Maan puolustuskurssi
Loppuraportti, päivitetty 28.3.2019

1. Tiivistelmä
Maan puolustuskurssi on viestintähanke, jonka tavoitteena oli toteuttaa päätöksentekijöille
suunnattu, tiivis ja heti käytäntöön sovellettava koulutus kestävästä maataloudesta, maaperän
merkityksestä ja ravinteiden kierrätyksestä. Lähtökohtamme oli, että kohderyhmän (poliitikot,
toimittajat, yritysten edustajat, kansalaisjärjestöjen edustajat) lähtötietämys maaperäaiheesta ja
ravinteiden kierrätyksestä oli vähäinen ennen kurssia.
Koulutus toteutettiin kolmena samansisältöisenä kurssipäivänä Qvidjan kokeilutilalla 14. – 16.
elokuuta, sekä aamiaistilaisuutena Euroopan parlamentissa Brysselissä. Kurssipäivien tavoitteena
oli, että osallistuneet päättäjät oppivat keskeisimmät asiat liittyen maaperään, ravinteisiin ja
hiileen kestävän maatalouden kontekstissa. Osallistujia Qvidjan koetilalla järjestetyissä
kurssipäivissä oli yhteensä 77 suomalaista vaikuttajaa virkamiehistä ja toimittajista yritysjohtoon ja
poliitikkoihin. Brysselin aamiaistilaisuuteen osallistui järjestäjien lisäksi 25 henkilöä parlamentista,
komissiosta sekä yksityisistä toimijoista.

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet
Pitkän Itämeri-työn aikana olemme huomanneet, että välillisellä päätöksenteolla on hyvin suorat
vaikutukset ravinteiden kierrätykseen. Perustietojen heikkous näkyy läpi päätöksenteon, eikä
toisaalta päättäjiä tai mediaa voi syyttää (on mahdotonta perehtyä kaikkiin osa-alueisiin
tarvittavalla syvyydellä). Hanketta suunnitellessamme, halusimme vastata meiltä pyydettyyn
asiaan – ”eikö näistä asioista voisi olla joku peruskurssi kuten maanpuolustuskurssi on
puolustusasioista”.
Otimme hankkeen motoksi Franklin D. Rooselveltin toteamuksen ”A nation that destroys its soils
destroys itself” (Roosevelt, 1937); maaperän kuntoon tiivistyy moni kansakunnan kannalta
elintärkeä asia, ympäristöntilasta aina ruokahuoltoon asti. Tästä huolimatta emme voi olettaa
yhteiskunnassa tehtävän vesistöystävällisen maatalouden, maaperän ja ravinteidenkierrätyksen
kannalta loppuun asti mietittyjä ja mahdollisimman tehokkaita päätöksiä, ellemme vaikuta sekä
suuren yleisön mielipiteeseen (media) sekä suoraan päätöksiä tekeviin tahoihin.
Tämän vuoksi suunnittelimme kurssi kestävästä maataloudesta ja ravinteiden kierrätyksestä
maallikkotasolle, antamaan yleiskuvan siitä, mitä yhteiskunnassa ja pellolla on tehtävä, jotta
kasvukunto saadaan ravinteita kierrättämällä ja kiertotalouden avulla huippukuntoon.
Maan puolustuskurssin tavoite oli edistää hallitusohjelman ja RaKi-ohjelman tavoitteiden
toteutumista ja ottaa samalla kantaa biotalouden kestävyyteen kokonaisuudessaan, sillä maa- ja
metsätalouden toimissa vaikuttavat samat lainalaisuudet ja kestävyyttä tulee arvioida
kokonaisuutena.
Kurssin koulutuspaikkana toimi Qvidjan kokeilutila, jonka pelloilla pyritään hiilensidontaan. Tilalla
myös kehitetään uudenlaista bioenergiaa ja metsät ovat hiilen sidonnan maksimoimiseksi
jatkuvassa kasvatuksessa. Ajatuksemme oli, että jo kokonaisuuden näkeminen kertoo paljon siitä,
miten asiat liittyvät toisiinsa ravinteista liikenteeseen saakka.
Hankkeella pyrittiin vaikuttamaan ravinteiden kierrätyksen painoarvoon, konkreettisen toiminnan
edellytysten lisäämiseen sekä yleiseen tietoisuuteen asian tärkeydestä. Konkreettista tekemistä
ohjaa aina poliittinen ja hallinnollinen päätöksenteko, ja siihen vaikuttaa välillisesti myös suuren
yleisön tietoisuus asiasta.
Hankkeen osatavoitteena oli myös edistää sektorirajojen ylittämistä ja aitojen madaltaminen sillä,
tehokas RaKi- ja hiilen sidontatyö vaatii monien eri hallinnon alojen yhteistyötä. Tämän vuoksi eli
alojen toimijoita kutsutiin mukaan ennakkoluulottomasti.
Hankkeen käytännön tavoitteiksi voidaan nimetä seuraavat:
1. Antaa päättäjille tietoa ravinteiden kierrätyksen tärkeydestä sekä
kokonaisnäkemys siitä, miten sitä parhaiten voi edistää.
2. Elämyksen kautta lisätä ymmärrystä ja osaamista keskeisille päättävässä
asemassa oleville sekä median edustajille.
3. Työstää viestinnällisesti korkealaatuiset ja selkeät materiaalit perustiedoista sekä
niiden vaatimista toimenpiteistä.

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät
Hankkeen toteutuksesta vastasi kokonaisuudessaan Elävä Itämeri säätiö (Baltic Sea Action Group,
BSAG). Hankkeen vastuullisena johtajana toimi BSAG:n hallituksen puheenjohtaja Saara
Kankaanrinta, käytännön vastuuhenkilönä säätiön viestintäjohtaja Pieta Jarva. Järjestelyissä oli
tiiviisti mukana viestintäharjoittelija ja maaperätieteen opiskelija Jenni Jääskeläinen sekä
erityisesti kansainvälisessä osuudessa BSAG:n EU koordinaattori Eero Jalava. Eero Jalavan
siirryttyä elokuussa BSAG:lta töihin muualla, järjestelyvastuita jaettiin viestintäjohtaja Pieta Jarva
ja toimitusjohtaja Johan Schmidtin kesken. Lokakuun alusta alkaen sisältöjohtaja Laura Höijer
osallistui vahvasti Brysselin tilaisuuden järjestämiseen.
Qvidjan tilaisuuden sisältö suunniteltiin yhteistyössä kurssin kouluttajien Ilkka Herlinin, BSAG
(historianäkökulma ravinteisiin) Ansa Palojärven, Luonnonvarakeskus (mikrobien merkitys
maaperässä ja ravinteiden kierrossa), Tuomas Laurilan, Ilmatieteen laitos (maaperän
hiilensidontaan liittyvä ilmakehätutkimus), Juuso Joonan, Tyynelän tila (käytännön toimet pellolla)
sekä Saara Kankaanrinnan (ravinteiden kierrätys ja ympäristöongelmat, Carbon Action -hanke)
kanssa.
Brysselin tilaisuuden käytännön järjestelyt tehtiin yhteistyössä EU parlamentin jäsenten Sirpa
Pietikäisen ja Anneli Jäätteenmäen, sekä heidän avustajiensa kanssa.
Hankkeen varsinaiset menetelmät liittyivät viestintään ja aikuiskoulutukseen. Viestinnässä
käytössä oli markkinoinnillinen lähtökohta, jossa monimutkaisia kokonaisuuksia uskallettiin
lähestyä kiteytyksillä ja tuoreilla näkökulmilla. Koulutuksessa lähdettiin kokemuksellisuudesta, ja
asiat pyrittiin myös esittelemään käytännössä niin, että jokainen pääsi esimerkiksi itse katsomaan
mikroskoopilla ja kokeilemaan pellolla erirakenteista maaperää. Lähdimme siitä, että vaikeitakin
kokonaisuuksia voidaan saada tehokkaasti viestittyä oikeassa ympäristössä ja että elämyksen
kautta voidaan lisätä ymmärrystä ja osaamista.

