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Valitaan kohdealueet

• Paikkatieto + tieto 
kosteikkoviljelytuotteide
n ostajista

• Otetaan yhteyttä 
paikallisiin toimijoihin: 
aktiiviset ojitusyhteisöt, 
tilusjärjestelyt, ProAgria

Otetaan yhteyttä 
viljelijöihin

• Webinaarit

• Tilakäynnit

Toteutus

1. Suunnitellaan 
turvelohkojen 
päästövähennystoimet

2. Valitaan vetettävät
kohteet

3. Hanke tarjoaa työn ja 
materiaalit vettämiseen

Seuranta 

Sato

Pohjaveden korkeus

Tilan talous

Viljelijöiden kokemukset

KHK, huuhtoutuvat 
ravinteet ja hiili



1. Kehittää kokeilualueita, joilla toteutetaan ilmastovaikutusten kannalta parasta mahdollista 

turvepeltojen käyttöä viljelijälle hyväksyttävällä tavalla,

2. kartoittaa pellonkäytön muutosten edut ja haitat yhdessä viljelijöiden kanssa ja arvioida sen 

perusteella, millaisia kannustimia tarvittaisiin samanlaisten toimien toteuttamiseksi laajemmin,

3. luoda toimintaohjeet muille toimijoille, jotka pystyvät vaikuttamaan pellonkäyttöön,

4. levittää uudenlaisten viljelymenetelmien kokemuksia viljelijöiltä viljelijöille,

5. kehittää Ojitusyhteisöt-karttapalvelua siten, että siitä voidaan tulevaisuudessa saada työkalu 

päästövähennyskohteiden paikallistamiseen.
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Orgaanisten ja mineraalimaiden 

ilmastovaikutukset nurmituotannossa 

2020 - 2023 (ORMINURMI)

14.10.202114.10.2021 Hiilestä kiinni -aamukahviwebinaari 

Luke: Saara Lind, Narasinha Shurpali, Merja Myllys, 

Petra Manninen, HemRaj Bhattaraj, Arja Mustonen, 

Mari Räty, Mikko Järvinen, Maarit Termonen, Panu 

Korhonen, Sanna Kykkänen ja Perttu Virkajärvi

UEF: Zheng Yu, Richard Lamprecht, Minna 

Pääkkönen ja Marja Maljanen
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Tavoitteet

• Tuottaa tieteellisiin mittauksiin perustuvaa tietoa 

nurmen viljelyn ja sen viljelytekniikan kehittämisen 

mahdollisuuksista lisätä hiilensidontaa

• Vähentää hiilen vapautumista

• Pienentää nautakarjatuotannon ilmastokuormaa

• Kehittää hiilineutraaliuteen tähtäävää tuotantoa 

kivennäismailla

• Hillitä tuotannon päästöjä turvemailla

Optimaalisia kokonaisratkaisuja, jotka ottavat 

huomioon tuotannon, talouden ja 

ympäristötehokkuuden.

14.10.2021



TP2: Anttila

TP3: Pappilansuo

TP4: Särkisuo

TP1: Carbo
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TP1: Carbo

TP1: Carbo

Ruutukoe

Tutkimuskysymys:

1. Typpilannoitustason vaikutus nurmen 

sadontuottoon ja KHK-taseeseen 

kivennäismaalla

2. Niittokorkeuden vaikutus nurmen 

sadon tuottoon ja KHK-taseeseen 

kivennäismaalla

Tilanne:

Koe käynnistetty 2018

Viimeinen nurmivuosi 2021

Syyskyntö

Vuositaseet toukokuu – huhtikuu

Työpakettia vetää professori Marja 

Maljanen (UEF)
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TP2: Anttila

Peltotason koe ja ruutukoe 

kivennäismaalla

Tutkimuskysymys:

1. Kasvilajin merkitys 

kivennäismaapellon KHK-taseeseen

1. Apila-timoteinurmi

2. Ruokonata-timoteinurmi

Tilanne:

Koe käynnistetty 2021

• Suojaviljana ohra

Vuositaseet toukokuu – huhtikuu
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TP3: Pappilansuo

Peltotason koe ja ruutukoe turvepellolla

Tutkimuskysymys:

1. Nurmen uusimisen ajankohdan 

vaikutus KHK-taseeseen

1. Syyskyntö-kevätperustus

2. Kesäkyntö-kesäperustus

Tilanne:

Koe käynnistetty 2021

• Syyskyntö tehty 2021

• Kesätyöt tehdään 2022

Vuositaseet toukokuu – huhtikuu
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TP4: Särkisuo

