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Sisältö 

• Ilmastonmuutos ja maatalous 

• Miten ilmastonmuutos vaikuttaa? 

• Miten varautua – miten etsiä ratkaisuja 

• Materiaaleja varautumisen tueksi 

• Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hanke 

2 30.10.2018 

Kuva: Sari Himanen 
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Ilmakehän 

hiilidioksidi-

pitoisuuden 

kehitys 

kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja Ympäristöministeriö, ilmasto-

opas.fi, perustuu IPCC 2013 

tekstin lähde: IPCC 2013 

Kasvihuonekaasujen pitoisuudet 

ilmakehässä 1750-2011: 

• hiilidioksidia + 40 % 

• metaania + 150 % 

• dityppioksidia + 20 % 
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Maapallon  

hiilidioksidibudjetti 
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IPCC 8.10.2018: Ilmasto lämpenee 

hälyttävällä vauhdilla 
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Maataloudella on ilmastonmuutoksen 

suhteen monta roolia 

• ilmastonmuutoksen vaikutukset tuovat sopeutumistarpeita 

• maataloudessa muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä 

• ratkaisuja ja mahdollisuuksia ilmakehään päästetyn hiilen 

sitojana maahan ja uusiutuvan energian tuottajana, jotta 

fossiilienergiariippuvuudesta voidaan irtautua  

 

 

 

 

Lähde: Ollikainen ym. 2014. 

Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä  

ilmastopolitiikka maataloudessa.  

Suomen ilmastopaneeli. Raportti 1/2014.  

 

 

6 30.10.2018 Kuva: Marketta Rinne / Luken arkisto 
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ILMASOPU-hanke 2010. Peltonen-Sainio, Pirjo, Hakala, Kaija, Jauhiainen, Lauri, 

Ojanen, Hannu. Viljelyn laajentamispotentiaalin ennuste A2-skenaariossa. 
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ILMASOPU-hanke 2010. Peltonen-Sainio, Pirjo, Hakala, Kaija, Jauhiainen, Lauri, Ojanen, 

Hannu. Viljelyn laajentamispotentiaalin ennuste A2-skenaariossa. 
 

Hyötyä Suomessa (Peltonen-Sainio ym. 2017):  

Uusia satoisia viljelykasvilajeja ja –lajikkeita.  

Nykyisiä viljelykasvilajeja pohjoisempana. 
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Kalvo:  

Pirjo Peltonen-

Sainio ja Jaana 

Sorvali 16.3.2017 
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10 30.10.2018 
Lähde: Virkajärvi Perttu 27.11.2013. ILMASE-hankkeen työpaja Kiuruvedellä. 
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Maatalouden 

sopeutumiskeinoja 

ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin 

Lähde: Hakala 2017 

Saatavilla myös 

https://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/ilmast

onmuutoksen-vaikutuksia-peltoviljelyyn-

suomessa/  
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Varautumisen avainsanat 

• Vesitalous 

• Viljelykierto 

• Viljelykasvivalinnat  

• Lajit & lajikkeet 

• Syyskylvöiset 

• Palkokasvit 
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Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt 

12 30.10.2018 

Lähde: Tilastokeskus 2018. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2017.  

Suomen kokonaispäästöt 2017: 56,1 miljoonaa tonnia CO2-ekv. 
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Lähde: Ahokas, Jukka ja Mikkola, Hannu. Maatalouden 

energiankäyttö ja energian säästäminen. 



Ilmastonmuutokseen varautuminen 

15 

• Ilmastonmuutokseen varautuminen 

sisältää sekä ilmastonmuutoksen 

hillintää että vaikutuksiin 

sopeutumista.  

 

• Paikallisiin oloihin suunnitellut 

ratkaisut pyrkivät huomioimaan 

sekä ekologisen, sosiaalisen, 

kulttuurisen että taloudellisen 

kestävyyden näkökulmia.   

 

• Palapeliä, omaan tilanteeseen 

sopivien ratkaisujen etsintää.  