4. Hankkeen tulokset ja eteneminen

Oman arviomme mukaan hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin. Identifioimme 147 keskeistä
päättäjää, jotka kutsuimme kurssille. Ilmoittautuneita oli 88 ja kurssin suorittivat 73 osallistujaa,
joihin kuului mm. 11 oli median edustajia, (mm. HBL, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat,
Maaseudun Tulevaisuus, Long Play, Vihreä Lanka, Käytännön maamies), 7 kansaedustajaa, MEPiä
tai avustajaa, 8 yritystä (mm. Valio, Kesko, St1), 9 virkamiestä, sekä ympäristöministeri.
Saavutimme siis kohderyhmämme varsin hyvin.
Saamme palautteen sekä esimerkiksi mediaosumien perusteella voimme myös sanoa, että kurssin
sisältö koettiin merkitykselliseksi ja se on nostanut maaperän roolia ja siihen liittyvää kestävää
maataloutta, ravinteiden kierrätystä ja hiilen varastointia merkittävästi esiin yhteiskunnassa.
Palautteen perusteella kurssipäiviä pidettiin varsin onnistuneina:
”Mielenkiintoinen. Tuli uutta asiaa. Hyvä, että oli viljelijänäkökulmaa mukana!”

”Monipuolinen. Mielenkiintoinen. Käytännönläheinen. Antoisa päivä. Koealoista olisin
halunnut kuulla tarkemmin.”
”Mielenkiitoinen. Hyvin järjestetty, valmis paketti. Olisi ollut mukava jatkaa,
tavallaan nämä olivat alkupaloja! Asia on tärkeä, mutta paremmin pitäisi päästä
sisään euroihin ja politiikkaan.”
Hanke eteni pääpiirteissään suunnitelmien mukaisesti. Hankeen ensimmäisenä
raportointikautenaan 1.11. – 31.6.2018 pidettiin kolme laajaa suunniteltupalaveria kurssipäivien
sisällöistä sekä useampi suppeampi suunnittelupalaveri. Palaverien perustella on suunniteltu
kurssipäivien alustusten aiheet ja pitäjät sekä kokemuksellisia rasteja pelto-osuuteen. Lisäksi on
kartoitettu laajasti mahdollisesti kutsuttavia vaikuttajia ja valittu 147 kutsuttavaa, joiden
ymmärrys ravinteiden kierrätyksestä ja maaperän merkityksestä katsottiin vaikuttavan näiden
asioiden edistämiseen tulevaisuudessa. Osallistujat saivat itse valita heille sopivimman päivän,
joten samana päivänä paikalla voi olla hallinon edustajia, median edustajia ja muita päättäjiä.
Kurssipäivien käytännön järjestelyt aloitettiin huhti-toukokuussa. Päivämäärät lyötiin lukkoon
valittujen kouluttajien ja kurssipaikan kanssa sekä kilpailutettiin kuljetuksia ja ruokailuja ja
materiaalien kuvitusta, taittoa ja painatuksia.
Kutsuttaville tehtiin sekä sähköiset että painetut kutsukortit, jotka lähetettiin toukokuussa.
Tapahtumia varten luotiin omat tapahtumasivut sekä rekisteröitymislomakkeet.
Hankkeen toinen ja samalla viimeinen raportointikausi eteni myös 1.7.-31.12. työsuunnitelman
mukaisesti. Heinäkuussa ja elokuun alussa keskityttiin erityisesti elokuun kurssipäivien
järjestelyihin. Tuona aikana käytännön järjestelyjen ohella valmistettiin myös materiaalit
kurssipäiviä varten.
4.1. Maan puolustuskurssin Qvidjan kurssipäivät 14. – 16.8.2018
Maan puolustuskurssin Qvidjan kurssipäivät alkoivat yhteiskuljetuksella Helsingistä Paraisille.
Osallistujille jaettiin mm. kurssia varten tehty maaperäesite ja sanasto (liitteet 1 ja 2), kynät ja
vihot Carbon Action-projektin tarjoamassa kangaskassissa. Loppumatkasta järjestettiin
maaperäaiheinen tietokilpailu (liite 3), jonka kysymykset alustivat päivän sisältöä.
Perillä kurssi alkoi Qvidjan linnan salissa, jossa pidettiin alustukset maaperän merkitykseen
laajemmassa yhteiskunnallisessa ja ympäristöä koskevassa kontekstissa. Saara Kankaanrinta,
BSAG:n hallituksen puheenjohtaja ja Carbon Action -hiilipilotin ohjausryhmän puheenjohtaja puhui
otsikolla: Miten yhdistyvät ravinteiden kierrätys, hiilen varastointi maaperään ja globaali
yhteistyö? Ilkka Herlin, filosofian tohtori ja BSAG:n perustajajäsen alusti aiheesta: Suomi ja
ruoantuotantopanokset. Maailmanpolitiikan käänteet ja ravinteiden merkitys historiassa.
Alustusten aikana nautittiin lounas, jonka jälkeen lähdettiin peltorasteille oppimaan maaperään
liittyvästä tutkimuksesta sekä käytännön viljelystä. Osallistujat jaettiin kolmeen eri ryhmään.
Rastin 1 vetäjänä toimi viljelijä ja agronomi Juuso Joona, joka esitteli peltomaan rakennetta ja
biologiaa sekä teki vesipurkkidemonstraation kahdella eri maaperänäytteellä. Rastin 2 veti
Luonnonvarakeskuksen tutkija Ansa Palojärvi, joka kertoi maaperän mikrobien merkityksestä
muun muassa ravinteiden käyttökelpoisuuden kannalta ja jossa päästiin tutustumaan mikrobeihin
mikroskoopin avulla. Kolmannen rastin maaperän hiilensidonnan ilmakehätutkimuksesta veti