Peltotason koe ja ruutukoe turvepellolla

Tutkimuskysymys:

1. Pohjaveden korkeuden vaikutus nurmen 

sadontuottoon ja KHK-taseeseen

1. Korotettu

2. Normaalitaso

Tilanne:

Pohjaveden käsittely toteutetaan 2022

• Nurminata-timotei nurmi 2021

• Salaojajärjestelmän muutostyöt 

syksyllä 2021

Vuositaseet toukokuu – huhtikuu

Yhteistyössä professori Marja Maljasen (UEF) 

kanssa
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ORMINURMI tuottaa tietoa:

• Kasvihuonekaasutaseet (CO2, N2O, CH4) 

• Satotaso ja laatu

• Maaperän C ja N

• Lannoitustaso

• Niittokorkeus

• Kasvilaji

• Nurmen uusimisen ajankohta

• Pohjaveden korkeus

14.10.2021

Kivennäismailla

Turvepelloilla



Luke: Maarit Liimatainen, Erkki Joki-Tokola, Timo Lötjönen, Kati Mattila, Saara 

Lind, Perttu Virkajärvi

Oulun yliopisto: Hannu Marttila, Miika Läpikivi

ProAgria Oulu: Marika Sohlo, Risto Jokela

Valio: Tuuli Hakala, Juha Nousiainen

Osuuskunta Pohjolan Maito: Jari Korva

Vähempipäästöiset nurmikierrot 

turvepelloilla (VÄPÄ)

VÄPÄ-yhteyshenkilö: maarit.liimatainen@luke.fi
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VÄPÄ-hankkeen päätavoitteet

Selvitetään eloperäisten maiden KHK-päästöjä vähentävien 

viljelytekniikoiden, kuten kevennetyn muokkauksen ja pohjavedenpinnan 

noston toteutuksen mahdollisuuksia ja esteitä tilatasolla. 

Kehitetään nurmenviljelyä vähäpäästöisemmäksi siirtämällä 

käytäntöön muissa hankkeissa vaikuttaviksi todettuja ja karjatiloilla 

käytännössä hyviksi koettuja menetelmiä.

Yhteyshenkilö: maarit.liimatainen@luke.fi
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TP3

TP2

TP1

Tähänastisen tutkimustiedon kokoa-

minen tietopankiksi: eloperäisten 

viljelymaiden KHK:n päästömittaukset ja 

päästöjä vähentävät tekijät

Käytännön kokemusten kerääminen ja 

ilmastoviisaiden viljelytekniikoiden 

demonstrointi

 viljelijäyhteistyö

Parhaiden toimintatapojen vienti 

käytäntöön  työkalupakki

Yhteyshenkilö: 

maarit.liimatainen@luke.fi
Yhteistyöviljelijät

VÄPÄ-hankkeen työpaketit



Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto 
Etelä-Pohjanmaalla (TIME) -hanke

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla –hanke

Raisa Leppänen 

raisa.leppanen@seamk.fi

p. 040 830 1256

- Tavoitteena on rakentaa käytännönläheisiä ratkaisuja maankäyttösektorille joilla ylläpitää ja vahvistaa 

hiilinieluja ja –varastoja.

- Erityisesti ratkaisuja haetaan maatalouskäytössä olevien turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi.

- Hanke on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja kuuluu

Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuuteen. Hanketta toteuttavat 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhdessä Kurikan kaupungin kanssa.

- Toimenpiteenä pilottitiloille toteutettavat tilakohtaiset hiiliviljelysuunnitelmat

- Toimenpiteet edistävät 

- ilmastoviisasta peltoviljelyä turve- tai kivennäismailla

- energiatehokkuuden lisäämistä tuotannossa

- ilmastoviisasta kotieläintuotantoa

mailto:raisa.leppanen@seamk.fi


Tuloksista tietoa monille eri 
maatalousyrityksille
- Maankasvukunnon seuranta

- Hehkutuskevennys, biomassamittaukset

- Demomittaukset

- Hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen tuominen laajasti erilaisten maatalousyritysten käyttöön

- Hiiliviljelijäverkosto

- Yhteinen kanava tiedonkululle, ideoinnille, verkostoitumiselle ja

ajatusten vaihdolle

- Yhteistyössä toimivia ratkaisuja ja käytännön työkaluja maatalousyrittäjille, osaamisen ja tiedon 

lisäämistä maankäyttösektorin ilmastoasioissa.

Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla –hanke

Raisa Leppänen 

raisa.leppanen@seamk.fi

p. 040 830 1256

mailto:raisa.leppanen@seamk.fi


Essi Saarinen Jyrki Savela
essi.saarinen@kpedu.fi jyrki.savela@oulu.fi
p. 040 807 3554 p. 050 546 2900



Julkiset palvelut

Ylläpidon palvelut
Kehittäjät

Käyttäjät
InInternet









• Tukea maatalous- ja ilmastopolitiikan toimenpiteiden kohdentamistyötä 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

• Luodaan oko maan kattava maatalousmaiden turvemaa-aineisto turvepeltolohkojen 

tunnistamiseen 

• Kuvaa turvemaiden esiintymisalueet ja turvepaksuuden 

• Yhtenevä kansainvälisten määritelmien kanssa (IPCC)

• Tuottaa tietoa maatalouden turvemaista ja turvepeltolohkoista

tapio.salo@luke.fi,  timo.rasanen@luke.fi



TP 5: Koordinointi ja viestintä

TP 1: Taustatiedot ja määritelmät

TP 2: Turvemaiden mallinnus

TP 3: Maastotyö

TP 4: Tuotettujen aineistojen 

analysointi ja jakelu

tapio.salo@luke.fi,  timo.rasanen@luke.fi





• kehittää toimintamallit

• jolla maankäyttösektorin toimijoiden sekä muiden 
maaperätiedon käyttäjien kannalta 

• kriittiset maaperätiedot pystyttäisiin tuottamaan

• riittävällä tarkkuustasolla ja kustannustehokkaasti

• sekä kivennäis- että turvemailta

• koko Suomesta

27

Maaperäpilotin päätavoite



Maaperäpilotin tavoitteet

1) arvotettu lista maaperätietotarpeista sekä tuotantomallit ja 

kustannuslaskelmat kriittisiksi todetuille

2) Testataan nykyaikaiset kaukokartoituksen ja geofysiikan aineistojen, 

mallinnuksen sekä koneoppimisen vaihtoehdot

etukäteen kriittisiksi valittujen tietojen tuottamiseksi: pintamaalaji-, 

kerrospaksuustieto ja peltolohkokohtainen maalajitieto

28



Maaperäpilotin ratkaisut

TP4:

Käyttäjäpalaute ja 

julkaiseminen

(GTK Raidai Luke)

TP3: 

Tiedontuotanto-

menetelmien 

pilotointi (GTK 

Radai Luke)

TP2:

Tietotarpeiden ja 

tiedontuotanto-

menetelmien 

vertailu ja 

menetelmäkehitys 

(GTK Radai Luke)

TP1: 

Maankäyttösektori

n ilmastotoimen-

piteissä 

tarvittavien 

maaperätieto-

tarpeiden 

täsmentäminen 

(GTK)



Hiili-Laser
Laserperusteinen maaperän

hiilivaraston nopea määritys

14.10.2021 |  30

Fotoniikan laboratorio, Fysiikan yksikkö, Tampereen yliopisto

https://research.tuni.fi/applied-optics/projects/carbonlibs/   jan.viljanen@tuni.fi 

Juha Toivonen

Jan Viljanen

Mohammad 
Bitarafan

Joni Ahokas

Annettavaa

Laserperusteiset mittaukset

• Kaasut: esim. CO2, CH4, N2O

• Nesteet: esim. alkuaine-epäpuhtaudet 

• Kiinteät: esim. muovit, hiukkaset 

https://research.tuni.fi/applied-optics/projects/carbonlibs/


Hiili-Laser – nopea hiilivaraston määritys

• Tavoitteena laseriin perustuva nopea 
ja kenttäkelpoinen maaperän 
hiilipitoisuuden määritys

• Perustuu pulssilaserin synnyttämän 
plasmapallon valon emissioon –
höyrystää pienen ainemäärän 
näytettä jokaisella laserpulssilla

• Mittaus suoraan näytteistyspaikalla

hiilen kokonaispitoisuus ja 
syvyysprofiili

• Kehitys yhteistyössä Carbon Action –
alustan kanssa

14.10.2021 |  31https://research.tuni.fi/applied-optics/projects/carbonlibs/   jan.viljanen@tuni.fi 

Si

Fe
C (193 nm)

https://research.tuni.fi/applied-optics/projects/carbonlibs/


Edistysaskeleet ja yhteistyö

Edistysaskeleet

• Kenttäkelpoisen kaluston suunnittelu aloitettu

• Ensimmäiset menetelmän kalibraatiomittaukset antoivat lupaavia tuloksia –
spektrit vaativat tarkempaa analyysiä

• Lisänäytteitä hankittu yhdessä Carbon Action toimijoiden kanssa

Opittavaa

• Eri maaperälajit -> Tunnettuja näytteitä?

