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Tampere 5.12.2018 

Riitta Savikko 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

ja maatalous 
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Sisältö 

• Ilmastonmuutos ja maatalous 

– Sopeutumishaasteita 

– Päästölähteet 

– Ratkaisuja 

• Mitä viljelijät ilmastonmuutoksesta ja varautumisesta miettivät? 

• Materiaaleja ilmastonmuutokseen varautumisen tueksi 

• Ilmastoviisaiden ratkaisujen tarpeita ja työkenttää 

• Lisäinfoa ja lähteet 

2 6.12.2018 

Kuva: Sari Himanen 
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Maapallon  

hiilidioksidibudjetti 



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.  

 

 

4 6.12.2018 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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Varautumisen avainsanat peltoviljelyssä 

8 6.12.2018 

 

Vesitalous
  

Viljelykierto 
Viljelykasvi-

valinnat 

Maan kasvukunto 

Lajit & 

lajikkeet 

Syyskylvöiset 

Palkokasvit 

Nurmiseokset 
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Maatalouden 

sopeutumiskeinoja 

ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin 

Lähde: Hakala Kaija 2017 

Saatavilla myös 

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

onmuutoksen-vaikutuksia-peltoviljelyyn-

suomessa/  
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Maatalouden päästöt/nielut raportoidaan 

kolmessa raportointikategoriassa 
 

10 6.12.2018 

Maankäyttö 

(LULUCF) 

Maatalous 

Energia 

Kuva: IPCC 

Kalvon 

lähde: 

Kristiina 

Regina 

24.1.2018 
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Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt 

11 6.12.2018 

Lähde: Tilastokeskus 2018. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2017.  

Suomen kokonaispäästöt 2017: 56,1 miljoonaa tonnia CO2-ekv. 
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Kasvihuonekaasupäästöt maataloudesta ja maankäytöstä  

 

12 6.12.2018 

Kalvon lähde: 

Kristiina 

Regina 

10.10.2018 
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Maataloudesta lähtöisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 

13 6.12.2018 

Lähteet: Tilastokeskus 2018. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2017 

   Yhteenvetotiedot Kristiina Regina 10.10.2018 

 

Kaikkineen 

15,4 milj. 

tonnia  

CO2-ekv. 

• Maatalous: Kokonaispäästöt 6,5 milj.t, näistä 1,5 milj.t turvepelloista 

• Maankäyttö (maatalouden osuus): Päästöt 7,9 milj.t, näistä 6,3 milj. t 

turvepelloista 

 

      Turvepeltojen päästöt ovat 50 % kaikista maatalouden päästöistä 
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Maatalouden ilmasto-ohjelma (2014): 

8 tärkeintä toimenpidettä 

 
1.  Hiilen sitominen maaperään 

2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet 

3. Kasvinjalostus 

4. Kasvin- ja eläinterveys ja haitallisten 

    vieraslajien leviämisen estäminen 

5. Lannankäsittely ja typpilannoituksen 

    tarkentaminen 

6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan  

    energian tuotanto ja kulutus 

7. Ruokahävikin vähentäminen koko  

     ruokajärjestelmässä 

8. Ruokavaliomuutokset  kasvispainotteisempaan 

     suuntaan 
14 6.12.2018 
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Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan 

suunnitelma vuoteen 2030 (KAISU): Maatalous 

• ”Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia suunniteltaessa mielessä tulee pitää ruuan tuotannon 

merkitys koko yhteiskunnalle ja varmistaa, että esitettävät toimet eivät uhkaa kansallista ruokaturvaa.” (s. 82) 

 

Toimet 
• Viljellään eloperäisiä maita monivuotisesti muokkaamatta 

• Metsitetään eloperäisiä maita 

• Kosteikkometsitetään eloperäisiä maita 

• Nostetaan pohjaveden pintaa säätösalaojituksen avulla 

• Edistetään biokaasutuotantoa 

• Edistetään maaperän hiilen lisäämistä ja säilyttämistä sekä 4-promillen aloitteen toimeenpanoa tutkimushankkeiden ja 

kokeilujen kautta 

• Vähennetään ruokahävikkiä: 

– Puolitetaan ruokahävikki julkisissa keittiöissä vuoteen 2030 mennessä. 

– Kannustetaan alan eri toimijoita (mm. kauppaa, teollisuutta ja ravintoloita) vapaaehtoisiin sitoumuksiin. 

– Kehitetään ruokahävikin mittaus- ja seurantajärjestelmää. 

• Noudatetaan ravitsemussuosituksia: 

– Ohjataan julkisia keittiöitä. 