yhtenä päivänä ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila Ilmatieteen laitokselta, toisena tutkijatohtori
Markus Lampimäki Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden laitokselta ja kolmantena päivänä
Carbon Action -projektin näkökulmasta Saara Kankaanrinta ja Jenni Jääskeläinen.
Ensimmäisenä päivänä kävimme lopuksi myös pyynnöstä myös tutustumassa Qvidja Kraftin
toimintaan lyhyesti. Onnistuneen vierailun seurauksena, siirsimme seuraavan kahden kurssipäivän
iltapäiväkahvit järjestettäväksi Qvidja Kaftin toimitiloille, jossa kuultiin lyhyesti heidän
toiminnassaan.
Kotimatkalle jaettiin eväät ja bussimatkalla oli jokaisena päivänä vilkasta keskustelua. Palautta
pyydettiin jokaiselta yhteiskuljetuksella tulleelta osallistujalta lyhyellä keskustelulla, joiden
perusteella voidaan todeta, että kurssipäiviä pidettiin varsin onnistuneina.
4.2. Maaperäaamupala Brysselissä 27.11.2018
Alkuvalmistelut Brysselin tilaisuuden järjestämiseksi aloitettiin kevään aikana.
Yhteistyökumppanien kartoittamisen jälkeen parhaana vaihtoehtona pidettiin tilaisuuden
tuomista suoraan Euroopan parlamentin tiloihin, tilaisuuksien välisen kovan kilpailun vuoksi, ja
yhteistyöstä sovittiin MEP Anneli Jäätteenmäen (ALDE) ja MEP Sirpa Pietikäisen (EPP) kanssa.
Identifioimme kutsuttavia sekä puhujia ja teimme kutsun (liite 5) joka lähti MEP Jäätteenmäen
sähköpostissa kaikille europarlamentaarikoille sekä heidän avustajilleen.
Puhujina tilaisuudessa olivat tilaisuuden avanneiden Anneli Jäätteenmäen ja Sirpa Pietikäisen
lisäksi yleiskuvastapuhunut Laura Höijer, Baltic Sea Action Groupista, maata parantavista ja hiilen
varastointia edistävistä viljelykäytännöistä viljelijä Juuso Joona sekä suomalaisen Carbon Action hiilipilotin tiedeyhteistystyöstä puhunut tutkimusprofessori Jari Liski Ilmatieteen laitokselta.
Kommenttipuheenvuorot oli pyydetty EU komission DG AGRin politiikka analyytikolta Nicola Di
Virgiliolta sekä DG ENVin maaperästä vastaavalta virkamieheltä Josiane Massonilta. Tilaisuudessa
käytiin myös aktiivista keskustelua osallistujien ja puhujien välillä.
Brysselin tilaisuudessa oli Qvidjassa järjestetyn kurssin terveisinä mukana mm. maaperäpurkkeja
hyvä ranteiselta pellolta ja tiivistyneeltä, vähäorgaaniselta pellolta sekä englanniksi käännetty
maaperäesite (Liite 6), jotka olivat suosittuja.
Brysselin matkan yhteydessä tavattiin ja keskusteltiin maaperän kuntoon ja ravinteiden
kierrätykseen liittyen Rise Foundationin edustajat, MEP Nils Torvaldisin, MEP Hannu Takkulan
avustajan kanssa, European Sustainable Phosphorus Platformin edustajan sekä Euroopan
maaseutuverkosto ENRD:n edustajan kanssa, jotka eivät päässeet aamiaistilaisuuteen.
Tapaaminen European Policy Centerin edustajan kanssa peruuntui sairastapauksen vuoksi.

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset

Maan puolustuskurssi oli ensisijaisesti viestintähanke ja siksi sen suoraa vaikutusta ravinteiden
kiertoon ja Itämeren kuormitukseen on vaikea mitata. Hankeen vaikuttavuudesta voidaan saada
viitteitä sen perusteella, miten hankkeen esiin nostamat aiheet saivat mediatilaa ja miten
ravinteiden kierrätystä ja sen linkkiä Itämeren tilaan ymmärretään osallistuneiden päättäjien
keskuudessa.

Mediaosumia, jotka liittyivät suoraan Maan puolustuskurssiin oli useita ja ne ovat poikineet
puolestaan uusia yhteydenottoja ja toimittajien lisääntynyttä kiinnostusta aiheeseen. Myös
päättäjien keskuudessa aihe on tutumpi; esimerkiksi maaperän hiilen varastointi on noussut esiin
useiden puolueiden vaaliohjelmissa, samoin kuin kahdeksan puolueen 20.12.2018 julkaisemassa
yhteisissä ilmastopoliittisissa tavoitteissa.
20.12.2018; Kahdeksan puolueen yhteiset ilmastopolitiikan tavoitteet:
’’Valmistelemme kokonaisvaltaisen maankäyttösektorin nielupolitiikan. Kasvatamme
Suomen hiilinieluja pitkäjänteisesti muun muassa lisäämällä metsien kasvua,
käynnistämällä laajamittainen metsittäminen, hillitsemällä vahvasti metsäkatoa,
vähentämällä turvemaiden päästöjä ja kehittämällä maatalouden hiilensidontaa.’’

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset
Hanke oli kokonaisuudessaan viestintähanke, jonka tavoitteet ovat vaikuttavan ravinteiden
kierrätys ja maaperä -viestin välittäminen päätöksen tekijöille. Koko hankkeen onnistuminen oli
siis vahvasti riippuvainen viestinnän onnistumisesta.
Hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi Maan Puolustuskurssista viestiminen oli tarkoituksen
mukaista, jotta kurssille saatiin osallistumaan toivotut päättäjät ja samalla rakentaa luottamusta
hankkeen pääviestien vastaanottamiseksi. Tätä rakennettiin alusta asti jo kutsuvaiheessa, muun
muassa henkilökohtaisilla, postitetuilla kutsuilla, tapahtumasivuilla ja henkilökohtaisilla
kontaktoinneilla.
Suhteellisen pienen hankkeen kohderyhmiksi valittiin kunnianhimoisetsi suomalaiset päättäjät,
joihin määrittelimme kuuluvan erityisesti hallinnon edustajat eri sektoreilta, median edustajat,
kaupunkiviljelijät. Lisäksi Brysselin tilaisuuden osalta kohderyhmänä olivat EU parlamentin ja
komission jäsenet, etenkin maatalouteen ja ympäristöön ja tarkennetusti vielä maaperään liittyen
sekä heihin vaikuttavat toimijat, kuten keskeiset kansalaisjärjestöt ja think-tankit.
Kohderyhmille viesti saatiin oman arviomme mukaan hyvin, erityisesti Suomen kontekstissa. EU
parlamentin ja EU komission jäsenten kohdalla onnistuimme erityisesti maaperästä ja
maatalouden ilmastotoimista kiinnostuneiden kohdalla, mutta laajaa otosta koko kohderyhmästä
emme yhdellä tilaisuudella pystyneet tavoittamaan.
Hankkeen pääviestejä olivat
1. Maaperän rakenne on tärkeää sadon, Itämeren ja ilmaston vuoksi
2. Ravinteiden kierrätys edistää maaperän kuntoa
3. Maa- ja metsätaloudessa kestävyyttä tulee arvioida kokonaisuudessaan
4. Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen ja hiiltä sitovan maatalouden mallimaaksi.
Hankkeen omien viestintätoimien lisäksi näille viesteille pyrittiin saamaan laajaa kaikupohjaa
sosiaalisen median sekä toimituksellisen sisällön kautta.