 

• Tarvitaan sopeutumiskykyä.                                                                 

Kuvat: Sari Himanen, Juuso Joona,  

Luken arkisto 



Ilmastoviisas maatalous – mitä se voi 

tarkoittaa? (Climate Smart Agriculture) 
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Hillintä Sopeutuminen 

Tuottavuuden 

ja tuottojen 

kasvu 

Synergiat 

Ilmastoviisas maatalous 

Kestävä 
tehostaminen 

(keinona 
ruokaturvan 

parantamiseen) 

Kiertotalous 
(resurssitehok-

kuus, 
resilienssi) 

Kestävä 
kehitys 

(ekologinen, 
sosiaalinen, 

taloudellinen) 

Aslihan Arslan, EPIC–FAO, 17.9.2014, 

www.fao.org/climatechange/epic  



Tilataso      Peltotaso    
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sadontuotanto 

maa-
perän 
hoito 

vesitalous 

koti-
eläin-
ten ja 
laidun-

ten 
hoito 

Aslihan Arslan, EPIC–FAO, 17.9.2014, 

www.fao.org/climatechange/epic  



Climate-smart soils/ 

Ilmastoviisaat viljelykäytännöt 

 

18 30.10.2018 

K Paustian et al. Climate-smart soils. Nature 532, 49–57 (2016) 

doi:10.1038/nature17174 



© Luonnonvarakeskus 

Tarvitaan monihyötyisiä ratkaisuja 

Esimerkiksi 

 

• satovarmuutta ja kannattavuutta                                                            

varmentava viljelysuunnittelu 

• maan kasvukunnon ja hiilivaraston ylläpito 

• energia- ja ravinneomavaraisuuden                                                                      

kasvattaminen 

• tilayhteistyön tekeminen tai                                                                                              

toisten kokemuksista oppiminen 

 

19 30.10.2018 
kuvat: Ville Heimala 
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Maaperä ilmastoratkaisujen ytimessä 

20 12/9/15 
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Lähde: Kristiina Reginan alustus 10.10.2018 
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Lähde: Tuomas Mattilan alustus 

14.1.2014 ILMASE-seminaarissa 



Materiaaleja varautumisen tueksi viljelijöille 

Verkkoviestintää: 

• www.ilmastoviisas.fi  

• https://www.facebook.com/ilmastoviisas/  

 

Materiaaleja: Tietokortteja 

• Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen 

• Palkokasveista on moneksi: valkuaista,                                                              

viherlannoitusta, maanparannusta 

• Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä 

• Suometsien ilmastoviisas metsänhoito 
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Työpajoja, webinaareja ja niiden materiaalit https://www.ilmase.fi/site/tyopajat/  

• Maan multavuuden hoito 

• Turvepeltojen parhaat käyttötavat nyt ja tulevaisuudessa  

• Ilmastoviisas karjatalous  

• Kasvinsuojelu ja maan kasvukunto 

• Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen  

• Maatalousyrittäjän ammatin tulevaisuus –tulevaisuusverstas 

 

Etäluennot ja niiden materiaalit https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/  

• Alus- ja kerääjäkasvien viljely 

• Kierrätysravinteiden käyttö 

• Biologinen typensidonta 

• Peltojen hiilensidonta 

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

• Peltojen vesitalous 

• Uudet viljelymenetelmät; päällekkäis- ja sekaviljely 

• Tilan energiaomavaraisuus 

• Maan kasvukunnon ylläpito 

• Maatalous ja Suomen ja EU:n ilmastopolitiikka   
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Kuva: Erkki Oksanen 
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Ilmastonmuutokseen varautuminen 

maataloudessa –hanke: esittely 

• Rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta                                         

valtakunnallisena koordinaatiohankkeena 9/2018-8/2021 

• 300 000 euroa 

 

Työpaketteja 

• Ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvien hankkeiden 

verkottaminen ja teemoittaiset hanketreffit 

• Ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvien hankkeiden tukeminen 

• Alueellisia tapahtumia maatiloille, neuvojille ja opiskelijoille tueksi 

ilmastonmuutokseen varautumiseen  

• Monikanavaista viestintää hanketoimijoiden, viljelijöiden, neuvojien ja 

opiskelijoiden tueksi ilmastonmuutokseen varautumiseksi 
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kuvat: Ville Heimala 

 

 

wwww.ilmastoviisas.fi  

https://www.facebook.com/ilmastoviisas/  

 
 

https://www.facebook.com/ilmastoviisas/
https://www.facebook.com/ilmastoviisas/


Kiitos! 

Riitta Savikko 

riitta.savikko@luke.fi 

050 571 4548 

www.ilmastoviisas.fi 
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