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Nylands Svenska
Lantbrukssällskap
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Luonnon
monimuotoisuus

Pellon käytön
optimointi

Maankäytön
optimointityökalu

Selvitämme maankäytön vaikutusta eliöstön monimuotoisuuteen sekä lintujen että
riistanisäkkäiden osalta olemassa olevien
isojen aineistojen avulla.

Kestävässä tehostamisessa tuotantopanokset kohdennetaan hyvätuottoisille
lohkoille ja huonompien annetaan levätä.

Työkalu auttaa viljelijää päättämään,
mikä on kullekin peltolohkolle tuotannollisesti kannattavin käyttötarkoitus.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävällä tuotannon tehostamisella on mahdollista pienentää satokuiluja hyvätuottoisilla pelloilla ja
laajaperäistää huonommin tuottavat tai kaukaisemmat pellot esimerkiksi viherlannoitusnurmiksi, reuna-alueiksi, luonnonhoitopelloiksi tai riistapelloiksi.
Näillä toimilla voidaan saavuttaa ilmastohyötyjä, kun
voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa.
Tämä edistää myös maatalousympäristön monimuotoisuutta.

Kartta havainnollistaa peltolohkot, jotka on pisteytyksen avulla jaettu kestävästi tehostettaviin, laajaperäistettäviin ja metsitettäviin lohkoihin.

Lintulajistossa ja pesimätiheydessä tapahtuvat muutokset sopivat hyvin maankäyttömuutosten seurantaan. Linnut reagoivat elinympäristön muutoksiin pääsääntöisesti nopeasti ja niiden kannat tunnetaan hyvin.
Seuraamme lajien yleisyyttä suhteessa pellonkäyttöön pilottitiloilla. Tämän lisäksi arvioimme maankäytön vaikutuksia monimuotoisuuteen koko maan
tasolla erilaisten tulevaisuusskenaarioiden avulla
ja arvioimme maankäytön vaikutuksia monimuotoisuuteen myös maanlaajuisesti erilaisten tulevaisuusskenaarioiden perusteella.

Tuotamme hankkeessa työkalun, jonka avulla jokaisen viljelijän on mahdollista suunnitella omaa pellonkäyttöään kustannustehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan.

Monien mahdollisuuksien optimointityökalu auttaa:
• maatalouden maankäytön ja maankäyttömuutos		 ten suunnittelussa
• ilmastonmuutokseen liittyvien sopeutumistoimien
		 kohdentamisessa
• ympäristöhyötyjen kuten maatalousmaiseman
		 monimuotoisuuden turvaamisessa ja kasvihuone		 kaasupäästöjen hillinnässä
• pellon myynti- ja vuokrahinnoittelussa, sillä työkalu
		 paljastaa vertailukelpoisesti, kuinka hyvä kukin loh		 ko on verrattuna alueen muihin lohkoihin ja
• peltojen ominaisuuksiin pohjautuvan kannattavuu		 den kehittämisessä.

Sosiaalinen
hyväksyttävyys

Sosiaalisella hyväksyttävyydellä tarkoitetaan yleisesti sitä, kuinka hyvin tavoitteet ja toimet vastaavat kansalaisten
arvoja ja arvostuksia.
Olemme OPAL-hankkeessa erityisesti kiinnostuneita viljelijöiden näkemyksistä liittyen pellonkäytön optimointiin, kestävän tehostamisen toimiin ja
ilmastonmuutokseen. Toisaalta huomiomme kohteena ovat myös muun yhteiskunnan näkemykset
maatalouden tulevaisuudesta.
Sosiaalinen hyväksyttävyys on OPAL-hankkeen
kaikkien toimien keskeinen ulottuvuus, ja toimimme
tiiviisti yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Keräämme
tietoja suoraan 20 pilottitilalta, sekä käytämme syvähaastatteluja, kyselyjä ja joukkoistamista vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi.