Tiedote (liite 4) lähetettiin 13.8. muutamaa päivää ennen tapahtumaa. Kurssiin suoraan liittävissä
olevia artikkeleita olivat ainakin seuraavat:
23-Aug-2018 Maaseudun Tulevaisuus
Viljelijöille tarjolla sankarin rooli
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/p%C3%A4%C3%A4kirjoitus/artikkeli1.288050
23-Aug-2018 Helsingin Sanomat
Kolumni: Maanviljelijä voi torjua ilmastonmuutosta https://www.hs.fi/mielipide/art2000005799789.html
20-Aug-2018 Kansliapäällikkö Hannele Pokan YM blogissa Maan puolustuskurssista:
Hiilensidontaretkellä http://www.ym.fi/fiFI/Ministerio/Organisaatio/Virkamiesjohto/Pokan_mietteet/Hiilensidontaretkella(47636)
13-August-2018 Ammattilehti
Maan puolustuskurssi torjuu Itämeren rehevöitymistä ja ilmastonmuutosta
https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?137970
August 8/2018 Käytännön maamies:
Maan puolustuskurssilla perehdyttiin hiilen sidontaan
Lisäksi aihepiiristä kerrottiin laajasti seuraavan puolen vuoden ajan mediassa, mihin Maan
Puolustuskurssilla oli oma vaikutuksensa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Tiede-sivuilla hiilen varastoinnista
kerrottiin 9.10.2018 Maan Puolustuskurssin kuvituksella (https://www.hs.fi/tiede/art2000005857015.html).

Kuva Helsingin Sanomien artikkelista 9.10.2018.

Tilaisuudesta tehtiin uutinen BSAG:n sivuille ennen kurssia: https://www.bsag.fi/fi/maanpuolustuskurssilla-14-16-8-perehdytaan-maaperan-hyvinvointiin/ ja kurssin jälkeen:

https://www.bsag.fi/fi/maan-puolustuskurssi-ylitti-korkeatkin-odotukset/. Kurssipäivistä tehtiin
myös video, joka tulee BSAG:n verkkosivuille
https://www.bsag.fi/fi/toiminta/maanpuolustuskurssi/, ja jota käytetään tilaisuuksissa ja
sosiaalisessa mediassa myös tulevaisuudessa.
Sosiaalisessa mediassa Maan Puolustuskurssi sai erittäin hyvää näkyvyyttä sekä järjestäjien että
osallistujien puolelta. Myös kurssin pohjalta tehdyt artikkelit pitivät aihetta yllä pidempään ja
erityisesti Helsingin Sanomien pääkirjoitussivuilla julkaistu kirjoitus Maanviljelijä voi torjua
ilmastonmuutosta, herätti positiivista keskustelua.
Esimerkkejä twitteristä Maan Puolustuskurssin aikana:

Brysselin tilaisuuden yhteydessä tavattiin Maaseudun Tulevaisuuden kirjeenvaihtaja sekä Politicon
toimittaja, joka haastatteli aamiaistilaisuuden suomalaisia puhujia tulevaa artikkelia varten.
Kratowicen ilmastokokouksen yhteydessä sama toimittaja haastatteli myös ympäristöministeri
Tiilikaista, ja laajempi artikkeli on toimittajan mukaan työn alla.
Maaseudun Tulevaisuudessa tilaisuudesta kerrottiin heti:
5-Dec-2018 Maaseudun Tulevaisuus
Suomalaisen hiilensidontatutkimuksen maine kiirii Brysselissä. Carbon Action -ryhmä esitteli
menetelmiään Euroopan parlamentissa.
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/tilaajille-7.140698?aId=1.341626

Tilaisuudesta tehtiin myös päivityksiä somekanavissa sekä uutinen suomeksi
https://www.bsag.fi/fi/maan-puolustuskurssin-aamiaisseminaari-brysselissa-27-11/ ja englanniksi
https://www.bsag.fi/en/course-to-save-our-soils-breakfast-seminar-in-brussels/ .

Esimerkkejä some-jaoista Brysselin tilaisuuden yhteydessä:

Hankkeen viestinnän päätavoitteet olivat:
1. Suomalaiset päättäjät tietävät keskeisimmät asiat liittyen maaperään, ravinteisiin
ja hiileen kestävässä maataloudessa
2. Tärkeiksi identifioidut EU vaikuttajat tietävät keskeisimmät asiat liittyen
maaperään, ravinteisiin ja hiileen kestävässä maataloudessa
Näiden voidaan todeta toteutuneen hyvin, etenkin suomalaisten päättäjien kohdalta. Hankkeen
viestintäsuunnitelmassa pysyttiin myös hyvin.

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen
Hankkeen tuloksia, sen kautta saatuja kokemuksia ja kontakteja sekä hankkeen tuottamia
materiaaleja tullaan hyödyntämään myös tulevaisuudessa ravinteiden kierrätyksen, maaperän
merkityksen ymmärtämisen ja vesistön suojelun edistämiseksi. Rakennetun kurssisisällön sekä
materiaalin perusteella on helppo toteuttaa vastaavia kurssipäiviä myös tulevaisuudessa. Tuotetut

materiaalit kestävät aikaa ainakin seuraavat viisi vuotta. Uusien kontaktien ja aiheeseen
perehtyneiden päättäjien tietopohjaa on mahdollista kasvattaa entisestään.
Ensimmäiset Maan Puolustuskurssin kertausharjoitukset järjestettiinkin jo Helsingissä 27.3.2019,
tällä kertaa Nesslingin Säätiön ja Baltic Sea Action Groupin rahoituksella.
BSAG jatkaa Maan Puolustuskurssin aloittaman sektorien ylittävän keskustelun fasilitoimista.
Meiltä on tiedusteltu myös uusien Maa Puolustuskurssien järjestämistä, ja sitä harkitaan vakavasti.
Maan Puolustuskurssin materiaalit löytyvät BSAG:n verkkosivuilta:
https://www.bsag.fi/fi/toiminta/maanpuolustuskurssi/.

8. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten

Maan Puolustuskurssin saavuttaman suosion perusteella, voidaan päätellä, että huolimatta
seminaarien ja tapahtumien määrästä, kurssimuotoiseksi ja keskustelevaksi rakennettu sekä näin
brändätty tapahtuma maaperään, ravinteiden kierrätykseen ja ympäristöön, kiinnosti laajasti yli
sektorien. BSAG:lle on jo tullut kyselyjä, järjestetäänkö kurssia uudelleen ja jos tarvetta löytyy,
näin saatetaan toimia.
Muille vastaaville hankkeille suositellaan viestinnän sitomista kaikkeen järjestelyyn alusta lähtien,
jotta kurssin/tilaisuuden ympärille saadaan rakennettua houkutteleva tarina, elämyksellistä
sisältöä sekä maksimaalinen kaikupohja muissa viestimissä. Sisällönsuunnitteluun kannattaa myös
ottaa ajoissa tahoja rohkeasti myös oman organisaation ulkopuolelta, jotta asiantuntijuutta
saadaan jo siinä vaiheessa eri aloilta.