– Informaatio-ohjaus ravitsemussuosituksista 

15 6.12.2018 
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Maaperä ilmastoratkaisujen ytimessä 

16 12/9/15 
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Hiilen varastoituminen maahan 

• Hiili sitoutuu ensin kasveihin  

• Kasvien kuivapainosta noin puolet on hiiltä 

• Kasvintähteet (juuret ja maanpäällinen tähde) 

jäävät maahan ja alkavat hajota 

• Jos eloperäistä ainesta päätyy maahan 

enemmän kuin sitä hajoaa, voi hiilivarasto 

kasvaa 

• Hajotuksen voimakkuus riippuu esimerkiksi 

kasvintähteen kemiallisesta laadusta, 

ympäristötekijöistä ja maaperän 

mikrobiyhteisöstä 

• Hajotuksen voi havaita maahengityksenä, 

mutta mukana voi olla myös juuriston 

hengitystä 

17 12/6/2018 

http://www.hiilipuu.fi/fi/artikkelit/hiilen-kierto 

Kalvon lähde: Kristiina Regina 24.1.2018 
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Ultuna long-term experiment: Mean annual C stock change in the topsoils to equivalent depth of the fifteen treatments as a function of 

mean annual C input (a) or mean annual scaled C input b). The scaling was done by assigning a certain value (hj) to each C input 

category, i.e., above-ground crop residues and added straw (shoots), roots including rhizodeposition, farmyard manure (FYM), peat, 

sewage sludge (SS), sawdust (SD) and green manure (GM). 

Thomas Kätterer,  Martin Anders Bolinder,  Olof Andrén,  Holger Kirchmann,  Lorenzo Menichetti. Roots contribute more to 

refractory soil organic matter than above-ground crop residues, as revealed by a long-term field experiment. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, Volume 141, Issues 1–2, 2011, 184–192 http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.02.029 

 

 

 

  

Miksi hiilivarasto pienenee? 

• In principle more input means more sequestration 

• However, quality of the material, priming effect and saturation limit the potential 

 

Pellot ovat nuoria 
– menettävät 
metsävaiheen 

hiiltä 
 

 

 

 

 

Figure: doi: 10.1111/j.1365-
2486.2011.02408.x 

 

Muutokset viljelyssä 

- Vähemmän 
monivuotisia kasveja 

- Vähemmän lantaa 

- Vähän 
kasvintähteitä uusista 
lajikkelsta 

Figure: doi: 

10.1016/j.agee.2011.02.029 

 
 

Ilmastonmuutos 
kiihdyttää 
hajotusta 

 

 

 

 
Figure: 1726-4189/bg/2005-2-

317 

Kalvon lähde: Kristiina Regina 24.1.2018 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.02.029
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.02.029
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.02.029
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Maaperän hiilivaraston kasvattaminen 

• Torjuu ilmastonmuutosta 

• Parantaa maan rakennetta 

• Ylläpitää monipuolista eliöstöä, joka huolehtii ravinnekierroista 

• Parantaa mahdollisuuksia hyvään vesitalouden hallintaan 

– Ravinnekuormituksen (erityisesti P) kannalta eroosiontorjunta tärkeää 

– Kestävä mururakenne ehkäisee eroosiota ja parantaa veden 

imeytymistä maahan 

• On rajallista (ojitetuissa kivennäismaissa) 

• Kumoutuu helposti, koska hiilen hävikki on nopeampaa kuin sen kertyminen 

Kalvon lähde: Kristiina Regina 24.1.2018 
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Peltomaan eloperäisen aineksen merkitys pellon 

kasvukunnolle ja vesistöjen ravinnekuormitukselle 

 

20 6.12.2018 

Kalvon lähde:  

Helena Soinne  

10.10.2018 
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Esimerkkejä menetelmien vaikutuksista maaperän 

hiileen 

 

21 6.12.2018 
Kalvon lähde: Kristiina Regina 10.10.2018 
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22 6.12.2018 
Kalvon lähde: Kristiina Regina 10.10.2018 



Climate-smart soils/ 

Ilmastoviisaat viljelykäytännöt 

 

23 6.12.2018 

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

doi:10.1038/nature17174 
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24 6.12.2018 
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Turvepeltojen pinta-alan kehitys 

• Ala nousi 42700 ha ja päästöt 1 Mt vuosina 2000-2014 

• Lisäys oli 1,5 % Suomen päästöistä 

• Kokonaispeltoala tai ruuantuotanto ei kasvanut, vain tilakoko kasvoi 

• Eloperäisten peltojen osuus on kasvanut 8->11 % 1990-2014 

• Eniten uutta alaa raivataan metsistä 

 

25 6.12.2018 

Kalvon 

lähde: 

Kristiina 

Regina 

24.1.2018 
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Pohjavesi maan pinnasta cm

