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Ohjelma 

• Tervetuloa 

• Esittäytymiskierros 

• Tarjolla olevaa oppimateriaalia:  

• Uudistavan viljelyn e-opisto  

• Livian Ilmastoviisas toimija-kokonaisuuden 

maatalousosio  

• www.ilmastoviisas.fi-sivusto 

• Millaista ilmasto-opetusta on ja mitä toiveita on 

(ennakkokyselyn tulosten esittelyä ja keskustelua) 

• Keskustelua 

• Yhteenveto ja jatkoaskeleet 

 15.2.2021 

http://www.ilmastoviisas.fi/
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Ilmastoviisas.fi-sivusto 

15.2.2021 
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Tietopaketit (myös painettuina saatavilla) 

Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen 

Palkokasveista on moneksi: valkuaista, viherlannoitusta, maanparannusta 

Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä 

 

 

15.2.2021 

https://www.ilmase.fi/?page_id=2051
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/sekaviljelylla-satovarmuutta-ja-ymparistohyotyja/
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/sekaviljelylla-satovarmuutta-ja-ymparistohyotyja/
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/sekaviljelylla-satovarmuutta-ja-ymparistohyotyja/
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/sekaviljelylla-satovarmuutta-ja-ymparistohyotyja/
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Työpajat, poimintoja 

Maan multavuuden hoito - Miten nopeasti lisätään eloperäistä ainesta 

peltoon ja palautetaan maan kasvukunto? Kokemäki 7.3.2018 linkki 

 

Ilmastoviisas karjatalous –seminaari ja webinaari 18.1.2018 Kuopio linkki 

 

Erikoiskasvipäivä – Kohti monipuolista ja  

tuottavaa viljelyä erikoiskasvien avulla  

25.4.2019 Leppävirta linkki 

 

Turvepeltojen kestävät viljelytavat -webinaari  

3.11.2020 linkki 

15.2.2021 

Kuva: Elina Nurmi 

https://www.ilmastoviisas.fi/tyopajat/kokemaki-7-3-2018/
https://www.ilmastoviisas.fi/tyopajat/kuopio-18-1-2018/
https://www.ilmastoviisas.fi/tyopajat/leppavirta-25-4-2019/
https://www.ilmastoviisas.fi/tyopajat/turvepeltojen-kestavat-viljelytavat-webinaari-3-11-2020/


© Luonnonvarakeskus 

Hyviä esimerkkejä maatilojen ilmastotoimista 

Mitä maatiloilla voidaan tehdä ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi? Maatilojen 

ilmastotoimet ovat ilmastonmuutokseen varautumista. Varautumiseen kuuluu sekä  ennakoivaa 

sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin että kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistä. 

 

Tähän on koottu hyviä esimerkkejä maatilojen ilmastotoimista. 

Kallelan luomutilan ilmastotoimet Maskussa 

Puukuidun käyttö maanparannusaineena Repekkalan tilalla Valkealassa 

Pellon pinnan muotoilulla syyskylvöisten kasvien viljely mahdolliseksi Parikan tilalla 

Saneerauskasvit parantavat maan kasvukuntoa Alaspään tilalla Perniössä 

Maan kasvukunnon havainnointia ja kastelierojen määrän selvittämistä sinappitestin avulla 

Meri-Tuuli ja Vesa Syrjäsen tilalla Karkkilassa 

Maan hyvä kasvukunto takaa hyvän sadon, myös kaupunkiviljelyssä Helsingissä 

Maalämpö korvasi öljylämmityksen Pyrhölän tilalla 

Kuivurin lämmitys hakkeella Myllymäen tilalla Nurmijärvellä 

7 15.2.2021 

Kuva: Ville Heimala 

https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/kallelan-luomutilan-ilmastotoimet-maskussa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/puukuidun-kaytto-maanparannusaineena-repekkalan-tilalla-valkealassa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/pellon-pinnan-muotoilulla-syyskylvoisten-kasvien-viljely-mahdolliseksi-parikan-tilalla/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/saneerauskasvit-parantavat-maan-kasvukuntoa-alaspaan-tilalla-perniossa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/maan-kasvukunnon-havainnointia-ja-kastelierojen-maaran-selvittamista-sinappitestin-avulla-meri-tuuli-ja-vesa-syrjasen-tilalla-karkkilassa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/maan-kasvukunnon-havainnointia-ja-kastelierojen-maaran-selvittamista-sinappitestin-avulla-meri-tuuli-ja-vesa-syrjasen-tilalla-karkkilassa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/maan-kasvukunnon-havainnointia-ja-kastelierojen-maaran-selvittamista-sinappitestin-avulla-meri-tuuli-ja-vesa-syrjasen-tilalla-karkkilassa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/maan-kasvukunnon-havainnointia-ja-kastelierojen-maaran-selvittamista-sinappitestin-avulla-meri-tuuli-ja-vesa-syrjasen-tilalla-karkkilassa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/maan-hyva-kasvukunto-takaa-hyvan-sadon-myos-kaupunkiviljelyssa-helsingissa/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/maalampo-korvasi-oljylammityksen-pyrholan-tilalla/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/kuivurin-lammitys-hakkeella-myllymaen-tilalla-nurmijarvella/
https://www.ilmastoviisas.fi/alueelliset-esimerkit/kuivurin-lammitys-hakkeella-myllymaen-tilalla-nurmijarvella/
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Videoita 