9. Johtopäätökset
Maan Puolustuskurssia voidaan pitää onnistuneena viestintähankkeena, joka nousi tempauksena
esiin julkisuudessa ja nosti sinne tavoitteen mukaisia aihekärkiä sekä osallisti keskeisiä päättäjiä
kurssille sekä loi yhteistyöverkostoa myöhempiä viestintätoimia varten. Kurssia varten luodut
konseptit, toimintatavat, sisällöt ja materiaalit ovat käyttökelpoisia myös tulevaisuudessa.
Keskeisten päättäjien perehdyttäminen maaperän merkityksen ja siihen liittyviin aiheisiin sekä
mediassa saatu näkyvyys, ovat nostaneet hiilen varastoinnin maatalousmaahan yhdeksi näkyväksi
teemaksi myös kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Maan Puolustuskurssilla on ollut tässä oma
osuutensa. Lopulliset vaikutukset ravinteiden kierrätyksen edistymiseen ja Itämeren tilaan voidaan
päätellä vasta tulevaisuudesta ja kun harkitaan yhteisvaikutusta muiden toimien kanssa.

Maaperä tarjoaa…

Hiili (carbon)

Fosfori (phosphorus)

Typpi (nitrogen)

MAAPERÄSANASTO

Alus- ja kerääjäkasvit

Viljelykasveja, joita viljellään maan kasvukunnon parantamiseksi,
eroosion hillitsemiseksi, rikkakasvien torjumiseksi, mikrobien
ruokkimiseksi, estämään ravinteiden huuhtoutumista, typen
sitomiseksi sekä orgaanisen aineksen ja kasvipeitteisyyden
lisäämiseksi. Aluskasvia viljellään yhtä aikaa tuotantokasvin kanssa ja
annetaan kasvaa sadonkorjuun jälkeen.

Biologinen typensidonta

Esimerkiksi eräiden symbioosissa palkokasvien (apila, herne, papu)
kanssa elävien bakteerilajien ja syanobakteerien eli sinilevien,
ominaisuus, jolla ne muuttavat ilmakehän typpikaasua eliöille
käyttökelpoiseen
muotoon.
Palkokasvien
lannoitusvaikutus
viljelykierrossa ja aluskasveina perustuu biologiseen typensidontaan.

Eroosio

Eroosio on maa-aineksen irtautumista veden, tuulen tai jään
aiheuttamien voimien vuoksi, ja irtautuneen aineksen kulkeutumista
veden tai tuulen mukana. Peltoalueilla tapahtuva vesieroosio on
merkittävin eroosion muoto Suomessa. Runsaasti ravinteita
sisältävän kiintoaineksen poiskulkeutuminen köyhdyttää maaperää ja
aiheuttaa ravinnekuormitusta, kun maahiukkasiin sitoutunut fosfori
kulkeutuu pintavesiin. Vesistöjen pohjalle laskeutuneet maahiukkaset
muodostavat fosforivaraston, josta hapettomissa oloissa tai tuulen
vaikutuksesta vapautuu levien kasvua kiihdyttävää liukoista
fosfaattifosforia.

Fosfori (P)

Maapallon yleisimpiä alkuaineita, jota käytetään lannoitteena
parantamaan kasvien kasvua. Fosfori sitoutuu tiukasti
maapartikkeleihin ja kulkeutuu vesistöihin pääosin kiintoaineksen
mukana. Suomessa fosforipitoista kotieläinten lantaa muodostuu niin
runsaasti, että oikein kierrätettynä sillä katettaisiin koko
kasvintuotannon tarpeet. Sen sijaan käytetään väkilannoitteita, joita
varten kallioperästä louhitaan fosfaattikiviä, joiden hyvin rajalliset
esiintymät ovat harvojen valtioiden hallussa.

Happamoituminen

Maan kuormittumista H+-ioneilla, josta aiheutuu ravinteiden (Ca, Mg)
huuhtoutumista,
fosforin
pidättymisen
tehostumista
ja
käyttökelpoisuuden
heikkeneminen,
myrkyllisen
alumiinin
pitoisuuden nousua ja mikrobiologisen aktiivisuuden vähenemistä.
Kalkituksella vähennetään maasta happamuutta.

Hiilen lähde

Ekosysteemi tai sen osa, jossa tapahtuvat prosessit kasvattavat
ilmakehän hiilivarastoa. Vrt. hiilinielu.

Hiilen sidonta

Prosessi, jossa ilmakehän hiiltä kertyy maaperään pysyvässä
muodossa ja maaperän hiilivarasto kasvaa. Hiilivarastoa voidaan
kasvattaa lisäämällä hiilisyötteitä maahan (esim. orgaaniset
lannoitteet ja jatkuva kasvipeite, joka sitoo hiiltä ilmasta ja syöttää sitä
maahan) ja hillitsemällä orgaanisen aineksen mineralisaatiota (esim.
kevennetty muokkaus).

Hiilinielu

Ekosysteemi tai sen osa, jossa tapahtuvat prosessit sitovat ilmakehän
hiilidioksidia orgaanisten aineiden muodostamaksi hiilivarastoksi. Vrt.
hiilen lähde.

Hiilivarasto

Ekosysteemi tai sen osa, jolla on kyky sitoa tai vapauttaa hiiltä.
Valtameret ovat maapallon suurin hiilivarasto. Maaekosysteemien
suurin hiilivarasto on maaperä. Suomessa metsät ovat merkittävä
hiilivarasto, mutta myös metsissä maaperän hiilivarasto on suurempi
kuin kasvillisuuden hiilivarasto.

Hiiliviljely

Maanviljelyä,
joka
vähentää
viljelystä
aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä ja/tai varastoi hiiltä kasvustoon ja
maaperään.

Humus

1) Orgaanisen aineksen hajotuksessa muodostuneista yhdisteistä
maassa muodostunutta massaa, jonka mikrobiologinen hajotus on
hidasta tai 2) Maamurujen sisältä ja/tai maan hiukkaspinnoilta
löytyvää orgaanista ainesta, joka on pääosin muodostunut bakteerien
ja sienien rakenteista ja niiden tuottamista yhdisteitä sekä orgaanisen
aineksen hajoamistuotteista. Molempien määritelmien mukaan
hitaasti hajoavan hiilen varasto.

Huuhtoutuminen

Prosessi, jossa maaperästä liuenneet aineet, kuten ravinteet,
torjunta-aineet ja orgaaniset yhdisteet kulkeutuvat syvempiin
maakerroksiin, pohjaveteen tai pintavalunnan mukana pois pellolta.
Välttämättömien ravinteiden huuhtoutuminen haittaa kasvien
kasvua, lisää lannoitustarvetta ja aiheuttaa ravinnekuormitusta
vesistöihin. Nitraattitypen huuhtoutuminen voi nostaa pohjaveden
nitraattipitoisuuden haitallisen korkeaksi.

Kalkitus

Toimenpide, jossa maahan lisätään kalsium- ja magnesiumpitoisia
kalkitusaineita, jotka reagoivat maassa ja nostavat maan pH:ta.
Kasvusto kasvaa paremmin ja mikrobien ja lierojen elinolot paranevat
pH:n noustessa.

Kallioperä

Maaperän ja muun irtaimen maa-aineksen alapuolinen rapautumaton
kallio tai kalliopaljastuma. Kallioperä muodostaa maapallon kiinteän
kuoren ja koostuu erilaisista kivilajeista. Maaperän kivennäisaines on
peräisin rapautuneesta kallioperästä.

