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Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalou-
teen ja maaseudun kehitykseen  

nyt ja lähitulevaisuudessa 

 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen vaikuttavat kas-

vavasti Suomen maa- ja elintarviketalouden tuotantoedellytyksiin ja 

kasvu- ja kilpailukykyyn sekä maaseudun kehitykseen. 

Tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta löytyy runsaasti, mutta tästä 

vain pieni osa palvelee maaseutuyrittäjien käytännön toimintaa. Sekä 

hillintätoimien toteuttamiseen että säämuutoksiin ja lisääntyvään 

taloudelliseen epävarmuuteen sopeutumiseen kaivataan keinoja. 

Parhaat sopeutumistoimet eroavat alueellisesti, mutta niistä voi olla 

kehitettävissä hyviä kansallisesti yleistettäviä ratkaisumalleja. Näiden 

löytämiseksi tarvitaan maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja monia-

laista vuoropuhelua. 

ILMASE-tiedonvälityshanke kutsuu maaseutuyrittäjiä, neuvojia, pää-

töksentekijöitä ja tutkijoita yhteen tunnistamaan ja kehittämään ilmas-

tonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen rajoitteita ja mahdol-

lisuuksia! 

  



 

 
 
 
 
 
 
Hillintä 
 
Suomessa maatalous on kasvihuonekaasujen päästöläh-

teenä kolmanneksi suurin energia- ja teollisuussektorien 

jälkeen. Päästöjä voidaan hillitä mm. hiili- ja ravinnelähtei-

den kuten karjanlannan tehokkaammalla käytöllä, energia-

tehokkuutta lisäämällä, märehtijöiden ruokinnalla ja moni-

puolisella maankäytöllä. Suuri osa hillintätoimista voidaan 

toteuttaa jo olemassa olevilla teknologioilla.  

 

Sopeutuminen 
 
Maatalous on herkkä sään ja ilmaston muutoksille sadon-

tuoton kautta. Myös muu maaseudun yritystoiminta, kuten 

metsätalous ja maatilamatkailu, on säästä riippuvaista ja 

nopeaakin sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin tarvitaan. 

Oleellista juuri nyt on ilmastonmuutoksen välillisiin vaiku-

tuksiin, kuten hillintätoimien aiheuttamiin energian hinnan 

muutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin liittyviin globaaleihin hinta-

vaihteluihin varautuminen. Maaseudun yritystoiminnan 

sopeutumiskykyä voidaan kasvattaa vaikka muutosten 

tarkkaa suuntaa ja aikaa ei tiedetä. 

 

Hyödyt 
 
Hankkeen tavoitteena on lisätä ilmastonmuutostietoutta ja 

sen hyödyntämistä maaseudulla, sekä luoda maaseutu-

yrittäjille vaihtoehtoisia ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

malleja ja käyttökelpoisia sopeutumiskyvyn mittareita. 

 

 

Vuosina 2011–2013 toteutettavaa valtakunnallista hanketta 

rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 

(Hämeen ELY-keskus).  

 

  

 

 
 
 
 
 
Toiminta 
 
Hankkeen toimintamuodot ovat valtakunnallisen asiantunti-

ja-, kohderyhmä- ja sidosryhmäverkoston muodostaminen, 

alueelliset työpajat sekä vuorovaikutteinen verkkoviestintä. 

 

Tule mukaan! 
 
Lisätietoja hankkeen nettisivuilta: www.mtt.fi/ilmase  

tai ilmoittautumalla mukaan hankkeen verkostoon: 

sari.himanen@mtt.fi, puh. 040 738 9873 

Ilmastonmuutos ja maaseutu 
 

Ilmase 
-hanke

www.mtt.fi/ilmase 
 

Ilmase-hanke: 
Sari Himanen, vastuullinen johtaja, 

MTT, 040 738 9873  
 
 

Karoliina Rimhanen, tutkija,  
MTT, 040 747 1255 

 
Helena Kahiluoto, erikoistutkija,  

MTT, 040 511 8335 
 

Miia Kuisma, tutkija, 
MTT, 040 840 8866 

 

 

Sähköposti : 

etunimi.sukunimi@mtt.fi 
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