0-10
10-20

20-30
30-40

40-50
50-60

60-70
70-80

80-90

90-120

P
ä
ä
s
tö

 s
u

h
te

e
s
s
a
 m

a
k
s
im

iin
 %

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

CH4

N2O

CO2

CH4

N2O

CO2

a b

Pohjavesi maan pinnasta cm

P
ä
ä
s
tö

 s
u

h
te

e
s
s
a
 m

a
k
s
im

iin
 %

Päästöjen hillintäkeinoja turvemailla 

• Pinta-alan pienentäminen 

– Uuden raivauksen välttäminen 

– Metsitys-> kokonaispäästö pienenee, mutta pelto ei muutu hiilinieluksi (Turvetutkimusohjelman 
loppuraportti, www.mmm.fi) 

– Ennallistaminen: pitkälle maatuneen turpeen vettäminen saattaa aiheuttaa isot 
vesistövaikutukset. Pelto on kuitenkin mahdollista muuttaa hiilinieluksi. 

• Viljelymenetelmien valinta:  

– Nurmen osuuden lisääminen  

– Pohjaveden nosto (säätösalaojitus/kosteikkoviljely)  

– Suorakylvö?, aluskasvit 
 

Renger et al. 2002 

Regina et al. 2004 (modified) 

0

10

20

30

40

Yksivuotinen
viljelykasvi

Nurmi Hylätty
pelto/ruokohelpi

Säätösalaojitus Metsitys Kosteikkoviljely

Päästöt (CO2 ja N2O) maaperästä eri 
maankäyttövaihtoehdoissa 

 (kasvihuonekaasuinventaarion menetelmillä) 

CO2e t/ha

Ennallistamisen 
kerroin, ei 

välttämättä oikea 

kosteikkoviljelylle 

Viljelemättä 

jättäminen ei ole 

hyvä vaihtoehto 

Kalvon 

lähde: 

Kristiina 

Regina 

24.1.2018 

http://www.mmm.fi/
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27 6.12.2018 

Kalvon 

lähde: 

Kristiina 

Regina 

10.10.2018 
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Kalvon lähde: Kristiina Reginan alustus 10.10.2018 
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Maaseutuohjelma 2014-2020: Hiilen sitominen 

ja talteenotto maataloudessa 

Toimenpide Ala (ha) 

2015 

Ala (ha) 

2016 

Vaikutus 

(tCO2/ha

/vuosi) 

Hiili-

varaston 

kasvu tai 

päästö-

vähenemä 

(tCO2) 

2015 

Hiili-

varaston 

kasvu tai 

päästö-

vähenemä 

(tCO2)  

2016 

 

Osuus 

raportoiduista 

Cropland-

päästöistä 

2015 (%) 

Säätösalaojitus ja -

kastelu 

- 2233 6,2 13 900 

(kuin 2016) 

13 900 0,2 

Ravinteiden ja 

orgaanisten aineiden 

kierrättäminen 

2850 2620 4,4 

(2015) 

6,2 

(2016) 

12 500 16 300 0,2 

Orgaaniset katteet 3990 4080 0,21 820 840 0,01 

Kerääjäkasvit 250 000 119 000 1,17 295 000 139 000 4,4 

Monivuotiset nurmet 

(turvemaalla) 

12360 12000 8,07 99 700 96 900 1,5 

Yhteensä 422 000 267 000 6,3 

Lähde: Regina ja Heikkinen 2017 
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Lähde: Ahokas, Jukka ja Mikkola, Hannu. Maatalouden 

energiankäyttö ja energian säästäminen. 

Energia tilan näkökulmasta ja fossiilienergiariippuvuus 
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Biokaasu ratkaisuksi 

• Biokaasua tuotettiin Suomessa vuonna 2017 noin 0,7 TWh, mikä on vain noin seitsemän 

prosenttia koko teknis-taloudellisesta biomassapotentiaalista.  

• Biokaasulla olisi mahdollista korvata viidennes kotimaan liikenteen polttoaineista tai kattaa 

lähes kokonaan maatalouden energiantarve 

31 6.12.2018 

Lähde: Winquist ym. 2018 

 

Biokaasutietoa maatilanäkökulmasta:  

https://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/maatilojen-biokaasulla-energiaa-paastovahennyksia-ja-

ravinnekiertoja/ 
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Ilmastopaneelin raportti: mitä viljelijät 

miettivät ilmastokysymyksistä? 