Kesanto

Pelto, joka on jätetty vuodeksi tai useammaksi viljelemättä.

Kevennetty muokkaus

Maanmuokkausta, jossa kyntö on korvattu kevyemmillä
muokkausmenetelmillä, jotka eivät sekoita maakerroksia toisiinsa ja
ulottuvat lähelle maan pintaa. Kevennetty muokkaus pienentää
peltomaan eroosioriskiä ja kerryttää pintamaahan orgaanista ainesta.

Kierrätyslannoite

Maatalouden ja teollisuuden sivuvirroista ja yhdyskuntalietteistä
valmistettuja lannoitevalmisteita, jotka mahdollistavat ravinteiden
tehokkaamman kierrättämisen.

Kyntö

Maanmuokkausta, jossa maata käännetään ja eri kerrokset
sekoitetaan toisiinsa. Kyntö kiihdyttää maan orgaanisen aineksen
hajotusta ja altistaa maata eroosiolle, joten maan kasvukuntoa
ylläpitävässä viljelyssä kyntö on korvattu kevyemmillä
muokkausmenetelmillä tai suorakylvöllä.

Lannoite

Ravinneseos,
jota
lisätään
viljelymaahan
palauttamaan
sadonkorjuussa maasta poistuvia ravinteita. Lannoitteet sisältävät
ravinteita, jotka ovat välttämättömiä kasvien kasvulle, lisäävät
satomääriä ja tehostavat viljelykasvien kasvua. Keinolannoitteita
valmistetaan teollisesti sitomalla ilmakehän typpeä ja maasta
louhituista mineraaleista. Orgaaniset lannoitteet, kuten lanta,
sisältävät ravinteiden lisäksi orgaanista ainesta ja lukeutuvat
kierrätyslannoitteisiin.

Lanta

Pääosin kotieläinten ulostetta, johon kertyneitä ravinteita pyritään
hyödyntämään levittämällä lantaa pelloille. Ravinteiden lisäksi
lannassa on hajoavaa orgaanista ainesta, joka pitää maan
pieneliötoiminnan aktiivisena ja ylläpitää maan ravintoverkkoa.

Maalaji

Maakerrostumien luokittelun perusta. Orgaanisen aineksen määrän
perusteella maat jaetaan eloperäisiin maihin ja kivennäismaihin,
joissa orgaanista ainesta on vähemmän kuin 20 %. Kivennäismaat
jaetaan lajittumattomiin ja lajittuneisiin maalajeihin ja luokitellaan
maan tekstuurin perusteella. Moreenit ovat lajittumattomia
maalajeja. Lajittuneissa maalajeissa erottuu yksi vallitseva lajite,
kuten hiekka, hieta, hiesu tai savi.

Maamuru

Maahiukkasten yhteenliittymiä, joita muodostuu itsestään ja juurten
erittämien ja mikrobitoiminnassa syntyvien aineiden vaikutuksesta.
Maamurujen sisään varastoituu orgaanista ainesta ja muodostuu
hitaasti hajoavan hiilen varasto.

Maan kasvukunnon
heikkeneminen (soil degradation)

Negatiivinen prosessi, joka johtaa maaperän ominaisuuksien ja
toimintojen heikkenemiseen tai maaperän tuhoutumiseen. Prosessin
seurauksena maaperän kyky tuottaa ekosysteemipalveluita
heikkenee. Eroosio, tiivistyminen, happamoituminen, pilaantuminen,
ravinteiden ehtyminen ja orgaanisen aineksen häviäminen ovat
prosesseja, jotka heikentävät maan kasvukuntoa.

Maan kasvukunto

Kuvaa sitä tasoa, jolla maaperä toimii elävänä systeeminä ja suoriutuu
keskeisistä toiminnoista, joita ovat 1) perustuotanto 2) veden
puhdistaminen ja vesivarojen sääntely 3) hiilen sidonta ja ilmaston
sääntely, 4) monimuotoisuuden ylläpitäminen ja 5) ravinteiden
kierrätys ja varastointi. Hyväkuntoisen maan toiminta
kokonaisuutena täyttää vaatimukset, kun taas huonokuntoisen maan
toiminta on puutteellista jollain osa-alueella.

Maan muokkaus

Maaprofiilin mekaaninen muokkaus missä tahansa tarkoituksessa.
Maan muokkaus voidaan toteuttaa useita tehtäviä varten: huokoston
ja mururakenteen muodostamiseksi, tiivistymien rikkomiseksi,
kasvintähteiden, lannan tai lannoitteiden multaamiseksi, kylvöalustan
valmistamiseksi, rikkakasvien torjumiseksi, maan kuohkeuttamiseksi.

Maan rakenne

Maan kiintoaineksen eli kivennäisaineksen ja orgaanisen aineksen
muodostamista ryhmittymistä ja niiden väliin jäävästä huokostilasta
muodostuu maan rakenne. Maan rakenne on hyvä, kun vesi imeytyy
nopeasti maan pinnalta syvemmälle, mururakenne on vettä kestävä
ja kasvit kasvavat hyvin sekä kuivina että sateisina aikoina. Kasvien
kasvun lisäksi rakenne vaikuttaa myös ympäristökuormitukseen, sillä
maan hyvä rakenne vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja
pienentää maan eroosioriskiä.

Maan tiivistyminen

Maan rakenteen rikkoutuminen peltoliikenteen, laiduntavien
eläinten, sateen ja maan painon vaikutuksesta sekä kuivuvan maan
kutistuessa. Tiivistyminen pienentää maan makrohuokostoa ja
huonontaa maan rakennetta, minkä seurauksena maan
vedenläpäisyominaisuudet ja kaasujenvaihto voivat heiketä.

Maan tuottokyky

Maaperän kyky tuottaa luonnontilaisen tai hoidetun ekosysteemin
asettamissa rajoissa kasvibiomassaa, josta ihmiset tuottavat ruokaa,
rehua, kuituja ja polttoainetta.

Maaperä

Kallioperää verhoava luonnonmuodostuma kaikkine ainesosineen,
joihin kuuluvat kivennäisaines, orgaaninen aines, vesi ja veteen
liuenneet aineet, kaasut, mikrobit ja muu eliöstö.

Maaperän orgaaninen
(eloperäinen) aines

Hajoamisen eri vaiheissa olevia kasvien, eläinten ja mikrobien
jäänteitä ja niiden hajoamistuotteita. Orgaanisten ravinteiden ja
hiilen varasto. Maahan päätyvästä hajoavasta eloperäisestä
aineksesta (kasvustojäte, juuribiomassa, maanparannusaineet) osa
mineralisoituu maaperän eliöiden aineenvaihdunnassa (hengitys) ja
jäljelle jäävä osa liittyy mikro-organismien rakenteisiin ja muodostaa
maaperän orgaanista ainesta. Orgaanisella aineksella on kyky sitoa
moninkertaisesti painonsa verran vettä ja muodostaa kestäviä
maamuruja. Vesitalouden ja rakenteen parantuminen mm.
pienentävät eroosioriskiä, vähentävät ravinteiden huuhtoutumista ja
parantavat maaperän selviytymiskykyä.

