Nefco ja NIB SuomiAreenalla 2021 – 14.7. kello 8.30–10.00 Helsingissä

Voiko Itämeren pelastaa uudistavalla viljelyllä?
Suomen suurin poliittinen tapahtuma, SuomiAreena kokoaa yhteen maan päätöksentekijät,
poliitikot, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöt nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskeviin
keskusteluihin. Tänä vuonna SuomiAreena järjestetään 12.–16.7. hybriditilaisuutena, jonka
tapahtumia on sekä Helsingissä että Porissa. Pohjoismaiden ministerineuvosto osallistuu yhdessä
pohjoismaisten organisaatioiden kanssa ajankohtaisiin keskusteluihin kaikkina päivinä ja tarjoaa
aamiaista keskustelun kera pohjoismaisessa pop-up -kahvilassa Helsingin keskustassa.
Joka aamu kello 8.30–10 kahvilaan kerääntyy pohjoismaisia vaikuttajia, asiantuntijoita ja yleisö
keskustelemaan esimerkiksi rajaesteistä, kestävyydestä ja innovaatioista teollisuudessa ja
maanviljelyssä, tasa-arvosta ja nuorten osallistumisesta pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Keskiviikkona 14.7. aiheena on uudistavan maanviljelyn positiiviset
vaikutukset Itämeren tilaan ja ympäristöön
Maatalous on merkittävin Itämeren ravinnekuormituksen aiheuttaja Suomessa. Peltojen
vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä, joissa lähtökohtana tulisi olla
hyvässä kasvukunnossa oleva peltomaa.
Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco ja Pohjoismaiden Investointipankki NIB järjestävät
yhteistyönä keskustelun siitä, miten maanviljelystä Pohjoismaissa saadaan
ympäristöystävällisempi. Uudistava viljely parantaa peltomaan rakennetta ja terveyttä, mikä
hyödyttää sekä Itämerta ja muuta ympäristöä, että maanviljelijää, elintarviketeollisuutta ja viime
kädessä myös kuluttajaa.
Tervetuloa osallistumaan keskusteluihin ja nauttimaan kesäaamiaista ravintola Kappelin
pohjoismaiseen pop-up-kahvilaan! Voit myös seurata paneelikeskustelua verkossa.
Pohjoismainen kahvila tarjoaa aamiaista 8.30-10.00
Paneelikeskustelu ja livestream 8.45–9.15
Paikka: Ravintola Kappelin terassi, Etelä-Esplanadi 1, Helsinki
Online: Pohjoismaiden Ministerineuvoston Facebook-sivulla @nordensk
Ruoantuotannolla ja maataloudella on monenlaisia kestävyyshaasteita, kuten ilmastonmuutos,
luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, häiriintyneet ravinnekierrot ja huono taloudellinen
kannattavuus. Uudistava viljely tarjoaa ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, sillä sen avulla voidaan
hillitä ilmastonmuutosta ja auttaa siihen sopeutumisessa. Tämä perustuu siihen, että uudistavan
viljelyn menetelmät sitovat maaperään hiiltä. Hiili puolestaan parantaa maan rakennetta ja pellon
tuottavuutta mikä hyödyttää viljelijää. Samalla maaperän rakennetta parantavat toimenpiteet
pidättävät ravinteita ja vettä pellolla viljelykasvien käytössä. Vähentynyt ravinteiden
huuhtoutuminen pelloilta tarkoittaa sekä parempaa tasapainoa vesistöissä, että vähäisempää
mineraalilannoitteiden tarvetta Knehtilän maatila on kestävän maatalouden edelläkävijä, sekä
energiaomavaraisuudessa, että ravinteiden talteenotossa.
Elintarviketuottajat voivat vaikuttaa ruoantuotannon kestävyyteen tekemällä yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa niiden arvoketjujen osalta. Useat elintarviketuottajat ovat jo aktiivisia uudistavan
viljelyn alalla Baltic Sea Action Group:in Carbon Action ohjelman kautta ja Fazer kuuluu niihin
yrityksiin Suomessa, jotka edistävät kestävää maataloutta. Kuluttajat voivat edesauttaa kestävää

ruoantuotantoa tukemalla tuottajia, sekä yksittäisiä viljelijöitä että suuria toimijoita, jotka pyrkivät
edistämään uudistavaa maataloutta.
Miten se toimii käytännössä?
Mitä tehdään jo nyt ja miten uudistava viljely voidaan kehittää laajemmin? Tästä saamme kuulla
lisää meidän paneelikeskustelijoiltamme:
•
•
•
•
•

Markus Eerola, Maanviljelijä ja Knehtilän luomitilan omistaja
Laura Höijer, Content Director, Baltic Sea Action Group
Lara Saulo, Managing Director, Fazer Bakery
Lena Korkea-aho, Senior Environmental Analyst, NIB
Dennis Hamro-Drotz, Senior Investment Manager, Nefco ja keskustelun ohjaaja

Pohjoismainen kahvila on avoinna 8.30–10.00. Keskustelu alkaa 8.45. Saavu ajoissa paikalle,
nauti kesäaamiainen ja osallistu keskusteluun. 30 ensimmäiselle vieraalle tarjotaan aamiainen.
Aamiaiskeskustelu on osa Suomi Areenan pohjoismaista ohjelmaa Pohjoismaiden
ministerineuvoston johdolla. Tervetuloa!
Lue lisää Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmasta Suomi Areenalla osoitteessa
https://www.norden.org/fi/information/suomiareena-2021