• Oleellisen tietotarpeen tunnistaminen, mitä muuta kuin hiili?

• Käytössä olevat menetelmät maaperän hiilen määritykseen

• Näytteistys ja näytteen hallinta

• Hiilen kulkeutuminen / sitoutuminen maaperässä

https://research.tuni.fi/applied-optics/projects/carbonlibs/   jan.viljanen@tuni.fi 14.10.2021 |  32

Jan Viljanen

jan.viljanen@tuni.fi

Juha Toivonen

juha.toivonen@tuni.fi 

https://research.tuni.fi/applied-optics/projects/carbonlibs/
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TP3 

Kaukokartoituksen 

hyödyntäminen turvemaiden 

vesitalouden arvioinnissa

TP1 

Vesienhallinnan 

vaikutus hiilipäästöihin

TP4 

Vesienhallintatoimien 

taloudelliset 

toteuttamisedellytykset

TP2 

Vesitalousmallinnus

TP5 

Vesienhallinnan 

automatisointi



14.10.2021

Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön
maa- ja metsätaloudessa



PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄTUUPPAUKSILLA
• TUIMA-hanke tuottaa tietoa ja käytännön 

ratkaisuja, joilla vähennetään maankäytön 
hiili- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä ja 
vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja.

• Tämä toteutetaan käyttämällä niin sanottuja 
tuuppauskeinoja.

• Tuuppaus (’nudge’) on muutos tavassa, jolla 
eri vaihtoehdot esitetään, kun ihminen tekee 
päätöksiä.

• Tekemällä joistakin vaihtoehdoista 
helpompia, ajankohtaisempia ja 
houkuttelevampia voidaan ihmisiä ohjata 
tekemään enemmän näitä valintoja ilman, 
että heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan.

• Yhteistyökumppaneina: Utajärven kunta, 
Kärsämäen kunta ja ProAgria Oulu.

14.10.2021

Tutkimusjohtaja, dosentti Olli-Pekka Ruuskanen, PTT, olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi, 040 641 5732

mailto:olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi


ASENTEET JA SÄÄNTELYVOIVATVAIKUTTAA

• Hankkeessa tarkastellaan missä määrin 
asenteet, tausta ja mahdolliset 
rakenteelliset esteet vaikuttavat siihen, 
miten erityyppiset tuuppauskeinot 
onnistuvat, ja riippuuko halukkuus 
alueellisista tai asenteellisista tekijöistä. 

• Lisäksi tarkastellaan, miten johtamisella 
ja sääntelyllä voidaan tukea 
käyttäytymismuutosta ja sen ajallista 
jatkuvuutta.

• Hanke siirtää käyttäytymistaloustieteen 
viimeisimpiä tuloksia merkittävään 
kansalliseen kontekstiin ja luo uusia 
tapoja toteuttaa ilmastomuutosta 
hillitseviä toimenpiteitä.

14.10.2021

Tutkimusjohtaja, dosentti Olli-Pekka Ruuskanen, PTT, olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi, 040 641 5732

mailto:olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi


TP2.4 Tuuppausten johtaminen

3/2021 1/2022 1/2023 12/2023

TP2.1 Tuuppausten yhteiskehittäminen 

TP3.1 Eri päästövähennyskeinojen 

potentiaali ja potentiaalin alueellinen 

kohdentuminen

TP3.2 Viljelijöiden suhtautuminen ja  

valmiudet päästövähennyksiin 

TP3.3 Erilaisten metsänomistajien 

suhtautuminen ja valmiudet 

päästövähennyksiin 

TP4.1 Toimintaympäristön analyysi, kysely 

pilotin kohde- ja verrokkiryhmille 

alkutilanteesta 11/2021 

TP4.2 Tuuppauspilotin toteutus yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 

TP4.3 Vaikutusarvio, seurantakysely pilotin 

kohde- ja verrokkiryhmille 6/2023

TP5.2 Tuuppausten päästövähennyspotentiaali ja vertailu 

muihin ohjauskeinoihin. 

TP5.3 Taloudelliset vaikutukset

TP2.3 Tuuppausten oikeudelliset reunaehdot 

ja legitimiteetti 

TP2.2 Tuuppausten teoreettinen ja metodologinen tausta  

TP5.1 Tuuppausten toimivuus ja yleistettävyys

Tutkimusjohtaja, dosentti Olli-Pekka Ruuskanen, PTT, olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi, 040 641 5732

mailto:olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi


Esiteltyjen hankkeiden yhteystiedot
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