Maaperän saastuminen

Maaperän pilaantuminen, joka johtuu väärään paikkaan päätyneestä
ja/tai normaalia suurempana pitoisuutena esiintyvästä kemikaalista
tai aineesta, joka vaikuttaa haitallisesti mihin tahansa eliöön, joka ei
ole sen varsinaisena kohteena. Saastumista aiheuttavat teollisuus,
maatalouskemikaalit ja jätteiden vääränlainen hävittäminen.

Mikrobi

Ihmissilmälle näkymättömiä mikroskooppisen pieniä eliöitä.
Maaperän mikrobeilla tarkoitetaan pääosin bakteereja, arkeoneja ja
sieniä, jotka hajottavat orgaanista ainesta ja osallistuvat alkuaineiden
kiertoihin.

Mineralisaatio

Biologinen prosessi, jossa orgaaninen aines hajotetaan pääosin
hiilidioksidiksi, vedeksi ja ravinteiden (N, P, S) kasveille
käyttökelpoisiksi epäorgaanisiksi muodoiksi.

Monimuotoisuus

Erilaisten elinympäristöjen, eliölajien, ja/tai lajin sisäisten
perintötekijöiden runsaus. Useimmiten monimuotoisuudella
viitataan eliölajien runsauteen tietyllä alueella. Lajistoltaan
monimuotoinen eliöyhteisö on vastustuskykyisempi mm. taudeille ja
erilaisille
luonnonmullistuksille.
Pellolla
maanpäällinen
monimuotoisuus ylläpitää maanalaista monimuotoisuutta.

Multavuus

Peltomaan orgaanisen aineksen pitoisuus, jonka perusteella
kivennäismaat luokitellaan vähämultaisiksi (orgaanista ainesta alle 3
%), multaviksi (3-6 %), runsasmultaisiksi (6-12 %) ja erittäin
runsasmultaisiksi (12-20 %).

Muokkauskerros

Se pintamaan osa, johon muokkaustoimenpiteet ulottuvat.
Muokkauskerroksessa maan erilaistuneet kerrokset ovat sekoittuneet
toisiinsa ja maa on irtonaisempaa ja rakenne vähemmän kehittynyt
verrattuna alempaan maakerrokseen.

Orgaaninen

Eloperäinen. Eliöiden hajonneista osista syntynyt tai eliöiden
tuottama, esimerkiksi ravinteet tai maaperä. Orgaanisiin eli
hiiliyhdisteisiin sitoutunut, esimerkiksi orgaaninen typpi ja fosfori.

Ravinnekuormitus

Vesistöihin valuma-alueilta ja tuulen mukana kulkeutuvat ravinteet,
erityisesti typpi ja fosfori, jotka aiheuttavat rehevöitymistä.
Maatalouden ravinnekuormitus koostuu pääosin pelloilta
purkautuvien pinta- ja salaojavaluntojen sisältämistä liukoisista ja
kiintoainekseen sitoutuneista ravinteista.

Ravinteiden kierrätys

Elämälle välttämättömien ravinteiden, etenkin typen ja fosforin,
talteenotto esimerkiksi yhdyskuntien jätevesistä ja maatalouden
sivuvirroista, ja niiden käyttäminen uudelleen lannoitteena.
Ravinteita kierrättämällä estetään ylimääräisten ravinteiden
päätyminen vesistöihin.

Rehevöityminen

Perustuotannon kasvu vesistöissä ravinnekuormituksen seurauksena.
Vesistöihin päätyessään ravinteet kiihdyttävät levien ja vesikasvien
kasvua. Tämä saattaa johtaa pohjan happikatoon, kun kuolleen
orgaanisen aineksen hajottaminen kuluttaa hapen pohjanläheisestä
vedestä. Rehevöityminen myös muuttaa vesistön muita lajisuhteita.
Esimerkiksi isot petokalat häviävät, kun ne eivät näe saalistaa
rehevöitymisen samentamassa vedessä.

Sienijuuri, mykorritsa

Sienijuurisienen ja kasvin muodostama symbionttinen (ks. symbioosi)
rakenne, josta molemmat osakkaat hyötyvät. Sieni kasvattaa
rihmaston,
joka
tavoittaa
moninkertaisesti
suuremman
maatilavuuden kasvamalla myös pienissä huokosissa, joihin juuret
eivät mahdu. Sieni myös tuottaa yhdisteitä, jotka vapauttavat maahan
ja orgaaniseen ainekseen sitoutuneita ravinteita, erityisesti typpeä ja
fosforia. Sienijuuren kautta kasville kulkeutuu vettä ja ravinteita ja
sienelle kasvin tuottamia sokereita. Lisäksi sienirihmat hoitavat maan
mururakennetta. Sienijuurien muodostuminen edistyy muokkausta
keventämällä ja käyttämällä hitaasti liukenevia ja orgaanisia
lannoitteita.

Suorakylvö

Suorakylvössä maata ei muokata ollenkaan ja viljelykasvi kylvetään
edellisen vuoden kasvustotähteiden sekaan. Suorakylvöllä hoidetaan
maan rakennetta ja tavoitellaan maan hiilivaraston kasvattamista.

Symbioosi

Kahden eri eliön eläminen läheisessä ja pitkäaikaisessa yhteydessä.

Typpi (N)

Ilmakehässä, maaperässä, vesistöissä ja niiden sedimenteissä
esiintyvä alkuaine. Typen kiertoa ja esiintymistä erilaisissa
kemiallisissa muodoissa säätelevät mikrobiologiset reaktiot. Nitraatti
on maaperässä esiintyvä typen muoto, joka ei pidäty
maapartikkeleihin ja sitä huuhtoutuu pelloilta aina valunnan mukana.
Ilmakehän N2-kaasun sitominen Lannoitetyppeä tuotetaan sitomalla
teollisesti ilmakehän N2-kaasua.

Yhteyttäminen

Perustuottajat, ts. kasvit ja levät, hyödyntävät elinympäristönsä vettä,
ravinteita, hiilidioksidia ja valoenergiaa, ja muuttavat sen omaan
kasvuunsa tarvitsemikseen sokereiksi. Samalla syntyy sivutuotteena
happea.