1. Alus- ja kerääjäkasvien viljely, Hannu Känkänen, Luke  

2. Kierrätysravinteiden käyttö, Pentti Seuri, Luke  

3. Biologinen typensidonta, Pentti Seuri, Luke 

4. Peltojen hiilensidonta, Kristiina Regina, Luke 

5. Talviaikainen kasvipeitteisyys, Oiva Niemeläinen, Luke  

6. Peltojen vesitalous, Janne Pulkka, Salaojakeskus 

7. Uudet viljelymenetelmät, Sari Himanen, Luke 

8. Tilan energiaomavaraisuus, Maarit Kari, ProAgria  

9. Maan kasvukunto, Ansa Palojärvi, Luke 

10. Ilmastopolitiikka, Birgitta Vainio-Mattila, MMM 

 
15.2.2021 Kuva: Ville Heimala 

Nämä 

etäluennot ihan 

videoita-sivun 

lopussa 
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Ilmastoviisas maatilayritys -kirja 

”Ilmastoviisas maatila on hyvin 

hoidettu kokonaisuus. Se ottaa 

huomioon sadontuoton ja tuotosten 

parantamisen, maan hyvän 

kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. 

Keskeisiä toimia ovat viljelyn 

monipuolistaminen ja kasvipeitteisyys, 

muokkauksen vähentäminen, 

tuotantopanosten tarkennettu käyttö, 

lannan käsittely, eläinten 

ruokintastrategiat ja eläinaineksen 

kestävyys sekä energiaratkaisut.” 

 
15.2.2021 

Lähde: Peltonen ym. 2019.  

Ilmastoviisas maatilayritys 
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Tarjolla uutiskirje ja facebook-sivu 

 

sähköpostiuutiskirjeen tilauslomake 

 

facebook.com/ilmastoviisas 

15.2.2021 

https://mtt.us5.list-manage.com/subscribe?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=b36a27f450
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Home/Layout Muiden materiaaleja 

• OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen                                                                  

maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hankkeen                                                                                 

2015-2019 materiaalit 

 https://luomutietopankki.fi/maan-kasvukunto/ 

 https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/  

• RUOKAA! Kestävä maatalous ja ruoantuotanto -oppikirja ladattavissa                                       

ilmaiseksi https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja  

• Ravinne- ja energiatehokas maatila http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/  

• Opi ravinteista (ORAS)-hanke https://opiravinteista.info/  

• Tietoa maan kasvukunnon parantamisesta ja maatalouden ympäristötoimista 

(VilkkuPlus-hankkeen tuotos) https://www.kasvukunto.fi/  

15.2.2021 

https://luomutietopankki.fi/maan-kasvukunto/
https://luomutietopankki.fi/maan-kasvukunto/
https://luomutietopankki.fi/maan-kasvukunto/
https://luomutietopankki.fi/maan-kasvukunto/
https://luomutietopankki.fi/maan-kasvukunto/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://luomutietopankki.fi/osmon-maan-kasvukunto-artikkelit/
https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja
https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja
https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja
https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja
https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja
https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja
https://www.mtk.fi/-/ruokaa-oppikirja
http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/
http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/
http://ravinnejaenergia.fi/fi/etusivu/
https://opiravinteista.info/
https://opiravinteista.info/
https://www.kasvukunto.fi/
https://www.kasvukunto.fi/
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Millaista ilmasto-opetusta on ja 

mitä toiveita on? 

 

Ennakkokyselyn tulosten esittelyä ja 

keskustelua. 

 

15.2.2021 
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Parhaita oppimateriaaleja 

• Ilmastoviisas maatalousyritys –kirja 

https://proagriaverkkokauppa.fi/tuote/sari_peltonen/ilmastoviisas_maatilayritys/9789518082791  

• ProAgrian Ilmastoviisaat –podcast-sarja  

     https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268  

• Sustainable rural Production –Mustialan materiaali 

https://sites.google.com/view/sustainableruralproduction/home    

• Carbon Action –materiaalit, hiiliviljely https://carbonaction.org/ 

• Uudistavan viljelyn e-opisto https://www.uudistavaviljely.fi/  

• Ilmasto-opas https://ilmasto-opas.fi/  

• Ilmatieteen laitoksen sivut https://www.ilmatieteenlaitos.fi/  

• Biokaasun tuotantoon liittyvät materiaalit 

• Hankkeiden tuottamat videot ja webinaarit 

 