• viljelijät ymmärtävät sääolojen ja luonnonolojen suuren merkityksen toiminnalleen 

hyvin 

• viljelijät tiedostavat ja hyväksyvät maatalouden ilmastotoimien tarpeen 

• käytännönläheistä tietoa omalle tilalle mahdollisista ilmastotoimista on vaikea saada 

• eri toimien päästövähennyspotentiaalin hahmottaminen on monimutkaista 

• viljelijät pitävät sosiaalisesti kestävinä sellaisia ilmastopolitiikan ohjauskeinoja, jotka 

jättävät valinnanvaraa, siis esimerkiksi taloudellista ohjausta, investointitukia ja 

vaihtoehtoisten toimintatapojen tarjoamista 

• määräyksistä, kasvavista kustannuksista                                                                           

tai lisääntyvästä työmäärästä ei iloita,                                                                                                          

sen sijaan pidemmälläkin aikavälillä                                                                                        

realisoituvat kustannussäästöt tai                                                                                                          

lisätoimeentulolähteet koetaan                                                                                               

hyväksyttävämmiksi.  

 

     Lähde: Ollikainen ym. 2014 

 
32 6.12.2018 



Ilmastonmuutokseen varautuminen 

33 

• 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) 

34 6.12.2018 

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  
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Tarvitaan monihyötyisiä ratkaisuja 

Esimerkiksi 

 

• satovarmuutta ja kannattavuutta                                                            

varmentava viljelysuunnittelu 

• maan kasvukunnon ja hiilivaraston ylläpito 

• energia- ja ravinneomavaraisuuden                                                                      

kasvattaminen 

• tilayhteistyön tekeminen tai                                                                                              

toisten kokemuksista oppiminen 

 

35 6.12.2018 
kuvat: Ville Heimala 



Materiaaleja varautumisen tueksi  

viljelijöille ja neuvojille 

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   

 
37 6.12.2018 

Kuva: Erkki Oksanen 

https://www.ilmase.fi/site/tyopajat/
https://www.ilmase.fi/site/tyopajat/
https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/
https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/
https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/


Ilmastonmuutokseen varautuminen 

maataloudessa –koordinaatiohanke 

• 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/


Ilmastoviisaiden ratkaisujen työkenttää on mm. 

• Ruokajärjestelmäkysymykset:                                                                                                         

kestävä tehostaminen, agroekologia, viljelijöiden osallisuus 

• Kasvinjalostus: Satofysiologia ja genetiikka 

• Kotieläinten hoito ja terveys 

• Typen kierto ja hallinta 

• Viljelijöiden päätöksenteko ja esteet ilmastoviisaille käytännöille 

• Ilmastoriskien hallinta: talousmekanismit, vakuutukset, tiedonsaanti 

• Energia ja bioenergia: energiantuotanto vähentämättä ruoantuotantoa 

• Aluetaso ja maisemataso: maankäyttö, ekosysteemipalvelut, alueellinen resilienssi 

(muuntojoustavuus) 

• Ruokaturva: sopeutumisen ja epävarmuuksien mallintaminen 

• Maaperän hiili ja monihyötyiset ilmastoratkaisut 

• Veden hallinta 

• Metsien monimuotoisuus ekosysteemipalveluiden                                                                                                           

ja resielienssin lisäämiseksi 

• Maaseudun päästövähennyskeinot 

• Haavoittuvuuden mittaaminen 

• Yhteiskunnan transformaatio (instituutiot, politiikka) 

         Lähde: Steenwerth ym. 2014 
6.12.2018 

Kuva: Janne Lehtinen / Luken arkisto 
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Lisäinfoa 

Kristiina Regina: Peltojen hiilensidonta, etäluento 24.1.2018 

http://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/  
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Näkemyksiä maatalouden ja ruoantuotannon ilmastotyöhön 
 
Blogi: Heikki Lehtonen: Päästövähennyksiin sekä julkista että yksityistä rahaa 

https://www.luke.fi/mt-paastovahennyksiin-seka-julkista-etta-yksityista-rahaa/ 

 

Blogi: Hanna Kekkonen: Suopeltojen päästöissä kosteikkoviljely voi olla ratkaisu 

https://www.luke.fi/mt-suopeltojen-paastoissa-kosteikkoviljely-voi-olla-ratkaisu/  

 

Blogi: Terhi Mehtiö, Matti Pastell, Marketta Rinne: Maito ja naudanliha kuuluvat kestävään ruokajärjestelmään 

https://www.luke.fi/blogi/maito-ja-naudanliha-kuuluvat-kestavaan-ruokajarjestelmaan/ 

 

Kolumni:Juha Helenius: Teknologiautopioiden sijasta kestävää ruokaa 

http://kehittyvaelintarvike.fi/ajankohtaista/ke-5-2018-kolumni-teknologiautopioiden-sijasta-kestavaa-ruokaa  

 

Tutkittua tietoa ruuan ympäristövaikutuksista 

https://www.luke.fi/tutkittua-tietoa-ruuan-ymparistovaikutuksista/ 

 

Blogi: Jaana Sorvali: Maatalous ja ilmastonmuutos 

https://www.luke.fi/blogi/ilmastonmuutos-ja-maatalous/ 
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