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Maatalouden ympäristövaikutusten 
tutkimusohjelma MATO 2016-2020  

• MMM ja YM rahoittavat ja koordinoivat 

• Eri lähteistä rahoitettavia tutkimushankkeita ja selvityksiä, 
jotka tukevat ohjelmalle asetettuja tavoitteita  

 

Tavoitteena 
•   Edistää maatalouden ympäristötavoitteiden toteutumista 

•   Tuottaa ratkaisuja ongelmiin, jotka vaikeuttavat 

      ympäristötavoitteiden toteutumista 

•   Tuottaa tietoa maaseutuohjelman vaikuttavuuden arvioinnin 

      tueksi 

•   Luoda pohjaa tulevan rahoituskauden 2021-2026 

     ympäristötoimenpiteiden suunnittelulle 

 



Ohjelman lähtökohtana maaseutuohjelman 
ympäristötavoitteet 

• Vesien ravinnekuormitus vähenee ja vesistöjen tila paranee 

• Maaperän kasvukunto paranee 

• Luonnon monimuotoisuus lisääntyy 

• Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja ilmastonmuutoksen 
hillintä tehostuu 

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tehostuu 

 



MATO-ohjelman seitsemän teemaa 

• Ekosysteemipalvelut - maataloustuotannon tärkeä ulottuvuus 
 

MAKERA-haku syksy 2015 

• Maaperä - tuottavuuden ja ympäristövaikutusten ytimessä 

• Kiertotalous - ruokajärjestelmä osana kiertotaloutta 
 

MAKERA-haku syksy 2016 

• Tilatason toimien ympäristötehokkuus sekä maatilojen 
yhteistyömuodot ja niiden lisäarvo 

• Tiedosta toimintaan 
 

MAKERA-haku 2017 

• Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus 

• Maatalouden uusiutuvat energialähteet  



Käynnissä olevat hankkeet 

Maaperä 
• Maanparannusaineiden hiilitasevaikutuksen mallinnus,  
     LUKE (MMM), 2016-2019 
• Orgaaninen aines maaperän tuottokyvyn kulmakivenä, 
     LUKE (MMM), 2016-2020 

 

Kiertotalous 
• Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien 

tilaan, SYKE (MMM), 2016-2019 
• Toimivat työkalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen 

kustannustehokkaaseen hallintaan, SYKE (VN TEAS), 2016-2017 
 

Ekosysteemipalvelut 
• Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut maatalouspolitiikassa, 

LUKE (MMM), 2015-2018 
• Perinnebiotooppien ekosysteemipalvelut ja keinoja päivitys-

inventointien kustannustehokkaaseen toteutukseen, SYKE (YM), 
2015-2016 



Vuonna 2017 alkamassa uusia hankkeita 

• Kaksi RAKI-ohjelman (YM) uutta hanketta 
– Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa, LUKE  
– Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen 

vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren 
ja Selkämeren valuma-alueilla, VARS-ELY 

 
• Syksyn 2016 MAKERA-haun (MMM) uudet MATO-hankkeet 

teemoista ”Tilatason toimien ympäristötehokkuus” ja ”Tiedosta 
toimintaan” 
– Rahoitetut hankkeet juuri valittu 

 
• Lisäksi vuoden 2017 kaksivaiheisessa MAKERA-haussa haetaan 

uusia MATO-hankkeita 
– Teemoista ”Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus” sekä 

”Maatalouden uusiutuvat energialähteet” 
– Aiheesta kahvin jälkeen oma esityksensä  

 



MATO-ohjelman verkkosivut 

• Perustiedot ohjelmasta ja sen hankkeista 

• Tiedot ajankohtaisista aiheista, kuten ohjelman rahoituksesta 

• MATO-koordinaatio ja sivujen ylläpito:  Mikko Kuussaari ja Janne Heliölä, 
LYNET/SYKE     - Koordinaatio ei osallistu ohjelman rahoituspäätöksiin 

Osoite: mmm.fi/mato 



• MATO-ohjelman  suunnittelusta vastaa ohjelman ohjausryhmä 

• MMM ja YM päättävät vuosittain ohjelmalle suuntaamastaan rahoituksesta 

     ja tekevät rahoittamiensa hankkeiden rahoituspäätökset itse 

Verkkosivujen osoite: mmm.fi/mato 



 
MATO-seminaarin tavoitteena  
 

• keskittyä tutkimustulosten sovellettavuuteen 
•  saada aikaan keskustelua erityisesti sovellettavuuden 

näkökulmasta 
 
Kysymykset hankkeille 
• Mitä uutta tietoa tutkimus tuo, miten sitä voidaan käyttää ympäristön 

tilan parantamiseen ja parempaan politiikkaohjaukseen? 
 
• Mitkä ovat tutkimushankkeen tähänastiset mielenkiintoisimmat 

havainnot? 


