
21.3.2022
Tiivis tietopaketti eloperäisten maiden ilmastoviisaasta viljelystä.

Kartalle täsmäviljelyssä - Täsmäviljelyfoorumi IV
30.3.2022
Päivän teemana karttaohjelmistot ja niiden soveltaminen käytäntöön.

Tallenteita
Toimivalla tilusrakenteella säästöjä ja ympäristähyötyjä -webinaari
MTK-Satakunnan Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke järjesti tilusjärjestelyjä käsittelevän
webinaarin. Webinaarissa kuulimme esimerkiksi tilusjärjestelymahdollisuuksista Satakunnassa ja
niiden ympäristövaikutuksista.

Resurssitehokas nautakarjatalous -webinaari
Resurssitehokas nautakarjatalous –webinaarissa keskusteltiin suomalaisen nautakarjatalouden
ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista. Webinaarissa haettiin muun muassa ratkaisuja
säilörehun säilönnällisiin haasteisiin ja pohdittiin nautojen juomaveden tarpeeseen vaikuttavia
tekijöitä. Lisäksi esiteltiin tutkimustuloksia lihanautojen ruokinnan ympäristövaikutuksista ja
mahdollisuuksista nautojen käsiteltävyyden parantamiseen.

Pellon salaojakastelu
Peltojen vesitalouden hallinnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Joskus vettä on liikaa ja toisinaan
liian vähän. Kuivina kesinä kastelu on monelle kasville välttämätöntä. Pellon salaojakastelusta
tehdyt tutkimukset ja niistä kerätty kokemustieto tukevat menetelmän laajempaa käyttöönottoa.
Webinaarin järjesti Pyhäjärvi-instituutti.

Herättääkö hanke kysyttävää tai ajatuksia?
Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hankkeen hankepäällikkö Laura Mäkelä vastaa oikein
mielellään.
Laura Mäkelä
050 477 0870
laura.makela@mtk.fi