MAAN PUOLUSTUSKURSSI
TIETOVISA

1. Maaperä koostuu ilmasta, vedestä, ______ ja _______.
a)
b)
c)
d)

mineraaleista ja eloperäisestä aineksesta
savesta ja hiekasta
tikuista ja kivistä
sienistä ja muruista

2. Kuinka paljon ihmisten ruuasta tuotetaan ilman maaperää?
a)
b)
c)
d)

95 %
50 %
10 %
5%

3. Pintamaa hupenee kovaa vauhtia. Nykyisellä tahdilla pintamaa on kulutettu loppuun
a)
b)
c)
d)

60 vuodessa
250 vuodessa
500 vuodessa
750 vuodessa

4. Maaperä on merkittävä hiilen varasto. Itseasiassa sitä enemmän hiiltä on varastoitunut vain
a)
b)
c)
d)

ilmakehään
meriin
kasveihin
laiduntaviin eläimiin

5. Maapallon runsain monimuotoisuus löytyy maaperästä, siellä voi elää jopa 1000 lajia neliömetrillä!
Maaperän monimuotoisuus on elintärkeä tekijä
a)
b)
c)
d)

metrolaajennusten suunnittelussa
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja eroosion estämisessä
asfaltin pitkäikäisyydessä
hiilen muuttamisessa kasveille käyttökelpoiseen muotoon

6. Hyväkuntoinen maaperä varastoi vettä, mikä auttaa sopeutumaan kuiviin kausiin ja estämään tulvia. Kilo
runsasmultaista maata pystyy pidättämään jopa
a)
b)
c)
d)

puoli kiloa vettä
kilon vettä
kaksi kiloa vettä
kymmenen kiloa vettä

7. Typpi (N) on alkuaine ja yksi kasvien pääravinteista. Typpeä tarvitaan proteiinien ja nukleiinihappojen
(RNA, DNA) muodostamiseen. Eläimet saavat typpeä
a) ilmasta. Ilmasta n. 78 % on typpeä ja eläimet pystyvät sitomaan sitä suoraan ilmasta.
b) syömällä kasveja tai muita eläimiä.

c) vedestä. Typensaannille riittävä juomaveden nitraattityppipitoisuus on vähintään 11 mg/l.
d) pölystä. Pölyhiukkasiin sitoutuneet typenoksidit liukenevat verenkiertoon.
8. Jos kaivautuisit yhä syvemmälle maahan, maaperän jälkeen törmäisit lopulta kiinteään kiveen, jota
sanotaan ____________.
a)
b)
c)
d)

fossiiliperäksi
maanpohjaksi
kallioperäksi
maanpoveksi

9. Miksi sanotaan maanviljelyä, jossa pellolla viljeltävä kasvi vaihtuu peräkkäisinä vuosina (viljaa yhtenä
vuonna, hernettä tai härkäpapua seuraavana)?
a)
b)
c)
d)

viljelykierto
rakenneviljely
monokulttuuri
ravinneviljely

Lehdistötiedote 13.8.2018
MAAN PUOLUSTUSKURSSI TORJUU ITÄMEREN REHEVÖITYMISTÄ JA ILMASTONMUUTOSTA

Baltic Sea Action Groupin Maan puolustuskurssi on kutsutilaisuus suomalaisille päättäjille 14. –
16.8.2018 Qvidjan tilalla Paraisilla ja myöhemmin Brysselissä. Osallistujat oppivat lapio kädessä
toimivan maaperän merkityksen Itämerelle ja ilmastonmuutokselle.
Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen, kuten kulunut kesä muistutti. Maatalouden päästöt ovat
edelleen Itämeren ympärillä suurin päästölähde. Maaperän köyhtyminen vaarantaa sadot ja päästää typen ja
fosforin huuhtoutumaan vesistöihin. Samalla menetetään korvaamaton mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta
maaperän hiilensidontapotentiaalia hyödyntämällä.
”Maan puolustuskurssin tarkoituksena on nostaa toimiva maaperä osaksi Itämeri- ja ilmastotyötä. Nyt on
korkea aika havahtua ja ryhtyä toimiin”, BSAG:n hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta toteaa.
”Vaikka kurssin nimi on leikkimielinen,maaperän puolustaminen on oikeasti myös osa turvallisuuspolitiikkaa,
sillä maaperän käyttökelvottomuus aiheuttaa sotaa ja pakolaiskriisejä, kuten Syyriassa kävi”, Kankaanrinta
huomauttaa.
”Itämeren hyvinvointia ajava BSAG on mukana hankkeessa, sillä maalla tapahtuvat asiat vaikuttavat
mereen. Maaperän kuntoa parantamalla voimme ehkäistä sinilevän syntyä ja hidastaa ilmastonmuutosta”,
Kankaanrinta jatkaa.
Hyväkuntoinen maaperä pitää ravinteet kasvien käytössä ja estää ravinnevalumia vesistöihin. Toimiva
maaperävarastoi hiiltä kasvien yhteyttämisen ja mikrobien avulla. Hiilen palauttaminen maaperään pysyvästi
on ainoa tunnettu keino kääntää ilmastonmuutosta. Maan alla elää myös 25% kaikesta maapallon
monimuotoisuudesta. Nykyiset maankäyttötoimet uhkaavat kuluttaa maaperän käyttökelvottomaksi jopa 60
vuodessa.
Maan puolustuskurssi antaa päättäjille arvokkaan paketin tietoa maaperän merkityksestä niin ruokaturvan
kuin ilmastonmuutoksen torjunnan ja Itämeren hyvinvoinnin kannalta.
Kurssilla on muutama peruutuspaikka vapaana toimittajille.
Ympäristöministeriöon rahoittanut Maan puolustuskurssia 38 500 eurolla Ravinteiden kierrätyksen
edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen
Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.
Baltic Sea Action Group-säätiön (BSAG) tavoite on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino
nopeuttamalla keskeisiä pelastustoimia. Säätiö panostaa hankkeisiin, joissa on suurin vaikuttavuus ja
pysyvyys.
Qvidjaon Suomen vanhin kartano. Ilmasto- ja Itämeri-ystävällisen maa- ja metsätalouden kokeilutila. Sen
omistavat Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta. Qvidjassa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ravinteiden
kierrätykseen, hiilensidontaan ja monimuotoisuuden lisäämiseen. Tila on mukana
myös BSAG:n,Ilmatieteenlaitoksen ja Sitran yhteisessä Carbon Action –hiilipilotissa.
Lisätietoja: Pieta Jarva, pieta.jarva@bsag.fi, p.050-3381096, https://www.bsag.fi/fi/maan-puolustuskurssilla14-16-8-perehdytaan-maaperan-hyvinvointiin/

Co-hosted by MEP Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
and MEP Sirpa Pietikäinen (EPP)
in co-operation with Baltic Sea Action Group

BREAKFAST SEMINAR:

HOW TO SAVE
OUR SOILS WHILE
MITIGATING CLIMATE
CHANGE?

27th November 2018, 8.30 – 10.30
at the European Parliament (Rue Wiertz 60, 1047 Brussels)
ASP 5G-1
We invite you to the breakfast
seminar in EU parliament on
27th November to discuss and
learn about the impor tance
of healthy soil in mitigating
climate change, securing
clean water and building
resilience in food production.
During the seminar, the ability
of soils to store carbon will be
explained with fresh examples
from research and actual
agricultural fields. The discussion
aims at introducing ways to
enhance the adaptation of
scientifically proven soil healthbuilding and carbon storing
practices in the EU-level.
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Speakers:
Anneli Jäätteenmäki, MEP, ALDE
Sirpa Pietikäinen, MEP, EPP
Josiane Masson, Policy Officer on soils,
European Commission, DG Environment
Nicola Di Virgilio, Policy Analyst,
European Commission, DG Agriculture and Rural
Development
Jari Liski, Research Professor, Finnish
meteorological institute
L aura Höijer, Content Director, Baltic Sea
Action Group
Juuso Joona, Regenerative Farmer, Tyynelän tila

Please register by 19.11.2018 at https://e.eventos.fi/
events/bsag/breakfast-seminar-how-to-save-our-soilswhile-mitigating-climate-changeFor more information, please contact pieta.jarva@bsag.fi

