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Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) 
Tavoitteet: 
 
• Tarjota tietoa ja keskustelua ilmastonmuutoksesta käytännönläheisesti ja  

maaseudun toimijoiden näkökulmasta 
 

• Tuoda ennakoiva ilmastonmuutokseen varautuminen (sekä hillintä että 
sopeutuminen) läheisemmäksi nykypäivän toimintaa  

 

• Yhdistää alueellisia toimijoita ja tutkimusta 
 

• Auttaa löytämään oleellisimmat tietotarpeet jatkotutkimuksen kohdistamiseksi 
 

www.ilmase.fi 
 



17.1.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 3 

Miksi miettiä ilmastonmuutosta nyt? 

• Lisääntyvä paikallinen säävaihtelu ja ääri-ilmiöt vaikuttavat säästä 

riippuvaisiin elinkeinoihin kuten maatalouteen 

 

• Markkinahintojen heilahtelu ja ilmastopolitiikan ohjaustoimien 

lisääntyminen koskettavat myös maaseudun elinkeinoja 

 

Aikainen varautuminen ja tietoon perustuva 

suunnittelu voi vähentää 

kokonaiskustannuksia ja mahdollistaa 

laajemman sopeutumisen 
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Miksi miettiä tulevaa? 

• Tulevaisuuteen varautuminen, parempi suunnittelu, kestävät  

valinnat  apua kannattavuuteen ja riskienhallintaan?  

 Nykypäivänä ja tulevaisuudessa 

 

• Maaseutuyrittäjä muutosvoimien myllerryksessä (politiikan 

muutokset, markkinat)  apuna tutkimustieto, yhteistyö, 

vuoropuhelu, aktiivisuus mediassa, ruokaketjun läpinäkyvyys ja 

neuvotteluasema  tarvitaan oman toiminnan kehittämistä ja 

arviointia pitemmällä tähtäimellä 

 

 

 
”Joka harkitsee seuraavaa askeltaan liian kauan, seisoo 

koko ikänsä yhdellä jalalla.” 
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Miksi miettiä yhdessä? 

• Uudet mahdollisuudet, riskien välttäminen  

toisten kokemuksista oppiminen 
 

• 1+1+1=4? 
 

• Viljelijät ryhmänä hajanainen, valtakunnallinen 

hanke ja sähköinen viestintä 
 

• Työpajoja ympäri Suomen, joissa eri toimijoita eri 

kokemuspohjalla  kaikki oppivat ja vievät asiaa 

rikastettuna eteenpäin 
 

• Eri toimijoiden vuorovaikutus lisää myös 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

 

 

 

”Jos et tiedä tietä edessäsi, kysy neuvoa vastaantulevilta.” 
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Mitkä ovat maaseutuyrittäjien tietotarpeet 

ilmastonmuutokseen liittyen?  

 

• Toimijat arvioivat  ilmastonmuutoksen liittyviä teemoja tiedon tarpeen 

mukaan. Vastausvaihtoehdot olivat: 1= Ei tiedon tarvetta, 2=Jonkin 

verran tiedon tarvetta, 3=Tiedon tarvetta 4=Tiedon tarve erittäin suuri 

sekä 0= En osaa sanoa. 
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Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala   Keskiarvo 

Kasvintuotanto muuttuvassa ilmastossa:  
Rikkakasvien hallinta 3,03 

  Nykyiset lajikkeet ja sään ääri-ilmiöt 3,03 

Kotieläintuotanto ja ilmastonmuutos: Palkokasvien viljely ja valkuaisomavaraisuus 3,28 

  Seosviljely ja lajikeseokset 2,93 

Maan viljavuuden ylläpito: Maan vesitalous ja sään ääri-ilmiöt 2,98 

  Maan kasvukunnon parantaminen 2,88 

Monimuotoisuus: Monimuotoisuus ja satovarmuus 2,75 

  Monimuotoisuus maatalousympäristössä: vaikutukset tauti- ja 

tuholaispaineeseen 2,74 

Metsätalous ja ilmastonmuutos: Metsäbiomassa bioenergian raaka-aineena 2,88 

  Kasvavat tuholais- ja tautiriskit metsätaloudessa 2,83 

Uusiutuva energia: Energiatehokkuus maatilalla 3,18 

  Yhteiskunnan tuki uusiutuvaan energiaan maaseudulla 3,15 

Politiikka ja talous: Maatalouspolitiikka seuraavalla EU-ohjelmakaudella 3,48 

  Maatilojen kannattavuuskehitys 3,44 

Ruuantuotanto ja ilmastonmuutos: Kotimaisuus ruuantuotannossa 3,03 

  Lähiruoka 2,98 

Alueelliset tiedon tarpeet 
Aiheet, josta kullakin alueella tietoa kaivattiin eniten. Vastausvaihtoehdot olivat 1 

(ei tiedon tarvetta) - 4 (tiedontarve erittäin suuri) 
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Työpajan tavoite 

• Tietoa ja keskustelua ilmastonmuutokseen varautumisesta ja 

ilmastoviisaasta maataloudesta 

 

• Työpajan toivotaan herättävän uusia ajatuksia kaikille: yhdistetään 

tutkijoilta tutkimustietoa, neuvojilta hyviä käytänteitä, viljelijöiltä 

arvokkaita kokemuksia 

 

• Pohditaan yhdessä: Millainen on ilmastoviisas maatila ja millaisilla 

askelilla sitä kohti?  

 

 

 

Toivomme kaikille ajatusrikasta päivää 

näiden teemojen merkeissä! 