15.2.2021 

https://proagriaverkkokauppa.fi/tuote/sari_peltonen/ilmastoviisas_maatilayritys/9789518082791
https://proagriaverkkokauppa.fi/tuote/sari_peltonen/ilmastoviisas_maatilayritys/9789518082791
https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268
https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268
https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268
https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268
https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268
https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268
https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268
https://sites.google.com/view/sustainableruralproduction/home
https://sites.google.com/view/sustainableruralproduction/home
https://sites.google.com/view/sustainableruralproduction/home
https://carbonaction.org/
https://carbonaction.org/
https://carbonaction.org/
https://www.uudistavaviljely.fi/
https://www.uudistavaviljely.fi/
https://ilmasto-opas.fi/
https://ilmasto-opas.fi/
https://ilmasto-opas.fi/
https://ilmasto-opas.fi/
https://ilmasto-opas.fi/
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/
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Haasteet ilmasto-opetuksessa 

• Tiedon puute, hajanaisuus ja ristiriitaisuus 

• Tieto hajallaan ja monisisältöistä, ristiriitaistakin 

• Disinformaatio 

• Asian monitahoisuus 

• Suomalaisen paikalliset olosuhteet huomioivan tutkimustiedon                                                

vähäisyys  

• Ajantasalla pysyminen 

• Haaste saada asiat integroitua pakollisiin kursseihin perusopintojen osaksi 

• Käykö kukaan aihetta kokonaisvaltaisesti läpi eli  

      perusteet ymmärryksestä ensin kuntoon 

• Materiaalien ja hyvien käytäntöjen puute 

• Erilaiset ilmastolaskurit ja niiden rooli opetuksessa 

• Toivemateriaali: Tarvittaisiin ihan faktaa ilmiöstä yleensä globaalisti, myös kemiallisesti että 

mitä oikein tapahtuu. Tämän jälkeen miten Suomessa ennustetaan asioiden menevän,                          

mitkä ovat Suomessa päästölähteet ja miten maatalous tässä paletissa asemoituu.                                             

Ja mitä kaikkea hyvää voidaan tehdä. 

 
15.2.2021 
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Haasteet ilmasto-opetuksessa 

• Ilmastokeskustelun laatu, vastakkainasettelu ja syyllistävyys 

• keskustelun vastakkainasettelu   

• keskustelu ilmastonmuutokseen liittyen koetaan maatalouden                         

parissa jossain määrin syyllistäväksi, joka voi vaikuttaa myös                           

osalla opiskelijoista asiaan suhtautumiseen tai ennakkoasenteisiin 

• aihe muutenkin on haastava tulevaisuuden uhkakuvien takia 

• haaste on saada " vihertävät ja muut puun halaajat" ymmärtämään 

maaseudun realiteetit 

• Maatalouden ilmastoratkaisujen mahdollisuuksien esiin saaminen 

• Lisätä ymmärrystä siitä, että paljon olisi tehtävissä maataloudessakin 

ilmaston hyväksi. 

• Asiaa pitäisi osata käsitellä maatalouden kannalta myönteisesti, ettei 

anneta vääriä signaaleja opiskelijoille. 

• Pitäisi ehkä enemmän nähdä mahdollisuuksia, joita 

ilmastonmuutoksen torjuminen tarjoaa esim. uudenlaisen 

yritystoiminnan muodossa. 

 

 

15.2.2021 
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Toiveita oppimateriaaleista 

15.2.2021 
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Keskustelutoiveita: didaktiikka 

• Miten aihetta opetuksessa käsitellään ja millaista                                         

opiskelijoiden suhtautuminen on ollut 

• Hyvät opetusmateriaalit ja –menetelmät 

• Sopeutumisen välineiden materiaalit 

• Aiheen integrointi vakio-opetukseen 

• Arviointi: miten arvioidaan suhtautumista, arvoja 

• Jatkuva oppiminen 

• Miten ilmastonmuutosasioiden pitäisi näkyä uusissa maatalousalan 

perustutkinnon perusteissa 

 

15.2.2021 
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Keskustelutoiveita: sisältöteemoja 

• Kaikki, esim. muokkaus, lannoitus, viljelykasvit 

• Maatalouden ilmastokestävyys, maatalouden 

rooli ilmastohyviksenä tai -pahiksena 

• Ilmastonmuutos ja biodiversiteetti 

• Maan kasvukunto, sisältäen hiiliviljelyn 

 

 

15.2.2021 
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Tarpeet, jatkoaskeleet 

• Toiset treffit? 

 -> sai kannatusta, eli syksyllä tulossa 

 

• Toive: "Viljelijä ja ilmastonmuutos" -oppaan päivitys  

 (sähköinen riittää) olisi tosi hieno juttu! 

• Toive: video lehmien tuottaman metaanin jatkokohtalosta 

 

• Opettajien täydennyskoulutus (hakuaika hankkeille OPHssa menossa)  

15.2.2021 
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Kiitos! 


